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»السيسي قائد يشعر مبواطنيه ..
احلماية االجتماعية للجميع فى »اجلمهورية اجلديدة«

خبراء ومصرفيون : حتذيرات »املركزي« تعصف  بالسوق السوداء والبنوك تستقبل تدفقات دوالرية ضخمة 

2022 عام توهج الدبلوماسية املـصرية فى الدوائر العربية واإلفريقية والدولية

بنك مصر يحصل على
 73 جائزة ومركزًا متقدمًا من كبرى 

املؤسسات العاملية عن عام 2022

حسن غامن يكشف لـ»احلصاد«
 أهم مالمح استراتيجية بنك 
التعمير واإلسكان خالل 2023

خالل 2022 ..بنك القاهرة يحقق 
قفزات غير مسبوقة يف نتائج 

أعماله خالل الـ  9 أشهر  األولي

»يحيي أبوالفتوح« 
»الحصاد« : يكشف لـ

أرقام البنك األهلي 
املصري خالل 2022  
تؤكد استمراره  فى 

ريادة  القطاع املصرفى

خبراء : »وثيقة  ملكية الدولة«  
مبثابة  تعهد حكومي للقطاع

اخلاص بالتخارج من الشركات وضمان
 صريح باحلياد التنافسي 

 وزير التنمية املحلية : االنتهاء 
 من املخططات   لـ185 مدينة

 واألحوزة العمرانية لـ226 مدينة

البترول 2022 .. شركات عاملية 
جديدة تدخل علي خط االستثمارات 

يف مصر  واكتشافات مرتقبة 

 عام توهج الدبلوماسية املـصرية فى الدوائر العربية واإلفريقية والدولية

 .. شركات عاملية  .. شركات عاملية  .. شركات عاملية  .. شركات عاملية  .. شركات عاملية  .. شركات عاملية  .. شركات عاملية  .. شركات عاملية  .. شركات عاملية  .. شركات عاملية 
جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات جديدة تدخل علي خط االستثمارات 

يف مصر  واكتشافات مرتقبة يف مصر  واكتشافات مرتقبة يف مصر  واكتشافات مرتقبة يف مصر  واكتشافات مرتقبة يف مصر  واكتشافات مرتقبة يف مصر  واكتشافات مرتقبة يف مصر  واكتشافات مرتقبة يف مصر  واكتشافات مرتقبة يف مصر  واكتشافات مرتقبة 

2023
العدد السنوى

القصير: صادرات مصر
الزراعية تتجاوز 6,3 مليون 
طن ألول مرة فى تاريخها 

القطاع العقاري يف 2022..
 وزارة اإلسكان تواصل األداء 

املتميز نحو حتقيق التنمية

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

....202220222022202220222022
 وزارة اإلسكان تواصل األداء  وزارة اإلسكان تواصل األداء  وزارة اإلسكان تواصل األداء  وزارة اإلسكان تواصل األداء  وزارة اإلسكان تواصل األداء  وزارة اإلسكان تواصل األداء  وزارة اإلسكان تواصل األداء 

املتميز نحو حتقيق التنميةاملتميز نحو حتقيق التنميةاملتميز نحو حتقيق التنميةاملتميز نحو حتقيق التنميةاملتميز نحو حتقيق التنميةاملتميز نحو حتقيق التنميةاملتميز نحو حتقيق التنمية

2023/22

تشريعات  2022 
فى خدمة  تشجيع  

االستثمار 

البورصة تنهي
 عام »التقلبات«
بتفاؤل النطالقة
 كبري فى 2023

قناة السويس 2022 
عـــــام األرقــــــام القـــياسية  

مصـــــــر واالحتاد
 األوروبـى 2022 .. 

 عام من الشراكة االستراتيجية 
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 عام توهج الدبلوماسية املـصرية فى الدوائر العربية واإلفريقية والدولية

خبراء : »وثيقة  ملكية الدولة«  
مبثابة  تعهد حكومي للقطاع

اخلاص بالتخارج من الشركات وضمان
 صريح باحلياد التنافسي 
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البورصة تنهي
 عام »التقلبات«
بتفاؤل النطالقة

 كبري فى 

»عالء فاروق«  يكشف 
دور البنك الزراعي 

املصري يف خطة الدولة 
لزيادة الرقعة الزراعية 

وحتفيز االستثمار 
بالقطاع الزراعي  

المصرف المتحد ينتهي من كشف حساب عام 2022 بـ45 إنجاز اقتصادي واجتماعي وثقافي

أشرف القاضي ينفي إدعاءات  بلومبرج .. ويكشف 
حقيقة عروض اإلستحواذ علي املصرف املتحد 
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ارتياح كبير وسط المستوردين 

 »املركزي« يلغي االعتمادات املستندية  التي أربكت قطاع
االستيراد ويعود للعمل مبستندات التحصيل  فى آخر أيام 2022

الصناعة 2022 .. الصادرات 
تتجاوز 27 مليار دوالر

  يف 9 أشهر.. و”الرخصة
 الذهبية “ خطوة تاريخية

التموين 2022 .. عني علي توفير السلع 
واألخري علي تطوير التجارة الداخلية 

الصناعة 
تتجاوز 

  يف 9 أشهر.. و”الرخصة
 الذهبية “ خطوة تاريخية

لهؤالء
قرأ 

ء

  جالء جاب اهلل
تفاءلوا باخلير  جتدوه

عالء طه
أبيض وإسود 

محيي الدين سعيد 
مصر التي نريد يف 2023 

جرمني عامر
ترند اخللود من امللوك.. للعامة   

الدكتور محمد العجمي

القيادة احلكيمة وسط 
األمواج العاتية
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احلـــــــصـــــــاد
جريدة    اسبوعية  متنوعة

تصدر بترخيص من لندن - رقم  : 7540279 

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب
العضو املنتدب

احمد ابراهيم هاشم
املدير العام

اللواء/ ناصر شمس
نواب رئيس مجلس اإلدارة

محمد يوسف القوطي
 علي حمدان

 إبراهيم محمد شاهني
رئيس التحرير

حسن عبدالستار
املدير العام التنفيذى

أحمد خالد
االخراج الفني

هـــــيثم الســـــيد
الديسك املركزى

محــــيي السعـــــيد
محمودمعروف
وائل خطاب 
سلوى ابراهيم

 العالقات العامة

محمد الشافعي  -  مها حسني
املستشار القانوني

احمد العبادي
  أمين خليفة

املقر الرئيسي: 300 شارع 
الهرم-اجليزة

تليفاكس :  0233971070
www.alhassad.com.eg

 

 محيي الدين سعيد

حيـــــــاة 
كريمـــــــة

أبيض وإسود 
ما بين الجائحة والحرب.. 

الدروس التي تعملناها علي 
عتبة 2023

ترند الخلود من الملوك.. للعامة   

تفاءلوا بالخير  تجدوه

القيادة الحكيمة وسط 
األمواج العاتية

مصر التي نريد في 2023 
 

إنها تل���ك املب���ادرة الوطنية التى أطلقها الس���يد 
الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، رئيس جمهورية مصر 
العربي���ة، 2 يناي���ر م���ن العام امليالدى وه���ى مبادرة 
متع���ددة فى أركاِنها ومتكاملة فى مالِمِحها. تنُبع هذه 
املبادرة من مس���ؤولية حضارية وُبعد إنسانى قبل أى 
ش���يء آخر، فهى أبعُد من كونها مب���ادرة تهدُف إلى 
تحس���ن ظروف املعيش���ة والحياة اليومي���ة للمواطن 
املص���ري، ألنها ته���دف أيض���ا إلى التدخ���ل اآلنى 
والعاجل لتكريم اإلنسان املصرى وحفظ كرامته وحقه 
ف���ى العيش الكريم، ذلك املواط���ن الذى تحمل فاتورة 
اإلصالح االقتصادى والذى كان خير مس���اند للدولة 
املصري���ة فى معركتها نحو البن���اء والتنمية. لقد كان 
املواطن املصرى هو البطل الحقيقى الذى تحمل كافة 
الظروف واملراحل الصعبة بكل تجرد وإخالص وحب 

للوطن.
ومن هن���ا، كان ِلزاما أن يتم التح���رك على نطاق 
واس���ع – وألوِل مرة- وفى إطار من التكامل وتوحيد 
الجهود بن مؤسس���ات الدولة الوطنية ومؤسس���ات 
القط���اع الخ���اص واملجتمع املدنى وش���ركاء التنمية 
ف���ى مصر. ألن ما تس���عى هذه املب���ادرة إلى تقديمه 
من حزمة متكاملة من الخدمات، التى تش���مُل جوانَب 
مختلف���ة صحية واجتماعية ومعيش���ية، ه���ى بمثابِة 
مسؤولية ضخمة ستتشارُك هذه الجهات املختلفة فى 
شرِف والتزاِم تقديمها إلى املواطن املصري، ال سيما 
من الفئات املجتمعية األكثر احتياجًا للمس���اعدة وملد 
يِد الَعوِن لها، حتى تس���تطيع أن تحيا الحَياة األفضل 

التى تستحقُّها والتى تضمن لها الحياة الكريمة.
م���ن هنا ج���اء دور مبادرة حي���اة كريمة أحد أهم 
وأبرز املبادرات الرئاس���ية لتوحيد كافة جهود الدولة 
واملجتمع املدن���ى والقطاع الخ���اص لهدف التصدى 
للفقر املتع���دد االبعاد وتوفير حي���اة كريمة بها تنمية 
مس���تدامة للفئة األكثر احتياجا فى محافظات مصر 
ولسد الفجوات التنموية بن املراكز والقرى وتوابعهم 
واالستثمار فى تنمية االنسان وتعزيز قيمة الشخصية 

املصرية.
وقد نش���أت الفكرة عندما شارك الشباب املتطوع 
بعرض رؤيته���م وأفكارهم فى املؤتم���ر األول ملبادرة 
»حي���اة كريم���ة«، والذى عُق���د على هام���ش املؤتمر 
الوطنى السابع للش���باب فى 30 يوليو 2019، وعلى 
إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 
2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به 

فى العمل التطوعي.
وتهدف املؤسس���ة الى التدخل اإلنس���انى لتنمية 
وتكري���م االنس���ان املصرى وحفظ كرامت���ه وحقه فى 
العي���ش الكريم إلحداث تغيي���ر ملموس لتكريس كافة 

مجهودات العمل الخيرى والتنموي.
الجدير بالذكر انه وألول مرة على مس���توى العمل 
العام، تجتمع أكثر م���ن 20 وزارة وهيئة و23 منظمة 
مجتمع مدنى لتنفيذ هذا املشروع األهم على اإلطالق 
وبس���واعد الش���باب املصرى املتطوع للعمل الخيرى 
والتنم���وى من خالل مؤسس���ة حياة كريم���ة ليكونوا 

نبراًسا يحتذى به فى مجال العمل التطوعي.

م���ا بن جائحة كورونا والحرب األوكرانية، بدأ العام املنصرف 2022.. 
جائحة كانت تلفظ أنفاس���ها بعد أن أزهقت أرواح املالين في مختلف دول 
العالم، ووضعت األنظمة الصحية في أكبر الدول علي شفا اإلنهيار، وحرب 
تلت الجائحة إثر الغزو الروس���ي لألراض���ي األوكرانية، ضربت في مقتل 
توازن���ات النظام العاملي، ووضعت االقتصاد في مهب الريح بس���بب نقص 
الحب���وب وامدادت الطاقة ألوروبا. ع���ام غريب ومفصلي غير الثوابت، وهز 
أركان كل الدول بال استثناء، وها هو يلفظ أنفاسه ما بن اشتداد الجائحة 
في الصن بعد انحصارها في كل دول العالم، واستمرار الحرب األوكرانية 

بشكل عبثي ينذر بحري عاملية أو كوارث غير متوقعة.
ما ب���ن الجائحة والحرب ثمة العديد من ال���دروس التي يجب أن ننتبه 
لها، خاصة في مصر ودول العالم الثالث، ألن العام الذي يولد )2023( لن 

يكون سوي نتاج للعام املنصرف.
الدرس األول "األزمة مستمرة": بالنسبة للجائحة، العالم أصبح عرضة 
للمزي���د من األمراض الفتاكة، التي يصفها العلماء بالشراس���ة خاصة مع 
ارتفاع نس���ب التلوث واملخاطر املناخية جراء ارتفاع درجة حرارة األرض. 
وبالنس���بة للح���رب، العالم مهد نفس���ه الس���تمرارها في الش���تاء والربيع 
والصي���ف، مالم تحدث معارك اس���تراتيجية تدفع ط���رف لتقديم التنازالت 
والجل���وس علي مائدة املفاوضات. وهذا يعني أنه علي الحكومات أن تقوي 
م���ن أنظمته���ا الصحية بل وتجعله���ا علي أولويات االنف���اق، وأن تزيد من 
مخزونها االس���تراتيجي من الس���لع الرئيس���ية خاصة الحب���وب والزيوت 
والبترول والغاز.. وأي خطط حكومية غير ذلك ستكون مغامرات غير مأمونة 

العواقب ستزيد أزمة السلع واألسعار وتوفير الغذاء لدي مواطنيها.
ال���درس الثاني "النظام العامل���ي يترنح": ما اس���تخلصه املفكرون من 
الجائحة والح���رب، أن النظام العاملي الذي كان قائًما علي إنفراد الواليات 
املتحدة األمريكية بقيادة العالم عق���ب نهاية الحرب الباردة وتفكك االتحاد 
الس���وفيتي ذهب بال رجعة، وفكرة عودة النظ���ام العاملي لتوازن القوي بن 
دولتن وأكثر من مخلفات التاريخ.. االن نحن نعيش مرحلة مفصلية تشهد 
فوران وحروب وجوائح وأزمات، وال تس���تطيع دول���ة أو تكتل قيادة العالم، 
وال ندري ألي مآل س���تختلف القوي والتوازنات مع نهاية الحرب الروس���ية 
األوكرانية، واألمر يس���تدعي عالقات وتب���ادالت تجارية تقوم علي التوازن، 
والحكومات ال يجب أن ترمي بثقلها وأوراقها في خدمة أو دعم قوة واحدة. 
وبالتال���ي الدولة الوطنية يجب أن تحس���ن عالقاتها مع الجميع من أمريكا 
إلي روس���يا إلي الصن إلي االتحاد األوروبي إلي التجمع األس���يوي إلي 

مجلس التعاون الخليجي.
الدرس الثالث "ال يوجد ش���ئ مجان���ي": عالم اليوم ال يعرف املجمعات 
التعاونية وال االس���تهالكية وال يفهم لغة غير املصالح، يجب أن تدفع وتقدم 
من أجل أن تأخذ.. القروض مخلوطة بالقرارات السياسية، وحتي املعونات 
تتب���ل بالتنازالت. لذلك من أج���ل أن تعيس في العام 2023 يجب أن تعرف 
أوراق قوت���ك ونقاط ضعفك جيًدا، وتح���دد مواردك وأولوياتك، ما يمكن أن 
تعطي���ه وما تحت���اج ان تأخذه من اآلخرين. وأن تجي���د لعبة املقايضة، فيا 

عزيزي لن تنل شيًئا مجانًيا.
الدرس الرابع " أنت ال تعيش بمفردك وال تسطيع أن تنعزل عن العالم": 
الق���رارت االقتصادية الصعبة أو اإلجراءات الت���ي يجب أن تتخذها الدول 
يجب أن تراعي فيها أنها ال تعيش بمفردها في العالم وال يمكن أن تنعزل، 
فالس���ياحة واالستثمارات الخارجية ونقل التكنولوجيا واألفكار صارت لها 
مقايي���س عاملي���ة ال تعرف الروتن وال تقف عند ظروف���ك الداخلية، كل ذلك 
يحتاج إلي ضمانات سياس���ية واقتصادية وقانونية، وإلي بيئة يشعر اآلخر 

تجاهها باالستقرار واألمان.
ال���درس األخير "خاص لس���يادة املواط���ن": ما بن الجوائ���ح املرتقبة 
والحرب املش���تعلة املواطنون ه���م أصحاب املعاناة، البد ان أن لكل ش���ئ 
تكلف���ة وال يمكن تحقيق أي إنت���اج دون تضحية ودون عمل. والبد أن تتخذ 
قرارات االنفاق ما بن أن تنفق اليوم او تنفق غًدا. في كل األحوال ستنفق 
خ���الل العام القادم من مدخراتك ولحمك الح���ي، فيجب أن تنفق بحرص. 

وتستثمر بذكاء.

استثمر االن ..
• وحمل .. كل ذكرياتك وافكارك

• ف���ي عق���ل اصطناعي )روب���وت( صم���م خصيصا لك 
بمواصفات فريدة 

• تختارها .. انت وحدك 
• سنقوم نحن .. بمسح شامل لكل انحاء عقلك 

س���نبحث .. عن ذكرياتك القديمة، ضحكاتك العالية، حبك 
االول، لحظات الفرح والشجن، سنخرجها دون اي معاناة 

بوصله ذكية   
• س���ننقل .. من خاللها وعيك، واف���كارك، وارائك بمنتهي 

االمان 
• ولن ننسي.. الجانب الخفي، فلحظات الجنون لها مكانها 

ايضا 
• سيتم تحميل دوالب عقلك في عقل اصطناعي )روبوت(

• يمنحك نعمة الخلود ..
• العالم يفني حولك .. وانت باقي بكل تفاصيلك، ذكرياتك، 

افكارك، ارائك، ضحكاتك، احزانك 
• فانت من تمتلك املال لشراء تريند الخلود  

• اشتري االن .. وقسط براحتك .. طوال حياتك 
• وكمان اختار .. الشكل املناسب 

• للعقل االصطناعي بتاعك 
• الذي ستعود للحياة الخالدة من خالله

• اعالن غريب جدا .. 
• حتي االن .. لم نراه باي من وسائل االعالم 

• حتي علي السوشيال ميديا
• انما في القريب العاجل، والعاجل جدا، سيتحول لواقع 

• حلم الخلود .. والحياة االبدية 
• يراود االنسان علي مر العصور وفي مختلف الحضارات

• ببساطة الن 
• ظاهرة الفناء .. امر مفزع لالنسان 

• وشئ مخيف .. ان ينتقل االنسان الي عالم اخر مجهول 
• وتمح���ي .. بم���رور الوقت س���يرته وال يتبقي منه س���وي 

ذكريات   
• رف���ض الفناء .. جعل االنس���ان علي م���ر العصور يضع 
النظريات ويرسم السيناريوهات ويبتكر وسائل واختراعات 

ليصل الي حلم الخلود.
• ترن���د الخل���ود "اليلون ماس���ك"هو اح���دث وصلة ذكية 
تستخرج الوعي البشري من داخل العقل ويتم نقلها لعقل 

اصطناعي او روبوت. 
• فيبقي الوعي البشري والذكريات خالدة لالبد في صورة 

روبوت حتي بعد فناء الجسد.   
• واالغ���رب ان ه���ذه الوصل���ة الذكية تقوم بعملية مس���ح 
دقيق وشامل لكل جوانب العقل البشري لتسجل مليارات 
التفاصي���ل املوجودة بعدها يتم نس���خ ش���فرة رقمية لربط 
الخاليا العصبية للعقل البش���ري والعقل االصطناعي معا 

ببعضها البعض.

• تس���تطيع هذه الش���فرة الرقمية ببس���اطة نسخ النشاط 
الدماغي لالنسان والتنبؤ بس���لوكه وردود افعاله وافكاره 

لتعطي الحياة للعقل االصطناعي.
• ومن هنا .. تبدا رحلة االنسان الي الخلود 

• رحلة اهم مقوماتها املال 
• فمن يملك املال .. يس���تطيع ان ينعم بالخلود ويكون ملك 

التريند حتي بعد مماته وانتقاله الي العالم االخر.
• شئ مخيف       

• بس االغرب .. 
• ان اهم ما سيشغل االنسان استعدادا لرحلة الخلود ليس 
القيمة املضافة له وللمجتمع، بل ش���كل ومواصفات العقل 

االصطناعي والطاقة االستيعابه وحجم الرامات.
• ومن هنا جاء دور خلق الهوية   

• باختيار مالمح وهيئة روبوت الخلود: 
• يعني لك حرية االختيار 

• مالمح اوروبية وش���عر اصفر وعي���ون زرقاء،  او مالمح 
غجري���ة او افريقية او عربية بعيون املها التي طاملا غني لها 

الشعراء.  
• وممكن ان تختار هويتك علي شكل شريحة ذكية او حتي 
جهاز كمبيوتر محمول وقد يصل بك الخيال ان تختار شكل 

الحيوان التي تفضله لتعيش تريند الخلود من خالله.
• هذا ببساطة يعني ..

• ان املال .. هو املعيار الوحيد للتريند 
• وليس م���ن يمتلك العل���م او االدب او الخيال او الفكر او 

املوهبة      
• تماما .. مثل امللوك في الحضارة املصرية القديمة

• فاس���طورة الخلود .. هي ح���ق ملكي مقصور علي امللوك 
فق���ط.  النهم ابناء اآلل���ه "رع" رب االلهه.   فهم من تصعد 
روحهم للسماء بعد املوت.  لذلك يجب ان تحنط اجسادهم 

لتكون جاهزة الستقبال ارواحهم عند العودة للحياة. 
• االختالف الوحيد .. 

• ان ه���ذه املنحة في العقيدة املصرية القديمة كانت للملوك 
دون العامة 

• بعد محاكمة البعث والحساب يجريها 42 قاضي يمثلون 
اقاليم مصر القديمة ويراس املحكمة االله "اوزوريس".

• حي���ث كان يوضع قلب امليت ف���ي احد كفتي امليزان وفي 
الكفة االخري كان يوض���ع كل اعماله طوال حياته.   فاذا 
مالت كف���ة القلب.  فهذا يعني ان الش���خص كان صالحا 
يعود الش���خص للحياة مرة اخري وينعم بالخلود.  اما اذا 
مال���ت الكفة التي بها اعماله فان امليت يعود مغضوب عليه 

في شكل حيوان. 
• ولكن يبقي السؤال االهم

• هل يستحق البشر .. تريند الخلود؟ 
• ام يفني .. من ال يمتلك املال
• وال .. عزاء لقيمة االنسان 

)كل عام وأنتم بخير
هاه���و عام جديد يهل علينا وكلنا أمل أن يكون عام خير 

وسعادة وبركه أن شاء اهلل.. 
عام جديد يحمل األل���م واألمل.. فهناك من يؤكد بالدليل 
والبرهان أن يشهد هذا العام مزيًدا من التدهور االقتصادي 
والرك���ود العامل���ي وتوقف أو تباطؤ عجل���ة النمو بينما هناك 
أخ���رون وبالبره���ان والدليل يؤكدون أن هذا العام س���يكون 
أفضل من س���ابقة أن شاء اهلل بل هناك من يؤكد أن بوادر 
االنفراجه س���تبدا س���ريعا على أرض الواقع خالل أيام من 

بدء العام الجديد..
وب���ن هؤالء وأولئ���ك يعيش الن���اس فى انتظ���ار رحمة 
اهلل وعطاء اهلل.. وس���بحانه قال وقوله الحق “وقل اعملوا 
فسيرى اهلل عملكم ورس���وله واملؤمنون«.. أو كما قال عمر 
ب���ن الخطاب ألحدهم »أن الس���ماء ال تمطر ذهبا وال فضه« 

لكن اهلل يعطي لكل عمل أجرا وثوابا.
ومن يتأمل املشهد العاملي سيجد أنه هناك تأثيرات سلبيه 
مازالت عل���ى أرض الواقع من الحرب الروس���ية األوكرانية 
مم���ا يعنى أن أي تحس���ن مأم���ول يعنى توق���ف عجلة هذه 
الحرب وتوقف كال املعس���كرين عن اشعال نارها من خالل 
املس���اعدات وتخصيص امليزانيات العسكرية الضخمة هنا 
وهناك ناهيك عن التأثيرات املباش���رة وغير املباشرة خاصة 
أن العالم لم يخرج بعد من آثار أزمة )كوفيد 19( التى أدت 

إلى مايشبه املوت البطئ القتصاديات عديدة.
)وبرغ���م هذه اآلثار الناجمة ع���ن )كوفيد19( ثم الحرب 
الروس���ية األوكرانية وتأثيرها الس���لبي عل���ى االقتصاديات 
هناك عامال آخر ليس بعي���دا وهو الصراع االقتصادي بن 
الصن من جهة والواليات املتحدة األمريكية من جهة أخرى.

ووسط هذا الس���واد نجد خبراء عاملين يؤكدون أن هذا 
العام سيشهد تراجعا للتضخم العاملي.. ولكن بعض الخبراء 
األخرين يقللون من هذا التفاؤل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة 
فى البنوك وهذا االرتفاع كان فى االصل ملواجهة التضخم.. 

وهكذا ندور حول أنفسنا فى دائرة مغلقة.
)خبراء عامليون يرون أن األزمة ليست فى نسبة التراجع 
فى التضخم فإن ذلك س���يحدث عاجال أو أجال ولكن األزمة 
ه���ي الوصول إلى معدل تضخم مس���تدام ومميز ويرون أن 
بداية العام اذا ش���هدت تراجعا فى معدل التضخم إلى %4 
فإن ذلك سيدعونا إلى التفاؤل بالعودة به إلى حدود 2 و%3

)صندوق النقد الدولي من جهتة تراجعت توقعاته فبينما 
كان يتوق���ع ف���ى يوليو املاضي أن يش���هد العالم فى 2023 
نم���وا يصل إلى 2.9% خاصة مع نهاية العام 2022 تراجع 

بأرقامه إلى 2.7% فقط.
)الخب���راء يضع���ون نقاط ف���وق حروف األزم���ة العاملية 
ويؤك���دون أنه برغم جه���ود البنوك املركزي���ة العاملية اال أن 
التضخم سيس���تمر جزئيا وستفوز سياس���ات هذه البنوك 
على مس���توى تلك الدول بش���كل عام والدول النامية بشكل 
خاص، بل يرون أن هذا التأثير س���يكون س���ببا مباشرا فى 
ضغوط سياس���ية وتأثيرات سياس���ية على كثير من الدول.. 
ويستشهدون بذلك فى محاوالت أوروبا املتسارعة لالستغناء 
عن روسيا فى مجال الطاقة وكذلك محاوالت فض االشتباك 

الصناعي بن أمريكا والصن.
)األخط���ر عامليا ه���و التأثير السياس���ي ث���م التأثيرات 
االجتماعية حيث استمرار التقارب الكبير فى الدخل والثروة 
س���يؤدي إلى ضغوط اجتماعية ش���ديدة ف���ي بعض البالد 

وتزداد هذه الفج���وه وضوحا   بن أوروبا وأفريقيا فى هذا 
التأثير.. خاصة أن تأثير س���وق الطاقة س���لبيا لم يفرق بن 

أحد حتى اآلن.
)وقد أثارت تصريحات منسوبة للرئيس الروسي السابق 
ديميت���ري ميدفيدي���ف ردود فعل ش���ديدة وبرغ���م أن هذه 
التصريح���ات تحمل معان سياس���ية عديدة وتعبر عن وجهة 
نظر غير محاي���دة اال انها تحمل العديد من التوقعات املبنيه 
على حقائ���ق ووقائع كثيرة.. توقع ميدفيديف ارتفاع س���عر 
البت���رول ليصل إل���ى 150 دوالر للبرميل وس���يتجاوز –فى 
توقعاته- سعر الغاز خمسة آالف دوالر لكل ألف متر مكعب.. 
كما توق���ع تفكك االتح���اد األوربي وانهيار صن���دوق النقد 
الدولي.. وأن تتحول اس���واق املال إلى آسيا.. وهي توقعات 
اصابتالرايخ الرابع الكثيرين بالدهش���ة لكنهم ناقشوها بل 
أش���ار بعضهم وهو ضده فى األساس إلى أن هذه الرؤية لم 

تبعد كثيرا عن التوقعات األوربية واألمريكية ذاتها.
وعن فوضى أوروبا فى عام 2023 قال الرئيس الروسي 
السابق أنه يتوقع ظهور الرايخ الرابع بأملانيا ثم تحدث حرب 
بن  الرايخ  وفرنسا.. بخالف انفصال ايرلندا الشمالية عن 
اململكة املتحدة ثم احت���الل بولندا لغرب أوكرانيا.. ولم تبعد 
توقعات���ه عن أمريكا كذلك حيث توق���ع انفصاال لواليتن عن 

الواليلت املتحدة ثم حدوث حرب أهلية فى أمريكا.
في املقابل ظهرت توقعات أمريكية بسقوط بوتن وتقسيم 
روسيا التى ستخرج من حربها مع أوكرانيا خاسرة حسب 

توقعات خبراء أمريكين وغربين.
)قد يس���أل س���ائل: ملاذا الحديث عن التوقعات العاملية 

بعيدا عن التوقعات املحلية؟
الحقيق���ة أن االقتص���اد املصري يتأثر كثي���را وقد تأثر 
بالفعل بأحداث عاملية وبشكل غير مسبوق مثل تأثير )كوفيد 
19( ثم الحرب الروسية األوكرانية.. ولعلنا الحظنا كيف كان 
التح���ول األمريكي ناحية أفريقيا عقب التحول الصيني نحو 
الش���رق األوسط مباش���رة: فكانت القمة األمريكية األفريقية 

عقب القمة الصينية العربية وهكذا..!!
والحقيقة أن هن���اك توقعات ايجابية عديدة تخص مصر 
أبرزها تزايد انتاج مصر من النفط والغاز بش���كل يرفع من 
دخولها لدرجة مميزة، كما أن بعض املش���روعات االنتاجية 
التى رأتها مصر فعليامنذ عدة سنوات ستبدأ فى االنتاج مثل 
األراضي الزراعية خاصة التى ستخصص للقمح مما يقلل 
من االستيراد.. وكذلك القطن مما يزيد من حجم التصدير.. 
أضف إلى ذلك ظهور أثار توطن بعض الصناعات فى مصر 

وهو ماحدث بالفعل مع نهاية العام املنصرم.
املؤك���د أنه  ه���ذا العام الجديد  لن يكون س���هال بل أن 
خب���راء كثيرين يحذرون ويحاولون تس���ويد الصورة غير أن 
هناك االغلبي���ه تدعو  للتفاؤل.. ولديها ف���ي تفاءلها مبررات 
منطقية أهمها أن اهلل سبحانه وتعالى دائما أبدا يحرس هذا 
الوط���ن.. أضف إلى ذلك أن مصر ق���ادرة على عبور األزمة 
كم���ا فعلت ذلك مرات من قبل.. لذلك فالبد أن نرفع ش���عار 
“تفاءلوا بالخير تجدوه” فهو ش���عار يحمل األمل والخير فى 

غد أفضل أن شاء اهلل.

ف���ي األغل���ب األع���م تتج���ه غالبية 
التعام���الت م���ع نهاية ع���ام وبداية عام 
جديد برصد م���ا جري علي مدار العام 
ال���ذي ينقضي ، لكن الحقيقة أن كل ما 
ينتهي من أعوام ، هي صفحات تطوي ، 
سواء في عمر األشخاص ، أو األوطان ، 
ومع الحرص علي ضرورة الحساب علي 
ما مضي ، حتي يأخد كل ذي حق حقه 
، وين���ال املصيب ثوابه ، واملقصر عقابه 
، وحتي يتم تالفي مواطن القصور فيما 
نفت���ح من صفحات جدي���دة ، مع أهمية 
كل ذل���ك ، فإن األهم برأي���ي هو النظر 
س���ريعا إلي س���طور الصفحة الجديدة 
والعم���ل علي التأس���يس الصحيح لها 
منذ اللحظ���ات األولي لوالدتها ، خاصة 
وأننا نعيش في عصر ، صارت السرعة 

عنوانا لكل شيء فيه .
انطالقا من العم���ل بقاعدة "تفاءلوا 
بالخي���ر تجدوه " ، فإنن���ا نقدم التفاؤل 
في النظر إلي الصفح���ة الجديدة التي 
تفتح ذراعيها لبالدن���ا والعالم – ولكل 
منا علي املستوي الشخصي – وتحمل 
عن���وان 2023 ، ونتمن���ي أن تواص���ل 
بالدنا فيه���ا انطالقتها نح���و النهوض 
والتعافي م���ن آثار وتداعيات أحداث – 
دولي���ة وداخلية – ال تزال تلقي بظاللها 
علي حياتنا ، ولس���نا ببعيدين عن موجة 
الغالء الفاحش التي يعاني منها الجميع 
، لندفع ثم���ن صراعات دولية ، ال يدرك 
القائمون عليه���ا أن تأثيراتها ال تخص 
بالدهم وحده���ا ، وإنما تمت���د بآثارها 
إلي مختلف ب���الد العالم ، وتدفع ثمنها 
البشرية مجتمعة ، وليس أدل علي ذلك ، 
من تأثيرات الحرب الروسية األوكرانية 
عل���ي مختلف مناحي ف���ي العالم ، بعد 
أن ضربت سالسل إمداد املنتجات التي 
عرف بها الطرفان املتصارعان ، وكانت 
تتلقاها بلدان كثيرة ح���ول العالم ، في 
مقدمته���ا مصر ، كالقمح علي س���بيل 

املثال وليس الحصر .
تس���بب ظرف عاملي ف���ي إحداث تلك 
األزمة ، ال يمنع من أننا نتمني في مصرنا 
التي نريدها خالل العام الجديد ، أن نري 
رقاب���ة حكومية مش���ددة علي األس���واق 
والتجار ، وأال يتم ترك املواطن فريسة في 

أيدي تجار ال يهمهم سوي الربح .

مصرن���ا الت���ي نريده���ا ف���ي العام 
الجدي���د ، نتمن���ي أن تواص���ل العودة 
القوي���ة ملوقعه���ا الريادي ف���ي املنطقة 
العربي���ة والق���ارة اإلفريقي���ة ، وعل���ي 
الس���احة الدولية ، بعد أن شهدنا كيف 
اس���تضافت مصر فعاليات دولية كقمة 
املناخ ، وكي���ف كان الحضور املصري 
قوي���ا وفعاال ،  ممثال ف���ي الرئيس عبد 
الفتاح السيسي والدبلوماسية املصرية 
في مختلف املحاف���ل الدولية واإلقليمية 

والعربية .
مصر التي نريدها في العام الجديد 
، نتمن���ي أن نري فيها اس���تمرار الدفع 
بالخدم���ات الحكومي���ة إل���ي مختل���ف 
املناط���ق ، وأن يت���م إعط���اء األولوي���ة 
لقطاع���ات مهم���ة وحيوي���ة ، كقطاعات 
الصحة والتعليم ، وهو ما بدأت بالفعل 
في���ه مب���ادرات وجهود مهم���ة وفعالة ، 
كاملبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي 
تمد مظلة خدماته���ا ملنطقة بعد األخرى 

في الريف املصري .
مصر التي نريدها في العام الجديد 
، نتمن���ي أن نراها حاض���رة بقوة علي 
خارطة الس���ياحة العاملية ، لالس���تفادة 
م���ن احتضانها أرضها ألق���دم وأعظم 
حضارة علي وج���ه األرض ، في تنمية 
موارد البالد عبر اجتذاب املزيد واملزيد 

من السياح من مختلف دول العالم .
مص���ر التي نريد ف���ي العام الجديد 
، نتمني أن يعي���ش أبناؤها حياة كريمة 
تليق به���م وبحضارته���م وحاضرهم ، 
حياة ال مكان فيها ملثلث الرعب " الفقر 
واملرض والجهل " ، فمصر تستحق أن 
تك���ون دائما في الصدارة ، انطالقا من 
كونها ليست بدولة عادية ، وال مكوناتها 
املجتمعي���ة أو جغرافيتها بعادية ، وإنما 
هي " حالة " ممتدة عبر آالف السنن .

نتفاءل خيرا لبالدن���ا ونتمني لها 
ولقيادته���ا الوص���ول لب���ر األمان ، 
ومثلما أكد الرئيس السيس���ي خالل 
احتفالي���ة " ق���ادرون باختالف " بأن 
" مص���ر بتعدي وبتنج���ح بفضل هلل 
" فإنن���ا نأمل ونتمن���ي أن يكون العام 
الجديد ه���و عام العب���ور إلي نهضة 
جديدة وتنمية تطال كل ش���بر فيها .. 

وكل عام وأنتم بخير .

رزق القطاع املصرفي املصري بقيادات 
حكيم����ة ف����ي وقت األم����واج العاتي����ة التي 
تعص����ف باقتصاديات العال����م، وذلك تحت 
مظلة القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي الذي يقود مصر، في أصعب فترة 

يمكن أن تمر بها دولة
فمن األرهاب األس����ود واألزمات املالية 
واالقتصادية والحرب ومخططات االنقسام 
الذي خرج����ت مصر بأعجوب����ة بفضل من 
اهلل س����بحانة وتعالي إلي بناء الجمهورية 
الجدي����دة في كافة املج����االت البنية التحتية 
يش����يد بها الجمي����ع، والزراع����ة والصناعة 
والتكنولوجي����ا، فالرئيس يصارع الزمن من 
أجل اقتصاد قوي يحقق للمصري الكرامة، 
عل����ى الرغم من االرتفاع الكبير في التعداد 

السكاني
ويأتي القطاع املصرفي ليقوم بدوره في 
البناء، ومل����ا ال ، وهو القطاع الصامت أمام 
األزم����ات، والقادر على ض����خ التمويل في 
ش����ريان االقتصاد املصري، وجميع البنوك 
تحت مظلة البنك املرك����زي املصري بقيادة 
العبق����ري حس����ن عبد اهلل محاف����ظ البنك 
املركزي املصري ال����ذي يدير األزمة بهدوء 
وعدم انفع����ال، ويخطط لكل صغيرة وكبيرة 
من أج����ل الوص����ول للهدف وه����و محاربة 
التضخم واس����تقرار س����وق الصرف، وهو 

يقترب من حل الكثير من املشاكل
وكان أهمه����ا مش����كلة تدبي����ر العمل����ة 
للبضائ����ع باملواني املصري����ة، والتي قاربت 
بالفع����ل على االنتهاء لندخ����ل العام الجديد 
وقد انتهت هذه املش����كلة. فقد قامت مصر 
باالف����راج عن البضائع املوج����ودة باملواني 
بقيم����ة 5 ملي����ار دوالر خ����الل الفترة من 1 
إلي 23 ديس����مبر الحالي، ليتبقي ما يقارب 
بضائ����ع بقيمة 6 ملي����ار دوالر، تم تدبيرها 
مع مش����ارف األسبوع األول من عام 2023 
س����تنتهي املشكلة بعد أن كان هناك بضائع 
بأكثر م����ن 14 ملي����ار دوالر، وقد تم إعادة 
تصدير بضائع للخ����ارج بقيمة 3.4 مليار 

دوالر
وعل����ى الجان����ب األخر يتكب����د حائزي 
ال����دوالر خس����ائر كبيرة بع����د أن تراجعت 
السوق الس����وداء بما يزيد على 35% خالل 
األيام املاضية، وس����ط قرارات صارمة من 
البنك املركزي بمن����ع التالعب على الدوالر 
،ومحاربة الش����ركات التي تقوم باالحتفاظ 

بالعمالت االجنبية خارج الس����وق املصري، 
على الرغم من مطالبة البنوك بتوفير عمالت 
اجنبية، وحيث اكتشف البنك املركزي قيام 
أفراد مصرين بتأس����يس شركات تصدير 
وس����ياحة بالخارج لتحتفظ بم����ا لديها من 
دوالر بالخ����ارج وع����دم ادخال����ه للس����وق 

املصري 
كما اكتشف قيام أفراد وشركات بأخذ 
بطاق����ات كثي����رة للخارج ثم يقوم بس����حب 
ال����دوالر م����ن املاكين����ات، على م����ن وجود 
أصحابه����ا بالداخل، ثم يقوم أصحاب هذه 
البطاقات املوجودين بالفعل بالداخل بتعذية 
هذه الحس����ابات بالجنيه املصري، ولك أن 
تتخيل أنه في يوم واحد فقط تم س����حب 55 

مليون دوالر عن طريق البطاقات
ونس����تطيع أن نقول أن ما يحدث حرب 
اقتصادي����ة عل����ى مصر، من أج����ل زعزعة 
االس����تقرار النقدي واملالي ملصر، وتوصيل 
رس����الة للعال����م بأنه����ا دولة غير مس����تقرة 
اقتصاديا، وهو ما يعني مزيد من األزمات، 
وتدهور س����ريع للجنية املصري، بما يؤدي 
إل����ي عدم اس����تقرار في املجتم����ع وهذا ما 

يسعون إليه.
هم يسعون إلي تدمير مصر، وتحويلها 
إل����ي ليبيا أو لبنان أو س����وريا أو اليمن أو 
العراق أو الس����ودان ، هذا ما يسعون إليه 
بكل قوة ولكن هيهات هيهات فمصر محمية 
من اهلل عز وجل، وبفضل رجال س����خرهم 
اهلل عز وجل من أج����ل هذا الوطن العظيم 
ال����ذي يعد حجر التوازن والصمود للمنطقة 
العربية، واإلس����المية م����ن التفتت والزوبان 
لتصب����ح ودويالت س����هلت الهضم من قبل 

العدوان الصهيوني
ونؤكد لن يس����تطيع املخربون، الوصول 
إل����ي هدفهم، فتحي����ة للرئيس عب����د الفتاح 
السيس����ي ال����ذي يعم����ل وينفذ ث����م يعلن، 
ليبهر العال����م، وتحية إلي قي����ادات القطاع 
املصرف����ي وعلى رأس����هم املحافظ حس����ن 
عبد اهلل الذي أتوقع على يديه خالل الربع 
األول م����ن ع����ام 2023 تحقيق االس����تقرار 
في س����وق الصرف، والقض����اء نهائيا على 
الس����وق الس����وداء. وتحي����ة ل����كل مواطن 
مصري حريص على حماية وطنة وبلده من 

الشائعات، ومخططات التخريب. 
وس����وف يأت����ي الف����رج منتص����ف عام  

2023 وكل عام وأنتم بخير 
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من���ذ تولي���ه املس���ئولية ، ال يتوق���ف    الرئي���س عبدالفت���اح 
السيسي  عن إصدار القرارات والتوجيهات ملد مظلة الحماية 
االجتماعية ملالين املواطن���ن ، وهو ما بلغ ذروته خالل العام 
2022 ، م���ع تواص���ل تداعيات األزمة االقتصادي���ة العاملية ، 
التي عانت وتعاني منه���ا مختلف دول العالم ، في ظل اندالع 
الحرب الروس���ية األوكرانية ، ومحاوالت التعافي من تأثيرات 
انتش���ار في���روس كورونا ، ففي خالل الع���ام 2022 ، حرص 
الرئيس السيس���ي علي توجيه الحكومة بإقرار حزمة الحماية 
االجتماعية  ، والتي ش���ملت من بن ما شملت من  إجراءات ،  
إقرار عالوة اس���تثنائية ملجابهة غالء املعيشة لجميع العاملن 
بالجه���از اإلداري للدولة والش���ركات التابعة للدولة وأصحاب 
املعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهرًيا اعتباًرا من نوفمبر املاضي 
، إل���ى جانب مجموعة اخرى من القرارات تخفيفا لألعباء عن 

املواطنن.
  مل���ف الحماي���ة االجتماعية  إذن تص���در اهتمامات القيادة 
السياس���ية منذ  تولى الرئي���س عبد الفتاح السيس���ى قيادة 
البالد، حي���ث أصدر توجيهات ل���وزارة التضامن االجتماعي 
بالتوس���ع في تنفيذ برامج تساعد األسر األولى بالرعاية على 
تحسن مس���توى املعيشة، واالهتمام  باملرأة املعيلة وأصحاب 

املعاشات واألطفال بال مأوى  .
ق���رارات وإجراءات الحماي���ة االجتماعية دائم���ا ما تأتي في 
توقي���ت بالغ األهمي���ة يحتاج في���ه املواطن إلى الدع���م لتلبية 
متطلبات املعيش���ة، ويؤكد حرص الدولة عل���ى دعم املواطنن 
بالرغم من الظروف االقتصادية القاس���ية التي يشهدها العالم  
، و حرص القيادة السياس���ية على العمل على رفع مس���توى 
معيش���ة املواطنن املصرين قدر املس���تطاع ، حتى يمكن لهم 
مجابهة مش���كلة التضخم وغالء األسعار التي اجتاحت العالم 

وأثرت على العديد من اإلقتصاديات الدولية.
 إج���راءات الحماية االجتماعية علي م���دار العام أكدت بما ال 
يدع مجاال للش���ك ، كيف أن   القيادة السياس���ية قريبة للغاية 
من املواطن املصري وتش���عر بمش���اكله وتضع���ه على جدول 
أولوياتها، قناعة منها أن هذا املواطن يعد الس���ند الرئيس���ى 

للدولة وأمنها واستقرارها.
  ه���ذا املعنى  تبلور ف���ي كافة الكلمات الت���ي يلقيها الرئيس 
السيس���ي في كافة املناس���بات الداخلية التي يش���ارك فيها،  
وبينه���ا  املؤتم���ر االقتصادي، الذى  انعقد في ش���هر أكتوبر  
املاض���ي ، حيث أك���د الرئيس أن املواط���ن املصري هو الذي 
يتحم���ل فات���ورة اإلص���الح االقتص���ادي ومن ثم ف���إن كافة 
اإلج���راءات الت���ي تقوم بها الدولة س���وف تصب ف���ى النهاية 

لصالح الشعب املصري.
 جهود متواصلة 

بحس���ب رص���د ملرك���ز القاه���رة للدراس���ات االقتصادية و 
االس���تراتيجية ، ورئيس���ه  الدكتور عبد املنعم الس���يد ، مدير 
مركز القاهرة ، فإن توجيه الدعم لغير املس���تحقن قبل إطالق 
برنام���ج اإلصالح االقتصادى ع���ام 2016، كان يتم صرفه 

بواق���ع 70% ليصل ل���� 30% من الفئ���ات الغنية ، حتى 
أصب���ح الكالم عن وص���ول الدعم إلى مس���تحقيه 

مصطل���ح   س���يئ الس���معة ، وج���اء برنام���ج 
اإلصالح االقتصادي ليصحح مس���ار هذا 

الدع���م وتوجيهه إلى الفئات املس���تحقة 
من محدودى الدخ���ل، وترجمة هذه 

األم���وال واملخصصات إلى دعم 
للفئات األكثر احتياجا  نقدى 
مع إط���الق برام���ج تكافل 
وكرام���ة وبرام���ج الحماية 

االجتماعية.
   جه���ود الدولة تمثلت في 
، تخفيف  العبء عن األسر 

األول���ى بالرعاي���ة و الفئات 
األكثر احتياجا ، بزيادة الدعم 

املخصص للمس���تفيدين من تكافل 
وكرام���ة ال���ذي يخدم ما يق���رب من 5 

مالين مواطن، واس���تطاع أن يوفر دخال 
ثابتا لهذه األسر، ومعاش الضمان االجتماعي 

خالل ال� 8 س���نوات السابقة ل� 121 مليار جنيه ، 
باإلضافة إلى تنفيذ املبادرة الرئاس���ية "حياة كريمة" 

لالرتق���اء بجودة الخدمات املقدم���ة لهذه القرى ، و أيضا 
زيادة عدد األس���ر املستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى ما 

يقرب 5.1 مالين أسرة بعد زيادة  مليون أسرة إضافية. 
 كم���ا نجح برنامج الحماي���ة االجتماعية ، في  تضاعف حجم 
تموي���ل برنامج "تكاف���ل وكرامة" ل���� 19 ملي���ار جنيه خالل 
الع���ام املاضي، ليص���ل ل�25 مليارا تنفي���ذا لتوجيهات رئيس 
الجمهوري���ة بعد زيادة مليون أس���رة إضافية ، و توفير الدعم 
الغذائي إلجمالي 180 ألف أس���رة، ليبل���غ بذلك إجمالي عدد 
األسر التي سيتم دعمها من التحالف إلى 600 ألف أسرة ، و 
يزداد  عدد األس���ر املستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 
141%، من 1.7 مليون أسرة )6.4 مليون مواطن( في 2014 

إلى 4.1 مليون أسرة )17 مليون مواطن( في 2022. 
   تط���ور اإلنفاق املوج���ه لبرامج الحماي���ة االجتماعية ازداد 
بشكل ملحوظ ، ليصل إلى ما  يزيد عن 2 تريليون جنيه خالل 
)2015/14-2022/21(، وذل���ك بمعدل نم���و 95% ، و ارتفاع 
مخصصات برامج الحماي���ة االجتماعية من 229 مليار جنيه 

عام 2014/13 إلى 312 مليار جنيه عام 2022/21 . 
 كم���ا أق���رت الحكومة املصري���ة حزمة للحماي���ة االجتماعية 
بتكلفة س���نوية تقدر بنح���و 70 مليار جني���ه متمثلة في إقرار 
عالوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملن بجهات 
وأجهزة الدولة وألصحاب املعاش���ات والذين يبلغون نحو 10 
مالين صاحب مع���اش، وزيادة الحد األدنى لألجور للعاملن 
بالدول���ة بنح���و 11% ليصل إلى 3000 جنية ش���هريا، وزيادة 
ح���د اإلعفاء من ضريبة الدخل لكاف���ة أصحاب األجور بنحو 
25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدالت تزيد ألصحاب 

الدخول األقل. 
كذل���ك  ت���م اإلع���الن عن مد فت���رة االس���تفادة م���ن الزيادة 
الش���هرية اإلضافي���ة املقررة ألصح���اب البطاق���ات التموينية 
حت���ى نهاية الع���ام املالي الحال���ي املنتهى ف���ي يونيو 2023 
إلتاحة مس���اندة نقدية إضافية له���م تضمن القدرة على توفير 
االحتياجات األساسية ألسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت 
أس���عار الكهرب���اء للمواطنن دون أي تعدي���ل حتى نهاية عام 

2023/2022 باإلضافة إلى اإلعالن عن تقديم املس���اندة لعدد 
من الش���ركات وأصحاب األعمال مقابل الحفاظ على العمالة 
لضمان استقرار األوضاع املعيشية ألكبر عدد من املواطنن ، 
وتم���ت  زيادة وتعزيز برنامج "تكافل وكرامة" من خالل زيادة 
أعداد املس���تفيدين منه إلى نحو 5 مالين أسرة، وكذلك قيام 
وزارة املالي���ة بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من 

األنشطة الصناعية ملدة 3 سنوات.
 التوجيه���ات  التي أصدره���ا الرئيس عبدالفتاح السيس���ي 
خ���الل العام 2022 ، وبينها رفع الحد األدنى لألجور وبعالوة 
اس���تثنائية أتت رغم االوض���اع االقتصادي���ة الصعبة عاملًيا،  
وذلك مراعاة  للظروف التي يمر بها الشعب ، و حتى يستطيع 

املواطن تحمل التضخم وغالء املعيشة  .
وتنوعت توجيهات  الحماية االجتماعية   كما س���بق القول  ما 
بن رف���ع الحد االدنى لألجور م���ن 2700 إلى 3 آالف جنيه، 
ورف���ع اإلعف���اء الضريبي ليصل لحوال���ي 30 ألف جنيه، إلي 
جان���ب  الق���رارات الخاصة بتثبيت أس���عار الكهرباء،  ودعم 
الس���لع التمويني���ة، بجان���ب الزي���ادات الخاص���ة بالع���الوة 
االس���تثنائية التي تتعلق بالقطاع العام والخاص واملعاشات،  
و كل تلك االجراءات  املهمة اس���تهدفت  زيادة الدخل النقدي 
للمواطن وتجعل���ه يواجه الضغوط التضخمية التي يعيش���ها 

العالم أجمع اليوم.
 أسر منتجة وفوائد متنوعة 

الالفت أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيس���ي 
ل���وزارة التضامن االجتماعي  خالل العام املنقضي  ، لم تقف 
عن���د ضرورة خروج األول���ى بالرعاية من الع���وز االجتماعي 
فقط، بل ش���دد الرئيس على ضرورة أن تتحول األسرة األولى 
للرعاية من أس���رة متلقية للمس���اعدات النقدية إلى أسرة فتية 

منتجة، تعول نفسها وتوفر فرص عمل لغيرها. 
ومن ه���ذا املنطلق تنوع���ت برام���ج وزارة التضامن، لتحارب 
الفق���ر متعدد األبع���اد، وكذا لتوفر فرص عمل ومش���روعات 
صغيرة ومعارض لألس���ر املنتجة، لتتخطى معارضها حدود 
املحافظات وتس���وق فى جميع أنح���اء الجمهورية، بل حملت 
الوزارة املعارض إلى دول أخرى، وشهدت إقباال يشيد بعظمة 

الصانع املصري.
كم���ا تنوع���ت تدخ���الت وزارة التضامن ما بن مد ش���بكات 
الحماية االجتماعية والتوس���ع فى شبكات األمان االجتماعي 
وارتفعت نس���بة مخصصات الدعم واملنح واملزايا االجتماعية 
لتبلغ 263.9 مليار جنيه، ومنه���ا ارتفاع املوازنة املخصصة 
للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج املس���اعدات النقدية املشروطة 
تكاف���ل وكرامة، م���ن 3.7 إلى 22 مليار جني���ه، وذلك نتيجة 
ارتفاع عدد األسر فى نفس الفترة من 1.7 مليون أسرة تضم 
6.4 ملي���ون فرد إلى 4.100 مليون أس���رة تضم 17 مليون 
فرد، كما زاد عدد املستفيدين من املعاشات التأمينية من 8.7 

إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.
وامت���دت مظلة التضامن إلى تأثيث الوحدات الس���كنية 
الت���ي تم إنش���اؤها لنقل األول���ى بالرعاي���ة إليها، 
وبحسب تصريحات أليمن عبد املوجود مساعد 
وزيرة التضامن للعمل األهلي  فإنه  تم تأثيث 
20.6 أل���ف وح���دة س���كنية وتجهيزها 
لصال���ح األس���ر التى ت���م نقلها من 
مناط���ق غي���ر آمنة إل���ى مناطق 
مس���تحدثة بتكلف���ة 643.9 
مليون جني���ه، كما يجرى 
حاليا تأثيث 11.1 ألف 
وح���دة س���كنية بتكلفة 
إجمالية 5.350 مليون 
واس���تفادت  جني���ه، 
أس���رة  أل���ف   78.4
س���كن  توفير  من  فقيرة 
كريم ورفع كف���اءة منازلها 
وتوصيل مياه ش���رب وصرف 
صحى لها ف���ى القرى األكثر فقًرا 
بتكلف���ة 547 مليون جني���ه، وتم إنفاق 
2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مش���روع 
متناهى الصغر لألس���ر األول���ى بالرعاية مع 
تخصي���ص 75% منهم للم���رأة الريفي���ة وأمهات 

أطفال املدارس ومستفيدات مشروع مستورة.
كم���ا تش���جع  اإلج���راءات الحكومي���ة  الوح���دات اإلنتاجية 
والتعاونيات واملش���روعات الت���ي تحدث فارق���ا حقيقيا على 
حياة األس���رة، كما تقوم بإدراج القائمن على تلك املشروعات 
ف���ى برامج الحماية التأمينية والصحي���ة وضمهم إلى القطاع 
الرسمي فى الدولة، باإلضافة إلى االهتمام بأسرهم بما يشكل 
الحد من الزيادة الس���كانية، كما تم أيضا زيادة املش���روعات 
متناهية الصغير إلى أكثر من 300 ألف مش���روع برأس مال 

تجاوز أكثر من 2 مليار جنيه.
حماية املسنني وذوي االحتياجات الخاصة 

من بن إج���راءات الحماية االجتماعية أيضا ، كانت إجراءات 
تقديم  الخدمات   للعديد من املس���نن املس���تفيدين من خالل 
172 دارا للمسنن و192 ناديا للمسنن، كما تم إعفاء املسنن 
فوق 70 س���نة من تكاليف االنتقاالت ف���ى املواصالت العامة 
بنس���بة 100%، وإعف���اء من هم فوق 65 س���نة م���ن 50% من 
التكلفة، وذلك بمتوس���ط تكلفة تقدر ب�50 مليون جنيه سنويا، 
إلى جانب تقديم خدمات مس���اعدات اجتماعية ل�420 ألف من 

أبن���اء مصر األيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه س���نويا، باإلضافة 
إل���ى رعاي���ة 21.8 ألف فى مؤسس���ات رعاية وأس���ر بديلة، 
اس���تفاد 565 ألف طالب من غير القادرين وذوى اإلعاقة ومن 
التعلي���م املجتمعي التدريب املهني م���ن برنامج تكافؤ الفرص 

التعليمية بتكلفة 500 مليون جنيه.
واستفاد 1.1 مليون مواطن من ذوى االحتياجات الخاصة من 
تقدي���م خدمات دعم نقدى لهم بقيمة 5 مليارات جنيه س���نويا، 
ويتم تقديم خدمات التأهيل لحوالي 300 ألف فرد س���نويا فى 
مراكز التأهيل الش���امل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية 
االجتماعي���ة للتأهيل، وذلك نتاج تنس���يق وزارة التضامن مع 
4500 جمعي���ة لتنظي���م جهوده���ا لخدم���ة ذوى االحتياجات 
الخاص���ة وتمكينهم اقتصاديا، إل���ى جانب إصدار 845 ألف 
بطاق���ة خدم���ات متكاملة من���ذ بداية عمل منظوم���ة الخدمات 
املتكاملة لألش���خاص ذوى اإلعاق���ة، ودمج 440 طالبا وطالبة 
م���ن الصم وضعاف الس���مع بكليات التربي���ة النوعية فى 10 

جامعات.
دعم 

واس���تفاد 20 مليون مواطن من دعم املتضررين خالل جائحة 
كورونا، وذلك بإجمال���ي تكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، كما تم 
تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية 
وعام���ة، وذلك بإجمالي تكلفة بلغ���ت 300 مليون جنيه، وبلغت 
قيم���ة التعويضات 100 ألف جنيه لضحاي���ا الكوارث العامة 
وشهداء العمليات اإلرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آالف جنيه.

   التزام دستوري 
الدولة املصرية إذن  تضع ملف الحماية االجتماعية على رأس 
أولوياته���ا، وهذا ما ظهر في دس���تور ع���ام 2014، واحتوائه 
على العديد من مواد الحماية االجتماعية، وكان نهجا صريحا 
اتبعت���ه منذ عام 2014، ثم ت���م إطالق أكبر برنامج دعم نقدي 
مش���روط في املنطقة العربية »تكاف���ل وكرامة«، بهدف حماية 
األس���ر األولى بالرعاية م���ن العوز واالس���تثمار في األجيال 
القادم���ة، وقد انعكس ذلك في زيادة موازنة الدعم النقدي من 
3,7 ملي���ار في 2014 وتم زيادته تدريجيًا حتى وصل إلى 25 
ملي���ار جنيه من موازنة الدولة، باإلضافة إلى 3 مليارات جنيه 

من التحالف الوطني للعمل األهلي والتنموي.
كم���ا تهتم  القيادة السياس���ية  بالتوس���ع ف���ي مظلة الحماية 
االجتماعية للفقراء،  حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيس���ي، 
بإط���الق برنام���ج »تكاف���ؤ الف���رص«، بهدف من���ح خدمات 
للمواطنن خارج نطاق الدعم النقدي املشروط تتمثل في سداد 
املصروفات املدرس���ية لألطفال، وتوفي���ر األجهزة التعويضية 
للط���الب ذوي اإلعاقة، وتغطية مصروف���ات العالج الهرموني 
ملرضى سرطان الثدي، ودعم إنشاء أبيار للمناطق التي تعاني 
م���ن التصحر، وش���راء وحدات س���كنية لأليت���ام وغيرها من 
الخدمات التي تكفل لكثير من الفئات فرصها لتوظف طاقاتها 

وكفاءتها قدر املستطاع.
و من���ذ تطبي���ق برنامج اإلص���الح االقتصادي ع���ام 2016 
بالتع���اون مع صن���دوق النقد الدولي، وال���ذي يضمن تحرير 
سعر الصرف وهيكلة منظومة الدعم؛  دأبت الدولة على العمل 
الحتواء التداعيات االقتصادية املتمثلة في زيادة أسعار السلع 
والخدمات من خالل توسيع مظلة الحماية االجتماعية، وإيالء 
االهتمام للفئات األولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدس���تور 
املصري في العديد من املواد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة 
املواطن محدود الدخل. ومهدت له البيئة التشريعية القوية التي 
أقرت العديد من التشريعات والتي يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ 

الحماية االجتماعية.  
ووفقا لدراس���ة للمركز املصري للفك���ر  فإنه " ملّا كانت هناك 
حاجة إلى القي���ام باملزيد من إجراءات اإلصالح االقتصادي، 
وتوافقت الرؤى حول إعادة تس���عير الجنيه املصري بس���عره 
الع���ادل كض���رورة حتمي���ة للحف���اظ على املس���ار الصحيح 
لالقتص���اد املصري والحف���اظ على ثروات���ه ومكانته؛ فهناك 
أيًضا ضرورة ملحة للتوس���ع في مظل���ة الحماية االجتماعية؛ 
الحت���واء التأثيرات عل���ى املواطن محدود الدخ���ل، وتخفيف 
العبء عن كاهله، وضمان اس���تيعابه للتط���ورات االقتصادية 
املتتالية، إضافة إلى تجديد التزام الدولة بإرساء مبدأ الحماية 

االجتماعية والذي أصرت عليه منذ عام  "2014. 
وحرص���ت  الدول���ة على توس���يع مظلة الحماي���ة االجتماعية 
وتخفي���ف وطأة اإلصالحات االقتصادية عل���ى الفئات األكثر 
احتياًج���ا؛ فُأطلق أول برنامج دع���م نقدي في 2015، ومن ثم 
توالى ارتباط برامج الحماية االجتماعية مع كل خطوة تخطوها 

الدولة فيما يخص برنامج اإلصالح االقتصادي.
تكافل وكرامة 

من بن أهم البرامج التي عملت الدولة علي دعمها واستمرارها 
خ���الل عام 2022 ، يأتي برنامج "تكافل وكرامة " والذي جاء 
إطالقه تنفيًذا لتوجيهات الرئيس السيس���ى باالهتمام باألسر 
األولى بالرعاية   ، و تقديم املس���اعدات النقدية لألسر الفقيرة 
واألكث���ر احتياًج���ا، وذلك عن طريق االس���تهداف املوضوعى 
لألسر التى لديها مؤش���رات اقتصادية واجتماعية منخفضة 
تح���ول دون إش���باع احتياجاته���ا األساس���ية وكفالة حقوق 
أطفالها الصحية والتعليمية، باإلضافة إلى مد شبكة الحماية 
لتش���مل الفئات التى ليس لديها القدرة عل���ى العمل واإلنتاج 
مثل كبار الس���ن 65 س���نة فأكثر أو من ه���م لديهم عجز كلى 
أو إعاقة، واس���تفاد من برامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة 
والضمان االجتماعى " ما يقرب من 5.2 مليون أس���رة حتى 
االن بتكلف���ة تتج���اوز 25 مليار جنيه س���نوًيا؛ بعد توجيهات 

الرئيس السيس���ى  بدخول مليون أس���رة جديدة ضمن "تكافل 
وكرام���ة". كم���ا تم إطالق برنامج س���كن كريم، به���دف توفير 
الخدمات األساسية لألس���ر الفقيرة واملحرومة من مياه شرب 
نقية وصرف صحى وترميم أس���قف املنازل األسر لكفالة حقها 
فى العيش فى س���كن كريم، كذلك إط���الق برنامج "أطفال بال 
م���أوى"، بهدف حماي�ة االطف�ال بال م����أوى م�ن خ�الل تقدي��م 

خدم�ات الرعاي�ة والتأهي��ل له�م ودمج�هم فى املجتم�ع.
كذلك وجدت فئات معنية اهتماما كبيرا من القيادة السياس���ية 
، حي���ث وجدت قضايا املرأة اهتماما كبي���را  فى عهد الرئيس 
السيس���ى الذى أعلن منذ األيام األول���ى لواليته انحيازه للمرأة 
املصرية ومساندته لكافة حقوقها، ويتم تقديم الرعاية الصحية 
والتعليمي���ة للفتيات، حيث اش���ترطت وزارة التضامن ببرنامج 
الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وإلزام األس���ر بإرسال فتياتها 
إلى التعليم كش���رط أساس���ي للحصول عل���ى الدعم النقدى و 
اس���تفادت النساء من برامج الحماية االجتماعية، وزادت نسبة 
ميزانية التحويالت النقدية من خالل برنامج تكافل وكرامة، وتم 

تقديم الدعم النقدى للسيدات املعيالت.
 م���ن ضمن ه���ذه الفئ���ات أيض���ا ، اهتم���ت وزارة التضامن 
االجتماعي بأصحاب املعاش���ات بسبب انخفاض دخولهم على 
مدار الس���نوات املاضية تنفيذا لتوجيهات  القيادة السياسية  
بتحس���ن دخولهم،حي���ث ت���م زيادة الح���د األدن���ى للمعاش، 
ومن���ح أصحاب املعاش���ات منحة اس���تثنائية بمبلغ 300 جنيه 
يت���م صرفها ش���هريا دون التقي���د بفترة معين���ة تنتهي بعدها 

،وذل���ك تنفي���ذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس���ي لدعم 
أصحاب املعاش���ات، ويس���تفيد من هذه املنح���ة 10.7 مليون 
مس���تحق معاش فى مصر، حيث جاء ق���رار رئيس الجمهورية 
منتص���را للفئ���ات الضعيف���ة باملجتمع ويعكس مدى ش���عور 
القيادة السياس���ية باملواطن، وأن هذه املنح���ة تعادل 30% من 
قيم بعض أصحاب املعاش���ات التى تساوى 1000 جنيه،وذلك 
بخالف الزيادة التى تم إقرارها فى ش���هر أبريل 2022  بنسبة 
13% ،وأّن هن���اك 10.7 ملي���ون مس���تحق معاش فى مصر، 
ويحصل���ون على معاش���ات قدرت العام املاض���ي ب�294 مليار 
جنيه سنوًيا،وأن تكلفة العالوة الجديدة في حدود 31.5 مليار 
جنيه ، كذلك رفع الحد األدنى ألجر االشتراك التامينى  ليكون 
1700 جني���ه بداًل من 1400 جنيه،  اعتب���ارا من يناير 2023  
،كما س���يتم رفع الحد األقصى ألجر االشتراك التأمينى ليكون 
10900 جني���ه بداًل من 9400 جنيه ،وج���اء  قرار رفع الحدين 
األدنى واألقصى ألجر االشتراك التأمينى تطبيقًا ألحكام قانون 
التأمينات واملعاش���ات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 
2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في 
إط���ار تنفيذ محاور إصالح نظ���ام التأمينات االجتماعية بهدف 
تحس���ن قيمة معاش���ات املؤمن عليهم عند انته���اء خدمتهم و 
اس���تحقاق املعاش وأن من األثار املباش���رة لتطبيق ذلك القرار 
أن يصبح الحد األدنى ملعاش املنتهي خدمته اعتبارًا من ش���هر 
يناير 2023 مبل���غ 1105 جنيهات في حن يبلغ الحد األقصى 

للمعاش 8720 جنيها .

ذوو الهمم 
تحظ���ي هذه الفئة من أبن���اء مصر باهتمام كبير من الدولة ، 
وبحسب األرقام الرس���مية ، يوجد 1.1 مليون شخص من 
ذوى اإلعاق���ة تم توفير دعم نقدى لهم، بتكلفة س���نوية تبلغ 
5.2 مليار جنيه سنوًيا، كما يستفيد من الخدمات التأهيلية 
بوزارة التضام���ن االجتماعى 305.900 من األش���خاص 
ذوى اإلعاق���ة فى 757 هيئة تأهيلية تش���رف الوزارة عليها 
، كذل���ك تم إصدار 950 ألف بطاقة إثب���ات إعاقة وخدمات 
متكامل���ة لألش���خاص ذوى اإلعاق���ة، وجار تطوي���ر قاعدة 
بيانات متكاملة بالش���راكة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات ،باالضافة الى  مترجمى لغة اإلشارة بالجامعات 
الحكومية املصرية بكليات التربية النوعية بأقس���امها "تربية 
فنية - اقتصاد منزل���ى -  تكنولوجيا التعليم "دعًما للطالب 
والطالب���ات الصم وضعاف الس���مع، ملس���اعدتهم فى فهم 
املحتوى الدراس���ى واس���تيعابه ، كما ت���م توفير 73.450 
من األجه���زة التعويضية واألدوات املس���اعدة بما يش���مل 
»كراسى متحركة، وس���ماعات، وعصا بيضاء، وأجهزة الب 
توب ناطقة«، وذلك ملس���اعدتهم عل���ى االندماج فى املجتمع، 
وذلك بالش���راكة مع منظمات املجتم���ع املدنى ، كما تم دعم 
مصروف���ات الطالب ذوى اإلعاقة م���ن غير القادرين فى 19 
جامعة حكومية مصرية وصرف منح دراس���ية تصرف على 
مرحلت���ن للطلبة أصح���اب اإلعاقات البصري���ة بالجامعات 

الحكومية »18 جامعة«  بقيمة إجمالية 900 ألف سنوًيا.

زيادة
 عدد المستفيدين من

 برنامج "تكافل وكرامة" لـ5.2 
مليون أسرة بتكلفة تتجاوز 

25 مليار جنيه
 سنوًيا

السيسي قائد يشعر مبواطنيه ..
احلماية االجتماعية للجميع يف »اجلمهورية اجلديدة«
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توجيهات رئاسية مستمرة بالتوسع في تنفيذ برامج تساعد األسر األولى بالرعاية على 
تحسين مستوى المعيشة  واالهتمام  بالمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات واألطفال بال مأوى  

صرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا  دون التقيد بفترة معينة تنتهي 
بعدها يستفيد منها  10.7 مليون مستحق معاش فى مصر 

الرئيس اختتم 2022 بحضور احتفالية " قادرون باختالف " ليؤكد 
أن "الحماية االجتماعية " علي رأس أولويات القيادة السياسية 

  مخصصات برامج الحماية االجتماعية ارتفعت من 229 مليار جنيه عام 2014/13 إلى 312 مليار جنيه عام 2022/21
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سنويًا ملواجهة تغير املناخ، كما نجح املؤتمر وألول مرة في إنشاء 
صن���دوق لتمويل ال���دول النامية لتجاوز خس���ائر وأضرار تغير 
املناخ، معربا عن التطلع إلى بدء مس���ار تفعيل الصندوق بما في 

ذلك هيكله التمويلي.
وخ���ال القمة اإلفريقي���ة - األوروبية التي عقدت ببروكس���ل في 
فبراير املاضي.. أكد الرئيس أن الدعم املقدم الى الدول اإلفريقية 
بم���ا فيها مصر ملواجهة تداعيات في���روس "كورونا" يمثل خطوة 
على الطريق نحو الش���راكة الشاملة التي نسعى إليها في املجال 

الصحي.
وخ���ال كلمته في القمة.. دعا الرئيس السيس���ي الش���ركاء من 
ال���دول الصديقة إلى تعزيز الجهود املبذولة في هذا املجال لدعم 
الدول اإلفريقية وتوفير الدعم الازم واملستدام لسد االحتياجات 
الصحي���ة واآلليات الدولية لتوزيع اللقاح���ات لتصبح أكثر عدالة 

واستجابة للظروف االجتماعية واالقتصادية لكل منها.
"إفريقيا تق���ع في قلب تحديات تغير املن���اخ وتتأثر بها على نحو 
يفوق غيرها من املناطق"، واقع أكد عليه الرئيس السيسي خال 
الجلسة رفيعة املستوى لحوار بطرسبرج في يوليو املاضي، حيث 
أش���ار  إلى أن إفريقيا لها وضع خ���اص وقدرات محدودة على 
التعام���ل مع األزمات ف���ي ظل ضعف حجم التموي���ل املتاح لها 

للتغلب على تلك الصعاب.
وأضاف أن أزمتي الغذاء والطاقة فاقمتا من حجم التحديات التي 
يتعني على الدول اإلفريقي���ة مواجهتها، إلى جانب ما يمثله تغير 
املناخ م���ن تهديد حقيقي لدول القارة الت���ي تعاني من التصحر 

وندرة املياه وارتفاع مستوى البحر والفيضانات والسيول.
ودائما يحرص الرئيس السيس���ي على التواصل بصفة مستمرة 
م���ع قادة الدول اإلفريقية، وذلك من خ���ال الزيارات املتبادلة أو 
االتص���االت الهاتفية ومش���اركة الرئيس في كاف���ة االجتماعات 

والقمم التي تعقد على مستوى قادة القارة.
االس���تعداد لتس���خير إمكاناته���ا وخبراتها لدف���ع عجلة العمل 
اإلفريق���ي املش���ترك آلفاق أرح���ب تؤكد عليه مص���ر في جميع 

الفعاليات اإلقليمية وخال اللقاءات.
كما تش���دد مصر على حرصها عل���ى تحقيق مردود ملموس من 
واقع االحتياجات الفعلية للدول والش���عوب اإلفريقية، خاصًة من 
خ���ال خلق حالة من التوافق حول املهددات الرئيس���ية للس���لم 
واألمن، وف���ي مقدمتها مكافحة اإلرهاب، وقيادة مس���ار التنمية 
املس���تدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية املصرية من 
خال تكثيف الدورات واملنح التدريبية املختلفة لألشقاء األفارقة، 
وهو األمر الذي من ش���أنه أن يرسخ الدور املصري املحوري في 
إفريقيا بما لديها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة.
وفي هذا اإلط���ار.. وضعت مصر من ضمن أولويات رئاس���تها 
لاتح���اد اإلفريقي ف���ي عام 2019 أهم آلي���ات ومبادرات العمل 
الجماعي املتفق عليها في إطار االتحاد اإلفريقي،ال سيما أجندة 
التنمية في إفريقيا 2063، ومختلف مبادرات التكامل االقتصادي 
واالندماج اإلقليمي وتعزيز التج���ارة البينية بالقارة، وآليات منع 
وتسوية النزاعات اإلفريقية، وعملية اإلصاح املؤسسي لاتحاد 
اإلفريقي، كم���ا التزمت مصر التزاما كام���ا بدعم تنفيذ أجندة 
2063 في ش���تى املجاالت، والسيما ما يتصل بها من مشروعات 
بنية تحتية رائدة تس���تهدف تحقيق االندماج والتكامل اإلفريقي 
وهو ما أكدته مصر على لس���ان وزير الخارجية س���امح شكري 
في مناس���بات عدة، حيث أش���ار إلى أن أجندة 2063 هي رؤية 
إفريقية خالصة وطموحة ومحددة زمنيًا لتحقيق انطاقة حقيقية 
للق���ارة، وأوض���ح أن مصر تبذل جهودا حثيث���ة لتنفيذ األجندة، 
حي���ث أطلق رئيس الجمهورية رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق 
العدالة االجتماعية للمواطن املصري، فضا عن استحداث لجنة 
وطنية لتنفي���ذ أجندة 2063 للتنمية املس���تدامة برئاس���ة رئيس 
مجل���س الوزراء، كما قامت مصر بالفعل بعملية اإلدماج الوطني 
أله���داف ومش���روعات أجندة 2063 اإلفريقي���ة، إذ تتولى وزارة 
التخطي���ط واإلصاح اإلداري إعداد خط���ة تنفيذية لدمج أهداف 
وبرام���ج األجندة، وكذلك التعاون مع ال���وزارات املعنية كافة في 

هذا الصدد.
وتؤك���د مصر في جميع املناس���بات أن التوج���ه نحو إفريقيا هو 
با ش���ك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية في عهد 
الرئيس السيس���ي، حيث تسعى القاهرة دوما لتحقيق املزيد من 

التضامن اإلفريقي وصوال إلى أهدافنا املشتركة.
وخال رئاس���تها لقم���ة املن���اخ )cop27(، حرصت مصر على 
الدفاع عن إفريقي���ا والتحدث بصوت القارة إعاء لتطلعاتها في 

مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير املناخي.
ودافع���ت مصر عن إفريقيا في ضوء تأثر القارة البالغ بتداعيات 
تغي���ر املناخ على الرغم من كونها األقل إس���هاما في االنبعاثات 
امللوث���ة، وفي ظل اس���تمرار ضعف تمويل املناخ الذي تس���تفيد 
من���ه ال���دول اإلفريقية ومحدودي���ة قدرتها عل���ى الحصول على 
التكنولوجي���ا الحديثة الازمة لتعزيز قدراته���ا على التكيف مع 

التداعيات السلبية لتغير املناخ.
وأك���د وزير الخارجية س���امح ش���كري الرئيس املع���ني للدورة 
الس���ابعة والعشرين ملؤتمر االطراف التفاقية األمم املتحدة، الذي 
عقد بش���رم الشيخ الشهر املاضي، أن الدول اإلفريقية ال تتحمل 

كان عام 2022 بالنس���بة للدبلوماس���ية املصرية وعاقات 
القاه���رة الخارجية،  عام مواصل���ة توطيد مصر عاقاتها 
بدوائرها العربية واإلفريقية واإلقليمية ، فضا عن مواصلة 
الخطوات الستعادة التواجد املصري القوي علي الساحة 
الدولي���ة ، حيث اس���تضافت مصر العديد م���ن الفعاليات 
العاملية ، كما ش���ارك الرئيس السيس���ي ف���ي العديد من 
املحافل الدولية ، وحرص خالها علي أن يتحدث بلس���ان 

أفريقيا واملنطقة العربية .
 و عملت مصر خال العام علي مواصلة  تعزيز عاقاتها 
اإلقليمية وتعزيز دورها في املنطقة ، وكان من أبرز املشاهد 
التطور في العاقات بني القاهرة والدوحة بعد 4 س���نوات 
من املقاطعة   ، حيث  زار كبار املسؤولني القطريني القاهرة 
لتعزي���ز التعاون بني البلدين،  كما  زار أمير قطر الش���يخ 
تميم بن حمد آل ثاني مصر في يونيو  وزار  الرئيس عبد 
الفتاح السيس���ي إلى الدوحة في س���بتمبر  ، كما شارك 
ف���ي حفل افتتاح كأس العالم بقط���ر  ، وخال زيارته إلى 
الدوحة، حش���د الرئيس  السيسي استثمارات متعددة من 
قطر، التي تعهدت بالفعل باس���تثمار 5 مليارات دوالر في 
مصر للمساعدة في دعم االقتصاد وسط تداعيات الحرب 

في أوكرانيا.
كم���ا  عززت مصر وإس���رائيل واإلم���ارات عاقاتها هذا 
العام، باجتماعات بني ال���دول الثاث تطرقت إلى التعاون 
ف���ي عدة مج���االت  ،  وأعقب ذلك االجتم���اع قمة النقب، 
التي ناقش خالها كبار املس���ؤولني من مصر وإس���رائيل 
واإلمارات والبحرين واملغ���رب والواليات املتحدة القضايا 
اإلقليمي���ة واتفقوا على تعميق العاق���ات في مجموعة من 
املج���االت، بما في ذل���ك الطاقة النظيف���ة والتعليم والغذاء 

واألمن املائي والصحة، وكذلك األمن اإلقليمي.  
وفيم���ا يتعلق بالعاق���ات  مع تركي���ا  ،  تصافح الرئيس 
السيس���ي ونظيره التركي رجب طي���ب أردوغان في حفل 
افتتاح كأس العالم  ، وس���ط احتم���االت  إحراز تقدم في 

مسار إصاح العاقات.  
و بعد إحراز تقدم م���ع إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن 
خال  العام املاضي بوساطة مصر الناجحة لوقف إطاق 
النار بني فلس���طني وإس���رائيل، خس���رت مصر جزءا من 
مساعداتها العس���كرية األمريكية السنوية  ، و قال البيت 
األبي���ض إنه س���يلغي 130 مليون دوالر من املس���اعدات 
العس���كرية ملصر – الت���ي جمدت منذ العام الس���ابق – 
مش���يرا إلى "ظروف محددة متعلقة بحقوق اإلنس���ان" ،  
ومع ذلك، ظل التعاون األمني بني مصر والواليات املتحدة 
قويا، مع استمرار مشتريات األسلحة والزيارات من كبار 

القادة العسكريني األمريكيني  .
املل���ف األهم وهو س���د النهضة اإلثيوبي  ، ش���هد توقف  
املفاوضات بني مصر والس���ودان وإثيوبيا بش���أن الس���د   
اإلثيوب���ي  ، مع عدم وجود تقدم ملم���وس ، وذلك بعد أن  
وصلت املحادثات إلى مفترق طرق عندما ش���رعت إثيوبيا 
بقرار منفرد في امللء الثاني لخزان الس���د لتنسحب مصر 
والس���ودان من املفاوضات التي يقودها االتحاد األفريقي،  
ثم اس���تمرت التوترات في التصاعد عندما أكملت إثيوبيا 

ملئها الثالث للسد في أغسطس.
لكن مصر س���عت في الوقت نفس���ه  لحشد الدعم الدولي 
ملوقفها من الس���د ، حيث  ناقش الرئيس  السيسي ووزير 
الخارجية سامح شكري قضية سد النهضة مع قادة العالم 
في محاولة لحش���د الدعم ملصر في املفاوضات. بش���كل 
حاسم، التقى السيسي بالرئيس السنغالي ماكي سال في 
بداية العام، قبل تولي الس���نغال رئاسة االتحاد األفريقي ،  
وكانت إثيوبيا قد أش���ارت في وقت سابق إلى رغبتها في 

إعادة محادثات سد النهضة إلى االتحاد األفريقي. 
كما رفعت مصر األم���ر إلى مجلس األمن الدولي مجددا. 
ومؤخرا، طلب الرئيس السيس���ي دع���م الواليات املتحدة، 
خال زيارته لواش���نطن  ، وش���دد خال لقائ���ه مع وزير 
الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة مس���اندة 
مص���ر في هذه املس���ألة "الحيوية والوجودية" ،  وش���جع 
بلينك���ن الدول الثاث على مواصلة الس���عي إلى تس���وية 
دبلوماس���ية للقضية، لكنه أش���ار إلى أن الواليات املتحدة 

لن تنحاز إلى جانب ما.
مصر وقمة املناخ 

  رش���حت مصر الس���تضافة COP27 ف���ي نوفمبر من 
العام املاضي، بعد أن أعلن الرئيس  السيس���ي عن  سعي 
القاهرة الستضافة مؤتمر األطراف   ، وتم توقيع  اتفاقية 
اس���تضافة القمة رس���ميا في يونيو،  وبالفعل استضافت 
مصر في ش���رم الش���يخ فعالي���ات مؤتمر األم���م املتحدة 
لقضايا املناخ ، ونجحت  في دفع أجندة مناخية تركز على 
التمويل املبتكر للمناخ، فضا عن دعم األسواق الناشئة – 

ال سيما في أفريقيا – بشأن التخفيف والتكيف.
مصر وأفريقيا 

واصلت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خال 
ع���ام 2022، جهودها الرامية لتعزي���ز العاقات مع الدول 
اإلفريقية؛ ليظل االنتماء املصري لقارة إفريقا يقينا راسخا 
في صدارة دوائر السياس���ية الخارجية بل ويش���كل أحد 
املعال���م الرئيس���ية في تاريخ مصر، فض���ا عن دوره في 

تطوير حاضر الباد وصياغة مستقبلها.
ومنذ تولي الرئيس السيس���ي مقاليد الحكم س���عت مصر 
إل���ى القيام بدور فاعل ونش���ط في مختل���ف آليات العمل 
اإلفريقي املشترك، حيث حرص على تعظيم الدور املصري 
في إفريقيا من خال تنش���يط التعاون بني مصر واألشقاء 
األفارق���ة في كافة املجاالت، وهو األم���ر الذي انعكس في 
القيام بالعديد من الزيارات واس���تقبال املسئولني األفارقة 
في مصر، وما ش���هدته تلك الزيارات من توقيع العديد من 
االتفاقيات الثنائية بني مصر والدول اإلفريقية؛ بهدف دعم 
وإرساء أس���س للتعاون املشترك في شتى املجاالت أخذا 
ف���ي االعتبار التطورات واملتغيرات الجارية على الس���احة 

الدولية.
جهود وتحركات منس���قة تعكس الدور الريادي ملصر في 
القارة ُتوجت برئاس���ة السيسي االتحاد اإلفريقي في عام 
2019، حيث واصلت مصر التعاون على املستوى الثنائي 
م���ع كافة دول الق���ارة اإلفريقية، وتابع���ت مصر وتفاعلت 
بإيجابي���ة مع التط���ورات في القارة؛ األم���ر الذي انعكس 
على حجم الزيارات املتبادلة واللقاءات رفيعة املستوى بني 

مصر والدول اإلفريقية.
وفيما ينطل���ق قطار التنمية في مصر ص���وب الجمهورية 
الجديدة، يبقى الدفاع عن مصالح القارة اإلفريقية وتحقيق 
التنمي���ة والعمل على تحقيق مصالح ش���عوبها وتطلعاتهم 
إلى مستقبل أفضل على رأس أولويات مصر في عاقاتها 
الخارجي���ة، حيث يحرص الرئيس السيس���ي خال جميع 
املناس���بات واللقاءات واملؤتمرات والقمم على التركيز على 
حش���د جهود املجتم���ع الدولي من أجل دع���م التنمية في 

القارة السمراء.
حرص عكس���ته مؤخرا تأكيدات الرئيس السيسي، خال 
مباحثات���ه مع وزي���ر الخارجية األمريك���ي انتونى بلينكن 
عل���ى هامش أعمال القمة اإلفريقي���ة األمريكية التي عقدت 
بواش���نطن  ، حيث أش���ار إلى أن القارة اإلفريقية تحتاج 
إلى بنية أساسية قارية مكتملة األركان لدعم تنفيذ الجهود 
التي تستهدفها، وليكن ذلك من خال مشروع دولي ضخم 
يحشد املوارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية 
الدولية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية األساسية التي تعتبر 

حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة.
وف���ي ظل أزمة الغ���ذاء التي يعاني منها العالم بأس���ره ،  
حرص الرئيس السيس���ي خال قمة واشنطن، التي عقدت 
في الفترة من 13 إلى 15 ديس���مبر  2022 ، على تسليط 
الض���وء على الق���ارة اإلفريقية وما تعاني���ه من نقص في 
الغذاء، حيث اس���تعرض سيادته رؤية مصر لتعزيز األمن 

الغذائي في إفريقيا.
رؤي���ة مصر  لتعزي���ز األم���ن الغذائي في الق���ارة تعتمد 
وبحس���ب رصد لوكالة أنباء الشرق األوسط علي  خمسة 
محاور تتضمن الحاجة ملراعاة تأثير األزمات الدولية على 
اقتصاديات دولن���ا، خاصة الدي���ن الخارجي، ما يفرض 
وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر اإلعفاء أو املُبادلة أو 
السداد املُيس���ر، فضا عن تكثيف االستثمارات الزراعية 
املوّجهة إلى إفريقيا لتطوير القدرات اإلنتاجية والتخزينية 
لدولها عبر توطني التكنولوجيا الحديثة بش���روط ُميس���رة، 
باإلضاف���ة إلى ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة 
العاملية.. والتأكيد على أن اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية 
توفر إطارًا لتعزيز التكامل بني دول القارة، ونأمل في دعم 
الدول الكبرى لدولنا لتعظيم االس���تفادة منها باالستثمار 

في البنية التحتية واملشروعات الزراعية.
الرئيس السيس���ي أكد كذلك عل���ى أن وجود ارتباط وثيق 
بني األمنني الغذائي واملائي أمر ال ش���ك فيه، وتنظر مصر 
لهذا الرابط باعتباره أمن���ًا قوميًا، بما يحتم توافر اإلرادة 
السياس���ية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بني 
الدول التي تتش���ارك املوارد املائية وبما يسهم في تحقيق 

التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.
وش���دد الرئيس السيس���ي على أن تحقيق األمن الغذائي 
يرتبط بجه���ود التكّيف املناخي، مش���يرا في هذا الصدد 
إلى مخرجات قمة املناخ التي استضافتها مصر مؤخرا.

وق���ال إن مص���ر أطلقت ع���ددًا من املب���ادرات في مجال 
تمويل التكيف، ومنها إنش���اء مركز القاهرة للتعلم والتميز 
ح���ول التكيف والصمود بالتعاون م���ع الجانب األمريكي، 
باإلضاف���ة ملب���ادرة "الغ���ذاء والزراعة من أج���ل التحول 
املستدام" )فاست( مع منظمة األغذية والزراعة )فاو(، كما 
ت���م إياء أهمية خاصة ملحور الوف���اء بااللتزامات بالتأكيد 
عل���ى التزام الدول املتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دوالر 

   مصر  تعزز عودتها القوية للقارة السمراء وتتحدث 
بلسان أفريقيا في مختلف المحافل الدولية 

   تطورات  على 
المستويات السياسية 
واالقتصادية 
واالستراتيجية  بين 
الجانبين في ظل حرص    
القيادة السياسية في 
عهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي على تنميتها 
وتعزيز أطر التعاون 
المشترك  

    صادرات مصر إلى 
االتحاد األوروبي خالل 
النصف األول من عام 
2022  بلغت  8 مليارات 
يورو مقارنة بحوالي 
4 مليارات يورو لنفس 
الفترة من العام الماضي 

    جمود الموقف في مفاوضات سد النهضة 
بسبب التعنت األثيوبي ومصر تحشد الدعم 

الدولي لموقفها 

  دورة ناجحة  ل cop27 بإدارة مصرية ..
 والقاهرة تفرض أجندة التمويل الدولي لمواجهة 

تأثيرات تغير المناخ 

    مصر وقطر تستعيدان العالقات بعد قطيعة 4 سنوات 
ومؤشرات علي طريق عودة العالقات بين القاهرة وأنقرة 

 بإدارة مصرية .. بإدارة مصرية ..
 والقاهرة تفرض أجندة التمويل الدولي لمواجهة  والقاهرة تفرض أجندة التمويل الدولي لمواجهة 

4 سنوات 
ومؤشرات علي طريق عودة العالقات بين القاهرة وأنقرة ومؤشرات علي طريق عودة العالقات بين القاهرة وأنقرة 

وف���ى هذا اإلطار؛ ش���هدت العاق���ات املصرية األوروبي���ة خال العام 
الذي ملل���م أوراقه، تط���ورًا على املس���تويات السياس���ية واالقتصادية 
واالستراتيجية والتي تس���تند على تاريخ طويل من العاقات، حرصت 
القيادة السياس���ية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها 
وتعزيز أطر التعاون املش���ترك بني الجانبني في مختلف املجاالت وعلى 
مختل���ف األصع���دة خاصة أن االتح���اد األوروبي يعد أح���د الداعمني 

الرئيسيني ملصر إقليمًيا ودولًيا.
وتكلل���ت تلك العاق���ات مع االتح���اد األوروبي بالزيارة الت���ي قام بها 
الرئيس السيس���ي والتي تعد األولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل 
في ش���هر فبراير م���ن العام الجاري حيث ش���ارك س���يادته في القمة 

اإلفريقية األوروبية.
زيارة تاريخية ناجحة إلى بروكسل التقى خالها الرئيس السيسي مع 
امللك فيليب، حيث أش���اد سيادته بعاقات الصداقة املصرية البلجيكية 
املتينة واملمتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف األصعدة خال 

الفترة األخيرة.
كما اعرب الرئيس السيس���ي - خ���ال اللقاء الذي عقد بالقصر امللكي 
- عن تطلع مصر لتعميق العاقات مع بلجيكا الس���يما على املس���تويني 
االقتصادي والتجاري من خال تعظيم حجم االس���تثمارات البلجيكية 

في مصر.
من جانبه، أش���اد ملك بلجيكا بال���دور املحوري الذي تضطلع به مصر 
على صعيد ترس���يخ االس���تقرار في الشرق األوس���ط وإفريقيا خاصة 
ف���ي إطار مكافحة الهجرة غير الش���رعية واإلره���اب وتحقيق التعايش 
بني األديان ودعم الحلول السلمية لازمات القائمة بمحيطها اإلقليمي.

كما عقد الرئيس السيسى قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر 
دي كرو الذي أش���اد بما حققته مصر في مجال التنمية واملش���روعات 
القومي���ة الكبرى وهو ما س���اهم في تحفيز الش���ركات البلجيكية على 

العمل في مصر لاستفادة من الفرص االستثمارية الواعدة.
وعل���ى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية التقى الرئيس السيس���ى 
كذبك بأورس���وال فون ديرالين رئيس���ة املفوضي���ة األوروبية التي أكدت 
حرصها على التواصل املنتظم مع س���يادته في ظل كون مصر ش���ركا 

استراتيجيا مهما لاتحاد األوروبي.
وعق���د الرئيس السيس���ى خال الزيارة مباحثات مع ش���ارل ميش���ال 
رئيس املجل���س األوروبي الذي رحب بالزيارة التاريخية األولى للرئيس 

السيسى إلى بروكسل ومقر االتحاد األوروبي.
العاقات املصري���ة األوروبية املتميزة أكد عليها رئيس املجلس.. معربا 
ع���ن اهتمام الجان���ب األوروبي بتعزيز التعاون م���ع مصر في مختلف 
املجاالت خاصة في ظل كون مص���ر همزة الوصل بني العاملني العربي 
واألوروبي وبالنظر إلى الثقل السياس���ي ال���ذي تتمتع به مصر إقليميا 

ودوليا.
وخال اللقاء ذاته.. أكد الرئيس السيسى على املكانة املهمة التي يتمتع 
به���ا االتحاد األوروبي في إطار السياس���ة املصرية، والتي ترتكز على 
االحترام والتقدير املتبادل وذلك في ضوء الروابط املتشعبة التي تجمع 
بني الجانبني والتحديات املشتركة التي تواجههما على ضفتي املتوسط. 
وبينما تحتف���ل مصر واالتحاد األوروبي بمرور خمس���ة وأربعني عاما 
على التعاون بينهما شهد العام 2022 تكثيف الزيارات رفيعة املستوى 
املتبادلة بني الجانبني بخاف االتصاالت املستمرة على كافة املستويات.

عاقات وثيقة وممتدة لها مناحً عديدة يؤكد عليها وزير الخارجية سامح 
شكري خال اللقاءات املتعددة مع قادة االتحاد األوروبي.. حيث يشير 
شكري إلى أن مصر تسعى إلى توثيقها وتوسيع رقعتها على املستوى 

السياسي وكذلك االقتصادي.
كم���ا يؤكد على العاق���ات التاريخية متعددة األوج���ه التي تربط مصر 
باالتحاد األوروبي والتي تتش���ابك في جميع مجاالت التعاون، والنجاح 
ال���ذي تحقق بانعق���اد مجلس املش���اركة األخير بني مص���ر واالتحاد 
األوروبي الذي ش���هد اإلعان عن وثيقة أولويات املش���اركة باعتبارها 

إطارًا طموحًا جديدًا للشراكة بني الجانبني خال األعوام القادمة.
كما أك���د وزير الخارجية كذلك على اس���تعداد ورغبة مصر في تعزيز 
التع���اون التنموي م���ع االتحاد األوروب���ي بما يعكس عمق الش���راكة 
االقتصادي���ة طويلة األجل م���ع االتحاد الذي يمثل الش���ريك التجاري 

الرئيسي ملصر وأكبر مصدر لاستثمار في مصر.
واس���تمرارا لجهوده���ا ف���ي تعزيز العاق���ات مع االتح���اد األوروبي 
ومؤسس���اته إلى جانب العاقات الثنائية ب���ني مصر الدول األوروبية.. 
قام���ت وزارة الخارجي���ة على مدار الع���ام بتنظيم عدد م���ن الزيارات 
رفيعة املس���توى فضا عن انعقاد العديد من اللجان املشتركة وجوالت 
املشاورات واملباحثات بني مصر والعديد من الدول األوروبية ومؤسسات 

االتحاد األوروبي.
خطوة هامة في مس���يرة الحفاظ على العاق���ات وتدعيمها تحققت هذا 
الع���ام من خال وثيقة أولويات الش���راكة التي توجه التعاون بني مصر 
واالتحاد األوروبي حتى عام 2027 فجاء اعتماد الوثيقة في شهر يونيو 

من قبل وزير الخارجية 
وتعتبر وثيقة اولويات املشاركة بمثابة إطار التعاون بني الجانبني خال 
الفترة من 2021 إلى 2027 حيث تضمنت التأكيد على أهمية استمرار 
التع���اون ب���ني الجانبني للمس���اهمة في ح���ل النزاعات وبناء الس���ام 
وتعميق التكامل االقتصادي اإلقليمي، وملواجهة التحديات السياس���ية 

واالقتصادية في املتوسط والشرق األوسط وإفريقيا.
وتهدف الوثيق���ة إلى معالجة التحديات املش���تركة التي تواجه االتحاد 
األوروبي ومصر، وتعزيز املصالح املش���تركة، وضمان االستقرار على 
املدى الطويل والتنمية املس���تدامة على جانبي البحر األبيض املتوسط ، 

وتعزيز التعاون وتحقيق اإلمكانات غير املستغلة للعاقات. 
وأشارت الوثيقة إلى أن الجانبني يوليان اهتماًما خاًصا لتعزيز التعاون 
الذي يسترش���د ب� “رؤية مصر الستراتيجية التنمية املستدامة 2030” 
وسياس���ة الجوار األوروبية املنقحة املنصوص عليها في جدول أعمال 
االتحاد األوروب���ي الجديد ملنطقة البحر املتوس���ط وخطته االقتصادية 
واالس���تثمارية للج���وار الجنوب���ي، والصفق���ة الخض���راء األوروبية ، 
واس���تنتاجات املجلس بشأن تجديد الش���راكة مع الجوار الجنوبي في 
16 أبري���ل 2021، والتخفيف من التداعي���ات االجتماعية واالقتصادية 
الس���لبية لوباء كوفيد 19 بما في ذلك التعافي األخضر والرقمي واملرن 

والشامل. 
وحددت وثيقة أولويات املش���اركة بني مص���ر واالتحاد األوروبي اإلطار 
العام للتعاون وأولويات الشراكة؛ كما أكدت أن أولويات الشراكة يجب 
أن تس���اهم في تلبية تطلعات ش���عوب جانبي البحر املتوسط ، ال سيما 
في ضمان التنمية املستدامة الشاملة والعدالة االجتماعية وفرص العمل 
الائق واالزدهار االقتصادي وتحسني الظروف املعيشية بشكل كبير.

وتتضم���ن الجوانب الرئيس���ية له���ذه األهداف النمو الش���امل املدعوم 
باالبتكار والحوكمة الفعالة والتش���اركية، التي تحكمها سيادة القانون 

وحقوق اإلنسان والحريات األساسية ، بما في ذلك الحقوق االجتماعية 
وحق���وق العمل ، وتمكني املرأة بهدف تحقيق املس���اواة بني الجنس���ني 

وحقوق األطفال. 
كم���ا تأخذ األولويات في االعتبار دور كل من االتحاد األوروبي ومصر 
كاعبني دوليني وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي.

وبحسب الوثيقة.. فإنه في إطار الشراكة سيتم التركيز في العاقات بني 
مص���ر واالتحاد األوروبي على التنقل الذكي والتنقل اآللي واإللكتروني 
، والرقمنة واالقتصاد األخضر ، وهى أدوات مهمة توفر فرًصا جديدة 

للتعاون في هذا السياق. 
وأوضح���ت الوثيقة أن تنفيذ املبادرات الرئيس���ية للخط���ة االقتصادية 
واالس���تثمارية لألجن���دة الجديدة ملنطقة البحر املتوس���ط ، بما في ذلك 
م���ن خال مبادرات “فري���ق أوروبا( Team Europe ، سيس���اهم 
في تحقيق أولويات الش���راكة، وتش���كل جزًءا مهًما من تعاون االتحاد 

األوروبي مع مصر وتساعد على حماية مصالحنا.
وأكدت الوثيقة أن االتحاد األوروبي ومصر س���يتعاونان بش���كل وثيق 
لتحقي���ق التعاف���ي االجتماع���ي واالقتص���ادي طويل األج���ل والتنمية 
املس���تدامة في ض���وء تداعي���ات أزمة وب���اء كوفي���د 19، حيث يهدف 
كا الطرف���ني إل���ى تعظيم الفوائد م���ن أجل تعاف���ي االقتصادات بعد 

COVID-19 وتخفيف التداعيات املحتملة.
وتتضمن األولويات الش���املة التي ستوجه الشراكة بني مصر واالتحاد 
األوروبي حتى 2027: االقتصاد الحديث املستدام والتنمية االجتماعية 
في مصر، حيث سيتعاون االتحاد األوروبي ومصر كشريكني رئيسيني 
ف���ي دف���ع األه���داف االجتماعي���ة واالقتصادية املنص���وص عليها في 
“اس���تراتيجية التنمية املس���تدامة - رؤية 2030” ف���ي مصر ، مع إياء 
اهتم���ام خاص الحتياجات التنمية املس���تدامة وذلك م���ن خال تعزيز 
املرون���ة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى االقتصاد الرقمي واألخضر؛ و 
التجارة واالستثمار إذ يعتبر االتحاد األوروبي ومصر شريكني تجاريني 
مهمني، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك األساليب املناسبة لتعزيز 
العاقات التجارية واالس���تثمارية الثنائية ، وتحسني القدرة التنافسية 
وضمان وصول الس���لع والخدمات إلى األس���واق املعني���ة وفًقا للوائح 
منظمة التجارة العاملية واتفاقية الشراكة بني االتحاد األوروبي ومصر.

وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل املناخي.. سيتعاون االتحاد األوروبي 
ومص���ر في تنوي���ع مصادر الطاق���ة والتحول نح���و اقتصاد منخفض 
االنبعاثات، مع التركيز بش���كل خاص على مص���ادر الطاقة املتجددة، 
وإج���راءات كفاءة الطاق���ة، والتحول التدريجي نحو وس���ائل نقل برى 
منخفضة الكربون ومس���تدامة و في مجال الش���حن البحري والطيران 

املدني. 
وسيقوم االتحاد األوروبي ، بناًء على طلب من الحكومة املصرية ، بدعم 
جهودها لتحديث اس���تراتيجية مصر املتكامل���ة للطاقة التي تهدف إلى 
تلبية متطلبات التنمية املس���تدامة في الباد والحد من انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري. 
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية.. تتضمن أولويات الشراكة استقرار 
الجوار املش���ترك وما وراءه حيث تعد الش���راكة بني االتحاد األوروبي 
ومصر ذات أهمية خاصة الس���تقرار وازدهار منطقة البحر املتوس���ط 
والشرق األوسط وأفريقيا ، وسيس���تمر التعاون بني االتحاد األوروبي 
ومصر في املس���اهمة في حل النزاعات وبناء الس���ام وتعميق التكامل 
االقتصادي اإلقليمي، وملواجهة التحديات السياس���ية واالقتصادية في 

هذه املناطق؛ والتعاون في إدارة األزمات واالستجابة لها
حيث سيعمل االتحاد األوروبي ومصر على تكثيف التعاون واملشاورات 
وتب���ادل الخب���رات في إدارة األزم���ات والوقاية منها عل���ى الصعيدين 

الثنائي واإلقليمي.
كما تش���مل األولويات تعزيز االستقرار إذ يش���ترك االتحاد األوروبي 

ومصر في هدف االستقرار في مجتمعاتهما وفي منطقتهما األوسع. 
ووفق���ا للوثيقة س���يعمل االتحاد األوروبي ومصر عل���ى تعزيز التعاون 
العمل���ي ف���ي املجاالت املتعلقة باألم���ن ومكافحة اإلره���اب.. كما يؤكد 
االتح���اد األوروبي ومصر عل���ى أهمية مواصلة العم���ل مًعا للتصدي 
املش���ترك بكفاءة وفعالية لتحديات الهجرة غير النظامية ، باإلضافة إلى 
جميع الجوانب األخرى للهجرة والتنقل ، بما في ذلك الهجرة القانونية 
، بما يتماش���ى مع اختصاصات االتح���اد األوروبي والدول األعضاء ، 
من خال ش���راكات ش���املة ومصممة خصيًصا وذات منفعة متبادلة ، 
وبروح اإلعان السياس���ي لقم���ة فاليتا وخطة عمل فاليتا املش���تركة ، 
باإلضاف���ة إلى اإلحاط���ة علما ببيان املفوضية األوروبية بش���أن امليثاق 

الجديد للهجرة واللجوء.
وأك���د الجانبان ف���ي الوثيقة على أنه م���ن الضروري تعمي���ق الحوار 
حول قضايا مث���ل الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان والتنمية االجتماعية 
واالقتصادية والتجارة واالس���تثمار والقضاي���ا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك. 
ويتف���ق االتحاد األوروب���ي ومصر على أن املجتمع املدني هو مس���اهم 
مهم وفعال في تنفيذ أولويات ش���راكتهما وفي إدارة شفافة وتشاركية 
لدول���ة ديمقراطي���ة حديث���ة ويمكنه دع���م عملية التنمية املس���تدامة في 
مصر، وس���يعمان مع املجتمع املدني للمس���اهمة بفعالي���ة في عملية 
التنمية االقتصادية والسياس���ية واالجتماعية وفًقا للدس���تور املصري 

والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأش���ارت الوثيقة إلى أنه سيتم في عام 2024 إجراء مراجعة منتصف 

املدة لتقييم تأثير أولويات الشراكة بني الجانبني. 
»مصر شريك أساس���ي وهام لاتحاد األوروبي في املنطقة”.. كلمات 
أكد عليها رئيس املجلس األوروبي شارل ميشال، الذي أشار في حوار 
مع وكالة أنباء الش���رق األوسط إلى التنس���يق بني الجانبني في العديد 

من املجاالت.
كما ثمن ميش���ال التعاون ب���ني مصر واالتح���اد األوروبي في مختلف 

املجاالت.. واصفا العاقات بني الجانبني بأنها “بناءة وإيجابية«.
وأك���د أهمية مجاالت التع���اون بني مصر واالتحاد األوروبي وبش���كل 
خاص االقتصادي منها باإلضافة الحوار السياسي والتعاون في مجال 

مكافحة اإلرهاب واستتباب األمن.
تطل���ع لتعزيز التعاون مع مصر عبرت عنه رئيس���ة املفوضية األوروبية 
أورس���وال فون دير الين - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الش���رق 

األوسط - حيث أكدت أن االتحاد األوروبي ومصر قريبان تاريخيا.
وأضافت رئيس���ة املفوضية: “بالفعل، بينما نحن نحتفل بمرور45 عاما 
من العاقات الثنائية، فإننا نتطلع كذلك سويا للسبل التي يمكن بها أن 

نتوسع في شراكتنا«.
وأش���ارت إلى أن مصر اس���تفادت من الدعم األوروب���ي الكبير إلقامة 
البني���ة التحتية، وخاصة في القطاعات الرئيس���ية ويش���مل هذا الطاقة 
املتج���ددة، وكفاءة الطاق���ة، والري، واملياه، وإدارة مياه الش���رب ومياه 

الصرف الصحي.

ومنذ تولي الرئيس السيس����ي مقاليد الحكم س����عت مصر إلى 
القي����ام بدور فاعل ونش����ط في مختلف آلي����ات العمل اإلفريقي 
املشترك، حيث حرص على تعظيم الدور املصري في إفريقيا من 
خال تنشيط التعاون بني مصر واألشقاء األفارقة في 
كافة املجاالت، وهو األمر الذي انعكس في القيام 
بالعدي����د من الزيارات واس����تقبال املس����ئولني 
األفارقة في مصر، وما شهدته تلك الزيارات 
من توقيع العديد من االتفاقيات الثنائية بني 
مصر والدول اإلفريقية؛ بهدف دعم وإرساء 
أسس للتعاون املشترك في شتى املجاالت 
أخذا في االعتب����ار التطورات واملتغيرات 

الجارية على الساحة الدولية.
- رئاسة االتحاد اإلفريقي

جه����ود وتح����ركات منس����قة تعك����س 
ال����دور الري����ادي ملصر ف����ي القارة 
ُتوجت برئاس����ة السيس����ي االتحاد 
اإلفريق����ي في ع����ام 2019، حيث 
التع����اون على  واصل����ت مص����ر 
املس����توى الثنائي م����ع كافة دول 
الق����ارة اإلفريقية، وتابعت مصر 
وتفاعلت بإيجابية مع التطورات 
في الق����ارة؛ األمر الذي انعكس 
على حج����م الزي����ارات املتبادلة 
واللقاءات رفيعة املس����توى بني 

مصر والدول اإلفريقية.
وفيم����ا ينطل����ق قط����ار التنمية 
ف����ي مصر ص����وب الجمهورية 
الجدي����دة، يبق����ى الدف����اع عن 
اإلفريقي����ة  الق����ارة  مصال����ح 
وتحقي����ق التنمي����ة والعمل على 
ش����عوبها  مصال����ح  تحقي����ق 
وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل 
على رأس أولوي����ات مصر في 
حي����ث  الخارجي����ة،  عاقاته����ا 
يحرص الرئيس السيسي خال 
جمي����ع املناس����بات واللق����اءات 
واملؤتم����رات والقمم على التركيز 
على حشد جهود املجتمع الدولي 
من أجل دع����م التنمية في القارة 

السمراء.
تأكيدات  مؤخرا  حرص عكس����ته 
الرئيس السيسي، خال مباحثاته 
م����ع وزي����ر الخارجي����ة األمريكي 
انتون����ى بلينكن على هامش أعمال 
التي  القم����ة اإلفريقي����ة األمريكية 
عقدت بواش����نطن قبل أيام، حيث 
أش����ار إل����ى أن الق����ارة اإلفريقية 
تحت����اج إل����ى بنية أساس����ية قارية 
مكتملة األركان لدعم تنفيذ الجهود 
التي تستهدفها، وليكن ذلك من خال 
مش����روع دولي ضخم يحشد املوارد 
والدع����م من الدول الكب����رى والخبرات 
التنموية الدولية لبلورة رؤية ش����املة لتلك 
البنية األساس����ية التي تعتبر حتمية لنجاح 

جهود التنمية في القارة.
- أزمة الغذاء العاملية

وفي ظل أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم بأسره.. 
حرص الرئيس السيس����ي خال قمة واشنطن، التي عقدت في 
الفترة من 13 إلى 15 ديس����مبر الجاري، على تس����ليط الضوء 
على الق����ارة اإلفريقية وما تعانيه من نق����ص في الغذاء، حيث 
اس����تعرض س����يادته رؤية مص����ر لتعزيز األم����ن الغذائي في 

إفريقيا.
رؤية مصرية لتعزيز األمن الغذائي في القارة من خال خمسة 
مح����اور تتضمن الحاج����ة ملراعاة تأثير األزم����ات الدولية على 
اقتصاديات دولنا، خاص����ة الدين الخارجي، ما يفرض وضع 
آليات لتخفيف عبء الديون عبر اإلعفاء أو املُبادلة أو الس����داد 
املُيس����ر، فضا عن تكثيف االستثمارات الزراعية املوّجهة إلى 
إفريقيا لتطوير القدرات اإلنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطني 
التكنولوجيا الحديثة بش����روط ُميس����رة، باإلضافة إلى ضرورة 
الحفاظ على انفت����اح حركة التجارة العاملية.. والتأكيد على أن 
اتفاقي����ة التجارة الحرة اإلفريقية توفر إط����ارًا لتعزيز التكامل 
ب����ني دول القارة، ونأمل في دعم ال����دول الكبرى لدولنا لتعظيم 
االس����تفادة منها باالس����تثمار في البنية التحتية واملشروعات 

الزراعية.
الرئيس السيس����ي أكد كذلك على أن وج����ود ارتباط وثيق بني 
األمن����ني الغذائي واملائي أمر ال ش����ك في����ه، وتنظر مصر لهذا 
الرابط باعتباره أمنًا قوميًا، بما يحتم توافر اإلرادة السياس����ية 
لصياغ����ة أطر قانونية لضبط مس����ار التعاون ب����ني الدول التي 
تتش����ارك املوارد املائية وبما يس����هم في تحقي����ق التنمية دون 

إلحاق ضرر ذي شأن.
- أزمة املناخ والدور الريادي

وش����دد الرئيس السيسي على أن تحقيق األمن الغذائي يرتبط 
بجهود التكّيف املناخي، مشيرا في هذا الصدد إلى مخرجات 

قمة املناخ التي استضافتها مصر مؤخرا.
وق����ال إن مصر أطلق����ت عددًا من املبادرات ف����ي مجال تمويل 
التكي����ف، ومنها إنش����اء مرك����ز القاهرة للتعل����م والتميز حول 
التكي����ف والصمود بالتعاون مع الجان����ب األمريكي، باإلضافة 
ملبادرة “الغذاء والزراعة من أجل التحول املس����تدام” )فاست( 
م����ع منظمة األغذية والزراعة )فاو(، كما تم إياء أهمية خاصة 
ملح����ور الوفاء بااللتزامات بالتأكيد عل����ى التزام الدول املتقدمة 
بتوفير تمويل 100 مليار دوالر سنويًا ملواجهة تغير املناخ، كما 
نجح املؤتمر وألول مرة في إنشاء صندوق لتمويل الدول النامية 
لتجاوز خسائر وأضرار تغير املناخ، معربا عن التطلع إلى بدء 

مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي.
وخ����ال القم����ة اإلفريقي����ة - األوروبية التي عقدت ببروكس����ل 
ف����ي فبراير املاضي.. أكد الرئي����س أن الدعم املقدم الى الدول 
اإلفريقية بما فيها مصر ملواجه����ة تداعيات فيروس “كورونا” 
يمثل خطوة على الطريق نحو الش����راكة الش����املة التي نسعى 

إليها في املجال الصحي.
وخال كلمته في القمة.. دعا الرئيس السيس����ي الش����ركاء من 
ال����دول الصديقة إل����ى تعزيز الجهود املبذولة ف����ي هذا املجال 
لدع����م الدول اإلفريقية وتوفير الدعم الازم واملس����تدام لس����د 
االحتياجات الصحية واآلليات الدولية لتوزيع اللقاحات لتصبح 

أكثر عدالة واس����تجابة للظ����روف االجتماعية واالقتصادية لكل 
منها.

»إفريقي����ا تقع في قلب تحديات تغير املناخ وتتأثر بها على نحو 
يف����وق غيرها م����ن املناطق”، واقع أكد عليه الرئيس السيس����ي 
خال الجلس����ة رفيعة املس����توى لحوار بطرس����برج في يوليو 
املاضي، حيث أشار س����يادته إلى أن إفريقيا لها وضع خاص 
وقدرات محدودة على التعامل مع األزمات في ظل ضعف حجم 

التمويل املتاح لها للتغلب على تلك الصعاب.
وأضاف أن أزمتي الغ����ذاء والطاقة فاقمتا من حجم التحديات 
الت����ي يتع����ني على ال����دول اإلفريقية مواجهتها، إل����ى جانب ما 
يمثل����ه تغير املن����اخ من تهديد حقيقي لدول الق����ارة التي تعاني 
من التصحر وندرة املياه وارتفاع مس����توى البحر والفيضانات 

والسيول.
ودائم����ا يح����رص الرئي����س السيس����ي على التواص����ل بصفة 
مس����تمرة مع قادة الدول اإلفريقية، وذل����ك من خال الزيارات 
املتبادل����ة أو االتص����االت الهاتفية ومش����اركة الرئيس في كافة 
 االجتماع����ات والقم����م التي تعقد على مس����توى ق����ادة القارة.
االس����تعداد لتس����خير إمكاناتها وخبراتها لدف����ع عجلة العمل 
اإلفريقي املش����ترك آلف����اق أرحب تؤكد علي����ه مصر في جميع 

الفعاليات اإلقليمية وخال اللقاءات.
- مكافحة اإلرهاب وتنمية القارة

كما تش����دد مصر على حرصها على تحقيق مردود ملموس من 
واقع االحتياجات الفعلية للدول والشعوب اإلفريقية، خاصًة من 
خال خلق حالة من التوافق حول املهددات الرئيس����ية للس����لم 
واألمن، وفي مقدمتها مكافحة اإلرهاب، وقيادة مس����ار التنمية 
املس����تدامة بالقارة، ونقل التجارب والخب����رات الفنية املصرية 
من خال تكثي����ف الدورات واملنح التدريبية املختلفة لألش����قاء 
األفارقة، وهو األمر الذي من ش����أنه أن يرس����خ الدور املصري 
املحوري في إفريقيا بما لديها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة 

ورؤى متوازنة.
وفي هذا اإلطار.. وضعت مصر من ضمن أولويات رئاس����تها 
لاتح����اد اإلفريقي في عام 2019 أه����م آليات ومبادرات العمل 
الجماع����ي املتفق عليها ف����ي إطار االتحاد اإلفريقي،ال س����يما 
أجن����دة التنمية في إفريقي����ا 2063، ومختلف مبادرات التكامل 
االقتصادي واالندماج اإلقليمي وتعزيز التجارة البينية بالقارة، 
وآليات منع وتس����وية النزاع����ات اإلفريقي����ة، وعملية اإلصاح 
املؤسس����ي لاتحاد اإلفريقي، كما التزمت مصر التزاما كاما 
بدعم تنفيذ أجندة 2063 في شتى املجاالت، والسيما ما يتصل 
بها من مش����روعات بنية تحتية رائدة تستهدف تحقيق االندماج 
والتكام����ل اإلفريق����ي وهو ما أكدت����ه مصر على لس����ان وزير 
الخارجية سامح شكري في مناسبات عدة، حيث أشار إلى أن 
أجندة 2063 هي رؤية إفريقية خالصة وطموحة ومحددة زمنيًا 
لتحقيق انطاقة حقيقية للقارة، وأوضح أن مصر تبذل جهودا 
حثيثة لتنفيذ األجندة، حيث أطلق رئيس الجمهورية رؤية مصر 
2030 من أجل تحقيق العدال����ة االجتماعية للمواطن املصري، 
فضا عن اس����تحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية 
املس����تدامة برئاس����ة رئيس مجلس الوزراء، كم����ا قامت مصر 
بالفع����ل بعملية اإلدم����اج الوطني ألهداف ومش����روعات أجندة 
2063 اإلفريقي����ة، إذ تتولى وزارة التخطيط واإلصاح اإلداري 
إعداد خط����ة تنفيذية لدمج أه����داف وبرامج األجن����دة، وكذلك 

التعاون مع الوزارات املعنية كافة في هذا الصدد.
وتؤك����د مصر في جميع املناس����بات أن التوجه نحو إفريقيا هو 
با شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية في عهد 
الرئيس السيسي، حيث تسعى القاهرة دوما لتحقيق املزيد من 

التضامن اإلفريقي وصوال إلى أهدافنا املشتركة.
وخال رئاس����تها لقمة املن����اخ )cop27(، حرصت مصر على 
الدفاع عن إفريقيا والتحدث بصوت القارة إعاء لتطلعاتها في 

مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير املناخي.
ودافعت مصر عن إفريقيا في ضوء تأثر القارة البالغ بتداعيات 
تغير املناخ على الرغم من كونها األقل إس����هاما في االنبعاثات 
امللوثة، وفي ظل اس����تمرار ضعف تمويل املناخ الذي تس����تفيد 
من����ه الدول اإلفريقي����ة ومحدودية قدرتها عل����ى الحصول على 
التكنولوجيا الحديثة الازم����ة لتعزيز قدراتها على التكيف مع 

التداعيات السلبية لتغير املناخ.
وأكد وزير الخارجية س����امح ش����كري الرئي����س املعني للدورة 
الس����ابعة والعش����رين ملؤتمر االطراف التفاقي����ة األمم املتحدة، 
الذي عقد بش����رم الشيخ الشهر املاضي، أن الدول اإلفريقية ال 
تتحمل مس����ئولية تغير املناخ، لكنها دفعت ثمنا كبيرا من وراء 

هذه التحديات.
وأش����ار الوزير - خال جلس����ة يوم “التكيف والزراعة” ضمن 
فعاليات القمة - إلى أن الدول اإلفريقية في مجموعها ال تتحمل 

أكثر من أربعة باملائة من االنبعاثات، ولكنها تضررت كثيرا.
- البنية التحتية بالدول اإلفريقية

وف����ي إطار التوج����ه الثابت لتعميق العاقات م����ع دول القارة.. 
يقوم الوزير س����امح ش����كري ووزراء الحكومة املصرية بالعديد 
من الزيارات إلى البلدان اإلفريقية لخلق فرص جديدة للتعاون 
وإرساء شراكات ثنائية تحقق مصالح متبادلة للشعب املصري، 

والشعوب اإلفريقية الشقيقة.
وفي هذا اإلطار جاءت زيارة وزير الخارجية سامح شكري منذ 
أيام والتي ترأس خالها الوفد الرسمي املصري إلى العاصمة 
التنزانية دار السام، بمش����اركة الدكتور عاصم الجزار وزير 
اإلس����كان واملرافق واملجتمعات العمراني����ة، لحضور احتفالية 
تدش����ني م����لء بحيرة س����د “جولي����وس نيريري” ال����ذي ُينفذه 
التحالف املصري لش����ركتي “املقاولون العرب” و”الس����ويدى 

إليكتريك” على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.
وفي ه����ذا اإلط����ار.. صرح الس����فير أحمد أبو زي����د املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية شارك في 
احتفال تدشني ملء بحيرة س����د “جوليوس نيريري” بحضور 
عدد كبي����ر من املس����ئولني وممثلي التحالف املُنفذ للمش����روع 
ورموز املجتمع التنزاني ووس����ائل اإلعام واملواطنني، حيث يتم 

غلق بوابة نفق التحويل لإلعان عن بدء ملئ املياه في السد.
ويعد مش����روع س����د “جوليوس نيريري” من أهم املش����روعات 
التنموية التي يتم تنفيذها في القارة اإلفريقية بتكلفة ثاثة مليارات 
دوالر، ويعد تجس����يدًا لقدرات وإمكانات الشركات املصرية في 
تنفيذ مش����روعات البني����ة التحتية الكبرى في ع����دد من الدول 
اإلفريقية، ونموذجًا يحتذى به للتعاون اإلقليمي البناء بني الدول 
 اإلفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.
وتؤكد مصر في جميع املناسبات أن التوجه نحو إفريقيا هو با 
شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية فتسعى مصر 
 دوما لتحقيق املزيد من التضامن اإلفريقي وصوال إلى أهدافنا

املشتركة.

مس���ئولية تغي���ر املناخ، لكنه���ا دفعت ثمنا 
كبيرا من وراء هذه التحديات.

وأشار الوزير - خال جلسة يوم "التكيف 
والزراعة" ضمن فعاليات القمة - إلى أن 
الدول اإلفريقية في مجموعها ال تتحمل 
أكثر من أربع���ة باملائة من االنبعاثات، 

ولكنها تضررت كثيرا.
وف���ي إط���ار التوجه الثاب���ت لتعميق 
العاق���ات م���ع دول الق���ارة.. يقوم 
ووزراء  ش���كري  س���امح  الوزي���ر 
الحكوم���ة املصري���ة بالعدي���د من 
الزي���ارات إلى البل���دان اإلفريقية 
لخل���ق ف���رص جدي���دة للتع���اون 
وإرس���اء ش���راكات ثنائية تحقق 
مصالح متبادلة للشعب املصري، 

والشعوب اإلفريقية الشقيقة.
وفي ه���ذا اإلطار ج���اءت زيارة 
وزير الخارجية س���امح شكري 
منذ أيام والتي ت���رأس خالها 
املص���ري  الرس���مي  الوف���د 
دار  التنزانية  العاصم���ة  إل���ى 
الدكتور  بمش���اركة  الس���ام، 
عاصم الجزار وزير اإلس���كان 
واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
لحضور احتفالية تدش���ني ملء 
بحيرة سد "جوليوس نيريري" 
الذي ُينف���ذه التحالف املصري 
لش���ركتي "املقاول���ون العرب" 
و"الس���ويدى إليكتري���ك" على 

نهر روفيجي بدولة تنزانيا.
 كم���ا ش���اركت مص���ر بوفد 
رسمي ضم  وزيري الخارجية 
واإلسكان في احتفال تدشني 
م���لء بحيرة س���د "جوليوس 
ع���دد  بحض���ور  نيري���ري" 
املس���ئولني وممثلي  م���ن  كبير 

التحالف املُنفذ للمشروع ورموز 
املجتمع التنزاني ووسائل اإلعام 

واملواطنني، حي���ث يتم غلق بوابة نفق 
التحويل لإلعان عن بدء ملئ املياه في السد.

ويعد مشروع سد "جوليوس نيريري" من أهم املشروعات التنموية 
التي يتم تنفيذها في القارة اإلفريقية بتكلفة ثاثة مليارات دوالر، 
ويعد تجس���يدًا لقدرات وإمكانات الش���ركات املصرية في تنفيذ 
مش���روعات البنية التحتية الكبرى ف���ي عدد من الدول اإلفريقية، 
ونموذجًا يحتذى ب���ه للتعاون اإلقليمي البناء بني الدول اإلفريقية 

الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.
وتؤك���د مصر في جميع املناس���بات أن التوج���ه نحو إفريقيا هو 
با ش���ك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية فتسعى 
مصر دوم���ا لتحقيق املزيد من التضام���ن اإلفريقي وصوال إلى 

أهدافنا املشتركة.
واس���تمرارا لجهودها في تعزي���ز العاقات مع الدول اإلفريقية ،  
قام���ت وزارة الخارجية على مدار العام بتنظيم عدد من الزيارات 
رفيعة املس���توى، فضا عن انعقاد العديد من اللجان املش���تركة 
وج���والت املش���اورات واملباحثات بني مص���ر والعديد من الدول 

اإلفريقية.
وف���ي هذا اإلطار ج���اء دور الوكالة املصرية للش���راكة من أجل 
التنمي���ة في إفريقيا التي تقوم باملس���اهمة م���ن خال عملها في 
بناء قدرات أش���قائنا األفارقة في مختلف املجاالت ثمرة واضحة 
له���ذا النهج والتوجه املصري إلعاء مفهوم الش���راكة واملصالح 

املشتركة وتحقيق التنمية املستدامة لدول القارة السمراء.
ولعب���ت مصر دورًا تاريخيًا على مس���توى الق���ارة اإلفريقية من 
أج���ل تحرير ال���دول اإلفريقية من االس���تعمار وتوحيد جهودها 
لتحقيق نهضة ش���املة في مختلف املجاالت من خال تأس���يس 
منظمة الوحدة اإلفريقية، حيث كانت مصر إحدى الدول املؤسسة 
للمنظمة عام 1963، كما استمرت مصر في لعب هذا الدور املهم 
منذ الخمس���ينيات وحتى اآلن.. وهو الدور الذى تعزز جليا على 

مدى السنوات الثمانى املاضية.
دور تاريخ���ي وانتماء أصيل ومصالح اس���تراتيجية مش���تركة 
وإيمان راس���خ بأهمية التكامل اإلقليم���ي والقاري وحرص على 
العمل على النهوض بالقارة وتحقيق طموحات ش���عوبها ودولها 
مع الدفاع عن حقوقها تلك هى مس���يرة مصر املمتدة في قارتها 
اإلفريقية والتي انتقلت آلفاق أوس���ع وأرحب وامتدت ملس���احات 
تعاون أكثر عمقا وديناميكية منذ تولي الرئيس السيس���ي رئاسة 

مصر.

حققت الدبلوماسية المصرية خالل 
عام 2022،   ووفقا لتوجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، نجاحات وإنجازات 
عديدة على مختلف األصعدة.
وفي هذا اإلطار شهد العام الجاري 
تكثيفًا لجهود وزارة الخارجية في 
تأمين المصالح واألهداف الوطنية 
في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شماال 
وجنوبا باالرتكاز على التنوع والتوازن في 
العالقات مع مختلف دول العالم مع 
الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ 
ومحددات السياسة الخارجية التي 
رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى 
منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.

وذكر تقرير لوكالة أنباء الشرق األوسط 
أن هذه الجهود  ارتكزت على مبادئ 
السياسة الخارجية المصرية، القائمة 
على دعم السالم واالستقرار في 
المحيط اإلقليمي والدولي، ودعم 
مبدأ االحترام المتبادل بين الدول، 
والتمسك بمبادئ القانون الدولي، 
واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور 
المنظمات الدولية وتعزيز التضامن 
بين الدول، وكذلك االهتمام بالبعد 
االقتصادي للعالقات الدولية، وعدم 
التدخل في الشئون الداخلية للغير، ومن 
رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع 
ومستقبل األوضاع الدولية واإلقليمية 
وتحديدها الواضح لألهداف، والتفاعل 
المباشر والواضح على المستوى 
الرئاسي مع القضايا اإلقليمية والدولية 
كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار 
السياسي لألهداف والمبادئ التي 
تحكم تحركات السياسة الخارجية 
أهم عناصر نجاحها.. وقد جنت مصر 
ثمار سياستها الخارجية المتجددة 
فاستعادت بل وعززت مكانتها دوليا 
وإقليميا.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية 
رسخها الرئيس السيسي الذي تولى 
مقاليد الحكم في مصر بعد ثورة 
الشعب المصري العظيم بمختلف 
أطيافه في الثالثين من يونيو.. نسق 
ثابت للسياسة الخارجية المصرية 
منذ 2014 مع تسلم الرئيس السيسى 
مقاليد الحكم في البالد، ودبلوماسية 
ترتكز على تنويع التحركات انطالقا 
من مبادئ االحترام المتبادل والندية 
ورفض التدخل في الشئون الداخلية 
للدول واحترام سيادتها واستقاللها 
مع التشديد على تماسك المؤسسات 
الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها 
ونشر الفوضى بها السيما في المحيط 
اإلقليمي.

مصـــــــر واالحتــــــاد األوروبــــــى 2022 .. 
 عام من الشراكة االستراتيجية 

رضوى عبداهلل

الرئيس السيسي يقود دبلوماسية العودة بقوة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي مختلف االجتاهات ويلتقي العديد من زعماء العالم علي مدار العام 

شيماء مرسي

أحمد ابراهيم

حصاد 2022.. السيسى يواصل الدفاع 
عن املصالح اإلفريقية 

 واصلت مصر بقيادة
 الرئيس عبد الفتاح
 السيسي، خالل عام
 2022، جهودها الرامية
 لتعزيز العالقات مع
 الدول اإلفريقية؛ ليظل
 االنتماء المصري لقارة
 إفريقا يقينا راسخا
 في صدارة دوائر
 السياسية الخارجية
 بل ويشكل أحد
 المعالم الرئيسية
 في تاريخ مصر، فضال
 عن دوره في تطوير
 حاضر البالد وصياغة
.مستقبلها

اليقني الراسخ يف سياسة مصر اخلارجية 2022 عام توهج الدبلوماسية املـــــــــــــــــــــــــــــــــــصرية يف الدوائر العربية واإلفريقية والدولية 
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خالل الس��نوات األخيرة ، اعت��اد البنك األهلي المصري 
أي��ة  تقارنه��ا  ال  أرق��ام  بتحقي��ق  الجمي��ع  يفاج��أ  أن 
أرق��ام أخ��ري ق��د يحققه��ا أي بن��ك أخ��ر م��ن بي��ن 38 
بن��كا يعملون في الس��وق المص��ري ..ناهي��ك في أنه 
ليس ثمة ش��ك - ف��ي أن دوره الذي يلعب��ه  في خدمة 
واالقتص��اد  خاص��ة  بصف��ة  االقتصادي��ة  القطاع��ات 
المص��ري بصفة عام��ة يمثل دور القي��ادة والريادة لكل 
ما يمكن أن يطلق عليه نهضة تنموية س��اهت بقوة 
ف��ي مجابه��ة التحدي��ات س��واء الداخلي��ة والخارجية 
الت��ي م��رت عل��ي الب��الد ..وخالل ع��ام 2022 ، اس��تطاع 
عل��ي  الص��دارة  يحت��ل  أن  المص��ري   األهل��ي  البن��ك 
مس��توي جميع القطاعات المصرفية ، وكان له السبق 
ف��ى تموي��ل كل القطاع��ات والمش��روعات الصناعية 
والعقاري��ة ومج��االت الكهرباء والطاقة والمش��روعات 
الزراعية والقطاع العقاري والقطاع الس��ياحي، ومن ثم 
المس��اهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة..
باألضاف��ة إلي مس��ا همته  ف��ى زيادة تدفق��ات النقد 
العاملي��ن  أم��وال  األجنب��ي بش��كل ع��ام وتحوي��الت 

المصريين بالخارج بشكل خاص.
 كم��ا كان��ت ل��ه الري��ادة ف��ي دع��م التموي��ل األخض��ر 
والمش��روعات الصغيرة ومتناهية الصغر ..وإلي جانب 
ذل��ك ظ��ل البن��ك  صاح��ب الحص��ة الس��وقية األكب��ر 
ف��ي قط��اع التجزئ��ة المصرفي��ة وصاح��ب الب��اع األكبر 
ف��ي قط��اع الق��روض المش��تركة وصاح��ب النصي��ب 
غي��ر المس��بوق م��ن ك��م األرباح الت��ي حققه��ا القطاع 
المصرف��ي ، وصاحب الريادة ف��ي ارتفاع حجم األصول 
واالس��تثمار في البنية التحتية والتكنولوجية والفروع 

األلكترونية ..
"الحص��اد" ح��اورت "يحي��ي أبوالفت��وح"  - نائب رئيس 
المصرفيي��ن  أه��م  وأح��د  المص��ري  األهل��ي  البن��ك 
الستكش��اف   - المصرفي��ة  الس��احة  عل��ي  الحاليي��ن 
إنج��ازات مصرف��ه خ��الل 2022 ومالم��ح اس��تراتيجية 

البنك خالل 2023  ..وإلي نص الحوار ....

• هل تأثرت حصيلة البنك األهلي املصري الدوالرية 
خالل الفترة األخي���رة؟ وماهي خطتكم لجذب مزيد 
من السيولة الدوالرية؟ و هل هناك نية لطرح سندات 

دوالرية دولية خالل 2023؟
تأث���رت الحصائل الدوالري���ة لكافة االقتصادات الناش���ئة 
نتيجة االزمة العاملية الحالية، ومصر لم تكن بطبيعة الحال 
بمن���أي عن التط���ورات العاملي���ة، إال أنه م���ن املتوقع ضخ 
تدفق���ات مالية كبيرة في ش���رايني القطاع املصرفي خال 
املرحلة املقبلة س���واء من تنازالت العماء أو التحويات أو 

التمويات الخارجية أو اصدار سندات بالعملة األجنبية
•  ماذا قدمتم لتسهيل إجراءات تحويالت املصريني 

العاملني بالخارج؟
يقدم البنك األهلي املصري العديد من التس���هيات إلجراء 
تحوي���ات املصريني بالخ���ارج، كان آخرها قيام ش���ركة 
األهل���ي كابيت���ال – ال���ذراع االس���تثمارية للبن���ك األهلي 
املصري– وبنك مصر ببيع حصة من شركة IBAG وكيل 
شركة ويس���ترن يونيون فى مصر الى بنك القاهرة لينضم 
بذلك الي مس���اهمي الشركة، وهو ما يأتي استناًدا للنجاح 
الكبير فى إتاحة اس���تقبال الحواالت الخارجية الواردة من 
كل دول العال���م. وتأتى هذه الش���راكة فى إطار دعم البنك 
األهلي املصري وذراعه االس���تثمارية الستراتيجية الدولة 
فى التحول الرقمي، مما يس���اهم فى زي���ادة تدفقات النقد 
األجنبي بش���كل عام وتحويات أم���وال العاملني املصريني 
بالخارج بش���كل خاص ويعزز من فرص اس���تقطاب فئات 
جديدة من العماء املستهدفني للقطاع املصرفي، وذلك من 

خال إجراء التحويات املالية بالوسائل الرسمية.
• مل���اذا يردد البعض أن البن���وك ال تفي بالتزاماتها 
بتدبير الدوالر في ظل نظام االعتمادات املس���تندية 
وهو ما تسبب في وقف كثير من مستلزمات االنتاج 

بالجمارك؟  
في الظروف الراهنة، س���يمثل انتهاء العم���ل باالعتمادات 
املس���تندية والرجوع إلى مس���تندات التحصي���ل مع توافر 
حصائ���ل دوالرية محورا هاما في تلبية الطلبات املقدمة من 
املستوردين، وتخليص بضائعهم من الجمارك، وهناك عدة 
آلي���ات لتدفق العملة األجنبية إل���ى القطاع املصرفي يعمل 
البن���ك املركزي على تطبيقها ف���ى الوقت الحالي، وقد نجح 
بالفعل القطاع املصرفي مؤخرا في توفير حصائل دوالرية 

كبيرة.
• كيف ت���ري تأثير قرارات الفيدرالي األمريكي برفع 

أسعار الفائدة علي مكانة الدوالر في مصر؟
يأتي تش���ديد السياسة النقدية للفيدرالي األمريكي كنتيجة 
ملس���تويات التضخم غير املسبوقة في االقتصاد األمريكي، 
وهو ما أثر بالسلب علي التدفقات االستثمارية غير املباشرة 
لكافة االقتصادات الناشئة وس���اهم في قوة الدوالر عامليا 

وليس علي الصعيد املحلي فقط.
• كيف تعامل البنك مع البصمة الكربونية؟ وتطبيق 
مب���ادئ االس���تدامة عل���ي أنش���طة وأعم���ال البنك 
الداخلي���ة؟ وكي���ف تعاملتم مع تمويل مش���روعات 

الطاقة املتجددة والصديقة للبيئة؟
أصدر البنك األهلي املص���ري ألول مرة بالقطاع املصرفي 
املص���ري ثاثة تقاري���ر تفصيلية تدعم التمويل املس���تدام 
واس���تنادا الى االس���تدامة بمحاورها األساس���ية البيئية 
واالقتصادي���ة واملجتمعي���ة والتي تتماش���ى م���ع األهداف 
العاملي���ة للتنمي���ة املس���تدامة، وه���ي تقري���ر االس���تدامة  
البصم���ة  وتقري���ر   ،GRI sustainability report
البيئي���ة ، وتقري���ر األثر املجتمعي. ويس���تند اصدار البنك 
 Global“ 2022 للنس���خة الثانية م���ن تقرير االس���تدامة
Reporting Initiative GRI” ال���ى املعايي���ر العاملية 
الجديدة التي س���تكون ملزمة لكافة املؤسس���ات ابتداء من 
يناير 2023، ويعكس أهمية قياس األداء املصرفي من خال 
تناوله اهم إنجازات البنك ومبادراته واستنادا الستراتيجية 
البنك في هذا املجال متضمنا عدة محاور أساس���ية تسعى 
الى تفعي���ل االقتصاد األخضر منخف���ض الكربون والنمو 
الش���امل والتحول الرقمي واالقتصاد الش���امل لضم كافة 
فئ���ات املجتمع وفقًا واملعايي���ر العاملية، وفي ضوء أن النمو 
الش���امل ال يتحقق فق���ط على الصعيد املال���ي وانما يمتد 
ليش���مل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكني العنصر 
البش���رى وتفعيل اكثر للحكومة وفق���ًا ملعايير محددة، وفي 
هذا اإلطار وصل اجمالي التس���هيات االئتمانية املمنوحة 
من البن���ك لدعم التمويل األخضر واملش���روعات الصغيرة 
ومتناهي���ة الصغر ال���ى أكثر من 1.66 ملي���ار دوالر.كما 
أصدر البن���ك تقرير البصمة البيئي���ة األول بعنوان ” نحو 
تحول إل���ى اقتصاد منخف���ض الكربون” ع���ن الفترة من 
يولي���و 2020 وحتى ديس���مبر 2021 والذي يعد االوس���ع 
نطاقا بالقطاع املصرفي لتضمنه خمس���ة محاور أساسية 
وهم قي���اس البصمة الكربونية والبصم���ة املائية والبصمة 
الباس���تيكية وبصمة النفاي���ات وبصمة األرض، مع وضع 
مستهدفات واضحة لانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار 

البنك وفروعه بمختلف انحاء الجمهورية.
• ماذا عن اس���تراتيجية البنك ف���ي التحول الرقمي 

والشمول املالي؟
• إلى اين وصل���ت البنية التحتية التكنولوجية للبنك خاصة 
اإلنترنت البنكى واملوبايل بانكين���ج واملحفظة اإللكترونية؟ 
وكيف كانت نتائجها؟ وماذا عن املنتجات الرقمية الجديدة؟ 
وكم بلغت حصة البنك التي وصل إليها من بطاقات ميزة؟

استطاع البنك األهلي أن يقفز بحجم استثماراته في البنية 
التحتي���ة والتكنولوجية ألكثر م���ن 500 مليون دوالر خال 
5 س���نوات، وش���هدت الخدمات االلكترونية تحديثا كبيرا 
كاألهلي ن���ت واألهلي موبايل واألهلي ON LINE لتلبية 
احتياج���ات العماء الذين قفز عددهم إلى 20 مليون عميل 
ومواكبة احتياجات السوق، مع استمرارية التطوير وتقديم 
خدم���ات رقمية جديدة خال املرحل���ة املقبلة. هذا وقد بلغ 
إجمالي إص���دارات بطاقات ميزة الوطني���ة بالبنك األهلي 

املصري نحو 8.5 مليون بطاقة. 
• هل ارتفاع معدالت التضخم وما تبعه خالل العام 
الحالي من زيادات متوالية ملعدالت الفائدة وافساح 
املجال للتش���دد النقدي كان ل���ه تأثير علي محفظة 

القروض في البنك؟
تمثل ق���رارات لجن���ة السياس���ة النقدية بالبن���ك املركزي 
املصري برفع أس���عار الفائدة قرارات مناس���بة ملا تشهده 
الس���احتان الداخلية والخارجية والتط���ورات االقتصادية 
نتيجة األزمة العاملية وارتفاع أس���عار الس���لع والخدمات 
عاملًيّا وانعكاس���ات ذل���ك على مع���دالت التضخم املحلى، 
وقد ارتفع حجم قروض وتس���هيات العماء بالبنك األهلي 
املصري لتسجل 1.338 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، 
مقاب���ل 1.127 تريلي���ون جني���ه بنهاية ديس���مبر 2021. 
ه���ذا ويعد البنك األهل���ي املصري األكب���ر حجما واألكثر 
انتش���ارا في القطاع املصرفي والقادر على منح تمويات 
للمشروعات الكبرى إذ تجاوز حجم محفظة الشركات نحو 

1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
• كم بلغت نسبة القروض بالنسبة لحجم الودائع؟ 
وكي���ف تعام���ل البن���ك م���ع الزي���ادة الكبي���رة في 
حجم الق���روض لديه.. وما هي أبرز مس���تهدفاتكم 

لتوظيفها؟
يقدر مع���دل توظيف القروض إلى الودائ���ع بالبنك األهلي 
املص���ري بنحو 50%، ويس���عى البنك ب���كل جهده للحفاظ 
على هذا املعدل نظًرا لعدم تكافؤ نس���ب النمو فى الودائع 
واإلقراض على مستوى القطاع املصرفي ككل، عاوة على 
إقبال واهتمام وح���رص العماء على إيداع مدخراتهم فى 
البنك األهلي املصري كونه أكبر البنوك العاملة في مصر. 
• كيف تت���وزع محفظة االئتم���ان بالبنك؟ وإلى اين 
تتجه خالل املرحلة القادمة؟ وماذا قدم البنك األهلي 
املصري لدعم القطاع الصناعي؟ وما مدي مساهمة 

البنك في املشروعات القومية؟
يعتب���ر من أبرز مهام البنك توفير جميع التمويات الازمة 
ملختلف القطاعات بصفته ش���ريكًا اس���تراتيجيًا فى تمويل 
جميع املش���روعات سعيًا الس���تمرار قيامه بدوره فى دعم 
مشروعات القطاعني العام والخاص ذات الجدارة االئتمانية 
والجدوى االقتصادية والت���ي تنعكس على اقتصاد الباد 
لتحقي���ق التنمية االقتصادية. وتؤدي مس���اندة الش���ركات 
واملش���روعات القومية إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة 
موارد الدولة ويمتلك البنك من اإلمكانيات س���واء املادية أو 
البش���رية ما يؤهله للقيام بذلك وبقوة، ومن ثم القيام بتنفيذ 

استراتيجية الدولة لتمويل تلك املشروعات.
ويلعب البنك األهلي املص���ري دورا قويا ومهما فى تمويل 
كل القطاعات واملش���روعات الصناعية والعقارية ومجاالت 
الكهرباء والطاقة واملش���روعات الزراعية والقطاع العقاري 
والقطاع الس���ياحي، ومن ثم املس���اهمة ف���ى تحقيق تنمية 
اقتصادي���ة مس���تدامة. وتق���ود قطاعات البت���رول والغاز، 
والكهرباء، وتمويل التجارة واملقاوالت، والصناعات املتنوعة 
النسبة األكبر من التس���هيات االئتمانية املقدمة من البنك 

للشركات والقروض املشتركة.
• ماذا عن دور البنك في القروض املشتركة؟ وما هي 

حجم املحفظة لها؟
اس���تمرت القروض املش���تركة بالبنك األهلي املصري 

ف���ي تحقي���ق نتائج متمي���زة عل���ى الصعيد 
املحلي والدولي، حيث حقق البنك األهلي 
املصري خ���ال الربع الثال���ث من عام 
2022 نتائ���ج متميزة عل���ى الصعيدين 
املحل���ي والدولي، وذلك وفقا ملا اظهره 
التقييم الذي أعدته مؤسس���ة بلومبرج 
املش���تركة  الق���روض  العاملي���ة ألداء 
بالبن���وك والذي أس���فر عن حصول 
البن���ك األهلي املصري عل���ى املركز 
األول كأفض���ل بن���ك ف���ي الس���وق 
املصرفية املصرية عن قيامه باألدوار 
املختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب 
املشتركة.  للقروض  رئيسي ومس���وق 

وحص���ل البن���ك األهلي املص���ري على 
املرك���ز األول كمرتب رئيس���ي ومس���وق 

للقروض املش���تركة واملركز الثاني كوكيل 
للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، باإلضافة 
إل���ى حصوله عل���ى املركز الس���ادس كوكيل 
للتموي���ل واملركز العاش���ر كمرتب رئيس���ي 
واملرك���ز الثاني عش���ر كمس���وق للقروض 
املش���تركة عل���ى مس���توى منطقة الش���رق 
األوسط وش���مال أفريقيا وذلك ضمن عدد 

م���ن البن���وك ومؤسس���ات التموي���ل الدولية 
الكبرى، حيث اس���تطاع البنك األهلي املصري 

إدارة س���تة عشر صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد 
صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مس���توى قارة 
أفريقيا، وذل���ك بقيمة إجمالية بلغ���ت 75 مليار 
جنيه خال التسعة أشهر األولى من عام 2022.
• ماذا عن الديون املتعثرة والقروض غير 

املنتظمة؟
بلغ إجمالي محفظة الديون غير املنتظمة بالبنك 
نحو 13.9 مليار جنيه في نهاية سبتمبر2022 

وبنسبة 0.8% من إجمالي املحفظة االئتمانية.
• م���ا ه���و حج���م محفظ���ة املش���روعات 

الصغيرة واملتوسطة؟
بلغ���ت محفظة القروض الصغيرة واملتوس���طة 
املباشرة وغير املباشرة بالبنك نحو 144 مليار 
جني���ه لنحو 130 ألف مش���روع وهو ما يؤكد 
على اهتمام البنك بملف تلك املش���روعات ملا له 
من أث���ر إيجابي على تنفيذ خطط الدولة للتنمية 

وتوفير املزيد من فرص العمل.
• ماذا عن محفظة التجزئة املصرفية؟

ارتفعت محفظ���ة التجزئة املصرفية بالبنك األهلي املصري 
إل���ى نحو 225 مليار جنيه لتمثل أكب���ر محفظة تجزئة في 

القطاع املصرفي بمصر.
• الكثي���رون لديه���م خلط ع���ن توقف مب���ادرات ال� 
8% وال���� �5% وغيرها من مب���ادرات دعم القطاعات 
االقتصادي���ة م���ن قبل البن���ك املرك���زي وتحويلها 
للمالية، فهل توقفت تلك املبادرات نهائيا؟ أم حدث 
لها انكماش؟ وما رؤيتك إلى ما وصلت إليه حاليا؟ 
وكيف أثرت على أرب���اح البنك؟ وكم بلغ حجم تلك 

املبادرات لديكم؟
ن���ص قرار مجلس الوزراء أن���ه اعتبارا من يوم 20 نوفمبر 
2022، تتول���ى وزارة املالي���ة إدارة ومتابعة كافة املبادرات 
القائم���ة ذات العائد املنخفض، ويش���مل ذلك عملية اتخاذ 
الق���رارات وتحدي���د الضوابط املتعلقة بمب���ادرات التمويل 
العقاري ملتوس���طي الدخل بفائدة 8% متناقصة، والتمويل 
العقاري ملحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، 
ومبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، مبادرة 
إحال املركبات للعمل بالوقود املزدوج بفائدة 3% مقطوع، 
ومبادرة تش���جيع طرق الرى الحديثة بفائدة 5% متناقصة. 
وستنتقل عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط املتعلقة 
بهذه املبادرات املذكورة سواء من حيث تحديد املستفيدين 
والتكلف���ة واملدى الزمن���ي والجهة التي س���تتولى اإلدارة 
التنفيذي���ة لكل مبادرة ومصدر تمويل املبادرة والجهة التي 
س���تتحمل التكلف���ة، وبحيث يتم انع���كاس التكلفة واملوارد 
الخاصة بتمويل هذه املبادرات ضمن بنود املوازنة العامة، 
وذل���ك بعد موافق���ة مجلس الوزراء بن���اء على عرض وزير 
املالية. ويعتب���ر البنك األهلي املصري أكبر داعما ملبادرات 
البن���ك املركزي املصري والدولة بهدف تنش���يط االقتصاد 
وتعزيز نمو القطاعات واألنش���طة املختلفة.  هذا وقد حقق 
البن���ك األهلي املصري صافي أرباح بلغت 14.103 مليار 
جني���ه خال النصف األول من العام الجاري 2022، وذلك 
يعد تحقي���ق أرباح قبل خصم الضرائ���ب بلغت 30.278 

مليار جنيه.
• كم تبلغ إجمالي محفظة اس���تثمارات البنك؟ وما 
سبب تخارج البنك األهلي من بعض الشركات بني 
الحني واآلخر؟ وكم يبلغ حجم األصول التي يعتزم 

البنك التخارج منها خالل العام 2023؟
تبلغ إجمالي القيمة الدفترية ملحفظة استثمارات البنك نحو 
29 مليار جنيه ممثلة في عدد 145 ش���ركة وذلك في نهاية 
نوفمب���ر 2022 بجانب ما تتمتع به من تس���هيات ائتمانية 
م���ن قب���ل مصرفنا يبل���غ اجماليها نح���و 17 مليار جنيه 
وليص���ل بذلك إجمالي توظيفات البنك في تلك الش���ركات 
لنح���و 46 ملي���ار جنيه وهى تتس���م بالتنوع حيث تش���مل 
مختلف القطاعات االقتصادية ومنها على س���بيل املثال ال 
الحصر البنوك، الشركات املالية، الصناعية، العقارية، 
والصناع���ات  والتكنولوجي���ا،  االتص���االت 
الغذائية، ويرجع الس���بب ف���ي التخارج 
من بعض الش���ركات بني الحني واآلخر 
الى اتب���اع البنك سياس���ة مرنة حيال 
تدوير محفظته االس���تثمارية من خال 
التخ���ارج  الكل���ي أو الجزئ���ي م���ن 
االستثمارات التي بلغت مرحلة النضج  
و انتف���ى الغ���رض منها واس���تخدام 
حصيل���ة التخارج للدخول في  فرص 
استثمارية جديدة تتماشى مع محاور 
والتي  االستثمارية  البنك  استراتيجية 
تس���تهدف تعظي���م العائ���د وتحقي���ق 
التكامل مع انش���طة البن���ك فضًا عن 
تحقي���ق االس���تدامة بعناصره���ا الثاثة 
)بيئية – مجتمعي���ة – الحوكمة(. هذا ومن 
املخطط التخارج من عدد 8 ش���ركات خال 
العام املالي 2023 بقيمة بيعيه متوقعة بنحو 
721 ملي���ون جنيه حيث يتوق���ع ان تحقق 

ارباح رأسمالية بنحو 591 مليون جنيه.
• إلى أين وصل حجم أصول البنك؟ 
وما هو الع���دد ال���ذي وصلت إليه 
الفروع علي مس���توي الجمهورية؟ 
وك���م تس���تهدفون زيادته���ا خ���الل 
2023؟ وكم عدد ماكينات الصراف اآللي 

ATM؟
ارتف���ع إجمالي أصول البن���ك األهلي املصري 
ليس���جل 3.657 تريليون جني���ه بنهاية يونيو 
2022، مقاب���ل 3.233 ملي���ار جني���ه بنهاي���ة 
ديس���مبر 2021. ويمتلك البنك األهلي ش���بكة 
واس���عة من الفروع والوحدات املصرفية تصل 
الى نحو 628 وحدة مصرفية منتشرة في جميع 
أنح���اء الجمهورية، ويس���تهدف البن���ك افتتاح 
50 فرع���ًا س���نويًا، هذا وقد بلغ ع���دد الفروع 
االلكترونية 35 فرع حت���ى نهاية يونيو2022، 
فيم���ا بلغ عدد ماكينات الص���ارف األلى نحو 
6100 ماكينة، وعدد ماكينات ال� P.O.S نحو 

398 ألف ماكينة. 
• م���ع املتغيرات العاملي���ة الحالية ... هل 
هن���اك مس���تهدف لفتح ف���روع خارجية 
عل���ي غرار فرع جنوب الس���ودان؟ وماذا 
عن خطة البنك للتواجد اإلفريقي؟ وماذا 
ع���ن تواجد البن���ك األهلي ف���ي الصني 

بف���رع متكامل خاصة بعد املتغي���رات الكبيرة التي 
يشهدها العالم؟

يس���تهدف البنك األهلي املصري دائما التوس���ع بش���بكة 
فروعه الداخلية والخارجية ، ويحظى بتواجد خارجي فعال 
في معظ���م قارات العالم من خال البن���ك األهلي املصري 
)باململك���ة املتح���دة( والبن���ك األهلي املص���ري - الخرطوم 
)بالس���ودان( والبن���ك األهل���ي املصري - جوب���ا )بجنوب 
الس���ودان( وفرع���ي البن���ك األهلي املص���ري - بنيويورك 
)الواليات املتحدة األمريكي( وشنغهاي )الصني(، ومكاتب 
التمثيل في كل من جوهانس���برج )جن���وب إفريقيا( ودبى 
)اإلم���ارات العربي���ة املتحدة( وأدي���س أباب���ا )أثيوبيا( ، 
باإلضافة إلي ش���ركة البنك االهل���ي املصري – مركز دبي 
املالي العاملي لتقديم االستش���ارات املالية، كما يضم البنك 
ش���بكة ضخمة من املراس���لني ف���ي مختلف أنح���اء العالم 
)أوروب���ا - الواليات املتحدة - أس���تراليا - كندا - الش���رق 
األقصى - أفريقيا - الخلي���ج العربي(. ومن املقرر افتتاح 
فرع قريبًا باململكة العربية الس���عودية بعد أن انتهى البنك 

من الحصول على املوافقات الازمة لذلك. 
• ما هو دور البنك في اس���تراتيجية الدولة املصرية 
لبن���اء االنس���ان املص���ري؟ وماذا قدمت���م لالهتمام 
والتحفي���ز للعنص���ر البش���ري بني موظف���ي البنك 

ملواصلة االداء الجيد؟
يح���رص البنك األهلي املصري بش���كل مس���تمر على دعم 
العنصر البش���ري من خال املساهمة في املجال التعليمي 
بتطوير املدارس واملؤسس���ات التعليمي���ة حيث يتم مراعاة 
تدريب القوى البش���رية والكوادر التعليمية لتقديم خدمات 
تعليمية متميزة من خال الشراكة االستراتيجية بني البنك 
وعدد من املؤسس���ات وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير، 
هذا باإلضافة الى االهتم���ام بالعديد من أصحاب الحرف 
اليدوية واملساهمة في تسويق منتجاتهم في إطار مساهمات 
البن���ك في مختلف مجاالت املس���ئولية ودعم اس���تراتيجية 
الدول���ة لتطوير الحرف اليدوية. ه���ذا وتمثل القوى العاملة 
بالبن���ك نحو 34 ألف موظ���ف وظيفتهم األساس���ية النظر 
في احتياج���ات العماء وحل مش���كاتهم، ويظل العنصر 
البش���ري هو الفيص���ل لتحقيق النجاح ف���ي التواصل مع 

العماء من خال تدريبهم واصقالهم بالخبرات الازمة.
• ما هو دور البنك في دعم املجتمع وتمويل الشباب 

وتمكني املرأة؟
يول���ي البنك األهل���ي املصري أهمية كبي���رة بدعم املجتمع 
واملسئولية املجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية 
املس���تدامة، وقد ارتكزت اس���تراتيجية البن���ك فيما يخص 
هذا املجال على عدة محاور رئيس���ية والتي من أهمها دعم 
القطاع الصحي ومس���اندة املرأة ، وهي املس���اهمات التي 
تجاوزت 9.3 مليار جنيه في الس���نوات الست األخيرة، تم 
منحها وفقًا ومعايير التنمية املس���تدامة لضمان أفضل أثر 
على حياة املواطن املصري، كما يقوم البنك األهلي املصري 
بتوفير منتجات تمويلية تستهدف الشباب مثل برامج األهلي 
بيزنس وهو برنامج لدعم املش���روعات الصغيرة والصغيرة 
ج���دا العاملة بالقطاعات االقتصادي���ة األربعة )الزراعي – 
الصناع���ي – الخدم���ي – التجاري(، وخ���ال عام 2022 
أصدر البن���ك تقرير األثر املجتمعي ال���ذي يركز على أهم 
مقومات تمكني املرأة والش���باب ورواد األعمال والشركات 
الصغيرة واملتوس���طة ومتناهية الصغ���ر باملجتمع وإتاحة 
االنتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية 
مع تقديم الخدم���ات واملنتجات املصرفية لدمج ذوي الهمم 

في املجتمع وكذا التثقيف والتوعية املالية لقاعدة عمائه.

أرقام البنك األهلي املصري خالل 2022  تؤكد استمراره  فى ريادة  القطاع املصرفى
البنك األهلي املصري أدار  16 صفقة متويلية بقيمة 75 مليار جنيه خالل 9 أشهر  وهي األكبر علي مستوي قارة أفريقيا

البنك األهلي صاحب اكبر محفظة جتزئة يف القطاع املصريف مبصر بقيمة 225 مليار جنيه

"يحيي أبوالفتوح" يكشف ل�"الحصاد" : 

0607

الكهرباء والطاقة واملش���روعات الزراعية والقطاع العقاري 
والقطاع الس���ياحي، ومن ثم املس���اهمة ف���ى تحقيق تنمية 
اقتصادي���ة مس���تدامة. وتق���ود قطاعات البت���رول والغاز، 
والكهرباء، وتمويل التجارة واملقاوالت، والصناعات املتنوعة 
ت االئتمانية املقدمة من البنك 

ماذا عن دور البنك في القروض املشتركة؟ وما هي 

اس���تمرت القروض املش���تركة بالبنك األهلي املصري 
ف���ي تحقي���ق نتائج متمي���زة عل���ى الصعيد 

املحلي والدولي، حيث حقق البنك األهلي 
ف���ي تحقي���ق نتائج متمي���زة عل���ى الصعيد 

املحلي والدولي، حيث حقق البنك األهلي 
ف���ي تحقي���ق نتائج متمي���زة عل���ى الصعيد 

�ال الربع الثال���ث من عام 
 نتائ���ج متميزة عل���ى الصعيدين 
املحل���ي والدولي، وذلك وفقا ملا اظهره 

وحص���ل البن���ك األهلي املص���ري على 
املرك���ز األول كمرتب رئيس���ي ومس���وق 
وحص���ل البن���ك األهلي املص���ري على 

املرك���ز األول كمرتب رئيس���ي ومس���وق 
وحص���ل البن���ك األهلي املص���ري على 

للقروض املش���تركة واملركز الثاني كوكيل 
للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، باإلضافة 
إل���ى حصوله عل���ى املركز الس���ادس كوكيل 
للتموي���ل واملركز العاش���ر كمرتب رئيس���ي 
واملرك���ز الثاني عش���ر كمس���وق للقروض 
املش���تركة عل���ى مس���توى منطقة الش���رق 
األوسط وش���مال أفريقيا وذلك ضمن عدد 

م���ن البن���وك ومؤسس���ات التموي���ل الدولية 
الكبرى، حيث اس���تطاع البنك األهلي املصري 

إدارة س���تة عشر صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد 
صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مس���توى قارة 
75 مليار 
.2022
ماذا عن الديون املتعثرة والقروض غير 

بلغ إجمالي محفظة الديون غير املنتظمة بالبنك 
2022
% من إجمالي املحفظة االئتمانية.

م���ا ه���و حج���م محفظ���ة املش���روعات 
% من إجمالي املحفظة االئتمانية.

م���ا ه���و حج���م محفظ���ة املش���روعات 
% من إجمالي املحفظة االئتمانية.

بلغ���ت محفظة القروض الصغيرة واملتوس���طة 
 مليار 
 ألف مش���روع وهو ما يؤكد 
على اهتمام البنك بملف تلك املش���روعات ملا له 
من أث���ر إيجابي على تنفيذ خطط الدولة للتنمية 

البنك التخارج منها خالل العام 
تبلغ إجمالي القيمة الدفترية ملحفظة استثمارات البنك نحو 

29 مليار جنيه ممثلة في عدد 
نوفمب���ر 2022

م���ن قب���ل مصرفنا يبل���غ اجماليها نح���و 
وليص���ل بذلك إجمالي توظيفات البنك في تلك الش���ركات 
46لنح���و 46لنح���و 46 ملي���ار جنيه وهى تتس���م بالتنوع حيث تش���مل 
مختلف القطاعات االقتصادية ومنها على س���بيل املثال ال 
الحصر البنوك، الشركات املالية، الصناعية، العقارية، 
والصناع���ات  والتكنولوجي���ا،  االتص���االت 

تحقي���ق االس���تدامة بعناصره���ا الث
)بيئية 

املخطط التخارج من عدد 
العام املالي 

721
ارباح رأسمالية بنحو 

 •
وما هو الع���دد ال���ذي وصلت إليه 
الفروع علي مس���توي الجمهورية؟ 

وك���م تس���تهدفون زيادته���ا خ�
الفروع علي مس���توي الجمهورية؟ 

وك���م تس���تهدفون زيادته���ا خ�
الفروع علي مس���توي الجمهورية؟ 

2023
ATM

ارتف���ع إجمالي أصول البن���ك األهلي املصري 
ليس���جل 

2022، مقاب���ل 
ديس���مبر 

واس���عة من الفروع والوحدات املصرفية تصل 
628الى نحو 628الى نحو 628

أنح���اء الجمهورية، ويس���تهدف البن���ك افتتاح 
50 فرع���ا

االلكترونية 
فيم���ا بلغ عدد ماكينات الص���ارف األلى نحو 

6100 ماكينة، وعدد ماكينات ال
398 ألف ماكينة. 

م���ع املتغيرات العاملي���ة الحالية ... هل • م���ع املتغيرات العاملي���ة الحالية ... هل • م���ع املتغيرات العاملي���ة الحالية ... هل 
هن���اك مس���تهدف لفتح ف���روع خارجية 
عل���ي غرار فرع جنوب الس���ودان؟ وماذا 
عن خطة البنك للتواجد اإلفريقي؟ وماذا 
عل���ي غرار فرع جنوب الس���ودان؟ وماذا 
عن خطة البنك للتواجد اإلفريقي؟ وماذا 
عل���ي غرار فرع جنوب الس���ودان؟ وماذا 

ع���ن تواجد البن���ك األهلي ف���ي الصني 
عن خطة البنك للتواجد اإلفريقي؟ وماذا 
ع���ن تواجد البن���ك األهلي ف���ي الصني 
عن خطة البنك للتواجد اإلفريقي؟ وماذا 

 

حصد بنك مصر العديد من الجوائز واملراكز بمختلف 
قطاعات األعم���ال عن عام 2022، وذلك من العديد من 
املؤسس���ات الدولية تقديرًا وتتويجًا إلنجازاته املحققة 
وجه���وده املبذول���ة بمختل���ف القطاعات: فف���ي مجال 
تمويل املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة، حصل بنك 
مص���ر على لقب أفضل بن���ك في مجال املش���روعات 
مجل���ة  م���ن  مص���ر 2022   – الصغيرة واملتوس���طة 
كوزموبوليت���ان ذا دايل���ي، لقب أفض���ل بنك في مجال 
مصر 2022 من  املشروعات الصغيرة واملتوس���طة – 
مجلة  إنترناشيونال إنفيس���تور، ولقب أفضل بنك في 
مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة – مصر 2022 
من مجلة وورلد إيكونوميك، وأفضل منتج تمويل رقمي 
– الشرق األوسط وش���مال إفريقيا 2022 من مجلة ذا 
ديجيتال بانكر،  وأفضل مبادرة شمول مالي – الشرق 
األوسط وش���مال إفريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال 
بانكر، والبنك الرائد في مجال املش���روعات الصغيرة 
واملتوس���طة – مصر 2022 وفقًا لتصنيف قادة السوق 

التابع ملجلة "يوروموني".
ه���ذا وقد حاز بنك مصر مؤخرًا على عدة جوائز عاملية 
ف���ي مجال املس���ئولية املجتمعية منه���ا؛ جائزة أفضل 
بن���ك في مجال املس���ئولية املجتمعي���ة – مصر 2022 
من مجلة ذا جلوب���ال إيكونوميكس، كما حصل البنك 
على جائزة أفضل بنك في مجال املسئولية املجتمعية – 
مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل 
بن���ك في مجال املس���ئولية املجتمعي���ة – مصر 2022 
من مجلة ذا يوروبي���ان البريطانية، وجائزة أفضل بنك 
في مجال املسئولية املجتمعية – مصر 2022 من مجلة 
إنترناش���يونال فاينانس، وجائزة أفضل بنك في مجال 
املس���ئولية املجتمعية – مصر 2022 من مجلة جلوبال 
بيزنس أوت لوك، والبنك الرائد في املسئولية املجتمعية 
– مصر2022 وفقًا لتصنيف قادة الس���وق التابع ملجلة 

"يوروموني". 
وف���ي مج���ال قط���اع املنتج���ات املصرفية للش���ركات 
واملؤسسات املالية فقد حصل البنك على جائزة أفضل 
بنك لتموي���ل التجارة – مصر 2022 من مجلة جلوبال 
بيزن���س، كما حصل البن���ك عل���ى جائزة أفضل بنك 
لتمويل التجارة – مصر 2022 من مجلة جلوبال تريد 
ريفيو، وفي إستقصاء تمويل التجارة ملجلة "يورومونى" 
حاز البنك على املراكز التالية عن عام 2022: أحد رواد 
األس���واق العاملية، رائد للسوق اإلفريقية، رائد للسوق 
املصرية، أفضل مقدم للخدمة – إفريقيا، أفضل مقدم 
للخدم���ة – مص���ر، كما حصل البنك عل���ى التصنيف 
األول في استقصاء إدارة النقد ملجلة "يورومونى" لعام 
2022 في املجاالت األتية: رائد السوق – مصر2022، 
وأفض���ل مقدم للخدمة – إفريقيا 2022، وأفضل مقدم 
للخدمة – مصر2022، وأفضل مقدم لخدمات األعمال 
– إفريقيا 2022، وأفضل مقدم لتس���هيات التمويل – 
إفريقيا 2022، وأفضل مقدم خدمة لألفراد – إفريقيا 
2022، وأفض���ل مق���دم للخدم���ات – إفريقيا 2022، 

وأفضل مقدم للخدمات التقنية – إفريقيا 2022.
وف���ي مجال التجزئة املصرفية فق���د حصل البنك على 
جائزة أفضل بنك في خدمات املوبايل البنكي – مصر 
2022 م���ن مجلة كوزموبوليت���ان ذا دايلي، كما حصل 
البن���ك على جائ���زة أفض���ل بن���ك ملدفوعات البطاقات 
اإللكترونية ونقاط البيع  وآالت الصراف اآللي  – مصر 
2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل تطبيق 
للموباي���ل البنك���ي – مصر 2022 م���ن مجلة جلوبال 
بيزنس، وجائزة أفضل بنك للتجزئة املصرفية – مصر 
2022 م���ن مجلة جلوبال بيزن���س، وجائزة أفضل بنك 
في التجزئة املصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال 
بران���دز، وأفضل بنك في خدمات التجزئة املصرفية – 
مصر 2022 من مجلة ميا فاينانس، وجائزة أقوى نافذة 
لخدمات التجزئة املصرفية اإلس���امية – مصر2022 
من مؤسس���ة كامبري���دج اى اف اي���ه، وجائزة أفضل 
بنك تحصيل وأعلى معدل نم���و للتحصيل اإللكتروني 
لشركات االتصاالت – الشرق األوسط عام 2022  من 
مؤسسة ماس���تر كارد العاملية، وأفضل مبادرة رقمية 
للش���مول املالي – الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا 

2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر.
وف���ي مجال االبت���كار الرقمي فقد حص���ل البنك على 
جائزة أفض���ل بن���ك رقمي – مص���ر 2022 من مجلة 
كوزموبوليتان ذا دايلي، جائزة أفضل تطبيق بنكي في 
العام – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، 
جائزة أفضل بنك مقدم للق���روض الرقمية الجديدة – 
مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، وأفضل 
برنامج لتدريب وتطوير املوظفني – الش���رق األوس���ط 

وش���مال إفريقيا 2022 من مجل���ة ذا ديجيتال بانكر، 
والبن���ك الرائد في الحلول الرقمية – مصر 2022 وفقًا 

لتصنيف قادة السوق التابع ملجلة "يوروموني".
وفي مجال إدارة األموال واملراس���لني فقد حصل البنك 
عل���ى جائزة أفضل بن���ك ف���ي إدارة الخزانة – مصر 
2022 م���ن مجل���ة وورلد بيزن���س أوت ل���وك، جائزة 
أفض���ل بنك في إدارة الخزانة وش���بكة املراس���لني – 
مص���ر 2022 م���ن مجل���ة ذا جلوب���ال إيكونوميكس، 
جائزة أفض���ل بن���ك إلدارة النقد – مصر 2022 من 
مجلة وورل���د إيكونوميك، جائزة بنك الع���ام في إدارة 
النقد املحلي – مصر 2022 من مجلة آس���يان بانكينج 
أن���د فاينانس، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك 
في إدارة الخزانة – الش���رق األوسط وشمال إفريقيا 
2022، وجائزة أفضل بنك في إدارة السيولة – الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 2022، وجائزة أفضل بنك في 
إدارة النق���د – مصر 2022، وجائ���زة أفضل بنك في 
اس���تبدال العمات األجنبية – الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا 2022 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة 
البن���ك األكثر ابت���كارًا في خدم���ات الخزانة – مصر 
2022 م���ن مجلة إنترناش���يونال بيزنس، وأفضل بنك 
ف���ي خدمات إدارة الخزانة – مص���ر 2022 من مجلة 

ميا فاينانس.
وف���ي مج���ال التمويل اإلس���امي وتمويل الش���ركات 
الكبيرة والقروض املشتركة، حاز بنك مصر على جائزة 
عملية الع���ام "التمويل اإلس���امي" – إفريقيا 2022، 
 "Leveraged Finance" الع���ام  وجائزة عملي���ة 
– إفريقي���ا 2022، وجائزة بن���ك الع���ام ف���ي التمويل 
اإلس���امي – مصر 2022 من مجلة ذا بانكر العاملية 
التابعة ملؤسسة فايننش���ال تايمز، وجائزة أفضل بنك 
في ائتمان الشركات – مصر 2022 من مجلة جلوبال 
بران���دز، وجائ���زة أفضل بن���ك للمعام���ات املصرفية 

اإلسامية – مصر2022 من مجلة ميا فاينانس.
وفى مجال االستثمار واألسواق املالية، حاز بنك مصر 
عل���ى جائزة أفضل بن���ك في إدارة صناديق أس���واق 
النقد واالستثمارات قصيرة األجل في الشرق األوسط 

2022 من مجلة جلوبال فاينانس.
وف���ي املج���ال القانون���ي ح���از البن���ك على ش���هادة 
إدارة  مج���ال  ف���ي   »9001:2015  ISO« األي���زو 

ِقَبل TUV southwest - تى  الجودة القانونية من 
يو في س���اوث وس���ت الرائدة دولًيّا واملتخصصة في 
مجال االختب���ار والتفتيش والتدقيق، واملعترف بها من 
ِقَبل الهيئة املصرية العامة للمواصفات والجودة، كأول 
قطاع قانوني في بنوك مصر وإفريقيا يحصل على تلك 

الشهادة املرموقة.
وفي مجال املراجعة الداخلية حاز البنك على ش���هادة 
األي���زو »ISO 9001:2015« ف���ي مج���ال املراجعة 
 TUV الداخلي���ة كأول بن���ك ف���ي مص���ر م���ن ِقَبل
southwest - تى يو في س���اوث وست الرائدة دولًيّا 
واملتخصصة في مج���ال االختبار والتفتيش والتدقيق، 
وحص���د البنك جائزة أفضل بنك ف���ي مجال املراجعة 
الداخلي���ة – مص���ر 2022 م���ن مجلة إنترناش���يونال 

بيزنس.
كما حصد البنك على جائزة أفضل استجابة متميزة 
أثن���اء جائح���ة كورون���ا – مص���ر 2022 م���ن مجلة 
وورل���د بيزنس أوت ل���وك، وجائزة املب���ادرة  املحلية 
للعام – مص���ر 2022 من مجلة آس���يان بانكينج أند 
فاينانس، وجائزة العامة التجارية األكثر ثقًة – مصر 
2022 من مجلة جلوبال براندز، كما جاء البنك ضمن 
أفضل 15 مؤسس���ة للعمل طبقًا لتصنيف لينكيد ان 
في مص���ر للعام 2022، كما ح���از البنك على جائزة 
أفض���ل مجموعة مصرفية – مص���ر2022 من مجلة 
إنفس���تور ميدي���ا، و جائ���زة أفضل قي���ادة مصرفية 
– منطق���ة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا 2022 
من مجلة إنفس���تور ميديا، وجائ���زة التميز واإلنجاز 
املصرفي في االلتزام بتحقيق التنمية املس���تدامة لعام 
2022  من االتحاد الدولي للمصرفيني العرب، وجائزة 
التميز واإلنجاز املصرفي في تطوير قطاع االتصاالت 
املؤسسية لعام 2022 من االتحاد الدولي للمصرفيني 
العرب، كما حاز على جائزة البنك الرائد في الحوكمة 
البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات – مصر 2022 
وفقًا لتصنيف قادة الس���وق التابع ملجلة "يوروموني"، 
كما جاء الس���يد االس���تاذ/ محم���د األتربي – رئيس 
مجل���س إدارة بن���ك مصر ضمن قائم���ة أفضل 100 
رئيس تنفيذي بالشرق األوسط  2022 وفقًا  لتصنيف 
فوربس الش���رق األوس���ط، كما حاز البنك على مركز 
متق���دم في قائم���ة التنصيف العامل���ي ألفضل 1000 
بن���ك في العال���م 2022 وفقًا ملجل���ة ذا بانكر العاملية 
التابعة ملؤسس���ة فايننش���ال تايمز، كما حصل البنك 
عل���ى جائزتي بنك ج���ي بي مورجان إيلي���ت للجودة 
ع���ن التحوي���ات املالي���ة الخارجي���ة  لتطبيق أفضل 
معايي���ر املعالجة املباش���رة STP ع���ن فئة تحويات 
)MT103( بنس���بة 99.67% وعن فئ���ة التحويات 

)MT202( بنسبة %99.88.
ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق 
لثقة عم���اؤه التي تعد مح���ور اهتمام���ه دائمًا، حيث 
أنهم ش���ركاء النجاح في كافة األعمال، ويسعى البنك 
دائمًا إل���ى تعزيز تميز خدمات���ه والحفاظ على نجاحه 
طويل املدى واملش���اركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي 
احتياجات عمائه، حيث أن قيم واس���تراتيجيات عمل 
بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية املستدامة 

والرخاء ملصر.

واستمرارًا لنجاحات بنك القاهرة  وحرصه على التواجد 
بش���كل قوى من خ���ال املش���اركات فى تموي���ل كبرى 
املش���روعات س���واء من خال تمويل مشروعات حكومية 
أو تنموي���ة بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير 
العق���ارى  والنقل  والبترول والقط���اع الغذائى وخدمات 
التقس���يط،  فق���د ارتفعت الحدود النقدي���ة ملحفظة قطاع 

التمويل الهيكلى والقروض املشتركة حتى الربع الثالث 
من عام 2022  بقيمة 4 مليار جنيه. 

وف���ى إط���ار دور البن���ك ف���ى مج���ال تمويل 
املش���روعات الصغيرة واملتوسطة من خال 
فروعه املنتش���رة بجمي���ع املحافظات وذلك 
بمختلف املج���االت الصناعي���ة والزراعية 
والخدمي���ة، حقق البنك نتائ���ج متميزة فى 
تموي���ل ه���ذا القط���اع حيث بل���غ إجمالي 

املحفظة 15.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 
2022 مقارنة ب� 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 

2021 بنسبة نمو بلغت %33.
ق���روض  محفظ���ة   وارتفع���ت 

مليار  بنح���و 5.1  التجزئ���ة 
جنيه بمع���دل نمو 13% عن 
الع���ام املالي 2021 لتصل 
إجمال���ي املحفظ���ة إل���ى 

نحو 43.5 مليار جنيه 
الثالث  الرب���ع  بنهاية 

 ،2022 ع���ام  م���ن 
لح���رص  نتاج���ًا 
وضع  على  البنك 
وحمات  برام���ج 
تتناسب  ترويجية 
إحتياج���ات  م���ع 

العم���اء بمختل���ف 
باإلضافة  ش���رائحهم، 

إل���ى التنوع ف���ى نوعية 
للعماء،  املوجهة  القروض 

حيث تم التركيز على ش���رائح 
عديدة من العماء كموظفى الحكومة 

والقط���اع العام وقطاع االعم���ال العام وموظفى 
القطاع الخاص، وأصحاب األعمال وأصحاب املعاشات 

وأصحاب الودائع والشهادات اإلدخارية.
وانطاقًا من السبق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة 
فى مجال تمويل املش���روعات متناهية الصغر والتى تمتد 
ألكث���ر من 20 عام، فقد أرتفعت محفظة القروض متناهية 
الصغ���ر بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 6.63 مليار 
جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنس���بة 
نمو بلغت 19%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عماء املحفظة 
بنح���و 16.3% خال الفترة، كما تم منح 104 ألف قرض 
جدي���د حتى نهاية الربع الثالث م���ن العام الجاري، ومن 
الجدي���ر بالذكر أن بنك القاهرة ُيعد أول مؤسس���ة مالية 
ف���ى مصر تطلق خدمة اإلقراض الرقمى لهذه الش���ريحة 
من العماء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة 
العمي���ل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مس���بوقة تعزز 
دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى 
توفير الوقت والجهد املبذول من العماء وتيسير إجراءات 

حصول العماء على القروض.
وفي إطار الس���عي لتسهيل إجراءات تحويات املصريني 
العامل���ني بالخارج، إنض���م بنك القاهرة إلى مس���اهمي 
شركة أيباج IBAG لخدمات تحويل األموال في مصر، 
بعد أن قام بشراء حصة من كل من شركة األهلي كابيتال 
القابضة-الذراع االستثماري للبنك األهلي املصري، وبنك 
مصر. حيث إستحوذ على 10% من حصص بنكي األهلي 
ومصر لتصل مس���اهمة البنوك الثاثة في الش���ركة إلى 
40% بواق���ع 15% للبنك األهلى و15% لبنك مصر، مقابل 
60% لش���ركة ويسترن يونيون العاملية. وتعد تلك الشراكة 
اإلس���تراتيجية بمثابة خطوة داعمة للتح���ول الرقمي في 
مصر، ملا ستقدمه من خدمات إلكترونية في مجال تحويل 
األم���وال، وذل���ك إيمانًا من بن���ك القاه���رة بأهمية تعزيز 
الش���مول املالي وتأكي���دًا على توجيه���ات البنك املركزي 
املصري واس���تقطاب قط���اع التحويات غير الرس���مي 
إلى القطاع املصرفي، فض���ًا عن االكتتاب فى صندوق 

استثمار مصر العقارى )1( بنحو 100 مليون جنيه.
وفيما يتعل���ق بمحفظة ودائع العماء، فقد ش���هدت نموًا 
قويًا خال التسعة أشهر املنتهية فى 30 سبتمبر 2022، 
بفضل النجاح فى تطبيق خطط طموحه للتوس���ع والنمو، 
وذل���ك من خ���ال تطوير الخدم���ات واملنتج���ات املقدمة 
لألفراد والش���ركات، باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط 
إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العماء 
وتحس���ني مس���توى خدمة العماء مما أدى إلى إجتذاب 
جه���ات جدي���دة للتعامل مع البنك، األم���ر الذى أدى إلى 
تحقيق املحفظة نم���وًا بلغ 37.5 مليار جنيه بمعدل %19 
لترتفع من 198.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلي 

235.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وإيمانًا من بنك القاه���رة بأهمية التحول الرقمى، واصل 
البنك تقديم باقة متنوعة من املنتجات والخدمات الرقمية، 
مما س���اهم فى تحقيق قفزة فى عدد العماء املش���اركني 
بتلك الخدمات واملنتجات، حيث ش���هدت خدمتى املوبايل 
البنك���ى واإلنترن���ت البنكى خال الرب���ع الثالث من عام 
2022 طف���رة فى ع���دد العماء املش���تركني وصواًل إلى 
حوالي 419 ألف عميل بنس���بة نمو بلغت 62%، كما بلغت 
نس���بة نمو قاعدة عماء “قاهرة كاش” 10% بنهاية الربع 
الثال���ث من عام 2022 باملقارنة بنهاي���ة عام 2021، كما 
ش���هدت خدمات القبول اإللكترونى عبر رمز االس���تجابة 
السريع QR-Code  تحقيق معدل نمو يصل إلي %17 
تقريب���ًا بإجمال���ي عدد تجار يصل إل���ى 225 ألف تاجر 
حت���ى الربع الثالث من ع���ام  2022 باملقارنة بنهاية عام 
2021 وارتفع اس���تخدام العم���اء ملحفظة القاهرة كاش 
للتج���ار لحوالي 7.29 مليار جنية خال الربع الثالث من 
الع���ام الجاري 2022 مقارنة ب���� 1.1 مليار خال نفس 

الفترة عام 2021.
وفى مج���ال بطاقات اإلئتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات 
بنهاي���ة الربع الثالث من عام 2022 نحو 172 ألف بطاقة 
بزيادة قدره���ا 8% وبرصيد يقدر بنحو 892 مليون جنيه 
بنس���بة زيادة قدرها 30% باملقارنة بنهاي���ة 2021، فيما 
بلغت عدد بطاق���ات الخصم واملدفوع���ة مقدما بأنواعها 
ف���ى نهاية الربع الثالث من ع���ام 2022 نحو 2.7 مليون 
بطاق���ة بانواعها املختلف���ة )الخصم املباش���ر واملدفوعة 
مقدما وبطاقات املرتبات( بزيادة مقدارها 7.7% باملقارنة 
بنهاية 2021، كما تزايد اإلقبال على استخدام البطاقات 

الاتامسية لدى التجار.
وفي س���ياق متصل، حص���ل بنك القاهرة عل���ى املوافقة 
النهائية من البنك املركزي املصري إلطاق بطاقة “تيلدا” 
املدفوعة مقدمًا بالتعاون مع شركة تيلدا )الشركة املصرية 
املتخصصة في تطوير التطبيق���ات املالية والتكنولوجية( 
بما يتوافق مع توجيهات البنك املركزي املصري وس���عي 
البنك لطرح وابتكار حلول مصرفية رقمية تلبي احتياجات 
وتطلعات مختلف الشرائح تحقيقًا ألهداف الشمول املالي 
ونش���ر الوعي املصرف���ي بني كافة فئات املجتمع س���واء 
عم���اء البنوك وغي���ر العم���اء عبر إس���تخدام خدمات 
التكنولوجية املالية Fintech  بطريقة آمنة لتش���جيعهم 
وحثه���م على إس���تخدام الحل���ول التكنولوجي���ة املبتكرة 

وخاصة فئة الشباب.
وفى مجال التأمني البنكى، يق���دم البنك مجموعة متنوعة 
م���ن الحزم والبرامج التأميني���ة ذات املدد املتفاوتة وطرق 
الدف���ع املصممة لتلبية احتياج���ات العماء املختلفة وذلك 

بالتعاون مع أليانز- مص���ر، حيث بلغ إجمالي النمو فى 
محفظ���ة التأمني البنكي 20% مقارن���ة بنهاية عام 2021، 
وذل���ك تواكبًا مع خط���ة البنك في توفي���ر كافة الخدمات 
والحلول لخدم���ة القطاع العائلي العري���ض الذي يتمتع 
به بنك القاهرة، وفى ضوء سياس���ة البنك الرائدة ايضًا 
ف���ى تقديم أفضل خدمة ممكنة لطمأن���ة العماء فى كافة 
األوقات والظروف فإنه بالتعاون مع شركة اليانز–مصر 
تم تصريح الشركة للعماء بأن التغطيات التامينية 
على الحياة تش���مل في���روس كورونا  ضمن 

تغطياتها األساسية. 
ويق���دم بنك القاهرة خدمة ثروة لكبار العماء 
به���دف تنمية محفظ���ة هذه الش���ريحة من 
العماء الحاليني بالبنك وكذلك جذب عماء 
جدد من القطاع املصرفي املصري عن طريق 
تقديم برنام���ج متكامل من الخدمات والحلول 
البنكي���ة والت���ي صممت خصيص���ًا لتلبي 
احتياجات تلك الشريحة من العماء 
ولتتناسب مع نمط حياتهم وذلك 
من خال فريق عمل محترف 
املاليني،  املستش���ارين  من 
كم���ا ارتفع ع���دد صاالت 
العم���اء  كب���ار  خدم���ات 
 »Tharwa Lounges«
داخل الفروع إلى 22 صالة 
بنهاي���ة الرب���ع الثال���ث ومن 
عددهم  يصل  أن  املس���تهدف 
إلى 33 بنهاية 2022 باإلضافة 
ألولوية الحصول على الخدمات 

في كافة فروع البنك.
ش���بكة  البن���ك  ويمتل���ك 
متط���ورة م���ن آالت الصراف 
اآلل���ي ATM كأح���د أه���م 
وأكب���ر القن���وات اإللكتروني���ة 
املتاح���ة بالبنك حيث تبلغ ش���بكة 
ماكينات الص���راف اآللى بالبنك نحو 
1640 ماكين���ة ص���راف آلى والت���ي تغطي 
جمي���ع محافظ���ات الجمهورية، وفى هذا الش���أن فقد تم 
إس���تبدال عدد 449 ماكينة من الط���رازات القديمة وذلك 
لتقدي���م خدمة افض���ل للعم���اء، حيث توف���ر املاكينات 
الجدي���دة أنواًع���ا مختلف���ة م���ن الوظائف بم���ا في ذلك 
الس���حب النقدي واإليداع وتغيير العملة، تسوية بطاقات 
االئتمان، دفع الفواتير، ش���حن رصي���د الهاتف املحمول 
وخدم���ات املحفظة اإللكترونية، ويتم توزيع املاكينات وفقًا 
لدراس���ات املس���ح الجغرافى وكذلك قياس تركز عماء 
البن���ك فى مدن وقرى املحافظات املختلفة والتى ش���ملت 
تنفيذ مبادرة البنك املرك���زى املصرى لتركيب عدد 330 
ماكين���ة صراف آلى فى القرى املصرية وكذلك فى بعض 
 الق���رى التى يتم تطويره���ا ضمن مبادرة حي���اة كريمة.
ه���ذا ويعم���ل البنك على انتش���ار فروعه على مس���توى 
الجمهورية ليصب���ح بنك القاهرة األق���رب لعمائه أينما 
وجدوا، وفى إطار ذلك، قام البنك بافتتاح وتطوير 7 فروع 
بنهاي���ة الربع الثالث لع���ام 2022 ليبلغ عدد الفروع التى 
تم تطويرها وفقًا لهوية البنك  املس���تحدثة منذ عام 2019 
نحو 48 فرع لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث 
م���ن عام 2022 نحو 248 فرع ووحدة مصرفية بمختلف 
محافظات الجمهورية وذلك للوصول للعماء أينما كانوا، 
وتقدي���م الخدم���ات املصرفي���ة  لهم بأعلى مس���توى من 
الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث املعايير املطبقة عامليًا.

وواص���ل بن���ك القاهرة جهوده خ���ال الربع الثالث 
م���ن ع���ام 2022 من خ���ال مس���اهمات عديدة تم 
منحه���ا وفق���ًا ملعايي���ر التنمية املس���تدامة لضمان 
أفض���ل األثر عل���ى املجتمع فى مختل���ف املجاالت، 
ففى مج���ال التدريب والتأهي���ل وخلق فرص العمل 
واصل البنك تعاونه مع جمعية األورمان بمش���روع 
الق���رض الحس���ن لتمويل 2000 مش���روع إنتاجى 
مس���تدام فى صورة قروض حس���نة دوارة ملختلف 
الش���رائح وخاصة الش���باب واملرأة املعيلة، ودعمًا 
للقط���اع الطبى قام البن���ك بتوجيه التبرعات لصالح 
العدي���د من املستش���فيات ومنها مستش���فى أيادى 
املستقبل ومستش���فى الهال األحمر ومركز الكلى 
واملس���الك البولية بمستش���فيات جامعة املنصورة، 
فضًا عن عاج حاالت إنسانية بالتعاون مع جمعية 
دار األورمان، وفى مج���ال التعليم قام البنك بتقديم 
املنح الدراسية للطاب املتميزين بمدينة زويل للعلوم 
والتكنولوجي���ا وط���اب األكاديمية العربي���ة للعلوم 
والتكنولوجي���ا والنقل البح���رى وجامعة املنصورة 
الجدي���دة وتزوي���د الجامعة بمعم���ل للكمبيوتر وفقًا 
ألحدث املعايير النكنولوجية، باإلضافة إلى س���داد 
الرسوم الدراس���ية للطاب غير القادرين الستكمال 
مسيرتهم التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، وواصل 
البنك مبادرت���هbGreen  للحفاظ عل���ى البيئة من 

خال مساندة املبادرات الداعمة للبيئة. 
وتتويج����ًا لجه����ود البنك ف����ى مختلف مج����االت العمل 
املصرف����ى، واص����ل البن����ك إحتفاظ����ه بالص����دارة فى 
تصنيف����ات مجل����ة The European العاملي����ة للعام 
الثال����ث عل����ى التوالى، تقدي����رًا إلنجازات����ه املتميزة فى 
مج����ال إدارة الخزان����ة وأس����واق امل����ال حي����ث حصل 
البن����ك على جائ����زة “أفضل بن����ك مصري ف����ي إدارة 
الخزان����ة” و”معام����ات الصرف األجنب����ى” و”أدوات 
الدخ����ل الثاب����ت”  و”إدارة الس����يولة”، ، كم����ا حصد 
 International Finance البن����ك جائ����زة مجل����ة
Magazine  البريطاني����ة حصول بن����ك القاهرة على 
جائزت����ي أفضل بن����ك في معامات الص����رف األجنبي 
وأفضل بنك فى املعامات املصرفية الدولية للعام الثالث 
على التوالى، كما حصد البنك مجموعة من الجوائز وفقًا 
ملا أعلنته مؤسسة EMEA Finance تقديرًا ملشاركته 
ف����ى مجموعة من القروض املش����تركة داخل العديد من 
القطاعات أبرزها قطاعات  الكهرباء والطاقة واملقاوالت 
والصناع����ات الغذائي����ة حيث حصل البن����ك على جائزة 
أفض����ل صفقة تمويل هيكلي فى أفريقيا عن مش����اركته 
كمرتب رئيسي أولى وضامن للتغطية في التمويل طويل 
األجل املمنوح للش����ركة املصرية لنقل الكهرباء، وجائزة 
أفضل صفق����ة تمويل هيكل����ي فى ش����مال أفريقيا عن 
مش����اركته ضمن تحالف مصرفى بصفته مرتب رئيسي 
أولي وبنك حس����اب خدمة الدين فى القرض املش����ترك 
طويل األجل متعدد الشرائح لصالح شركة القناة للسكر 
وجائزة أفضل صفقة بالعملة املحلية فى EMEA وذلك 
عن مش����اركة البنك فى تحال����ف مصرفى بصفته مرتب 
رئيسي أولي فى القرض املشترك متوسط األجل لصالح 
شركة الغرابلي لألعمال الهندسية املتكاملة، كما أعلنت 
مجلة Global Finance Magazine حصول بنك 
القاهرة على جائزة أفضل أمني حفظ محلي لعام 2022 
للعام الثالث على التوالى، وتعد الجائزة من أهم الجوائز 
العاملية التي تمنحها املؤسس����ة في مجاالت عديدة على 
املس����توى العاملي للبنوك واملؤسس����ات املالية، وفاز بنك 
القاه����رة بالجائزة البرونزية خال حف����ل توزيع جوائز 
إيف����ى مين����ا Effie Mena لع����ام 2022 ألفضل حملة 
تسويقية على مس����توى الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
عن حملت����ه اإلعانية الت����ى أطلقها البنك خال ش����هر 

رمضان املاضى.

19% نموا في إيراداته التشغيلية و11% نموا في أرباحه

خالل 2022 ..بنك القاهرة يحقق قفزات غير 
مسبوقة يف نتائج أعماله خالل الـ  9 أشهر  األولي

بنك مصر يحصل على 73 جائزة ومركزًا متقدمًا 
من كبرى املؤسسات العاملية عن عام 2022

 احلصاد

 احلصاد

يقدمها: ناصر المصرى

يقدمها: ناصر المصرى

  البنك األهلي المصري  له دور بارز في  زيادة تدفقات النقد 
األجنبي وتحويالت أموال العاملين المصريين بالخارج 

قرار المركزي في الرجوع إلي مستندات التحصيل  
ستلبي الطلبات المقدمة من المستوردين 

وتخليص بضائعهم من الجمارك

تقرير  البنك األهلي عن البصمة البيئية هو األوسع نطاقا في القطاع المصرفي

تجاوز حجم محفظة الشركات بالبنك  نحو 1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022

29 مليار جنيه محفظة استثمارات البنك في 145 شركة حتي نوفمبر 2022

قفزنا بعدد عمالء الخدمات االلكترونية إلى 20 مليون عميل 

قريبا سنفتتح فرع للبنك األهلي المصري بالمملكة العربية السعودية 

 

 1.66
مليار دوالر  اجمالي 

التسهيالت 
االئتمانية 

الممنوحة من 
البنك لدعم 

التمويل األخضر 
والمشروعات 

الصغيرة ومتناهية 
الصغر 

 500
مليون دوالر حجم 
استثمارات البنك 

في البنية التحتية 
والتكنولوجية 

خالل 5 سنوات 

 8.5
مليون بطاقة 

إجمالي إصدارات 
بطاقات ميزة 

الوطنية بالبنك 
األهلي المصري

 

 

ناصر املصرى

نخطط للتخارج من عدد 8 شركات خالل العام المالي 2023 بقيمة 
بيعيه متوقعة بنحو 721 مليون جنيه

144 ملي��ار جنيه لنحو 140 ألف مش��روع  حجم  محفظة القروض 
الصغيرة والمتوسطة

• 30.278 ملي��ار جنيه أرباح حققها البن��ك األهلي المصري خالل 
النصف األول من 2022

حجم قروض وتسهيالت العمالء بالبنك األهلي المصري سجلت 
1.338 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022

أ.ش.أ
أك���د مصرفي���ون وخب���راء أن الجهاز 
املصرف���ى لعب دورا مهم���ا فى نجاح 
خط���ط التنمي���ة االقتصادية خال عام 
2022، مؤكدي���ن أن دوره متواص���ل 

مدعوما بقوته وبرامجه االستباقية.
أن القطاع  عل���ى  املصرفيون  وش���دد 
مؤش���رات  كف���اءة  املصرفى ع���زز 
االقتص���اد الكل���ى ملص���ر، مم���ا مهد 
الطريق ملواجهة التحديات اإلقتصادية 
التى قد تطرأ نتيج���ة لعوامل خارجية 
ملكتس���بات  كان  حي���ث  باألس���اس، 
برنامج اإلصاح بالغ األثر في حماية 

االقتصاد من التقلبات واألزمات. 
وقال���وا فى تصريح���ات - لوكالة أنباء 
الشرق األوسط – إن القطاع املصرفى 
يتس���م باملرونة، حيث يرك���ز منذ بداية 
برنامج اإلصاح االقتصادى على دعم 

االستقرار النقدى واملالى.
في ه���ذا الصدد، أكد بنك س���تاندرد 
تش���ارترد البريطان���ى في بي���ان له - 
صاب���ة االقتصاد املص���رى ومرونته 
في مواجه���ة األزم���ات املختلفة وقوة 
واستقرار القطاع املصرفي في مصر 
خال السنوات املاضية والتي عكست 
قدرت���ه عل���ى التعامل م���ع العديد من 
األزمات واحتواء تداعيتها، سببا وراء 
قرار دخول البنك إلى السوق املصرية 

فى هذه املرحلة. 
م���ن جهته���ا، قال���ت الدكتورة س���هر 
نائب رئي���س بنك مصر  الدماط���ي – 
إن  س���ابقا والخبي���رة واملصرفي���ة - 
القط���اع املصرف���ي يتس���م يالصابة 
واالس���تقرار، مما س���اعد على نجاح 
وتحقي���ق  االقتص���ادى،  البرنام���ج 
استقرار لاقتصاد الكلى، إضافة إلى 
استدامة مالية ساعدت االقتصاد على 
اكتس���اب مرونة كافي���ة لتخطى األزمة 

العاملية بس���بب كورونا، وتحقيق معدل 
نمو حقيقى خال الجائحة.

ونوهت الدماط���ى، إلى خطط املركزى 
املصرى االستباقية ملواجهة أى طارئ 

للحفاظ على استقرار السوق.
وأوضحت أن موافق���ة صندوق النقد 
الدولى النهائية على ضخ قرض ملصر 
بقيمة 3 مليارات دوالر يعد شهادة ثقة 
جدي���دة في ق���درة االقتصاد املصرى 
على التعافي ، مما يس���اهم في تعزيز 

االستثمارات األجنبية.
واش���ارت إل���ى أن مصر م���ن الدول 
القليل���ة التى حصل���ت على قرض من 
صن���دوق النق���د، في ح���ني أن هناك 
دوال كثي���رة ل���م تحصل عل���ى قرض 
إل���ى تمويات  الصن���دوق، باإلضافة 
أخرى لتغطي���ة الفجوة التمويلية بقيمة 
14 ملي���ار دوالر.. وذل���ك يؤك���د أن 
مصر تس���ير قدما في عملية اإلصاح 
االقتصادى، ودولة جاذبة لاستثمار.

الدكت���ورة   - ال���رأى  ف���ى  واتفق���ت 
حنان س���ليم – اس���تاذ ورئيس قسم 
االقتصاد بأكاديمية الس���ادات للعلوم 
املصرف���ي  القط���اع  أن   – اإلداري���ة 
املصرى ركن أساس���ى في دعم ونمو 
االقتصاد، من خال دعم املش���روعات 

ومتناهي���ة  واملتوس���طة  الصغي���رة 
الصغ���ر، وتخصيص نس���بة 25% من 
إجمال���ي املحفظ���ة االئتمانية للقروض 

والتسهيات.
وأكدت على أن اإلجراءات التى اتخذها 
البن���ك املركزى لعب���ت دورا مهما في 
نجاح برنامج اإلص���اح اإلقتصادى، 
موضحة أنه رغم التحديات التي تواجه 
االقتص���اد العامل���ي خاص���ة العامني 
األخيري���ن، أصبحت البن���وك املصرية 
تتمتع اآلن بمس���تويات جيدة من كفاية 

رأس املال.
وأشارت إلى أن جميع املؤشرات املالية 
للقطاع املصرفي املصري تش���ير إلى 
س���امة مالية ومتانة ملحوظة في أداء 
املصارف املصرية، وذلك رغم الظروف 
العاملية الصعبة، وهو ما يعكس صابة 
ومرونة القط���اع املصرفي في التعامل 
م���ع املتغي���رات املحلي���ة واإلقليمي���ة 

والعاملية.
وقال���ت الدكت���ورة حنان س���ليم - إن 
لجنة السياسة النقدية بالبنك املركزي 
املصري عقدت 8 اجتماعات خال عام 
2022، تم خالها رفع س���عر الفائدة 
بقيم���ة 8%، وكان آخر اجتماع لها في 
22 ديس���مبر الجارى، برفع أس���عار 

الفائدة 300 نقطة أس���اس لتصل إلى 
مستوى 16.25% و 17.25% لإليداع 
واإلقراض عل���ى التوالي، وجاء القرار 
الحت���واء الضغوط التضخمية وتحقيق 
معدالت التضخم املس���تهدفة، مشيدة 
ف���ي الوقت نفس���ه باإلج���راءات التى 
اتخذها لتصحيح سياسة تداول النقد 
االجنبى، بهدف استعادة تداوله داخل 
القنوات الشرعية والقضاء على السوق 

املوازية للنقد األجنبى.
وقال البنك املرك���زى في بيان له - إنه 
يدرس حاليا بعض االجراءات الجديدة 
لتحقق االس���تقرار في سوق الصرف، 
مثل اس���تخدام املش���تقات املالية فى 
صورة عق���ود مس���تقبلية للتحوط من 

إخطار تقلب سعر الصرف.
بدوره ، أكد تامر يوس���ف رئيس قطاع 
الخزانة بأح���د البنوك األجنبية – على 
نجاح دور البن���ك املركزى فى الحفاظ 
على االس���تقرار املال���ى، بالتعاون مع 
الحكوم���ة ف���ى توفي���ر ش���بكة حماية 
للقطاع���ات األكثر تأثرا ف���ى املجتمع، 
وتوفير الس���لع األساسية فى األسواق 
وهو ما تعمل عليه الدولة على تحقيقه، 
عل���ى خ���اف م���ا ح���دث ف���ى بعض 
األس���واق الناشئة واالسواق األوروبية 
الت���ى تعانى من نق���ص املعروض من 

السلع.
املرك���زى  دراس���ة  أن  إل���ى  ولف���ت 
بتفعي���ل آلية العقود املس���قبلية تعطى 
ف���ي  واطمئن���ان  ثق���ة  للمس���تثمرين 
التعام���ات ، م���ن خ���ال اس���تخدام 
ادوات مالية يس���تطيعوا م���ن خالها 
التحوط من س���عر الصرف املستقبلي 
، بحيث يستطيع املستثمر ان يستثمر 
ويضع خطط حالية ومس���تقبلية للعمل 
واالس���تمرار دون توق���ف م���ن تذبذب 

األسعار وتقلبات السوق.

مصرفيون: اجلهاز املصرفى املصرى شريك أساسى فى دعم جناح برنامج اإلصالح االقتصادى

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن 
الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022 
عن مواصلة ارتفاع أرباح البنك والتى 
سجلت 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب 
وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 
مقابل 4.3 مليار جنيه خالل نفس الفترة 
من عام 2021 بمعدل نمو 11%، كما وصل 
صافى األرباح 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 
مليار جنيه بنهاية سبتمبر2021 بنسبة 
نمو %7.
فيما بلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار 
جنيه بالمقارنة ب� 7.7 مليار جنيه بنهاية 
الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو 
بلغت 19%، كما إرتفع صافى الدخل من 
األتعاب والعموالت بنحو 21% ليسجل 
1.7 مليار جنيه بالمقارنة ب� 1.4 مليار جنيه 
جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021 مما 
أدى إلى نمو اإليرادات التشغيلية بنسبة 
19% لتصل الى 11.3 مليار جنيه مقارنة ب� 
9.5 مليار جنيه خالل نفس الفترة المقارنة، 
ويأتى ذلك استمرارًا للنتائج المتميزة التى 
حققها بنك القاهرة على مدار السنوات 
الماضية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: “إن 
إستمرار تسجيل معدالت النمو اإليجابية 
يعكس مدى نجاح خطة العمل التى 
ينتهجها البنك، مشيرًا إلى أن نمو 
اإليرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة 
لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة 
للعمالء، كما جاء نتيجة لنمو حجم 
محفظتى القروض والودائع.

وأكد فايد استمرار البنك االستثمار في 
البنية التحتية وزيادة حجم اإلنفاق وبصفة 
خاصة التكنولوجية والبشرية والتى 
إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة 
البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل 
مستوى من الخدمات المصرفية للعمالء، 
موضحًا أن قيمة المصروفات الرأسمالية 
من عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2022 
بلغت 4.26 مليار جنيه. 
وفى ضوء ما حققته نتائج األعمال في 
تعزيز المؤشرات المالية اإليجابية لبنك 
القاهرة، فقد بلغ معدل معيار كفاية رأس 
المال المجمع 15%، وحقق البنك عائدًا 
على متوسط حقوق الملكية بمعدل 
18.5%. كما بلغ إجمالي األصول 297 مليار 
جنيه مقارنة ب� 255 مليار جنيه بنهاية عام 
2021 بنسبة نمو بلغت %16.
وإرتفع إجمالي محفظة القروض للعمالء 
والبنوك بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلي 
129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 
بنسبة نمو 17%، كما يحرص بنك القاهرة 
على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته 
المختلفة متضمنًا تمويل الشركات 
الكبرى والقروض المشتركة والشركات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
باإلضافة إلى التجزئة المصرفية.

وفى مجال تمويل الشركات الكبرى استمر 
بنك القاهرة في دعم عمالئه واالقتصاد 
القومي بشكل عام وذلك بتوفير 
االحتياجات التمويلية الالزمة لتحقيق 
النمو االقتصادي ولمساندة المشروعات 
القومية بمختلف القطاعات التي تمس 
احتياجات المواطنين، حيث حققت 
محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك 
ارتفاعًا لتصل إلى نحو 63.3 مليار جنيه 
بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة ب� 
54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة 
نمو بلغت %16.

أو تنموي���ة بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير أو تنموي���ة بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير 
والبترول والقط���اع الغذائى وخدمات  والنقل  العق���ارى العق���ارى 
فق���د ارتفعت الحدود النقدي���ة ملحفظة قطاع  التقس���يط، التقس���يط، 

التمويل الهيكلى والقروض املشتركة حتى الربع الثالث التمويل الهيكلى والقروض املشتركة حتى الربع الثالث 
بقيمة 4 مليار جنيه. من عام من عام 2022

وف���ى إط���ار دور البن���ك ف���ى مج���ال تمويل وف���ى إط���ار دور البن���ك ف���ى مج���ال تمويل 
ااملش���روعات الصغيرة واملتوسطة من خااملش���روعات الصغيرة واملتوسطة من خاملش���روعات الصغيرة واملتوسطة من خال 
فروعه املنتش���رة بجمي���ع املحافظات وذلك 
بمختلف املج���االت الصناعي���ة والزراعية 
والخدمي���ة، حقق البنك نتائ���ج متميزة فى 
تموي���ل ه���ذا القط���اع حيث بل���غ إجمالي 

املحفظة 15.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 
11.7 مليار جنيه بنهاية عام  � مقارنة ب� مقارنة ب� 2022

2021 بنسبة نمو بلغت %33.
ق���روض  محفظ���ة  وارتفع���ت 

مليار  بنح���و 5.1  التجزئ���ة 
جنيه بمع���دل نمو 13% عن 
الع���ام املالي 2021 لتصل 
إجمال���ي املحفظ���ة إل���ى 

نحو 43.5 مليار جنيه 
الثالث  الرب���ع  بنهاية 

 ،2022 ع���ام  م���ن 
لح���رص   

ع���ام  م���ن 
ً

ع���ام  م���ن 
نتاج���ا

وضع  على  البنك 
وحمات  وحمابرام���ج  ابرام���ج 
تتناسب  ترويجية 
إحتياج���ات  م���ع 

�اء بمختل���ف ��اء بمختل���ف ��اء بمختل���ف  �العم��العم�
باإلضافة  ش���رائحهم، 

إل���ى التنوع ف���ى نوعية 
للعماء،  املوجهة  للعماالقروض  املوجهة  االقروض 

حيث تم التركيز على ش���رائح 
اعديدة من العماعديدة من العماء كموظفى الحكومة 

والقط���اع العام وقطاع االعم���ال العام وموظفى 
القطاع الخاص، وأصحاب األعمال وأصحاب املعاشات 

وأصحاب الودائع والشهادات اإلدخارية.
 من السبق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة 

وأصحاب الودائع والشهادات اإلدخارية.
ً

وأصحاب الودائع والشهادات اإلدخارية.
اوانطاوانطاقا

فى مجال تمويل املش���روعات متناهية الصغر والتى تمتد 
ألكث���ر من 20 عام، فقد أرتفعت محفظة القروض متناهية 
الصغ���ر بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 6.63 مليار 
5.58جنيه مقابل 5.58جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنس���بة 

 مع خط���ة البنك في توفي���ر كافة الخدمات 
والحلول لخدم���ة القطاع العائلي العري���ض الذي يتمتع 
به بنك القاهرة، وفى ضوء سياس���ة البنك الرائدة ايضا

ف���ى تقديم أفضل خدمة ممكنة لطمأن���ة العم
األوقات والظروف فإنه بالتعاون مع شركة اليانز

اتم تصريح الشركة للعماتم تصريح الشركة للعماء بأن التغطيات التامينية 
على الحياة تش���مل في���روس كورونا 

تغطياتها األساسية.
ويق���دم بنك القاهرة خدمة ثروة لكبار العم

به���دف تنمية محفظ���ة هذه الش���ريحة من 
االعماالعماء الحاليني بالبنك وكذلك جذب عم

جدد من القطاع املصرفي املصري عن طريق 
تقديم برنام���ج متكامل من الخدمات والحلول 

البنكي���ة والت���ي صممت خصيص���ا
احتياجات تلك الشريحة من العم

ولتتناسب مع نمط حياتهم وذلك 
امن خامن خال فريق عمل محترف 
املاليني،  املستش���ارين  من 
كم���ا ارتفع ع���دد صاالت 

العم� كب���ار  خدم���ات 
Tharwa Lounges«

داخل الفروع إلى 
بنهاي���ة الرب���ع الثال���ث ومن 
عددهم  يصل  أن  املس���تهدف 

إلى 33 بنهاية 
ألولوية الحصول على الخدمات 

في كافة فروع البنك.
ش���بكة  البن���ك  ويمتل���ك 
متط���ورة م���ن آالت الصراف 

ATM اآلل���ي
وأكب���ر القن���وات اإللكتروني���ة 
املتاح���ة بالبنك حيث تبلغ ش���بكة 
ماكينات الص���راف اآللى بالبنك نحو 
1640 ماكين���ة ص���راف آلى والت���ي تغطي 
جمي���ع محافظ���ات الجمهورية، وفى هذا الش���أن فقد تم 
إس���تبدال عدد 449 ماكينة من الط���رازات القديمة وذلك 
�اء، حيث توف���ر املاكينات ��اء، حيث توف���ر املاكينات ��اء، حيث توف���ر املاكينات  �لتقدي���م خدمة افض���ل للعم��لتقدي���م خدمة افض���ل للعم�
���ا مختلف���ة م���ن الوظائف بم���ا في ذلك  ً

لتقدي���م خدمة افض���ل للعم�
ً

لتقدي���م خدمة افض���ل للعم�
ًالجدي���دة أنواًع���ا مختلف���ة م���ن الوظائف بم���ا في ذلك الجدي���دة أنواع���ا مختلف���ة م���ن الوظائف بم���ا في ذلك الجدي���دة أنواع

الس���حب النقدي واإليداع وتغيير العملة، تسوية بطاقات 
االئتمان، دفع الفواتير، ش���حن رصي���د الهاتف املحمول 
وخدم���ات املحفظة اإللكترونية، ويتم توزيع املاكينات وفقا

لدراس���ات املس���ح الجغرافى وكذلك قياس تركز عم

تامر يوسفسهر الدماطي



03

2023
العدد السنوى

2023
العدد السنوى

• السنة  الخامسة عشر                                                          •  االحد  1  يناير   2023  •  العدد  675                                     •  االحد  1  يناير   2023  •  العدد  675 حصاد 2022• السنة  الخامسة عشر                      حصاد 2022

0809

وض���ع السياس���ات واإلج���راءات الازمة   -1
للحفاظ على س���رية كشوف حس���ابات العماء 
والتي تشمل آلية التأمني خال املراحل املختلفة 
إلعداد الكش���ف ومرورًا بأنظمة البنك الداخلية 
وإرس���اله للعميل، س���واء يتم تقديم الخدمة من 
خ���ال البنك أو من خ���ال ش���ركات التعهيد 
والتأكد م���ن تضمن العقود املبرم���ة بني البنك 
وش���ركات التعهيد بنودًا ملزم���ة تنظم ضوابط 
تس���ليم تلك الكش���وف بس���رعة وبكفاءة، وكذا 
وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.

2- يك���ون البنك مس���ئواًل ف���ي كل األحول عن 
التأخير في تس���ليم كشوف الحس���ابات وكذا 

اإلخال بمبادئ حماية سرية بيانات العماء.
3- في حال ارتداد الخطاب، 
يتم اخطار العميل باستخدام 
أي م���ن وس���ائل االتص���ال 
كش���ف  بتواف���ر  املتاح���ة 
الحس���اب في الفرع األقرب 

له الستامه.
كش���وف  حال���ة  ف���ي   •
باس���تخدام  الحس���ابات 
الوسائل املستحدثة بكشوف 

الحسابات اإللكترونية:
للبنك استخدام  ُيس���مح   -1
أيا من الوس���ائل االلكترونية 
كش���وف  إرس���ال  ف���ي 
الحس���ابات )عل���ى س���بيل 
االنترنت  املثال ال الحص���ر: 
املحمول  تطبيق���ات  البنكي، 
الخاص���ة بالبن���ك، البري���د 

الحصول  ويتعني  اإللكتروني(، 
على موافقة البنك املركزي املصري على الحلول 
التقنية املرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف 
وذلك فيما يخص س���امة البيان���ات وصحتها 

وتشفيرها.
2- وضع الش���روط واألحكام الخاصة بإرسال 
كشوف الحسابات اإللكترونية والحصول على 
موافقة العميل عليها قبل تفعيل الخدمة أو على 
أي تغيير يط���رأ على تلك الش���روط واألحكام، 
وذلك إما كتابيًا أو باس���تخدام إحدى الوسائل 
اآلمنة التي ُتراعي التحق���ق من هوية العميل ( 
على س���بيل املثال ال الحصر: االنترنت البنكي 
أو تطبيقات املحمول الخاصة بالبنك(، وُيشترط 
أن تك���ون صياغة الش���روط واألحكام واضحة 

ومحددة،
ويجب أن تتضمن ما يلي كحد أدنى:

الخطوات الواجب عل���ى العميل إتباعها لتفعيل 
الخدمة في حالة االشتراك ألول مرة أو في حالة 
وقف آلي���ة للتحقق من صحة البريد االلكتروني 

الخاص بالعماء وتمكينهم من تعديله.
إج���راءات التعام���ل مع كش���وف الحس���ابات 
اإللكتروني���ة الت���ي ل���م تص���ل إل���ى صناديق 
 Delivery البري���د اإللكتروني الخاص���ة بهم
ش���كاوى   : م���ع  Failure(. آلي���ة التعام���ل 
العم���اء الخاص���ة بالخدم���ة. الت���زام العميل 
بق���راءة التحذي���رات واإلخط���ارات التنبيهي���ة 

)مث���ل التنبيهات األمني���ة أو تنبيهات محاوالت 
 Social االجتماعي���ة  الهندس���ة  االحتي���ال/ 

Engineering ، الخ
3- إتاحة أنظمة آمنة وبسيطة وواضحة للعماء 
لاطاع على كش���وف الحسابات إلكترونيًا في 

أي وقت واإلملام.
 )Logs( 4- على البنك الحفظ اآلمن للسجات
التي تثبت ارس���ال كش���وف الحسابات للعميل 
وأن يت���م االحتف���اظ بها ملدة زمني���ة تتوافق مع 
. ما تحدده سياس���ات البنك تطبيقًا للمتطلبات 

القانونية والتعليمات الرقابية.
5- مراعاة اس���تخدام وسائل التشفير املختلفة 
لدى إرسال كش���وف الحس���ابات اإللكترونية 
وخاصة في حالة اإلرس���ال ع���ن طريق البريد 
أن  عل���ى  اإللكترون���ي، 
الس���ر  كلم���ة  تك���ون 
لتش���فير  املس���تخدمة 
كش���ف الحس���اب قوية 
ومتغيرة ويتم إرس���الها 
للعميل من خ���ال قناة 
مختلف���ة،  إلكتروني���ة 
مع م���ر اع���اة التدابير 
التالي���ة عند التعامل مع 
اس���تخدام كلم���ة س���ر 

معقدة.
البن���ك  وض���ع   -6
واإلجراءات  السياسات 
الازم���ة لتأم���ني ع���دم 
ح���دوث أي اختراق���ات 
لبيانات العماء على أن 
يتم تضمينها باختبارات 
االخت���راق الس���نوية التي 

يقوم بها البنك.
الحس���ابات  كش���وف  إص���دار  ُيفض���ل   -8
اإللكتروني���ة بدون مصاريف، وف���ي حالة تعذر 
ذلك، ُيراعى أن تك���ون املصاريف املحصلة من 

العماء أقل من نظيرتها الورقية.
ويك���ون ال���رد باملوافقة أو االعت���راض من قبل 
العميل على ما جاء بكشف الحساب خال ثاثني 
يومًا من تاريخ إباغه بالرصيد باستخدام نفس 
الوس���ائل املتفق عليها ب���ني الطرفني من خال 
كتاب موص���ي عليه مصحوب بعلم الوصول أو 
من خال الوسائل االلكترونية(، وفي حالة عدم 
رد العمي���ل خال هذه املدة بما يفيد اعتراضه، 
ُيعتب���ر ذلك موافقة على صحة ما ورد بكش���ف 

الحساب ما لم يثبت العكس.
وفي حالة اعتبار العماء من ذوي الحس���ابات 
الراكدة، يتعني على البنك التوقف عن إرس���ال 
كشوف الحس���ابات لحني قيام العماء بإعادة 
تنش���يط أيًا م���ن حس���اباتهم وفق���ًا للضوابط 

الصادرة في هذا الشأن.
ويتعني على البنك توعية العماء بدورية إرسال 
كشوف الحس���ابات الخاصة بالعماء، وأهمية 
مراجعة املعامات املدون���ة بها، وكذا إجراءات 
االعتراض عليها واملدد املحددة في ذات الشأن 
خ���ال ثاثني يومًا م���ن تاريخ إب���اغ العميل 

بالرصيد(.

وجاءت رحلة احتياط���ي النقد األجنبي، والذهب في 
البنك املركزي، بحس���ب البيانات الصادرة منذ بداية 
يناي���ر 2022، وحت���ى نوفمبر املاض���ي. علي النحو 

التالي 
س���جلت قيم صافي االحتياطي النق���دي لدى البنك 
املرك���زي املصري خال يناي���ر 2022 نحو 40.98 

مليار دوالر.
وارتفع���ت قيم���ة العم���ات األجنبي���ة املدرج���ة في 
االحتياطي النقدي لدي املركزي املصري لتصل إلى 
34.141 مليار دوالر ف���ي نهاية يناير 2022 مقابل 

34.056 مليار دوالر في نهاية ديسمبر 2021.
فيم���ا تراجعت قيمة الذهب امل���درج بإحتياطي النقد 
األجنبي لدي البنك املركزي املصري بنحو 24 مليون 
دوالر لتص���ل إلى 4.204 ملي���ار دوالر بنهاية يناير 
2022 مقارنة ب� 4.228 مليار دوالر خال ديسمبر 

.2022
وتراجع���ت قيمة وح���دات الس���حب الخاصة ضمن 
االحتياطي النقدي لتص���ل إلى 2.642 مليار دوالر 
بنهاية يناي���ر مقارنة ب� 2.657 ملي���ار دوالر خال 

ديسمبر 2022.
وس���جل صافى احتياطي النقد األجنبي لدي البنك 
املركزي املصري ارتفاعًا ليصل إلى 40.994 مليار 
دوالر خ���ال فبراير 2022 بنح���و 14 مليون دوالر، 
مقارنة ب���� 40.980 ملي���ار دوالر ف���ى نهاية يناير 

.2022
وتراج���ع االحتياط���ي النقدي بنهاي���ة مارس 2022 

فاقدًا نح���و 3.91 مليار دوالر ليصل إلى 37.082 
مليار دوالر أمريكي مقارن���ة ب� 40.99 مليار دوالر 

نهاية فبراير 2022، ألول مرة منذ 20 شهر.
فيما ارتف���ع صافي االحتياطي النق���دي لدي البنك 
املركزي املص���ري بنحو 41 مليون دوالر ليصل إلى 
37.123 مليار دوالر نهاي���ة أبريل 2022 مقارنة ب� 

37.082 مليار دوالر نهاية مارس 2022.
واعلن البن���ك املركزي املصري ع���ن تراجع صافي 
احتياط���ي النق���د االجنبي لديه بنح���و 1.63 مليار 
دوالر نهاي���ة ماي���و 2022 مس���جًا 35.495 مليار 
دوالرمقابل 37.123 مليار دوالر نهاية ابريل 2022.

وتراجع صافي احتياطي النقدي األجنبي لدي البنك 
املرك���زي املص���ري بنحو 2.12 ملي���ار دوالر نهاية 
يونيو 2022 مس���جًا 33.375 مليار دوالر مقارنة 

ب� 35.495 مليار دوالر خال مايو 2022.
ون���زل احتياطي النقد األجنبي ل���دي املركزي نهاية 
يوليو 2022 بنح���و 232 مليون دوالر إلى 33.143 
ملي���ار مقارنة ب���� 33.375 مليار ف���ي نهاية يونيو 

.2022
وفي نهاية أغس���طس 2022 فق���د صافي احتياطي 
النقد املس���جل ل���دي البنك املرك���زي املصري نحو 
1.3 ملي���ون دوالر إلى 33.141 مليار دوالر مقابل 

33.143 مليار دوالر خال شهر يوليو املاضي.
وارتف���ع صافي صاف���ي االحتياط���ي النقدي ملصر 
بنحو56 مليون دوالر خال ش���هر س���بتمبر 2022 

مسجًا نحو 33.198 مليار دوالر.

 البنك املركزي يصدر تعليمات جديدة حول
 ارسال كشوف احلسابات للعمالء

 

تذبذب مستوي احتياطيات النقد األجنبي 
املدرجه لدى البنك املركزي املصري خالل 2022

أصدر البنك المركزي 
المصري كتابا للبنوك 
تتضمن عددا من 
التوجيهات بشأن 
سرية الحسابات 
المصرفية، وذلك 
استمرارا للجهود 
واإلجراءات التي 
يتخذها لحماية 
حقوق عمالء البنوك 
وعماًل على وضع 
اآللية المناسبة 
إلرسال كشوف 
حساباتهم - سواء 
ورقيًا أو عبر القنوات 
اإللكترونية - بما 
يضمن حماية 
بياناتهم والحفاظ 
على سريتها، وفي 
ضوء التوجه نحو 
تعزيز مبدأ االستدامة 
عن طريق العمل 
على تفادي األثار 
البيئية السلبية 
الناجمة عن أنشطة 
البنك الداخلية ومن 
ضمنها تحفيز 
التواصل اإللكتروني 
واالستعاضة به عن 
استخدام الورق.
ألزم البنك المركزي 
جميع البنوك بإرسال 
كشوف الحسابات 
للعمالء كل ثالثة 
شهور على األكثر 
وذلك مع االلتزام بما 
يأتي:
• في حالة كشوف 
الحسابات الورقية: 
يتم ذلك من خالل 
كتاب موصي عليه 
مصحوب بعلم 
الوصول وبمراعاة 
اآلتي:

شهد احتياطيات 
النقد األجنبي 
المدرجه لدى البنك 
المركزي المصري 
خالل 2022 تذبذبا 
واضحا ، حيث 
تراجع خالل 2022 
بنحو 7.448 مليار 
دوالر ونسبة 
18.17% ليصل 
إلى 33.532 مليار 
نهاية نوفمبر 
الماضي مقارنة ب� 
40.98 مليار دوالر 
في يناير من بداية 
العام.

 

ف���ي آخر اجتماعاته���ا خال الع���ام 2022 ، قررت لجنة 
السياس���ة النقدية بالبنك املركزي املصري  رفع أس���عار 
الفائ���دة بنس���بة 3%،  لتتجاوز توقعات الخب���راء،  والتي 
كانت  تشير إلى رفع أسعار الفائدة بني 1% إلى 2% وفقا 
ألكث���ر من محلل مصرفي وبنوك اس���تثمار محلية وعاملية 
لكبح جماح التضخم املرتفع في مصر، والذي سجل وفقا 
ألحدث بيانات الجه���از املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

نحو %19.5 .
وكان  البن���ك املركزي املصري قد أعلن  في بيان  له  أنه 
رف���ع أس���عار الفائدة 300 نقطة أس���اس ، وأضاف   أنه 
حدد س���عر اإلقراض لليلة واحدة عند 17.25 % ارتفاعا 
من 14.25 %  وس���عر اإلي���داع لليلة واحدة عند 16.25 
%   ، مشيرا إلي أنه  حدد معدل التضخم املستهدف عند 
متوس���ط س���بعة في املئة بزيادة أو نقص نقطتني مئويتني 

خال الربع الرابع من 2024.
وق���ال البنك املركزي،   إن الهدف من رفع أس���عار العائد 
هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب 
وارتفاع معدل نمو السيولة املحلية والتوقعات التضخمية 

واآلثار الثانوية لصدمات العرض.
  وبعد رف���ع البنك املركزي املصري  في اجتماعه األخير 
خال 2022 ألس���عار الفائ���دة، يكون قد اختت���م  العام  
برفع أس���عار الفائدة بنحو 8% عل���ى مدار العام خال 8 

اجتماعات رسمية للجنة السياسات النقدية.
 وأرجعت  لجنة السياس���ات قرارات رفع أسعار الفائدة 
للم���رة الثاني���ة على التوال���ي بأنه “إج���راء ضروري في 
مواجهة استمرار ارتفاع معدالت التضخم”، والذي يتسق 
مع تحقيق هدف استقرار األسعار في األسواق على املدى 
املتوس���ط ، مؤكدة  أنها تتابع التطورات االقتصادية ولن 
تتردد في استخدام أدواتها النقدية للحفاظ على استقرار 

األسعار.
ومنذ رفع سعر الفائدة في أكتوبر، تتعرض مصر لضغوط 
متجددة لرفع أس���عار الفائدة وخف���ض قيمة عملتها بعد 
أن اس���تمرت الفجوة بني السعر الرسمي للعملة والسوق 
الس���وداء في االتس���اع، حس���ب تقرير بثته وكالة األنباء 

العاملية  “رويترز«.
وعل���ى الرغم من خف���ض قيمة العملة املحلية، اس���تمرت 
الفجوة بني سعرها أمام الدوالر في االتساع في السوقني 
الرسمية واملوازية إذ وصل سعر الدوالر إلى نحو 24.70 
جني���ه في البنوك وم���ا يصل إلى 33 جنيها في الس���وق 
الس���وداء ، وبلغ الس���عر الرس���مي للجنيه املصري أمام 

الدوالر 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر.
ورف���ع البنك املركزي أس���عار الفائدة ف���ي اآلونة األخيرة 
200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر، وهو 
اليوم نفس���ه الذي خفض فيه قيمة العملة املحلية 14.5 % 
وأعلن أنه وقع حزمة دعم مالي قيمتها ثاثة مليارات دوالر 

مع صندوق النقد الدولي.
وق���ال  البن���ك املركزي في بي���ان له وقته���ا  “تتابع لجنة 
السياس���ة النقدية عن كثب التطورات االقتصادية العاملية 
واملحلية وستس���مر في استخدام كافة أدواتها النقدية من 
أجل الس���يطرة على توقع���ات التضخم واحتواء الضغوط 
التضخمية م���ن جانب الطلب واآلث���ار الثانوية لصدمات 
العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن املعدالت 

املستهدفة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها ستواصل اإلعان عن 
املعدالت املس���تهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 
بما يتسق مع املسار النزولي املستهدف ملعدالت التضخم، 
ونجحت سياسة اس���تهداف التضخم في خفض معدالت 

التضخم حتى ظهور الصدمات العاملية األخيرة.
وأش���ارت إل���ى أن تحقي���ق مع���دالت تضخ���م منخفضة 
ومس���تقرة عل���ى املدى املتوس���ط يدعم الدخ���ل الحقيقي 
للمواط���ن ويحافظ على مكاس���ب التنافس���ية لاقتصاد 
املص���ري ، موضحة أن البنك املركزي  س���يتابع عن كثب 
كافة التطورات االقتصادية ولن يتردد في اس���تخدام كافة 

أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار األسعار.

سعر صرف مرن
وقال البنك املركزي املصري إنه اتخذ إجراءات إصاحية 
لضمان استقرار االقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي 
مستدام وش���امل، وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف 
قيمة الجني���ه املصري مقابل العم���ات األجنبية األخرى 
بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف 
مرن، مع إعطاء األولوية للهدف األساس���ي للبنك املركزي 
والتمثل في تحقيق اس���تقرار األسعار ، وأضاف أن ذلك 
س���ُيمكن البن���ك املركزي املصري من العم���ل على تكوين 

والحفاظ على مستويات كافية من االحتياطيات الدولية.
وذكر املركزي وقتها ، أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات 
الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باس���تخدام 
االعتمادات املس���تندية في عمليات تمويل االستيراد حتى 
إتم���ام اإللغاء الكامل لها في ديس���مبر 2022، ويعد ذلك 
بمثابة حافز لدعم النشاط االقتصادي على املدى املتوسط  
، كما س���يعمل املركزي املصري على بناء وتطوير س���وق 
املش���تقات املالي���ة بهدف تعميق س���وق الصرف األجنبي 

ورفع مستويات السيولة بالعملة األجنبية.
وأوضح املركزي املصري، أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة 
االقتصاد العاملي العديد م���ن الصدمات والتحديات التي 
لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت األسواق العاملية 
ف���ي اآلونة األخيرة النتش���ار جائحة كورونا وسياس���ات 
اإلغاق، ثم استتبعها الصراع الروسي األوكراني والذي 
كان ل���ه تداعيات اقتصادية وخيمة، وتس���بب في الضغط 
على االقتصاد املصري حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال 
املستثمرين األجانب فضًا عن ارتفاع في أسعار السلع.

تحدي التضخم 
وتس���ارع التضخم السنوي ألسعار املستهلكني في املدن 
املصرية إلى أعلى مس���توى في خمس سنوات عند 18.7 
%  ف���ي نوفمب���ر م���ن 16.2 %  في أكتوبر ،  وتس���ارع 

التضخم األساسي إلى 21.5 % من 19 % في أكتوبر.
وج���اء في بيان البنك املركزي أنه حدد هدفا للتضخم بني 
خمسة وتسعة باملئة للربع الرابع من عام 2024 ، وأنه رفع   
سعر الفائدة 300 نقطة أساس؛ الحتواء ضغوط التضخم، 
مس���تهدًفا الوصول بمعدله عند مستوى 7% )±2% نقطة 
مئوية( في املتوس���ط خال الرب���ع الرابع من عام 2024، 
ومستوى 5% )±2% نقطة مئوية( في املتوسط خال الربع 
األخير من عام 2026. وأكد خبراء ضرورة السيطرة على 
س���وق الصرف من خال طرح ش���هادات ادخار مرتفعة 
العائد ألج���ل قصير؛ لجذب مدخ���رات املواطنني، وتدبير 
احتياطي م���ن النقد األجنبي؛ لتلبي���ة الطلب على الدوالر 

لوقف املضاربة عليه.
  وعل���ى مدار الع���ام  2022 ، رفعت   لجنة  السياس���ة 
النقدية س���عر الفائدة 800 نقطة أس���اس ليصبح سعرا 
عائ���دي اإليداع واإلق���راض لليلة واحدة وس���عر العملية 
الرئيس���ية للبنك املركزي %16.25، %17.25، %16.75، 
على الترتيب، كما تم رفع س���عر االئتمان والخصم ليصل 

إلى %16.75 .
  وبحسب الخبراء فإن  البنك املركزي املصري منح نفسه 
مهلة الس���تخدام أدوات السياس���ة النقدية للسيطرة على 
معدالت التضخم، مستهدًفا الوصول بها إلى مستوى %7 
)±2% نقطة مئوية( في املتوس���ط خ���ال الربع الرابع من 
عام 2024، ومستوى 5% )±2% نقطة مئوية( في املتوسط 
خال الربع الرابع من عام 2026، معتمًدا على التحس���ن 
الهيكلي ف���ي االقتصاد املصري، وزوال اآلثار الس���لبية 
للحرب الروسية األوكرانية، والتوصل لحل لألزمة، وأعتقد 

أنه سينجح خال عامني في الوصول ملستهدفه.
كما ستستمر  لجنة السياسة النقدية بالبنك املركزي،  في 
اس���تخدام كافة أدواتها النقدية من أجل الس���يطرة على 
توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب 
الطل���ب واآلثار الثانوية لصدم���ات العرض التي قد تؤدي 

إلى انحراف التضخم عن املعدالت املستهدفة له.

ق���رر البنك املرك���زى املص���ري،  الخميس 
املاض���ي ، إلغاء العمل بنظ���ام االعتمادات 
املس���تندية والع���ودة ملس���تندات التحصيل 

لتنفيذ كافة العمليات االستيرادية
وقال البنك املركزي املصري في بيان موجه 
إلي البنوك العاملة في الس���وق املصري أنه  
“باإلش���ارة إل���ى الكتاب ال���دوري الصادر 
بتاري���خ 13 فبراير 2022 بوق���ف التعامل 
بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات 
اإلستيرادية، والعمل باالعتمادات املستندية 
فقط ل���دى تنفي���ذ العمليات االس���تيرادية، 
واالس���تثناءات من القرار الاحقة له، وكذا 
الكت���اب الدوري امل���ؤرخ 27 أكتوبر 2022 
بزيادة قيمة الش���حنات املستثناة من القرار 
املش���ار إليه أعاه من خمس���ة آالف دوالر 
أمريكي، أو ما يعادلها من العمات األخرى 
إلى 500 ألف دوالر أمريكي، أو ما يعادلها 

من العمات األخرى.
وفي ضوء ما أعلنه البنك املركزي من التوجه 
نحو اإللغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى 
إتمام اإللغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 
،فق���د تقرر إلغ���اء العمل بالكت���اب الدوري 
الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح 
بقب���ول مس���تندات التحصي���ل لتنفيذ كافة 

العمليات اإلستيرادية”..
األعتمادات املستندية وإرباك 

األسواق
يذك���ر أنه مع التاثيرات الجمة التي أفرزتها 
الحرب الروس���ية  والتي  ألقت بظالها على 
كافة البل���دان، مما دفع البنوك املركزية إلى 
اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم، 
وتوفير النقد األجنبي ، اتخذ البنك املركزي 
املص���ري العدي���د من اإلج���راءات في هذا 
الش���أن ومنها قرار التعام���ل باالعتمادات 
املس���ندية في عمليات االس���تيراد بدال من 

مستندات التحصيل 
حيث أص���در البنك املرك���زي، قراًرا خال 
فبراير املاضي بوقف التعامل بمس���تندات 
التحصيل في كافة العمليات االس���تيرادية 
ب���داًل  املس���تندية  باالعتم���ادات  والعم���ل 
منها، ف���ي إطار توجيه���ات مجلس الوزراء 
بش���أن حوكم���ة عمليات، وتفعي���ل منظومة 
التس���جيل املسبق للش���حنات التي سيبدأ 
تطبيقها بصورة إلزامي���ة اعتبارا من بداية 

مارس املاضي.
تعديل واستثناء

وفي ماي���و املاض���ي، أكد البن���ك املركزي 
أن هن���اك ح���االت معف���اة في االس���تيراد 
بدون اعتمادات مس���تندية، ومنها أن تكون 
مستندات الشحنة باسم شركة أجنبية، وأن 
االس���تيراد في نطاق عمليات االستيراد من 
الش���ركة األم ومجموعاتها فق���ط ففي هذه 
الحالة تندرج العملية االستيرادية في إطار 
الس���تثناء املمنوح لفروع الشركات األجنبية 
والش���ركات التابع���ة لها، حيث يت���م تنفيذ 

االستيراد من خال مستندات التحصيل.
وأوض���ح البن���ك، أن االس���تثناء الخ���اص 
بالش���ركات املصري���ة التابع���ة لش���ركات 
أجنبي���ة ف���ي الخ���ارج والتي تمثل نس���بة 
مس���اهمة الش���ريك األجنبي فيها أكثر من 
50% سواء كانت مباش���رة أو غير مباشرة 
وأن يكون االس���تيراد في نطاق الجلب من 
الش���ركة األم، موضحة أن االستثناءات من 
قرار االعتمادات املستنديةتش���مل  التجارة 
الحدودية وتعامات املناطق الحرة الخارجية 
والتي لها طريقة مح���ددة وتتم وفًقا ملا كان 
عليه الوضع قبل ص���دور قرار االعتمادات 

املستندية من البنك املركزي.   
كم���ا رد املركزي عل���ى استفس���ار بعض 
البنوك في السوق املصرفي املصري، حول 
هل يجوز االس���تمرار في قبول مس���تندات 
التحصي���ل م���ن الش���ركات ذات الطبيع���ة 
الخاص���ة أو الت���ي تقوم بإص���دار نموذج 
4، عل���ى س���بيل املثال ش���ركات البترول ال 
س���يما بعد الق���رارات الخاصة م���ن البنك 
املركزي بالغاء مستندات التحصيل والعمل 
باالعتمادات املس���تندية، مؤكًدا أنه البد من 
تطبيق االعتمادات املس���تندية مع اس���تثناء 
التجارة الحدودية فقط من القرار الس���ابق 

االشارة اليه.
إل���ي  تعليم���ات  البن���ك،   وج���ه  كم���ا 
البنوك بضرورة مواف���اة املركزي بتفاصيل 
كل حال���ة علي ح���دة  فيما يخ���ص تواجد 
البضائ���ع ف���ي املوانئ بس���بب االعتمادات 

املستندية.
نتائج فرض االعتمادات املستندية

وقد استقبل التجار واملستوردين قرار فرض 
االعتمادات املستندية بني القبول والرفض، 
وم���ن هذا قدم مجدي الوليلي عضو مجلس 
النواب، س���ؤال برملاني موج���ه إلى رئيس 
الوزراء ووزيري التجارة والصناعة واملالية 
ومحاف���ظ البنك املركزي، ح���ول تأثير تأخر 
تدبي���ر االعتمادات املس���تندية على س���معة 

املس���تورد املص���ري عاملي، حي���ث قال في 
السؤال “ تدبير االعتمادات املستندية شبه 
متوقف منذ نحو 5 أش���هر ما أدى الحتجاز 
البضائ���ع في الجم���ارك، وأن تأخير تدبير 
االعتمادات املس���تندية مس���ألة خارجة عن 
إرادة املستورد املصري، ومن ثم عدم وفائه 
بالتزامات���ه املالية تج���اه املُصدر، أمر ال يد 
ل���ه فيه، وهو ما أثر بالس���لب على س���معة 
املس���توردين املصريني وفقدانها للكثير من 

املوردين”.
وكش���فت ورقة بحثية بعنوان خارطة طريق 
تطوير قط���اع الصناعة )تحدي���ات وآليات 
تحفي���ز القطاع(، خال املؤتمر االقتصادي 
مصر، أب���رز جهود البنك املركزي بش���أن 
ترش���يد االس���تيراد، والتي سلطت الضوء 
على إصدار قرار وقف التعامل بمستندات 
العملي���ات  كل  تنفي���ذ  ف���ي  التحصي���ل 
االستيرادية، والعمل باالعتمادات املستندية 
فقط ب���دًءا من مارس 2022 ،مع اس���تثناء 
فروع الشركات األجنبية والشركات التابعة 
له���ا ويهدف هذا القرار إلى تس���هيل عملية 
شراء البضائع من الخارج، وحوكمة عملية 

االستيراد.
وأوضحت أنه كان لهذا القرار أثر بالغ على 
فاتورة ال���واردات املصرية، حيث ش���هدت 
قيمة ال���واردات املصرية تراجع���ا منذ بدء 
العم���ل بالقرار بنس���بة 12.3% في ش���هر 
أبري���ل 2022، و14.1% ف���ي ش���هر مايو 
2022، مقارنة بش���هر م���ارس 2022 )منذ 
بداية تنفيذ القرار(، وعلى الرغم من تراجع 
إجمالي قيمة ال���واردات املصرية، فإنه كان 

لهذا القرار العديد من األثار السلبية.
وأكدت الورق���ة أن القرار أث���ر على إمداد 
باحتياجاته���ا من مس���تلزمات  الصناع���ة 
اإلنتاج والس���لع الوس���يطة وقط���ع الغيار 
لخط���وط اإلنت���اج، كم���ا أث���ر أيًض���ا على 
الصادرات املصرية، حيث ارتفعت تكاليف 
اإلنتاج ومن ثم تنافسية املنتجات املصرية. 
وف���ي ضوء هذا ت���م صدور قرار رئاس���ي 
للحد من هذه األثار، حيث تم اس���تثناء كل 
مس���تلزمات اإلنتاج واملواد الخام من قرار 
التعامل باالعتمادات املس���تندية، والذي تم 
البدء في تنفي���ذه منذ 11 مايو 2022 ،وفي 
هذا الصدد شهدت قيمة الواردات ارتفاعا 
في شهر يونيو 2022 بنسبة 0.8 % مقارنة 

بشهر مايو من العام نفسه. 
إلغاء التعامل باالعتمادات املستندية

وق���ال رئيس ال���وزراء الدكت���ور مصطفى 
مدبول���ي، إن الرئيس عبدالفتاح السيس���ي 
وجه البن���ك املرك���زي بإنه���اء االعتمادات 
الخ���اص  القط���اع  املستندية؛ لتش���جيع 
إلى أن  مش���يًرا  عادلة،  وتحقيق مكاس���ب 
هناك بعض رجال األعمال يقفون مع الدولة 
ولم يسرحوا َاي عمالة خال األزمة الحالية.

واس���تجابة للتوجيه���ات الحكومي���ة ق���رر 
باالعتمادات  إلغاء التعامل  املرك���زي  البنك 

املستندية مع آخر أيام 2022، 
إشادات بقرار اإللغاء

وقد أشاد التجار واملستوردين بقرار إلغاء 
التعامل باالعتمادات املس���تندية، ومن هذا 
أكد عبد املنعم الس���يد، مدير مركز القاهرة 
أن  االقتصادية،  االس���تراتيجية  للدراسات 
القرار يعتبر خطوة مميزة، وستقضى على 

السوق السوداء للدوالر.
وأوضح أن الس���وق الس���وداء بهذا القرار 
ستأتي البضاعة من الخارج ملصر للمستثمر 
وبعد ذلك يت���م التسديد بحس���ب االتفاق، 
وبهذا س���يقلل الضغط على الدوالر، ويكون 

هناك فرصة للتسديد ملدة سنة أو أكثر.
وأش���ار إل���ى أنه خال أس���ابيع س���يتم 
اإلفراج عن السلع املوجودة فى البضائع، 
وذلك بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
مؤك���ًدا أن البضائ���ع اآلن املوج���ودة فى 
املوانئ تقدر ب�6.5 مليار دوالر، وس���يتم 

اإلفراج عنها.

االرتب��اك  م��ن  حال��ة  الص��رف  س��وق  ش��هد 
البن��ك  ق��رار  إث��ر  األخي��رة  اآلون��ة  ف��ي  الش��ديد 
المرك��زي المص��ري بتحري��ر س��عر ص��رف الجنيه 
أم��ام العم��الت األجنبي��ة، وفًق��ا لبن��ود االتف��اق 
مع صن��دوق النق��د الدول��ي لحص��ول مصر على 
أس��فر  مم��ا  دوالر،  ملي��ارات   3 بقيم��ة  ق��رض 
عن قي��ام البع��ض بت��داول الس��لع داخ��ل مص��ر 
بالعمالت األجنبية، باإلضاف��ة إلى ضبط العديد 
من المخالفات في عمليات تحويل األموال من 
المصريي��ن المقيمين بالخارج عن طريق قنوات 
غي��ر مش��روعة م��ن غي��ر المص��رح له��م بالقيام 

بهذه التحويالت.

قرار عاجل من البنك املركزي للحد من 
التالعب

وخ���ال األس���بوع املاضي..أعل���ن البن���ك املركزي 
رصد مجموعة من املمارس���ات غير املشروعة التي 
تتعلق بسوق النقد األجنبي، والتي تستهدف زعزعة 
االس���تقرار النقدي واملالي للب���اد باملخالفة ألحكام 

القانون.
وق���ال البنك املركزي - في بيان له - إنه رصد أيضا 

بعض املمارس���ات ملحاول���ة تحقيق 
أرباح س���ريعة بطرق غير مشروعة، 
مشددا على أنه يتم بشكل متواصل 
تتب���ع ه���ذه التج���اوزات ورصدها 
الازمة  القانونية  اإلجراءات  التخاذ 

في شأنها.
وأش���ار إلى وجود زيادة مطردة في 
االس���تخدامات الخاص���ة ببطاقات 
االئتمان وبطاقات الخصم املباش���ر 
خارج الباد، على الرغم من تواجد 

العم���اء املص���در لصالحهم ه���ذه البطاقات داخل 
الباد، حي���ث بلغت ذروتها في منتصف األس���بوع  
قب���ل املاضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دوالر في 
ي���وم واحد بزي���ادة تقدر بأكثر م���ن 5 أضعاف عن 
املتوسط اليومي في الربع األخير من العام السابق.

وأض���اف أن ذل���ك ينم عن إس���اءة اس���تخدام تلك 
البطاق���ات، واس���تدعى ذل���ك اتخ���اذ اإلج���راءات 
والضوابط التي تحظر إس���اءة اس���تخدام البطاقات 
االئتمانية وبطاقات الخصم املباش���ر للعماء الذين 
يثبت عدم مغادرتهم للباد، وكذا احكام الرقابة على 

طلباتتدبير النقد األجنبي ألغراض السفر للخارج.
وش���دد البن���ك املركزي عل���ى أنه يراق���ب تطورات 
األوض���اع الخاص���ة بس���وق النق���د األجنب���ي عن 
كث���ب، وأنه يتخذ كافة التدابي���ر الازمة ملجابهة أي 
ممارس���ات ضارة باالقتصاد القومي وكذلك اتخاذ 
كاف���ة اإلج���راءات الازمة لضبط الس���وق وتحقيق 

استقرار األوضاع النقدية في املستقبل القريب.
ويهيب البن���ك املركزي بالس���ادة املواطنني ضرورة 
توخ���ي الحذر وعدم االنس���ياق 
وراء أية ممارس���ات تس���تهدف 
تحقيق أرباح سريعة بطرق غير 
مش���روعة؛ حفاظًا على أموالهم 
وتفادي���ًا للوق���وع تح���ت طائلة 

القانون.
وأكد البنك املركزي أنه س���وف 
يت���م اتخاذ اإلج���راءات الازمة 
بالتنس���يق مع الجه���ات املعنية 
للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال 
التحقق من عدم س���فر العميل أو إس���اءة استخدام 
البطاقات فس���وف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، 
وإباغ الش���ركة املصري���ة لاس���تعام االئتماني، 
وكذلك الجهات املعنية، التخاذ كل اإلجراءات الازمة 

في هذا الشأن.
كم���ا أصدر البنك املركزي تعليمات مش���ددة للبنوك 
بمراع���اة وض���ع حدود كافي���ة لتلبي���ة االحتياجات 
الفعلية للعماء م���ن النقد األجنبي خاصة ألغراض 
التعلي���م والعاج من خال البطاقات مع اإلبقاء على 
الحدود الس���ابقة للعماء املوجودي���ن بالخارج قبل 

صدور الضوابط الجديدة في 22 ديس���مبر 2022، 
وكذلك عدم التقيد ب���اي حدود على بطاقات العماء 
الذين لديهم حس���ابات بالعملة األجنبية ويتم سداد 

استخداماتها بالعملة ذاتها.
ون���وه البنك املرك���زي بقيام البعض بتداول الس���لع 
داخ���ل جمهورية مصر العربي���ة بالعمات األجنبية 
باإلضاف���ة إلى رصد مخالفات ف���ي عمليات تحويل 
األموال من املصري���ني املقيمني بالخارج، عن طريق 
قنوات غير مش���روعة من غير املص���رح لهم بالقيام 

بهذه التحويات.
ونبه إل���ى ان تلك العمليات مخالفة لنص املادة 212 
من قانون البنك املركزي والجهاز املصرفي الصادر 
بالقان���ون رق���م 194 لس���نة 2020 واملقررملخالفتها 
عقوبة الس���جن م���دة ال تقل عن ثاث س���نوات وال 
تزيد على عش���ر س���نوات وبغرامة ال تقل عن مليون 
جنيه وال تجاوز خمس���ة مايني جنيه أو املبلغ املالي 
محل الجريم���ة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في 
النقد األجنبي خ���ارج البنوك املعتم���دة أو الجهات 
الت���ي رخص لها في ذلك، أو مارس نش���اط تحويل 
األم���وال دون الحصول عل���ى الترخيص طبقًا لنص 

املادة )۲۰۹( من هذا القانون.
وأش���ار البنك املركزي إلى قيام البعض بتأس���يس 
ش���ركات ذات طبيع���ة خاص���ة خارج الب���اد تقوم 
بالوس���اطة خاصًة في مجالي التصدير والسياحة، 
وتس���تهدف االحتفاظ بالنق���د األجنبي خارج الباد 
والتعامل فيه خارج اإلطار القانوني، فضًا عن ذلك 
تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد األجنبي 

بتداول العمات األجنبي���ة خارج القطاع املصرفي، 
وال يس���مح بتداول العمات األجنبية خارج القطاع 
املصرفي، الفًتا إلى أن التعامل في السوق السوداء 
يتم على األرصفة خارج شركات الصرافة، وبالتالي 
فإن شركات الصرافة ليست مسؤولة عما يحدث في 

السوق السوداء.
وأشار عكاش���ة، إلى أن ش���ركات الصرافة ليست 
س���وًقا س���وداء، وهي مقنن���ة وتخض���ع لرقابة من 
البن���ك املركزي، مؤكًدا أن العمات األجنبية تتذبذب 
أحياًن���ا بقيمة 30% خال فترات التحول أو األزمات 
االقتصادي���ة، وهذا األم���ر ليس س���بيًا للتربح أو 
االس���تغال الخاطئ م���ن جانب ضع���اف النفوس 

ومستغلي األزمات.
وأض���اف أنه تم رصد س���حب 55 مليون دوالر عبر 
البطاقات االئتمانية خال الثاثة االش���هر املاضية، 
وهو رقم ضخم، وتم رصد استخدامه بشكل مفرط، 
موضًح���ا أنه كان س���حب من خ���ال عملية محددة 
وأس���لوب ممنهج، حيث يتم صرف تل���ك املبالغ في 
أماك���ن مح���ددة بالخارج ع���ن طريق قن���وات غير 
ش���رعية، وتلك الجرائم يعاقب عليه���ا القانون الذي 

يحكم ضوابط التبادل املصرفي.
معايير فتح حساب للمواطن األجنبي

وح���ول معايي���ر التقاري���ر املوحدة والت���ي يقوم من 
خاله���ا املواطن األجنبي بفتح حس���اب في مصر، 
قال رئي���س البنك األهلي إنه من حق الدولة األجنبية 
التي ينتمي لها املواطن الس���ؤال عن حجم حسابات 
ه���ذا املواطن في مصر، مؤك���ًدا أن هذا األمر حدث 

حدود قصوى للتعامات به���ا، عاوة على إفصاح 
املرك���زي عن قائمة من املمارس���ات غير املش���روعة 
واملؤثرة في س���وق الصرف األجنبي س���يؤدي إلى 
الحد من املضاربات واس���تنزاف م���وارد الدولة من 

النقد األجنبي. 
وتوقع أن تشهد الفترة املقبلة مزيًدا من تدفقات النقد 
األجنبي إلى مصر ستعزز من قدرة الدولة على تلبية 
احتياجات الس���وق، وس���تكون الحل النهائي ألزمة 
البضائع باملوانئ، مشيًدا بتعامل القطاع املصرفي 

تجاه ملف السياسة النقدية ومواجهة التضخم. 
وأوضح أنه بمجرد االنتهاء من توفير النقد األجنبي 
لدخول البضائع باملوانئ؛ فإنه من املتوقع أن يشهد 
س���عر الدوالر بالس���وق الرس���مية بالبن���وك موجة 
تراجع���ات تدريجية، وهو ما س���ينعكس بدوره على 
الس���وق املوازي���ة واس���تقرار أس���عار املنتج���ات 
وانخفاضه���ا، بالتزامن م���ع زي���ادة املعروض من 

البضائع باألسواق.
القضاء على أسعار الدوالر املتفاوتة

فيما قال محمد شادي، الباحث االقتصادي باملركز 
املص���ري للفك���ر والدراس���ات، إن ق���رارات البنك 
املرك���زي لضبط س���وق الصرف م���ن خال وضع 
ح���دود على س���حب ال���دوالر من خ���ال البطاقات 
كبير ف���ي  بش���كل  بالخارج س���اهمت  االئتماني���ة 
التصدي الستغال البعض وجود سعرين للصرف، 
موضًحا أن األيام املقبلة قد تش���هد عمليات ماحقة 
من البنك املركزي ملن يقوم بممارس���ات غير شرعية 
لس���حب للدوالر ومحاولة تحقيق أرباح س���ريعة من 

خال بيعه بالسوق السوداء.

م���ن القطاع املصرفي املصري بالرغم من احتفاظها 
بحصيلة متراكمة من النقد األجنبي في الخارج.

وح���ذر البنك املركزي إنه في حالة ثبوت ذلك س���يتم 
اتخاذ جميع اإلجراءات املقررة حيال تلك الشركات 

ومساهميها.
ويؤك���د البنك املرك���زي على أن الجه���از املصرفي 
ق���ام بدور فعال ف���ي االفراج عن بضائ���ع موجودة 
باملوانئتبلغ قيمتها نح���و5 مليارات دوالر منذ مطلع 

الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.
وم���ن ناحية آخرى، أكد البن���ك املركزي املصري – 
خال البيان- على أنه ال مس���اس بس���رية حسابات 
عم���اء البنوك في مصر، والت���ي وضع قانون البنك 
املرك���زي والجه���از املصرف���ي ضمانات مش���ددة 
لحمايته���ا، حيث كف���ل حماية س���رية بيانات عماء 
القطاع املصرفي وحس���اباتهم وودائعهم وأماناتهم 
وخزائنه���م ف���ي البن���وك، وكذلك س���رية املعامات 
املتعلق���ة بها، كما ن���ص القانون عل���ى أنه ال يجوز 
االطاع عليها أو إعطاء بيانات عنها ألى جهة بطريق 
مباش���ر أو غير مباش���ر إال بإذن كتابي من صاحب 
الحساب أو الوديعة أو األمانة أو الخزينة أو من أحد 
ورثته أو من أح���د املوصي لهم بكل هذه األموال أو 
بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على 

حكم قضائي أو حكم تحكيم.
عقوبة التعامل مع السوق السوداء

قال هش���ام عكاش���ة، رئي���س مجل���س إدارة البنك 
األهلي، إن السوق السوداء للعمات األجنبية مجرمة 
قانوًنا، مش���يًرا إلى أن القانون املصري ال يس���مح 

س���وق الصرف، م���ا ي���ؤدي إلى ع���ودة االنضباط 
وتاش���ي الس���وق املوازية، موضًح���ا أن حل أزمة 
اإلفراج عن البضائع باملوانئ بات وشيكا خاصة بعد 
إع���ان البنك املركزي عن تدبير أكثر من 5 مليارات 
دوالر منذ مطلع ديسمبر؛ لتغطية طلبات االعتمادات 
املس���تندية، وهو م���ا ل���م يؤثر على س���عر الصرف 
الرس���مي خال األسابيع املاضية، كما هدأت وتيرة 
املضاربات على الدوالر بالسوق السوداء وتراجعت 

أسعاره إلى قرب مستويات األسعار الرسمية.
ولفت إلى أن س���وق الصرف ش���هدت خال الفترة 
املاضية عمليات مضاربة بفعل ش���ائعات عن خفض 
جديد للجنيه، تزامًن���ا مع االتفاق مع صندوق النقد 
الدولي على حزم���ة تمويلية جديدة بقيمة 3 مليارات 
دوالر، إال أن ُحسن إدارة البنك املركزي مللف سوق 
النقد س���اهمت في تجاوز أثر تلك الش���ائعات، كما 
كان له أبلغ األثر في الصدمة واالرتباك الذي أصاب 
الس���وق الس���وداء وأدى إلى تكبدها خسائر فادحة 

مؤخًرا.
وذكر أن قرار لجنة السياس���ة النقدية برفع معدالت 
الفائدة بنسبة 3% دون املساس بقيمة الجنيه وسعر 
الصرف تماًما ساهم في خلق حالة من االنتعاش في 
التدفق���ات الدوالرية للدولة والت���ي مكنتها من تلبية 
جزء كبير من االحتياجات من النقد األجنبي، عاوة 

على الحفاظ على سعر صرف رسمي مقبول.
وح���ول ق���رارات وضع حدود قصوى للس���حب من 
الخ���ارج، ق���ال ع���ادل، إن إصدار البن���ك املركزي 
توجيه���ات للبنوك إلح���كام الرقابة عل���ى البطاقات 
املصرفي���ة للعمل���ة األجنبية خارج مص���ر، ووضع 

وأوضح شادي، أن إعان البنك املركزي عن اإلفراج 
بش���كل متوالي عن البضائع املتراكمة باملوانيء من 
ش���أنه توفير اإلتاحة من الس���لع باألسواق وبالتالي 
توازن وضبط أس���عار تلك الس���لع باألسواق، الفًتا 
إلى أن ما يتم تداوله من ش���ائعات حول قيام البنك 
املركزي بالكش���ف ع���ن أرصدة وبيان���ات العماء 
بالبنوك أمر عار تماًما من الصحة، ومشيًرا إلى أن 

سرية بيانات العماء بالبنوك مكفولة وفًقا للقانون.
كما أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير االقتصادي 
واملصرف���ي، أنه هن���اك العديد من  األس���باب وراء 
انخفاض الدوالر في الس���وق السوداء، مضيًفا أن 
أسعار الدوالر في السوق املوازي كانت قد ارتفعت 

بفارق 12 جنيًها عن السعر الرسمي.
وأضاف أبو الفتوح، أن أس���عار الدوالر في السوق 
امل���وازي ناجمة عن عمليات مضارب���ة وال تعبر عن 
الس���عر الحقيقي، الفًت���ا إلى أنه متوق���ع انخفاض 
ال���دوالر إلى أقل من 28 جنيًها مع س���رعة اإلفراج 
عن البضائع في الجمارك، ومش���يًرا إلى أن السوق 

املوازي للدوالر سيختفي تدريجًيا.
وحول من س���ارعوا إلى اقتناء ال���دوالر بعد ارتفاع 
س���عره إلى 38 جنيًه���ا، قال إنهم حققوا خس���ائر 
هائلة ألنهم راهنوا على وصول الدوالر ل�40 جنيًها، 
واكتن���زوه ولكنهم صدموا بانخفاض س���عر ليتلقوا 
خس���ائر كبيرة، موضًحا أن العاملني في الس���وق 
املوازي واملس���تفيدين منها يعملون على عدم وصول 
الدوالر إلى البنوك املصرية، حيث إن البنك املركزي 
رصد س���حب أموال من قبل مواطنني موجودين في 

مصر على أنهم متواجدين بالخارج.

بعد تحذيره من أي ممارسات غير مشروعة تتعلق 
خبراء ومصرفيون : حتذيرات البنك املركزي تعصف بالســوق السوداء والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنوك تستــــــقبل تدفقـــــات دوالرية ضـــخـــمة بسوق النقد األجنبي وتذكيره بالعقوبات

أرباح س���ريعة بطرق غير مشروعة، 
مشددا على أنه يتم بشكل متواصل 
تتب���ع ه���ذه التج���اوزات ورصدها 
زمة 

وأش���ار إلى وجود زيادة مطردة في 
االس���تخدامات الخاص���ة ببطاقات 
االئتمان وبطاقات الخصم املباش���ر 

تقرير
ناصر املصرى 
سلوى ابراهيم

البنك املركزي و  الفائدة ..  حصيلة 8 اجتماعات 
رسمية يف 2022 تنتهي  برفع أسعار الفائدة %8 

آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام تقرر رفع أسعار 
الفائدة بنسبة 3 %  الحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب 

الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية  

البنك املركزي املصري: اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبارات الضغوط أظهرت
 قدرة القطـــــــــــاع املصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريف على امتصاص الصدمات

»املركزي« يصدر قرارات جديـدة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم استراتيجية التحول الرقمي

أظه���رت نتائج اختبارات الضغوط صاب���ة النظام املالي - 
بمكوني���ه املصرف���ي وغير املصرفي - قدرت���ه على مواجهة 
الخس���ائر التي قد تنتج في إطار س���يناريوهات افتراضية 
للمخاطر االقتصادية واملالية الكلية وكذلك للمخاطر املرتبطة 

بالتغيرات املناخية.
وت���م تطبيق اختبارات الضغوط عل���ى إجمالي املركز املالي 
للقطاع املصرفي في يونيو ۲۰۲۲، لتقدير مدي تأثر كًا من 
املاءة املالية للقطاع ومس���تويات الس���يولة لديه - بالعمات 
املحلي���ة واألجنبية - بس���يناريوهات للمخاط���ر االقتصادية 
واملالية الكلية املرتبطة باس���تمرار تبعات الحرب الروس���ية 
األوكراني���ة وظهور أوبئ���ة جديدة أو متح���ورة من فيروس 
كورون���ا وكذلك للمخاطر املتعلق���ة بالتغيرات املناخية خال 

عام ۲۰۲۳. 
وأضاف أن هذه املجموعة من املخاطر النظامية على مستوى 
التعرضات السيادية واملخاطر االقتصادية الكلية، ومخاطر 
انتقال العدوى بني وح���دات النظام املالي واملخاطر املناخية 
كما تم تطبي���ق اختبارات الضغوط على عينة من ش���ركات 
ومؤسسات أنشطة القطاع املالي غير املصرفي وسوق رأس 
املال، والتي تمثل نس���بة تتراوح بني %65 و 100% من حجم 

كل نشاط.
وأظهرت نتائج كافة االختبارات مستوى منخفض أو متوسط 

من مخاطر املاءة املالية وقدرة القواعد الرأس���مالية للقطاع 
املصرفي على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات 
املفترضة - بكل من الس���يناريو األساس���ي، والس���يناريو 
متوس���ط الحدة، والس���يناريو األكثر حدة - لتستمر كل من 
نس���بة كفاية رأس املال وكفاية الش���ريحة االولي من رأس 
املال أعلى من الحد األدنى الرقابي املقرر من البنك املركزي 
املص���ري وأعلى من متطلبات لجنة ب���ازل وعلى نحو مماثل 
يتعرض القطاع ملس���توى منخفض أو متوس���ط من مخاطر 
السيولة بناء على نتائج اختبارات الضغوط التي تم إجرائها 
على كل من نسبة تغطية السيولة بالعمات املحلية واألجنبية 

والتدفقات النقدية للسيولة.
كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة املركز املالي 
الش���ركات ومؤسسات أنشطة القطاع املالي غير املصرفي، 
كذلك س���اهمت في إلقاء الضوء عل���ى بعض الجوانب التي 
يتعني أخذها في االعتبار خال الفترة الحالية، مثل الحرص 
على تدعيم معدالت املاءة املالي���ة ورفع الحد األدنى لرأس 
مال الشركات وضرورة وضع ضوابط بشأن الحد األقصى 
اإلجمالي قيمة القسط املستحق إلى الدخل الشهري للفرد، 
وكذل���ك تصمي���م خطة معالج���ة للمديونيات غي���ر املنتظمة، 

وتقديم برامج تقليدية وغير تقليدية إلعادة هيكلة املديونية.

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القوم��������������������������������������������������������������������������������ي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي..

في إطار تنفيذ اس���تراتيجية املجلس القومي للمدفوعات برئاس���ة 
الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، واس���تمرارًا لجه���ود دعم التحول 
الرقم���ي، أص���در مجل���س إدارة البنك املرك���زي املصري بعض 

القرارات لتعزيز التحول ملجتمع أقل اعتماًدا على أوراق النقد.
 وأش���ار املركزي في بيان – تلقت الحصاد نس���خة منه- إلي أنه 
يمتد س���ريان القرارات الت���ي تم إصدارها ملدة ع���ام اعتباًرا من 
1 يناير وحتى 31 ديس���مبر 2023، وتتضم���ن إعفاء العماء من 
كاف���ة املصروفات والعموالت الخاصة بخدمات التحويات البنكية 
لألفراد والتي تتم من خال القنوات االلكترونية )االنترنت واملوبيل 

البنكي( بالجنيه املصري.
وتضمنت القرارات أيًضا إعفاء عماء املنظومة الوطنية للمدفوعات 
اللحظية - التي تم إطاقها في إبريل 2022 - من كافة املصروفات 
والعم���والت الخاص���ة بخدم���ات التحويات اللحظي���ة، حيث تعد 
املنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها 
البن���ك املركزي املصري لتكون بدي���ًا متكامًا للمدفوعات النقدية 
يتيح كافة خدمات التحويات للعماء لحظيًا طوال أيام األس���بوع 

على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت املنظومة زيادة كبيرة في حجم املعامات املنفذة خالها 
لتتج���اوز قيمتها 45 ملي���ار جنيه ألكثر من 8 ملي���ون معاملة في 
 )InstaPay( أقل من 8 أش���هر فقط من خال تطبيق انستا باي
وقنوات البنك االلكترونية، حيث وصل عدد مس���تخدمي الخدمة ملا 

يزيد عن 1,2 مليون عميل.
وفى ذات الس���ياق، فقد ق���رر مجلس إدارة البن���ك املركزي إلغاء 
كافة رس���وم تفعيل خدمات التحصيل اإللكترون���ي عبر اإلنترنت 
)E-Commerce( للش���ركات متناهي���ة الصغ���ر والصغي���رة 
واملتوس���طة الت���ي ترغب في تفعيل ه���ذه الخدمة، وذل���ك لتحفيز 

الشركات على التوسع في استخدام الخدمات املالية الرقمية.
كم���ا تضمنت الق���رارات تطبيق سياس���ة تس���عيرية جديدة على 
خدم���ات التحويل م���ن خال محفظة الهاتف املحم���ول، مع إعفاء 

كافة العماء من مصروفات التحويل ألول معاملة شهرًيا للتحويل 
م���ن أي محفظة هاتف محمول إل���ى أي محفظة أخري ، باإلضافة 
إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل ملعامات 
التحوي���ل األخرى الت���ي تتم بني محافظ الهات���ف املحمول التابعة 
لنف���س مق���دم الخدمة بحيث ال تزيد قيمتها ع���ن 1 جنيه فقط، أما 
بالنسبة ملعامات التحويل التي تتم بني أي محفظتي هاتف محمول 
غي���ر تابعتني لنفس مق���دم الخدمة فقد تم تعديل التس���عير القائم 

ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
وقد ش���هدت خدم���ة التحويل من خال محفظ���ة الهاتف املحمول 
ارتفاعا في مؤش���راتها بنس���ب كبيرة حيث وصل عدد حسابات 
محاف���ظ الهاتف املحم���ول إلى نحو 29.5 مليون حس���اب بنهاية 
اكتوب���ر 2022 كما تم تحقيق نس���ب زيادة كبي���رة فى قيم وعدد 
عملي���ات التحويل الش���هرية التي تتم من خ���ال محفظة الهاتف 
املحم���ول مما يعكس أهمية الخدمة لدى املس���تخدمني واعتمادهم 
عليها بش���كل كبير في معاماتهم وتحوياتهم املالية شهريًا وعدم 

تأثرها سلبيًا بوضع سياسة للتسعير املشار إليها.
وتأت���ي هذه القرارات اس���تمراًرا لجهود البن���ك املركزي املصري 
ف���ي تحفي���ز املواطنني على اس���تخدام الخدمات املالي���ة الرقمية، 
واالس���تفادة بما تقدمه من مميزات إلنجاز الخدمات املالية بسرعة 
ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يس���اهم في التحول ملجتمع أقل 

اعتماًدا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول املالي.

مع جعل س���عر الصرف مرن، مرجح���ة أن الدوالر 
سيواصل انتعاشه أمام العمات األخرى.

وأش���ادت الخبيرة بما تقوم ب���ه الدولة من إجراءات 
ملحاصرة السوق الس���وداء لعملة الدوالر األمريكي 
في مصر، موضحة أن الدولة اتخذت عدة إجراءات 
للتعام���ل م���ع الس���وق املوازية لل���دوالر في مصر، 
ومضيف���ة أن الدولة ال تتهاون ف���ي التعامل مع هذه 

املشكلة. 
وأكدت أنه بفضل قرارات املركزي للحد من التاعب 
باألس���عار والقضاء على السوق املوازية، أن العملة 
الخضراء س���تكون متاحة فقط في السوق الرسمية 
وليس���ت الس���وداء، مؤك���دة أننا نس���ير في نفس 
س���يناريو عام 2016 لتعويم الجنية، مشيرة إلى أنه 
خال الفترة املقبلة س���تنتهي تماًما السوق السوداء 

لعملة الدوالر.
تأثير قرار البنك املركزي على سعر الدوالر

توق���ع الخبي���ر املصرفي هاني ع���ادل، أن تش���هد 
الفت���رة املقبلة تراجًعا في أس���عار ص���رف العملة 
الخضراء في الس���وق الرس���مية بالبنوك، وتحقيق 
الس���وق السوداء خس���ائر ضخم���ة، عق���ب نجاح 
الدول���ة في ضوء التعاون املثمر بني الحكومة والبنك 
املركزي وبتوجيهات من القيادة السياسية في تدبير 
احتياجات النقد األجنبي لدخول البضائع والس���لع 

والتسهيل الستيراد مستلزمات اإلنتاج.
وأوضح عادل، إن إع���ان البنك املركزي عن رصد 
مخالفات وممارس���ات غير شرعية تجري في سوق 
النق���د األجنبي تش���ير إلى احتم���االت قوية التخاذ 
إجراءات مش���ددة ضد املضارب���ني واملتاعبني في 

ع���ام 2008 بقرار حكومي في أمري���كا عند حدوث 
األزمة املالية العاملية، وقيام بعض مواطنيها بامتاك 
س���يولة مالية بالبن���وك، مؤكًدا أنهم قدموا ش���كوى 
للحكوم���ة األمريكية بخس���ائر مالية كبي���رة نتيجة 
األزم���ة العاملية، ومن هنا تم تطبيق القانون بضرورة 
اإلفص���اح للتمك���ن الدول من تطبي���ق ضرائب على 

املواطنني أصحاب تلك الحسابات.
وأكد أن هذا اإلجراء أصبح إجراء عاملًيا، وأن مصر 
من ضمن الدول التي لها الحق في السؤال واالطاع 
على حس���ابات املواطنني املصري���ني الذين يتملكون 
حسابات خارج مصر، بحسب االتفاقية التبادلية مع 

الدول األخرى.
واختتم عكاش���ة، بأنه هناك رس���ائل متداولة حالًيا 
تفيد بأن البنوك املصرية س���وف تصدر ش���هادات 
بقيمة مالي���ة متفاوت���ة، موضًحا أن تلك الرس���ائل 

مضللة ال أساس لها من الصحة.
أسباب ارتفاع أسعار الدوالر في البنوك

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبير املصرفية، إن 
سبب أزمة الدوالر خال الفترة األخيرة هي جائحة 
كورونا وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية، حيث 
تعد مصر دولة مس���توردة، وهن���اك مصانع طالبت 
بوج���ود دوالر فأصبح الطلب عل���ى العملة أكثر من 

املعروض.
وأضافت الدماط���ي، أن قيمة الجنيه انخفضت أمام 
ال���دوالر منذ مارس املاضي حت���ى اآلن بنحو %60، 
مع ارتفاع نسبة التضخم، حيث وضعت الدولة خطة 
لضبط الوضع، وهو ما يس���هم في طمأنة املستثمر، 

 القرارات يمتد سريانها حتى نهاية 
ديسمبر 2023 وتتضمن إعفاء األفراد من 

رسوم التحويالت التي تتم من خالل 
المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية 

وتطبيق إنستا باي

املرك���زي  البن���ك  إدارة  واف���ق مجل���س 
املص���ري، على م���د فترة س���ريان العمل 
بمب���ادرة دعم الش���ركات العاملة بقطاع 
الس���ياحة ملدة 3 أش���هر تنته���ي بنهاية 

مارس 2023.
وأوض���ح املرك���زي ف���ي بي���ان أن���ه يتم 
م���ن خالله���ا قب���ول أي طلب���ات تأجيل 

الستحقاقات البنوك مع استمرار سريان 
باقي شروط املبادرة.

كما وافق مجل���س اإلدارة أيضًا على مد 
فترة س���ريان مب���ادرة ق���روض التجزئة 
للعاملني بقطاع الس���ياحة ملدة 3 شهور 

إضافية تنتهي بنهاية مارس 2023.
وذك���ر أن���ه يت���م م���ن خاللها الس���ماح 

اس���تحقاقات  ترحيل  بإمكانية  للبن���وك 
عم���الء الق���روض ألغراض اس���تهالكية 
الشخصي  لإلسكان  العقارية  والقروض 
وذلك للعمالء املنتظمني فقط وفقًا ملراكز 
س���بتمبر 2022 م���ن العامل���ني بقط���اع 
السياحة مع استمرار سريان باقي بنود 

املبادرة.

املركزي املصري ميد العمل مببادرة قطاع السياحة حتى نهاية مارس املقبل

ارتياح كبير وسط المستوردين 

 البنك املركزي يلغي االعتمادات املستندية
 التي أربكت قطاع االستيراد ويعود للعمل 

مبستندات التحصيل  يف آخر أيام 2022

سلوى إبراهيم

احلصاد

زي تعصف بالســوق السوداء والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنوك تستــــــقبل تدفقـــــات دوالرية ضـــخـــمة زي تعصف بالســوق السوداء والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنوك تستــــــقبل تدفقـــــات دوالرية ضـــخـــمة 

حسن عبداهلل
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أعلن البنك األهلي املصري عن االنتهاء من ترتيب وتفعيل 
أكبر تمويل ملش���روع لتكرير البت���رول يتم تنفيذه بصعيد 
مصر بتكلفة اس���تثمارية بلغت 2.9 مليار دوالر، والذي 
يع���د إضافة تس���تهدف توفير ما ب���ني 60 إلى 65% من 
احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من املنتجات البترولية 
ويأتي تدعيًم���ا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض 

الصعيد وقطاع البترول.
 وأضاف هش���ام عكاش���ه رئي���س مجل���س إدارة البنك 
األهل���ي املصري على حرص البنك املس���تمر على توفير 
االحتياجات التمويلية الازمة للمش���روعات الكبرى، من 
خال قيام البنك األهلي املصري بدور املستشار املالي و 
القيام بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض املشتركة 
ذات الج���دارة االئتمانية والج���دوى االقتصادية املرتفعة 
الت���ي تؤدي لزيادة القيمة املضاف���ة باالقتصاد املصري، 
مما يس���اهم في دع���م توجهات وخط���ط الدولة للنهوض 
بمختلف القطاعات االقتصادية الحيوية مثل البترول، ما 
يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية االقتصادية للباد 
وتوطني الصناعة وتقليل االستيراد، ومن ثم توفير املزيد 
من فرص العمل للش���باب املصري وزيادة معدالت النمو 
االقتصادي، وأكد عكاشه على ان ذلك النجاح يأتي على 

الرغم من التحديات الكبيرة التي ش���هدتها مصر والعالم 
خ���ال الفترات األخيرة وتبعاتها على االقتصاد املصري 

والعاملي.
 كما أش���اد يحيي أبو الفت���وح نائب رئيس مجلس ادارة 
البن���ك األهلي املص���ري باحترافية فري���ق العمل بالبنك 
وقدرت���ه عل���ى القيام ب���دور املستش���ار املال���ي وايضًا 
ترتيب وإدارة القروض املش���تركة، مشيرًا الي ان حزمة 
   On-lendingالتموي���ات تمثل تمويل خارجي بنظام
والت���ي تصل ملدة 12 عام مقس���مة على ش���ريحتني بما 
يتماشى مع احتياجات املقترض التمويلية وطبيعة نشاطه 
وال���ذي يعكس أيضا التفاه���م والتناغم وقوة العاقة بني 
البنك و أط���راف التمويل الدولية وقدرة القطاع املصرفي 
عل���ى توفير التموي���ل املطلوب من بن���وك دولية وتخفيف 
الضغط عل���ي املوارد الدوالرية، مش���يرا الى قيام البنك 
األهلي املصري بدعم املقترض في تمويل هذا املش���روع 
االس���تراتيجي بحلول وأنش���طة تمويلية مبتكرة، إضافة 
الى قيام البنك بدور املستش���ار املالي ل�شركة أنوبك فيما 
يتعلق بتوفير التمويل املطلوب للمش���روع من األس���واق 
الدولية، باإلضافة الى قيام البنك بمشاركة البنوك الدولية 

بإعداد هيكل التمويل وشرائحه.

 وم���ن جانبه أضاف ش���ريف ري���اض الرئي���س التنفيذي 
لائتمان املصرفي للش���ركات والقروض املش���تركة بالبنك 
األهل���ي املصري بقي���ام البن���ك بدعم الش���ركة في جذب 

املقرضني الدوليني بشروط واسعار تنافسية  وقد قام البنك 
خال الس���نوات الثاث املاضية بالتنسيق مع عدة جهات 
تمويلي���ة و قانونية وفنية باإلضافة الي تكليف مستش���اري 

املشروع سواء املستشارون القانونيون، املستشار الفني، 
املستش���ار البيئي واالجتماع���ي واملستش���ار الضريبي، 
وكذلك دعم الش���ركة عن طريق مس���اعدة البن���وك الدولية 
في الحصول علي موافقاته���م االئتمانية و هم بنك كريدي 
اجريكول –فرنس���ا، بنك اتش اس بي س���ي، بنك سي دي 
بي –ايطاليا، بنك  يوني كريديت- إيطاليا، بنك سوس���يتيه 
جين���رال – فرنس���ا وبن���ك بي ان ب���ي باريبا – فرنس���ا، 
باإلضافة الي املس���اعدة في صياغة ومراجعة مس���تندات 
املش���روع التمويلية والفنية والتنس���يق مع الجهات املحلية 
والحكومية املختلفة س���واء في ش���رائح التمويل الدولية أو 
الش���ريحة الخاصة بالبنوك املحلية التي تم منحها للشركة 

من خال البنك األهلي املصري وبنك مصر.
 يذكر ان ش���ركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول )أنوبك( 
هي احدى ش���ركات قط���اع البترول وتم تأسيس���ها لبناء 
وتشغيل مجمع التكس���ير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط 
بغرض اس���تخراج منتجات رئيس���ية وثانوية منه وكافة ما 
يتعلق بتصني���ع وتكرير خام البترول ومش���تقاته وتحويل 
ومعالجة امل���ازوت، ويعتبر مجمع التكس���ير الهيدروجيني 
بأس���يوط واحد من أهم املش���روعات القومية ف���ي الفترة 

الحالية.
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ش����هد البنك التح����اري الدولي خال 2022 
ع����دة أح����داث جوهري����ة ، كان أهمها عودة 
هش����ام عز العرب رئيسا غير تنفيذيا  وذلك 
بعدما اعتذر ش����ريف سامي عن االستمرار 
ف����ي املنصب...وتقدم عز العرب باس����تقالته 
من منصبه كمستشار ملحافظ البنك املركزي 
املص����ري ملن����ع تض����ارب املصال����ح ..وأكد 
ع����ز العرب أنه عاد للبن����ك التجاري الدولي 
للمس����اعدة في تنفي����ذ خطط البن����ك للفترة 

املقبلة، وفقا لتصريحات للعربية.
كم����ا اقتنص البنك التج����اري الدولي مصر 
جائزة أفضل بنك في مصر لعام 2022 من  
 Global( مجلة "جلوبال فاينانس" العاملّية
Finance(، عن مجم����ل خدماته املصرفية 
ومس����اهماته االجتماعي����ة، تس����لم الجائزة 
رفيع����ة املس����توى عمرو الجناين����ي الرئيس 
التنفيذي للقطاع املؤسسى بالبنك التجاري 

.CIB الدولي-مصر
 وقد أصبح البنك التجاري الدولي الشريك 
املصرفي املوثوق للعماء الذين يبحثون عن 

تجربة مصرفية مميزة خاصة بهم.
 وحص����ل التج����اري الدولي عل����ي الجائزة 
لتفوقه في الخدمات املصرفية الرقمية املقدمة 
لألف����راد في مص����ر للع����ام 2022، وبرامج 
االستدامة والتطور والرؤية املصرفية بجانب 
حجم أعمال البنك ونم����و القطاع املصرفي 

بشكل كبير خال السنوات املاضية .
وعل����ى هامش مراس����م تس����لم الجائزة أكد 
الجناين����ي أن الجائ����زة األخي����رة تنض����م 
لجوائز أخرى عديدة حصل عليها التجاري 
الدولي، بس����بب تفوقه الدائم والنمو السريع 
في االس����تثمارات واملحافظ املالية ومحافظ 

االستثمار ومعدالت النمو واألرباح.
وأك����د عم����رو الجنايني أن البن����ك التجاري 
الدول����ي يلت����زم بأعلى وأح����دث وأرقى نظم 
اإلدارة والعمل، باإلضافة لدوره االجتماعي 
الكبي����ر في مصر، وهو ما أهله ليصبح أكبر 
بنك خاص في مصر وضمن البنوك الكبرى 

في املنطقة .
وأش����ار الجنايني أن البنك التجاري الدولي 
قف����ز عده خطوات لألمام وش����ارك في كافة 
مبادرات البنك املرك����زي للتخفيف من آثار 
جائح����ة كورونا وتبعات الحرب الروس����ية، 
الفتًا أن البنك ملتزم بالتفوق و تقديم كل ما 

هو جديد من خدمات لعمائه.
ومن أه����م األح����داث الجوهرية ف����ي البنك 
التج����اري الدول����ي خ����ال 2022 تحقيق����ه 
ارتفاع����ا ف����ي  صاف����ى أرباحه إل����ى 7.7 
مليار جنيه خ����ال النص����ف األول املنتهى 
يوني����و الجارى مقارنة بصافى أرباح قدرها 
6 ملي����ارات جنيه خال الفت����رة املقارنة من 

.2021
وكش����فت قوائ����م البن����ك التج����اري الدولي 
املرس����لة للبورصة ، ارتفاع عوائد القروض 
واإليرادات املش����ابهة إلى 24.3 مليار جنيه 
خال النصف األول مقارنة بعوائد بلغت 21 
ملي����ار جنيه خال الفت����رة املقارنة من العام 

املاضى.
كم����ا ارتفع����ت تكلف����ة الودائ����ع والتكاليف 
املشابهة إلى 10.5 مليار جنيه خال الفترة 
املش����ار إليها، مقارنة بتكالي����ف بلغت 9.3 
مليار جنيه خال خ����ال الفترة املقارنة من 

العام السابق.
ول����م تظهر القوائ����م املالية املس����تقلة للكيان 
األم نتائج مختلفة كثي����را عن القوائم املالية 

املجمعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.
وقفز نصيب الس����هم األساسى من األرباح 
املجمع����ة إل����ى 3.84 جني����ه بنهاي����ة يونيو 
املاض����ى مقارنة بنصيب بل����غ 2.57 جنيه 
خال الع����ام املاضى، بينم����ا ارتفع نصيب 
الس����هم املخفض م����ن األرب����اح إلى 3.44 
جنيه مقارنة بنحو 2.71 جنيه خال الفترة 

املقارنة.
وكش����فت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة 
للبن����ك التج����ارى الدولي ،ارتف����اع صافى 
أرباحه إلى 13.2 ملي����ار جنيه خال العام 
املنته����ى ديس����مبر 2021، مقارنة بصافى 
أرباح قدره����ا 10.2 مليار جنيه خال عام 

.2020
وارتفعت عوائد القروض واإليرادات املشابهة 
إلى 45 مليار جنيه خال عام 2021، مقارنة 
بنحو 42.1 ملي����ار جنيه خال عام 2020، 
وفقا للقوائم املالية املجمعة املرسلة للبورصة 

22 فبراير املاضى.
كم����ا ارتفع����ت تكلف����ة الودائ����ع والتكاليف 
املشابهة إلى 20.1 مليار جنيه خال العام 
مقارن����ة بتكاليف بلغت 17 مليار جنيه خال 

العام املقارن 2020.

جدد بن����ك مصر مؤخًرا، شراكته االس����تراتيجية مع 
مجموعة ش����ركات أليان����ز مصر، الرائ����دة في قطاع 
التأمني املصري والتابعة ملجموعة أليانز العاملية، وذلك 
ملدة 5 سنوات مقبلة، وإضافة التأمني على املمتلكات، 
حيث اس����تمرت الشراكة ملدة عشرين عاًما في مجال 

التأمني على الحياة.
ويهدف تجديد الش����راكة إلى تقدي����م خدمات تأمينية 
شاملة لعماء بنك مصر، وقد تم توقيع اتفاقية تجديد 
التعاون في اس����تاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ، أملانيا، 
بحضور قي����ادات كل من بنك مص����ر مجموعة أليانز 

العاملية وأليانز بمصر.
هذا وتس����تهدف االتفاقية، التي تأتي تزامًنا االحتفال 
بم����رور عش����رين عاًما م����ن النجاح ب����ني بنك مصر 
وأليانز بمص����ر في مجال التأمني عل����ى الحياة، إلى 
تدشني مجموعة متنوعة من منتجات التأمني، وتطوير 
آلي����ة الخدمات الت����ي توفرها الش����ركة لتلبية مختلف 
احتياجات عماء البنك تحت س����قف واحد، وذلك في 
أكث����ر من 350 ف����رع من فروع بنك مصر املنتش����رة 
ف����ي كل أنح����اء الجمهورية. كما أن تجدي����د التعاون 
س����يضاعف محفظ����ة أعمال الش����ركة، ففي حني بلغ 
إجمالي األقس����اط املكتتبة 3.6 مليار جنيه، س����تعمل 
الش����ركة في غضون السنوات الخمس����ة املقبلة على 

إستهداف 8 مليار جنيه أقساط مكتتبة.
ومن جانبه، قال محمد محمود اإلتربي، رئيس مجلس 
إدارة بنك مصر: "فخورون بالنجاحات التي حققناها 

س����وًيا مع ش����ركة أليانز على مدار العش����رين عاًما 
املاضي����ة في مجال التأمني عل����ى الحياة، األمر الذي 
يزيد من تفاؤلنا بالنتائ����ج املتوقع تحقيقها في الفترة 
املقبلة بعد تدش����ني خدمة التأم����ني على املمتلكات، إذ 
نس����عى في بنك مصر إلى تعمي����ق تحالفاتنا بغرض 
توسيع نطاق خدماتنا املصرفية وغير املصرفية بهدف 
تلبية كافة احتياج����ات عمائنا عبر خدمات ومنتجات 
مصمم����ة خصيًصا لهم مع ضمان وصولها إليهم من 
خال شبكة فروعنا املنتشرة في كل أنحاء الجمهورية 
وخدماتنا اإللكترونية املتميزة، األمر الذي يدعم جهود 

تحقي����ق مبادرة الش����مول املالي الت����ي طرحها البنك 
املرك����زي املصري عبر دمج ومش����اركة املواطنني من 

مختلف األعمار والفئات."
وخ����ال الحف����ل، عبر أيمن حج����ازي، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة ش����ركات أليانز بمصر، عن س����عادته 
بتجديد الش����راكة األستراتيجية مع بنك مصر، قائا: 
"نتطل����ع في أليان����ز بمصر ملواصل����ة النجاحات التي 
ش����هدناها على مدار العش����رين عاًم����ا املاضية  في 
مجال التأمني على الحياة مع أحد أكبر البنوك العاملة 
في القط����اع املصرفي املصري. يأت����ي ذلك في إطار 

اس����تراتيجيتنا نحو تعزيز تواجدنا بالقطاع املصرفي 
املصري وزيادة الحصة الس����وقية للشركة من خال 
زيادة قاعدة عمائنا وضمان وصول حلولنا التأمينية 
ال����ى مختلف الش����رائح عبر قن����وات التوزيع املتنوعة 
في جميع أنح����اء الجمهورية من خال نظام "التأمني 

البنكي".
وتابع: "كما قمنا من خال تجديد الش����راكة بتوسيع 
مجاالت العمل مع بنك مصر تحت سقف واحد داخل 
ف����روع البنك ليش����مل خدم����ات التأمني عل����ى الحياة 
واملمتلكات، وذلك لضمان إجراءات مرنة وميسرة على 
العماء تضمن لهم تجربة اس����تثنائية، بما يساهم في 
دعم القطاع املالي في مصر، تماشيًا مع جهود الدولة 

لتحقيق الشمول املالي".
يذكر أن الش����راكة األس����تراتيجية بني أليانز بمصر 
وبنك مص����ر قد بدأت عام 2002 ف����ي مجال التأمني 
على الحياة فقط، لتش����هد العدي����د من النجاحات عبر 
حلول تأمينية متنوعة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجات 

العماء.
ويس����عى بنك مص����ر دائما لتعزيز تمي����ز خدماته بما 
يخ����دم ويلبي كافة احتياج����ات مختلف فئات املجتمع 
بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل 
املدى واملش����اركة بفاعلية في الشراكات املثمرة التي 
تنعك����س إيجابًيا عل����ى املجتمع ككل، حي����ث إن قيم 
واس����تراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائًما التزامه 

بالتنمية املستدامة والرخاء ملصر.

احتفااًل بعشرين عاًما من الشراكة االستراتيجية..

البنك األهلي املصري يقوم بدور املستشار املالي ووكيل التمويل يف أكبر مشروع بترولي بأسيوط بتكلفة 2.9 مليار دوالربنك مصر يجدد الشراكة مع "أليانز مصر" ملدة 5 سنوات يف التأمني البنكي على احلياة

 قام بنك التعمير واإلس���كان ومؤسسة إبراهيم 
بدران لألعمال الخيرية بتوقيع بروتوكول تعاون 
مشترك الس���تكمال مس���اهمات البنك في دعم 
املؤسس���ة واملس���اهمة بإنش���اء 6 عيادات طبية 
لتقديم الخدمات الطبي���ة للفئات األكثر احتياجًا 
وتقدي���م خدمة جديدة لهم عن طريق اس���تخدام 
تكنولوجي���ا التواص���ل ع���ن بعد، ويه���دف هذا 
التعاون إلى االرتقاء بمس���توى الخدمات الطبية 
للقرى الريفية املدرجة ضمن املبادرة الرئاس���ية 
"حياه كريمة" على مس���توى جمي���ع محافظات 
الجمهوري���ة، لتص���ل بذلك اجمالي مس���اهمات 
البنك ملؤسس���ة إبراهيم ب���دران إلى أكثر من 7 

مليون جنيه.  
     وتأت���ي ه���ذه الخط���وة تأكيدًا عل���ى إيمان 
بن���ك التعمي���ر واإلس���كان ب���دوره ف���ي مجال 
املس���ئولية املجتمعية ورؤية مصر2030 للتنمية 
املس���تدامة، فقد ع���زز البن���ك مجهودات���ه في 
خدمة ودعم قط���اع الرعاية الصحية، من خال 
إطاق سلس���لة من املبادرات الفعال���ة، ورعاية 
ودعم العديد من املستش���فيات واملش���اركة في 
بروتوك���والت تهدف إل���ى خلق تأثي���ر إيجابي 
ومس���تدام على هذا القطاع ال���ذي يعد من أهم 
امللف���ات التي تحت���اج إلى الدعم مل���ا له من أثر 

ملموس على املجتمع.
     قام بتوقيع البروتوكول كل من حس���ن غانم 
رئي���س مجل���س اإلدارة والعض���و املنتدب لبنك 
التعمي���ر واإلس���كان، و عا اس���ماعيل رئيس 
مجلس امناء مؤسس���ة إبراهيم بدران لألعمال 

الخيرية. 
     ويأت���ي توقيع هذا البروتوكول ف���ي ظ���ل 
التعاون املش���ترك بني بنك التعمير واإلس���كان 

ومؤسس���ة إبراهيم بدران منذ عام2018، ويعد 
ه���ذا التعاون ه���و الثاني بني البنك واملؤسس���ة 
بمس���اهمة تصل إلى 6 مليون جنيه، وذلك عقب 
االنته���اء من بروتوك���ول التعاون األول بش���أن 
تمويل عيادة طبي���ة متنقلة والذي بلغت قيمته ما 
يزيد عن مليون جنيه، لتصل إجمالي املساهمات 

إلى أكثر من 7 مليون جنيه.
     أعرب حس���ن غانم ، ع���ن اعتزازه بالتعاون 
مع مؤسس���ة إبراهيم بدران، والتي تعد واحدة 
من مؤسس���ات املجتمع املدني الرائدة في مجال 
األعم���ال الخيرية، والتي تم إدراجها في مبادرة 
حي���اه كريم���ة ملا لها م���ن دور إيجاب���ي وفعال 
في تحس���ني وتوفير رعاية طبي���ة للفئات األكثر 
احتياجًا في التجمعات الريفية، مشيدًا بالجهود 
املتواصلة التي تقوم بها املؤسس���ة لسد الفجوة 
ب���ني الرعاية الصحية الائقة والفئات املهمش���ة 
عن طريق التوس���ع والتنوع في توفير الخدمات 
الطبية س���واء م���ن خال قوافل وعي���ادات طبية 
متنقل���ة أو ثابتة، وذلك من أج���ل توفير الرعاية 
الصحية بجودة عالية ملن ال يس���تطيعون تحمل 
تكلفتها أو الوص���ول إليها في جميع محافظات 

مصر.
    كم���ا أكد غان���م أن بنك التعمير واإلس���كان 
يول���ي اهتمام���ًا كبي���رًا للمس���ؤولية املجتمعية 
ويس���عى دائم���ا ملس���اندة مختل���ف القطاعات 
الحيوية بالدولة، إيمانا منه بالدور الحيوي الذي 
تقوم به املؤسس���ات املالية واملصرفية في مجال 
املسئولية املجتمعية والتنمية املستدامة، حيث إن 
مشاركتها الفعالة مع مؤسسات املجتمع املدني 
الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم 

املجتمعي ألكبر عدد من املستفيدين.

بنك التعمير واإلسكان يستكمل دعمه ملؤسسة إبراهيم 
بدران بأجمالي مساهمات تصل ألكثر من 7 مليون جنيه

لتمويل انشاء مجمع التكسير الهيدروجيني الذي تنفذه شركة )أنوبك(

التجاري الدولي CIB  يشهد عودة هشام عز العرب 
و يقتنص جائزة أفضل بنك يف مصر 2022 ..ويقفز 

بأرباحه إلي 7.7 مليار جنيه يف ستة أشهر 

قال���ت نيف���ني القب���اج وزي���رة التضامن 
االجتماع���ي، إن���ه خ���ال الع���ام املالي 
2021-2022، ق���دم بنك ناصر حزمة من 
اإلعانات واملس���اعدات النقدي���ة والعينية 
والت���ي بلغت قيمتها مبلغ 57 مليون جنيه 

تشمل املساهمة في دعم املستشفيات 
باألجه���زة  الطبي���ة  واملعاه���د 

والتجهي���زات لخدمة املرضي 
باملجان، ودعم ذوي اإلعاقة 
إل���ى عناصر  وتحويله���م 
خ���ال  م���ن  منتج���ة 
املساهمة الجزئية لتكلفة 
األجه���زة التعويضي���ة 
والدراجات  والطبي���ة، 

والكراسي  البخارية 
املتحركة.

أن  وأوضح���ت 
ينته���ج  البن���ك 

ذوي  دم���ج  سياس���ة 
اإلعاقة في جميع سياساته، 

حيث س���اهم البن���ك بإجمالي 2 
مليون جنيه في ش���راء دراجات وأجهزة 
تعويضية لذوي اإلعاق���ة وتقديم خدمات 

تأهيلية.
وأضاف���ت وزي���رة التضام���ن، أن البنك 
يحت���ل مكانة وأهمية بالغ���ة تتعلق بتنمية 
وتطوي���ر ال���دور االجتماع���ي وترس���يخ 
مفه���وم املس���ؤولية املجتمعي���ة، وتضافر 
جهود املؤسس���ات املصرفية مع الجهات 

أك���د الدكتور محمد معي���ط وزير املالية، 
أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسس���ة 
التموي���ل اإلفريقية، يس���هم في فتح آفاق 
رحبة لاس���تثمار في مش���روعات البنية 
التحتي���ة والصناعات الثقيلة واالتصاالت 
والتحول  اللوجس���تية  والخدمات  والنقل 
األخضر، حيث ُتسهم املؤسسة في توفير 

تمويات ميس���رة ملش���روعات 
القطاع العام والخاص على 

نحو يس���اعد في تحقيق 
التنموية،  املس���تهدفات 
ق���درات  وتعزي���ز 
املص���رى  االقتص���اد 
عل���ى النمو املس���تدام 
املش���روعات  من خال 
الخض���راء، وفقا لبيان 
وزارة  ع���ن  ص���ادر 

املالية اليوم.
ق���ال الوزي���ر، بعد 
مجل���س  موافق���ة 
عل���ى  الن���واب 

مص���ر  انضم���ام 
التموي���ل  ملؤسس���ة 

األفريقي���ة، إننا ماض���ون في جهود 
والخاصة؛  العامة  االس���تثمارات  تحفيز 
بما يس���اعد في تحسني مستوى معيشة 
املواطن���ني، واالرتقاء بالخدم���ات املقدمة 
إليه���م من خ���ال تعزي���ز التع���اون مع 
ش���ركائنا اإلقليمي���ني خاص���ة ف���ي ظل 
التحدي���ات االقتصادي���ة العاملي���ة غي���ر 

املسبوقة.
وأوض���ح أن انضم���ام مصر ملؤسس���ة 
التمويل األفريقية يتوافق مع مستهدفاتنا 
بزيادة االستثمارات الخضراء إلى %50 
بموازنة 2024 /2025 من خال التوسع 
في مش���روعات الطاقة النظيف���ة والنقل 
الذكي وغيرها من املش���روعات التنموية 
والقومية، وإفس���اح املجال بش���كل أكبر 
للقطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو 
االقتص���ادى الغنى بالوظائف خاصة في 
ظل جه���ود الحكومة لتحفيز االس���تثمار 
التي انعكس���ت في »وثيقة سياسة ملكية 

الدولة« و»الرخصة الذهبية« وغيرهما.
أش���ار الوزير، إلى أنن���ا حريصون على 
تعزي���ز التواج���د املصرى ف���ي أفريقيا 
واملضي نحو ترس���يخ االندماج القارى، 
بما يس���هم في تحقيق املصالح املشتركة 
خاصة في ظل ما تفرضه األزمات العاملية 
من ضغ���وط على موازنات مختلف الدول 

الحكومي���ة ومنظم���ات املجتمع املدني في 
توفير حي���اة كريمة للمواطن���ني بمختلف 
لتوجيه���ات  طبق���ًا  وذل���ك  املحافظ���ات، 
القيادة السياس���ية في تعبئة كل الطاقات 
واملوارد ف���ي هذه املرحلة م���ن متطلبات 
واالقتصادي  االجتماعي  االستقرار 
وبن���اء الوط���ن م���ن الداخل، 
حي���ث س���اهم البن���ك في 
الطلبة  مصاري���ف  دف���ع 
املتميزي���ن وغير القادرين 
بجامع���ة زوي���ل للعل���وم 
والتكنولوجيا بقيمة مليون 

و500 ألف جنيه.
وأكدت القب���اج أن البنك 
يواص���ل تقدي���م النموذج 
الرائد في تحمل املس���ؤولية 
وجه،  أكمل  على  املجتمعية 
ويخطو خط���وات كبيرة في 
طريق مساهماته الدائمة على 
كل املستويات، خاصة االرتقاء 
بالرعاية الصحية، من خال العديد من 
األنشطة واملساهمات، وقد تمت املساهمة 
ف���ي دع���م ع���دة مستش���فيات باألجهزة 
الطبية مثل مستش���فى القص���ر العيني، 
ومركز خدمة مرضى ألزهايمر "الباقيات 
الصالح���ات"، وغيرها من املستش���فيات 
بإجمال���ي مبلغ 40.8 ملي���ون جنيه، بما 
يش���مل إجراء عمليات جراحي���ة كبرى، 

وشراء أدوية للفئات األولى بالرعاية.

خاصة االقتصادات الناش���ئة؛ على نحو 
يس���توجب تعظيم جهود التكامل القارى 

في شتى املجاالت التنموية.
قالت نيفني منصور مستش���ار نائب وزير 
املالي���ة، إن االنضمام ملؤسس���ة التمويل 
األفريقية يس���اعد الحكومة املصرية في 
خفض تكلفة التموي���ل، حيث يمكن طرح 
س���ندات حكومية في األس���واق 
أق���ل من  بتكلف���ة  الدولي���ة 
خال هذه املؤسس���ة ذات 
االئتمان���ي  التصني���ف 
ظ���ل  ال���ذى  املرتف���ع، 
ملوديز منذ  وفًق���ا   »A3«
 ،2022 حت���ى   2014
إل���ى أن االنضمام  الفتة 
التموي���ل  ملؤسس���ة 
أيًضا  يوفر  األفريقي���ة 
خدم���ة االستش���ارات 
للقطاع���ني  والدع���م 
والخ���اص  الع���ام 
لزيادة  األعض���اء  بالدول 
تنفي���ذ خططهم  قدرته���م على 

االستراتيجية للتنمية.
أكد س���مايا زبي���رو، الرئي���س واملدير 
التنفيذي ملؤسس���ة التمويل األفريقية، أن 
املؤسسة تمتلك سجًا حافًا باإلنجازات 
من���ذ أكثر من 15 عاًم���ا بقطاعات البنية 
التحتي���ة األساس���ية للطاق���ة، وامل���وارد 
الطبيعي���ة، والصناع���ات الثقيلة، والنقل، 
واالتصاالت، بمحفظة استثمارية تجاوزت 
10 مليارات دوالر في 37 دولة بإفريقيا، 
الفًتا إلى أننا حريصون على التعاون مع 
كل ال���دول األفريقية بما فيها مصر لدفع 
عجلة التنمية االقتصادية بش���تى مناحي 

الحياة.
كما أضاف أن مؤسسة التمويل األفريقية 
تحتل الريادة ف���ي تقديم الحلول املبتكرة 
للبني���ة التحتية في إفريقي���ا، حيث تقوم 
والتقنية  املالي���ة  بتقدي���م االستش���ارات 
وهيكلة املش���اريع وتموي���ل أصول البنية 
التحتي���ة الخالي���ة م���ن املخاط���ر؛ لتلبية 
احتياج���ات تطوي���ر البني���ة التحتية في 
أفريقيا ودفع النمو االقتصادى املستدام.
ق���ال: »انضم���ام مصر.. مس���اهًما في 
مؤسس���ة التمويل األفريقية، يعد إضافة 
للمؤسس���ة؛ آمل���ني تحقي���ق األه���داف 

التنموية ملصر وإفريقيا«.

 

املالية: انضمام مصر ملؤسسة التمويل اإلفريقية 
يفتح آفاقا لالستثمار يف مشروعات البنية التحتية

القباج : بنك ناصر قدم إعانات ومساعدات 
بقيمة 57 مليون جنيه للفئات األكثر احتياجا

 

والتحول  اللوجس���تية  والخدمات  والنقل 
ُسهم املؤسسة في توفير 
والتحول  اللوجس���تية  والخدمات  والنقل 

ُ
والتحول  اللوجس���تية  والخدمات  والنقل 

سهم املؤسسة في توفير األخضر، حيث تسهم املؤسسة في توفير األخضر، حيث ت
اتموياتمويات ميس���رة ملش���روعات 

القطاع العام والخاص على 
نحو يس���اعد في تحقيق 
التنموية،  املس���تهدفات 
ق���درات  وتعزي���ز 
املص���رى  االقتص���اد 
عل���ى النمو املس���تدام 
املش���روعات  امن خامن خال 
الخض���راء، وفقا لبيان 
وزارة  ع���ن  ص���ادر 

املالية اليوم.
ق���ال الوزي���ر، بعد 
مجل���س  موافق���ة 
عل���ى  الن���واب 

مص���ر  انضم���ام 
التموي���ل  ملؤسس���ة 

األفريقي���ة، إننا ماض���ون في جهود 
والخاصة؛  العامة  االس���تثمارات  تحفيز 
بما يس���اعد في تحسني مستوى معيشة 

األفريقية يس���اعد الحكومة املصرية في 
خفض تكلفة التموي���ل، حيث يمكن طرح 
س���ندات حكومية في األس���واق 
أق���ل من  بتكلف���ة  الدولي���ة 
اخاخال هذه املؤسس���ة ذات 
االئتمان���ي  التصني���ف 
ظ���ل  ال���ذى  املرتف���ع، 
ملوديز منذ  ���ا  ً
ظ���ل  ال���ذى  املرتف���ع، 

ً
ظ���ل  ال���ذى  املرتف���ع، 

ملوديز منذ وفق ملوديز منذ وفق���ا  ���ا   »A
ظ���ل  ال���ذى  املرتف���ع، 

A
ظ���ل  ال���ذى  املرتف���ع، 

3«
حت���ى   2014

إل���ى أن االنضمام  الفتة 
التموي���ل  ملؤسس���ة 
أيض يوفر  األفريقي���ة 

خدم���ة االستش���ارات 
للقطاع� والدع���م 

والخ���اص  الع���ام 
لزيادة  األعض���اء  بالدول 
تنفي���ذ خططهم  قدرته���م على 

االستراتيجية للتنمية.
اأكد س���ماياأكد س���مايا زبي���رو، الرئي���س واملدير 
التنفيذي ملؤسس���ة التمويل األفريقية، أن 
 باإلنجازات 
التنفيذي ملؤسس���ة التمويل األفريقية، أن 

ً
التنفيذي ملؤسس���ة التمويل األفريقية، أن 

ا حافا حافا
التنفيذي ملؤسس���ة التمويل األفريقية، أن 

ً
التنفيذي ملؤسس���ة التمويل األفريقية، أن 

ااملؤسسة تمتلك سجااملؤسسة تمتلك سجا
باألجه���زة  الطبي���ة  واملعاه���د 

والتجهي���زات لخدمة املرضي 
باملجان، ودعم ذوي اإلعاقة 
إل���ى عناصر  وتحويله���م 
�ال ��ال ��ال  خ� م���ن  خ��منتج���ة  م���ن  �منتج���ة 
املساهمة الجزئية لتكلفة 
األجه���زة التعويضي���ة 
والدراجات  والطبي���ة، 

والكراسي  البخارية 

أن  وأوضح���ت 
ينته���ج  البن���ك 

ذوي  دم���ج  سياس���ة 
اإلعاقة في جميع سياساته، 

حيث س���اهم البن���ك بإجمالي 2
مليون جنيه في ش���راء دراجات وأجهزة 
تعويضية لذوي اإلعاق���ة وتقديم خدمات 

وأضاف���ت وزي���رة التضام���ن، أن البنك 

وبن���اء الوط���ن م���ن الداخل، 
حي���ث س���اهم البن���ك في 
الطلبة  مصاري���ف  دف���ع 
املتميزي���ن وغير القادرين 
بجامع���ة زوي���ل للعل���وم 
والتكنولوجيا بقيمة مليون 

و500
وأكدت القب���اج أن البنك 
يواص���ل تقدي���م النموذج 
الرائد في تحمل املس���ؤولية 
وجه،  أكمل  على  املجتمعية 
ويخطو خط���وات كبيرة في 
طريق مساهماته الدائمة على 
كل املستويات، خاصة االرتقاء 

بالرعاية الصحية، من خ
األنشطة واملساهمات، وقد تمت املساهمة 
ف���ي دع���م ع���دة مستش���فيات باألجهزة 
الطبية مثل مستش���فى القص���ر العيني، 

ومركز خدمة مرضى ألزهايمر 

اسالم عبدالفتاح

محمد معيط

نيفني القباج

هشام عز العربحسني اباظة
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أك���د عاء ف���اروق رئيس مجل���س إدارة البنك الزراع���ي املصري أن 
البنك يحق���ق تقدماً كبيراً في نتائج األعمال ومؤش���رات األداء بنهاية 
2022 نتيج���ة النجاح املتس���ارع الذي تحققه خطة التطوير الش���املة 
التي ينفذها البنك حاليا بكافة قطاعاته لتحسني مستوى جودة خدماته 
املصرفي���ة والتمويلية بما ينعكس عل���ى تلبية إحتياجات العماء ويتيح 
للبنك ممارسة دوره كأحد املؤسسات املصرفية املتخصصة في تمويل 
القط���اع الزراعي بكافة مجاالته اإلنتاجية ويس���هم في تحقيق التنمية 
املس���تدامة ،تنفيذا لتوجيه���ات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس���ي 

رئيس الجمهورية وتماشيا مع رؤية مصر 2030.
وكش���ف فاروق- في تصريحات خاصة ل�«الحص���اد«  عن أن البنك 
حقق معدالت نمو متس���ارعة في نتائج أعماله خال العامني املاضيني 
،مؤكدًا أن حجم محفظة ودائع البنك إرتفعت إلى نحو 144 مليار جنيه 
بنهاي���ة 2022 بنس���بة نمو بلغت أكثر م���ن  200 % خال عامني وهو 
م���ا يعكس ثقة العماء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيس���ير 
معاماته���م وفق أح���دث النظم املصرفية وهو م���ا يؤكده أيضا تنامي 
قطاع التجزئة املصرفية والذي يصل حجم تعاماته اإلئتمانية إلى نحو 

11.236 مليار جنيه يستفيد منها نحو 88.551 عميل .
وأوض���ح أن محفظة القروض تنامت بصورة كبيرة بنس���بة نمو بلغت 
142 % خ���ال آخرعامني حيث بلغ حجم املحفظة نحو 64 مليار جنيه 
ف���ي 30 نوفمبر 2022 وبلغ ع���دد العماء املس���تفيدين من القروض 
املتنوع���ة الت���ي يقدمها البنك نحو 670 ألف عمي���ل نتيجة اتباع البنك 
لسياس���ات إئتمانية جادة لربط االقراض باالنتاج بما يمكن البنك من 
ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل املشروعات الزراعية واالنشطة 
الصناعية املرتبطة بها وتحفيز األس���تثمار في القطاع الزراعي بكافة 
مجاالته اإلنتاجية بما يحقق رؤي���ة الدولة في تعظيم اإلنتاجية والقيمة 
املضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية اإلنتاج الزراعي والحيواني .
وأش���ار رئيس البن���ك الزراعي املص���ري أن  80 % من حجم محفظة 
الق���روض موجه في األس���اس لدع���م القطاع الزراع���ي والصناعات 
املرتبطة به باجمالي نحو 50 مليار جنيه ، من بينها نحو 10  مليارات 
جنيه س���لف زراعية يس���تفيد منها نحو 650 ألف م���زارع بعائد 5 % 
لزراعة نحو 970 أل���ف فدان حيث ضاعف البنك خال العام املاضي 
م���ن حجم التمويل املوجه إلنتاج املحاصيل الزراعية نظرا التباع البنك 
سياس���ات جديدة اس���تهدفت تعدي���ل الفئات التس���ليفية للمحاصيل 
الزراعية بنس���ب تت���راوح بني 25 و 70 % لبع���ض املحاصيل خاصة 
املحاصيل اإلستراتيجية ملساعدة املزراعني على تحمل ارتفاع  تكاليف 
اإلنتاج ومستلزمات الزراعة ويستهدف البنك زيادة عدد املستفدين من 
تلك القروض إلى 450 ألف مزراع خال العام املقبل من خال التوسع 
ف���ي منح قروض اإلنتاج النباتي لصغار املزراعني واملنتجني في الريف 
واملش���روعات الزراعية في املناطق التنموية الجديدة لتحفيز االستثمار 

في القطاع الزراعي .
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي املصري للعمل على تنمية 
الث���روة الحيوانية فقد بلغ حجم التمويل ملش���روعات االنتاج الحيواني 
نحو 16.5 مليار جنيه استفاد منها نحو 176.041 عميل لتربية نحو 
640 ألف رأس ماشية، فيما بلغ حجم تمويل مشروعات الثروة الداجنة 
والس���مكية بلغ نحو 285 ملي���ون ،كما يعتبر البنك الزراعي ش���ريكًا 
إستراتيجيًا وأكبر البنوك املمولة للمشروع القومي إلحياء البتلو والذي 
يتم تنفيذه وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة 
الزراع���ة حيث بلغ إجمالي التموي���ل املمنوح من البنك نحو 4 مليارات 
جنيه تم منحها ألكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس 
ماش���ية ،فيما بلغ حجم التمويل النش���اء وتطوير مراكز تجميع األلبان 
نح���و 173 مليون جنيه لتمويل ، بينما بلغ حجم التمويل املوجه لتمويل 

التصنيع الزراعي والخدمي نحو 18.353 مليار جنيه.
  كم���ا كث���ف البنك الزراعي املص���ري جهوده خ���ال الفترة املاضية 
لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل املنتفعني بمشروعات اإلستصاح 
الزراعي الكبرى والتي تس���تهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع 
تنمي���ة الري���ف املص���ري “املليون ونصف ف���دان “ والدلت���ا الجديدة 
ومس���تقبل مصر وتوشكى وغيرها من خال إتاحة برامج تمويلية تفي 

بكافة إحتياجات املزراعني واملنتجني لتحفيز اإلستثمار الزراعي
 وشدد على أهمية تمويل املشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها 
ف���ي دعم وتنمية  اإلقتصاد الوطني وقدرته���ا على توفير فرص العمل 
املباش���رة وغير املباش���رة لقطاع عريض من سكان الريف حيث ارتفع 
عدد الش���ركات الكبرى التي يمولها البنك من 65 شركة حجم تمويلها 
نحو 4.3 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل إلى 110 شركة 
حج���م تموياتها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه وفقا ملحفظة 30 نوفمبر 
2022 أي بنس���بة نم���و بلغت نحو 131 % وهو إنج���از جديد يضاف 

لجملة اإلنجازات التي حققها البنك خال العام   . 
وحظي���ت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياس���ات البنك وخطط 
العمل ما س���اهم في زيادة حجم التمويل املوج���ه للزراعات التعاقدية 
خاصة م���ع محصول الفراولة ف���ي القليوبية وبنجر الس���كر في كفر 
الش���يخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع الس���كر في عقود ثاثية 
م���ع املزراعني لتوريد القصب في محافظ���ات الصعيد حيث بلغ حجم 

التمويل املوجه لزراعات قصب السكر نحو 1.6 مليار جنيه . 
 وأك���د فاروق حرص البنك على دعم وتمويل املش���روعات املتوس���طة 
والصغي���رة ومتناهية الصغر باعتبارها املُحرك الرئيس���ي لاقتصاد 
الوطني وأحد املجاالت األسرع نمًوا لتعزيز النمو االقتصادي السيما 
فى ظل الحاجة املتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مش���كلة البطالة 

ورفع معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية .
وش���دد عل���ى أهمية التوجه نح���و دعم هذا القطاع وفق���ا لرؤية مصر 
2030 لتحقي���ق عدة أهداف ،من بينها خلق فرص عمل حقيقية ، ودعم 

الصناع���ة الوطنية واالبتكار، بم���ا يعزز الكفاءة واإلبت���كار باملجاالت 
الزراعية والصناعي���ة املختلفة، وزي���ادة الصادرات،وامليكنة والتحول 

الرقمي ما يسهم في تحقيق النمو االقتصادي   .
وقال فاروق : “ يمثل تمويل األنشطة واملشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ومتناهي���ة الصغر نحو 70 % من حج���م محفظة البنك ، حيث بلغ عدد 
املش���روعات متناهي���ة الصغر التي قام البنك بتمويله���ا بنهاية نوفمبر 
2022 نح���و  440.684 مش���روع لألفراد والش���ركات حصلت على 
تموي���ات بقيم���ة  32.947 ملي���ار جنيه ،فيما ارتفع عدد الش���ركات 
الصغيرة من 4.073 ش���ركة ف���ي 31 ديس���مبر 2021 إلى 6.996 
شركة في نهاية نوفمبر 2021  تم تمويلها 5.880  مليار جنيه بنسبة 
تطور بلغت 44 % ،بينما ارتفع عدد الشركات املتوسطة املمولة من 75 
ش���ركة إلى 91 شركة حصلت على تمويات بقيمة 3 مليار جنيه، وهو 
م���ا يعكس اإلهتمام الكبي���ر الذي يوليه البنك لتنمي���ة هذا القطاع من 
املش���روعات  كما يحرص البنك على تمويل األنش���طة متناهية الصغر 
للمرأة حيث بلغ قام البنك بضخ 200 مليون جنيه لتمويل مش���روعات 

املرأة الريفية في القرى  لتمكينها إقتصاديًا .
وأش���ار أن البن���ك يس���عى جاه���دًا لترس���يخ مفهوم ري���ادة األعمال 
،باعتباره���ا قاطرة النمو االقتصادي من خ���ال خفض معدالت الفقر 
والبطالة ورفع معدالت النمو واالس���تدامة  مش���يرا إلى أن  البنك قام 
بتفعي���ل دور مراكز خدمات تطوير األعم���ال ضمن مبادرة رواد النيل 
تنفيذًا لتوجيهات البنك املركزي املصري لدعم ريادة األعمال وتشجيع 
االبت���كارات كخطوة إس���تراتيجية لتحقيق أهداف التنمية املس���تدامة 
ورؤية مصر2030 وتهدف تل���ك املراكز إلى دعم رواد األعمال وزيادة 
عدد املش���روعات الصغيرة واملتوسطة، وتش���جيع الشركات الناشئة 
والقائم���ة ف���ي القطاعات االقتصادية املس���تهدفة خاص���ة في مجالي 
الزراع���ة والتصنيع الزراعي ،وذلك من خال تحويل األفكار اإلبداعية 
للش���باب ورواد األعمال إلى  مش���روعات حقيقي���ة على أرض الواقع،  
باإلضافة إلى دعم املش���روعات القائمة بالفعل بكافة سبل الدعم الفنية 
والبش���رية التي يوفره���ا البنك بما يعزز املنت���ج املحلي وخلق صناعة 
وطنية تنافس���ية قادرة على املنافس���ة في الس���وق الوطني لتحل محل 
نظيرتها املس���توردة باإلضافة إلى فتح أس���واق جديدة على الصعيد 

الدولي، وخلق فرص عمل.
وق���ال فاروق : “ هدفنا األكبر يكون لنا تواجد ظاهر فيها الس���تيعاب 
كافة املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة وتقديم كاف���ة اوجه الدعم لها 
،نظ���را لقدرة ه���ذا القطاع على تحقي���ق التنمي���ة اإلقتصادية الكاملة 
واملستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة ودفع عجلة التنمية، 
مشيرًا إلى أن البنك افتتح حتى اآلن 4 مراكز لتطوير األعمال في كل 
من املنصورة وبني س���ويف و6 أكتوبر وبنها ،وهناك 5 مراكز جديدة 
جاه���زة لافتتاح قبل نهاية العام ونس���تهدف إنش���اء 20 مركًزا  في 
كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة مدروس���ة للتوس���ع فى مراكز 
خدمات تطوير األعمال فى عدد من أماكن تركز املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة يتم اختيارها بعناية بناًء على  دراسات واسعة إلحتياجات 
الس���وق ، كما ندرس إنش���اء مراكز ملحقة بالفروع الرئيس���ية للبنك 
بعدد من املدن والقرى الس���تيعاب كافة املش���روعات الفردية واألفكار 

الجديدة للشباب “ .
وحول جهود البنك في تحقيق أهداف املبادرة الرئاسية “ حياة كريمة” 
أكد فاروق أن مبادرة “ حياة كريمة “ مبادرة تاريخية وغير مس���بوقة 
تستهدف تطوير وتغيير شكل الحياة في كل قرى مصر ،وهو ما يمثل 
إنجازا جديدا يض���اف لقائمة االنجازات التي تحققها الدولة املصرية 

في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وق���ال فاروق : “م���ا يقوم به البنك الزراعي املص���ري لتحقيق أهداف 
مب���ادرة حياة كريم���ة ،هو بمثابة دس���تورعمل ،ومحور رئيس���ي في 
اس���تراتيجية البن���ك ،حي���ث نركز في األس���اس على مح���ور التنمية 
االقتصادية والتش���غيل من اجل تحسني مستوى معيشة سكان الريف 
،والذي���ن يمثلون نحو 60 إلى 70 % من قوة العمل في مصر، وبالتالي 
نس���عى لتحويلهم إلى قوى منتجة من خ���ال إتاحة حزمة متكاملة من 
الفرص التمويلية لتحفيز وتش���جيع سكان الريف على العمل واالنتاج 
من خال إطاق مش���روعات متناهية الصغر،واقامة أنش���طة إنتاجية 
صغيرة بهدف توفير فرص عمل حقيقية لتمكني املرأة والشباب ،وتوفير 
مصدر دخل جيد لكل أفراد األس���رة ويحقق الحياة الكريمة لهم ،وهو 
مايس���هم في تحسني جودة املعيشة ،ويحقق نقلة تنموية وحضارية في 

جميع قرى الريف املصري«.
وأش���ار إلى حرص البنك عل���ى تنظيم مؤتمرات ولق���اءات جماهيرية 
وقواف���ل توعوية تج���وب كافة قرى”حي���اة كريمة للتوعي���ة بالخدمات 
املصرفي���ة والتمويلية الت���ي يقدمها البنك لس���كان الريف، وتحفيزهم 
للتعامل مع القطاع املصرفي الرس���مي لتحقيق الشمول املالي ألهميته 
فى تحس���ني معدالت النم���و االقتصادى وزيادة الوع���ي املالي للمرأة 
والش���باب وتمكني كافة فئات املجتمع م���ن إدارة أموالھم ومدخراتھم 
بش���كل آمن. . كما يحرص البنك على تحقيق مبدأ التكافل اإلجتماعي 
وتقديم يد العون لألسر األكثر احتياجا والفئات األولى بالرعاية والذي 
يمثل أحد أهم أهداف املبادرة الرئاس���ية حياة كريمة لتحسني مستوى 
معيش���ة س���كان وذلك من خال العديد من القنوات من بينها تيس���ير 
زواج الش���باب والفتيات املقبل���ني على الزواج من ق���رى حياة كريمة 
وتوزيع املس���اهمات العينية عليهم وذلك في احتفالية كبيرى يحضرها 
الس���ادة املحافظني واعضاء مجلسي النواب والشيوخ في كل محافظة 
باإلضافة إلى تس���ديد ديون الغارمات حرصا على تماس���ك األس���ر 

ووحدتها خاصة السيدات الائي تعولن أسرهن .  

مؤشرات البنك خالل 2022
وطبق���ا لتصريحات "أش���رف القاض���ي" عن عام 
2022 فق���د حج���م محفظة الق���روض بالبنك بلغت 
خ���ال 2022 حوال���ي  20 مليار جني���ه، فيما بلغ 
إجمال���ى حجم محفظ���ة الودائع 46 ملي���ار جنيه، 
وقال أنه ال يس���تهدف جذب مزيد من الودائع خال 
الفت���رة الحالية، ونكتفي بودائ���ع التجزئة والودائع 
ذات األس���عار الجيدة، ونركز بشكل أكبر على نمو 
معدالت اإلقراض، السيما وأننا نستهدف الوصول 
بمع���دل توظيف القروض إلى الودائع إلى 50% بداًل 

من 44 حالًيا.
فيم���ا تخط���ت محفظ���ة التمويل العقاري الس���كان 
مح���دودي ومتوس���طي الدخل قد تخط���ت 2 مليار 
جني���ه.  وبذلك يك���ون املصرف املتح���د ثامن اكبر 
ممول السكان محدودي ومتوسطي الدخل بالسوق 
املصري وفقا لتقرير صندوق االس���كان االجتماعي 

ودعم التمويل العقاري.
ويق���دم املصرف املتح���د خدمة التموي���ل العقاري 
ملح���دودي الدخ���ل ف���ي 28 محافظ���ة بالتعاون مع 
صندوق االسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
لع���دد 12 ال���ف عميل.   وذلك في اط���ار توجيهات 
الس���يد رئيس الجمهورية ومبادرات البنك املركزي 
املصري لتمويل وحدات س���كنية السكان محدودي 
الدخل بعائد تنافس���ي وعلي م���دد طويلة تصل الي 

30 سنة.
وبل���غ إجمال���ى حجم محفظ���ة تمويل املش���روعات 
الكب���ري باملص���رف املتحد 3 ملي���ارات جنيه، ومن 
املس���تهدف ضح مزيد من التمويات بها خال هذا 

العام.
كما بلغ حجم محفظة القروض واملستهدف؟ وحجم 
مش���اركات البنك في القروض املشتركة؟ تستحوذ 
القروض املش���تركة على حوال���ي 5.3 مليار جنيه 
من إجمالي حجم محفظ القروض، ونس���عى لضخ 
تموي���ات جديدة باملحفظة بقيم���ة مليار جنيه خال 

العام الجاري.
ووصل  ع���دد عماء الخدم���ات الرقمية وصل الي 

حوالي 28 الف عميل علي مستوي الجمهورية.  
استراتيجية املصرف املتحد خالل 2023

وقد كش���ف القاضي  عن أهم  محاور استراتيجية 
املص���رف املتحد للع���ام الق���ادم 2023  وقال إنها 

تتضمن ما يلي :- 
•تضمنت مح���اور اس���تراتيجية املص���رف املتحد 
2023 التوسع في نطاق التمويل االخضر املستدام. 

باالضافة ال5 محاور رئيسية.  
وذل���ك من خال طرح مجموعة من املنتجات البنكية 
والحلول املصرفي���ة الجديدة واملبتكرة التي تتواكب 
م���ع احتياج���ات رج���ال الصناع���ة واملس���تثمرين 
واملواطن وتتوافق مع املعايي���ر البيئية العاملية للحد 
م���ن االنبعاثات الكربوني���ة وتقليل االثار الس���لبية 

للتغيرات املناخية. 
وم���ن ضمن املنتج���ات البنكية والحل���ول املصرفية 
التي يقوم املصرف املتحد بدراسه طرحها بالسوق 
2023 مش���روعات الطاقة املتجددة.  فاالستثمارات 
في مجال الطاقة املتجددة من مد ش���بكات وتخزين 
للطاقة س���يؤدي الي زيادة العائد املستثمر في هذا 
املجال علي املستوي االقتصادي واالجتماعي معا.   
كما ي���درس املصرف املتحد التوس���ع ف���ي تمويل 
مش���روعات النقل االخضر س���واء عملي���ة تحويل 
الس���يارات للعم���ل بالغاز الطبيع���ي والتي كان قد 
طرحه س���ابقا في 2021 .  كذلك تمويل اس���اطيل 

النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر.
•املش���اركة ف���ي خل���ق ف���رص اس���تثمارية لقطاع 
املش���روعات الصغي���رة واملتوس���طة خاص���ة م���ع 
التوس���ع الكبير للدولة املصري���ة والقطاع الخاص 
وتوفير حوافز اس���تثماية واقتصادية عالية في هذا 
القطاع الواعد.  باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية 
املجتمع وبن���اء قاعدة صناعي���ة وانتاجية مصرية.  
يش���ارك املصرف املتحد من خال حلوله التمويلية 
املتخصص���ة واملبتك���رة وخدماته الرقمي���ة العالية 
الجودة في بناء ثقافة انتاجية وزيادة املكون املحلي 
وتحسني جودته النطاق الصناعات الوطنية وتعظيم 

حجم الصادرات املصرية في مختلف املجاالت.
•العم���ل علي تطوير الحل���ول البنكية الرقمية لخدمة 
اغ���راض التنمية الش���املة والس���يما املش���روعات 
املتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول املالي.  من 
خال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية 
مث���ل : التمويل متناهي الصغر الس���ريع من خال 
املحفظة الرقمية وامكاية السداد عبر املحفظة.  وذلك 
بهدف القضاء علي العديد من املش���اكل االجتماعية 
واالقتصادية منها : البطالة والجريمة والفس���اد .. 
ال���خ.   فضا عن دورها الفعال في دمج االقتصاد 

املوازي بالرسمي وتحسني حياة املواطن.
•دعم االبتكارات والعقول املصرية الشابة في املجال 
املصرفي وغير املصرف���ي خاصة تعمل علي وضع 
حلول للمش���اكل االقتصادية وتعظيم االنتاج املحلي 

ف���ي قطاعات هامة م���ن االنش���طة االقتصادية مما 
يساهم في زيادة حجم الصادرات املصرية. 

•اس���تخدام تطبيقات الهندسة املالية كحلول مبتكرة 
للمس���اهمة في انهاء مش���اكل التعثر االقتصادي.  
وذلك من خال مبادرة البنك املركزي املصري التي 
تعم���ل علي عودة ال���روح للصناع���ة الوطنية للعمل 

واالنتاج مرة اخري. 
•املش���اركة وبقوة ف���ي تطبيقات االمن الس���يبراني 
واس���س التصدي لاحتيال, خاص���ة في ظل زيادة 
املعامات الرقمية وتوس���يع قاعدة الش���مول املالي 
س���واء من خال حمات التوعية الش���املة للعماء 
او م���ن خ���ال تطبيق���ات تام���ني وحماي���ة بيانات 
العم���اء واس���تثماراتهم.  كذلك مس���اندة فاعليات 
االستراتيجية القومية لامن السيبراني التي يقودها 

البنك املركزي املصري.    
•تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية 
الش���املة.  وذلك من خال إدراج خصائص خدمية 
جديدة تجذب جميع ش���رائح املجتمع.  مما يساهم 
في توسيع قاعدة الشمول املالي وغرز الثقافة املالية 
الرقمي���ة مثل : املحفظة الرقمية – املوبيل البنكي – 
خدم���ة االنترنت البنكي للش���ركات – وخدمة ادارة 
الس���يولة النقدية cash management  وايضا 

املدفوعات االليكترونية للضرائب والجمارك. 
•مساندة خطط الدولة املصرية والبنك املركزي نحو 
التحول ملجتمع غير نقدي.  من خال انتشار الحلول 
والخدم���ات البنكي���ة العالية الج���ودة والتي تخدم 

املواطن املصري باختاف توزيعهم الجغرافي. 
•التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية 
مع تطوير وتحديث ش���بكة الف���روع الحالية ومراكز 
رواد الني���ل لخدم���ة العماء الحاليني واملس���تقبلني 
خاصة في اماك���ن التجمعات الصناعية والعمرانية 

واملثلث الذهبي ومحور التنمية. 
•اس���تحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع 
احكام الش���ريعة,  لتمكني املصرف املتحد ان يكون 

زراع التمويل االسامي بالسوق. 
•هذا فضا عن التوسع في تقنيات التدريب عن بعد 
او بالتواجد الفعلي داخل قاعات التدريب بالتعاون 
م���ع كبري املؤسس���ات التدريبية س���واء املحلية او 

العاملية مثل املعهد املصرفي املصري. 
•تبن���ي منظوم���ة التعلي���م الفني خاص���ة في مجال 
الح���رف اليدوية عبر الدراس���ة األكاديمية والتنفيذ 
عل���ي ارض الواق���ع.  فضا عن عق���د ورش عمل 
للتوعية بكيفية انشاء املش���روعات خاصة املتناهية 
الصغ���ر بهدف تحقيق التنمية الش���املة وتحس���ني 
دخل املواط���ن وتمكني فئات اقتصادي���ا مثل املرأة 
والشباب وتحقيق الش���مول املالي.  كذلك  الحفاظ 
عل���ى هذه الصناعة من االندث���ار وخلق جيل جديد 

من الصناع املهرة. 
•االنخ���راط الكام���ل مع فئ���ات املجتم���ع املختلفة 
بسلس���لة من االنش���طة والبرام���ج املتخصصة في 
الحماية واملس���اندة االجتماعي���ة خاصة في مجال 
الصحة والتعلي���م لألطفال والش���باب.  فضا عن 
املبادرات القومية  لتحقيق مبادئ التنمية املستدامة 

والتي أقرتها مصر والعالم.   
عروض االستحواذ

كان البن���ك املركزي املصري من���ح موافقة في وقت 
س���ابق من العام الجاري لصندوق االس���تثمارات 
العامة السعودي، وكذلك لشركة )ADQ(، إحدى 
الصناديق السيادية إلمارة أبو ظبي، إلجراء فحص 

نافي للجهالة على املصرف املتحد.
وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، ولكن 
لم يتم حس���م أي عروض مقدم���ة منهما، وهو األمر 
الذي يقرره البنك املركزي باعتباره مالكا للمصرف 

املتحد.
ويس���عى البنك املركزي لبيع املص���رف املتحد رغم 
قوت���ه املالية إل���ى رغبته للتخلص م���ن ملكيته التي 
استمرت على مدار 16 عاما، فوفقا للقانون ال يجوز 
للمرك���زي امتاك البن���وك، باعتب���اره الرقيب على 
الجهاز املصرفي وليس كأحد الاعبني في السوق.

ويمتل���ك البن���ك املرك���زي حاليا نح���و 99.9% من 
أس���هم بنك املصرف املتحد، وه���و الكيان الذي تم 
إنش���اؤه في عام 2006 من خ���ال دمج 3 بنوك لم 
تس���تطع الصمود وهي )املصرف اإلسامي للتنمية 
واالس���تثمار، وبنك النيل، والبن���ك املصري املتحد( 
ضم���ن تنفيذ خط���ة إص���اح الجه���از املصرفي، 
وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنًكا إلى 39 

فقط، والعمل على تقوية مراكزها املالية.
القاضي ينفي ما أعلنته بلومبرج

وخال ديس���مبر من العام 2022 ..أعلنت بلومبرج 
إن صندوق االستثمارات العامة السعودي يخوض 
محادثات متقدمة من أجل االستحواذ على املصرف 
املتحد، اململ���وك للبنك املركزي املصري، في عرض 
قيمته 600 مليون دوالر ، وفق ما نقلته بلومبرج عن 

مصادر مطلعة.
وردا عل���ي م���ا أعلنت���ه بلومب���رج ، وف���ي س���ؤال 

ل�"الحص���اد"  قدمت���ه ل�"أش���رف القاضي" رئيس 
املصرف املتحد ..أكد أن الرقم الذي أعلنته ش���بكة 
بلومبرج غير منطقي خاص���ة وأن هناك العديد من 
الصناديق التي تقدمت بالكثير من عروض الفحص 
الناف���ي للجهالة ..وأنه لم يح���دث تقديم رقم محدد 

"لتثمني" صفقة األستحواذ علي املصرف املتحد 
"املصرف املتحد" يحقق 45 انجازا 

اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
وفي بيان صادر عن املصرف املتحد ، تحت عنوان " 
كشف حساب املصرف لعام 2022 " ..قال أشرف 
القاض���ي – رئيس مجل���س االدارة -  أنه  في ظل 
التحديات العاملية الكبيرة التي فرضت نفسها علي 
الساحة االقتصادية واالجتماعية, استطاع املصرف 
املتحد ان يوثق مكانه املتميز بالس���وق بسلسلة من 
االنجازات االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية بلغ 
عددها 45 انجاز كما ابتكر املصرف املتحد  حزمة 
من الحلول البنكية التنافسية التي تهدف الي تدعيم 
توجة الدولة املصرية نحو جذب اس���تثمارات محلية 
وعاملية وتوطني الصناع���ة املصرية.فضا عن تلبية 
احتياج���ات العماء ف���ي ظل خطة الدول���ة للتحول 

الرقمي وتطبيقات االقتصاد االخضر.
قال القاضي، إن املصرف املتحد اس���تطاع تحقيق 
املعادل���ة الصعبة بني العمل وزي���ادة االنتاجية وبني 
اس���تغال املوارد املتاحة للمص���رف املتحد ليقدم 
منظوم���ة مؤسس���ية ناحج���ة قادرة علي املنافس���ة 
واالستحواذ علي شريحة اكبر من سوق املعامات 

البنكية املصرية.
اوال : عل���ي صعيد التمويات املش���تركة الكبري ، 
ش���ارك املصرف املتحد في العدي���د من التمويات 
املشتركة املبرمة من البنوك واملوجهه للمساهمة في 
تمويل االنشطة الصناعية والزراعية والخدمية،منها 
6 تمويات مشتركة باجمالي مبلغ في حدود 2.150 
ملي���ار جنيه موجه���ه لقطاع البت���رول واالتصاالت 

والقطاع الزراعي وقطاع التطوير العقاري.
وف���ي مايو 2022 - ش���ارك املص���رف املتحد في 
تحالف تمويلي لصالح ش���ركة القناة للسكر بقيادة 
البن���ك األهلي املصري بصفته املنس���ق الرئيس���ي 
األول ووكيل التمويل في نطاق التمويات الخضراء 
ضمن كوكبة من 9 بنوك بلغ حجم التمويل املشترك 
12.5 مليار جنيه. حيث تم تمويل جانب من التكلفة 
االس���تثمارية ملشروع اس���تصاح وتطوير مساحة 
181 أل���ف فدان بغ���رب محافظة املني���ا في نطاق 
البرنامج الرئاس���ي الس���تصاح 1.5 مليون فدان 
وال���ذي يقع منه نحو 600 أل���ف فدان بمنطقة غرب 
املنيا، الى جانب تأس���يس وتش���غيل مصنع إلنتاج 
السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر 

سنويًا.
وفي مارس 2022 - شارك املصرف املتحد  كأحد 
املس���اهمني في إطاق أول صندوق لدعم الرياضة 
املصري���ة تحت رعاي���ة وزارة الش���باب والرياضة 
وبنك مصر.وذلك بمش���اركة الدكتور عماد البناني 

والدكتورة س���وزان حمدي - العض���وان املنتدبات 
للصندوق وداليا شفيق - الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب لش���ركة بلوتون الدارة صناديق االستثمار 
ومجل���س ادارة الصن���دوق. فضا ع���ن نخبة من 
رؤس���اء مجالس ادارات عدد من املؤسسات املالية.
باالضاف���ة الي لفي���ف من املتخصص���ني في علوم 
الرياض���ة واالكاديمي���ني واالقتصادي���ني ورج���ال 

االعمال وعناصر الحركة الرياضية في مصر.
وف���ي اغس���طس 2022 - وق���ع املص���رف املتحد 
وجامع���ة املنصورة وتكامل جامعات وس���ط الدلتا 
بروتوك���ول تعاون مش���ترك لدعم االبت���كار وريادة 
االعمال والش���ركات الناشئة في مجال املشروعات 
الصغي���رة لطلب���ة جامعات التكامل وعلي راس���ها 

جامعة املنصورة. 
وبخص���وص مج���ال التموي���ل العقاري الس���كان 
محدودي ومتوس���طي الدخل ، في سبتمبر 2022 
– اعلن املصرف املتحد تخط���ي محفظته التمويلية 
السكان محدودي ومتوسطي الدخل حاجز 2 مليار 
جنيه.وبذل���ك يك���ون املصرف املتحد س���ابع اكبر 
ممول السكان محدودي ومتوسطي الدخل بالسوق 
املصرف���ي، وذل���ك وفقا لتقرير صندوق االس���كان 

االجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وف���ي مج���ال االقتص���اد االخضر واملمارس���ات 
الصديقة للبيئة ، اعلن املصرف املتحد اصدار اول 
تقرير لقياس البصمة الكربونية باملراكز الرئيسية.
وذلك تماش���يا مع توجه���ات الدولة املصرية والبنك 
املركزي املصري نحو التحول لتطبيقات االقتصاد 
االخض���ر لتحقي���ق التنمية املس���تدامة وفقا لرؤية 
مص���ر 2030 والحد من االثار الس���لبية للتغيرات 

املناخية.
وفي س���بتمبر 2022 ، تم تقديم الدعم واملس���اندة 
ملحافظة جنوب س���يناء ف���ي اطار عملي���ة التحول 
 COP ملدينة خضراء استعدادا لعقد مؤتمر املناخ
27.فض���ا عن االش���تراك في عدد من االنش���طة 

الخضراء والتوعيوية ضمن حملة املحافظة.
ق���اد املصرف املتحد العديد م���ن الحمات القومية 
للش���مول املالي منذ 2018 املاضي.والتي تستهدف 
فئات مجتمعي���ة بعينها منها املرأة والش���باب علي 

مدار العام.
فضا عن الحملة املجتمعية الشاملة للشمول املالي 
وذلك ضم���ن مبادرة "حياة كريم���ة" التي تضمنت 
ع���دد من الجوالت املكوكية ف���ي عدد من محافظات 
الجمهوري���ة بلغ عددها 17 محافظ���ة منها القاهرة 
واس���يوط والش���رقية والدقهلي���ة واملنوفية وجنوب 

سيناء واالسكندرية والطور.
وفي مجال التنمية املجتمعية املس���تدامة شهد يناير 
2022، قيام املصرف بتوجي���ه ميزانية هدايا العام 
الجديد لدع���م مبادرة "حياة كريم���ة" بالتعاون مع 
صندوق تحيا مصر.وذلك تزامننا مع اعان  رئيس 
الجمهورية عام 2022 ع���ام العمل املدني, بمنتدي 
ش���باب العالم في نس���خته الرابعة, ق���ام املصرف 
املتح���د باطاق مب���ادرة قومية تحت ش���عار "علي 
الخي���ر نتحد" بتوجيه ميزاني���ة هدايا العام الجديد 
لصالح صندوق تحيا مصر - برنامج حياة كريمة.

وفي يناير 2022 - اطلق املصرف املتحد مش���روع 
قواف���ل الخير لذوى اإلحتياج���ات الخاصة بجنوب 
ووسط س���يناء لعدد 1100ش���خص، ثم في مارس 
2022 مسابقة القرآن الكريمي، وفي ابريل كراتني 
إطعام ش���هر رمض���ان بالتعاون مع بن���ك الطعام 
املص���رى،و دعم جمعية رعاي���ة األيتام بقرية املعنى 

– محافظة قنا،واالحتفال بيوم اليتيم.
وفي ديس���مبر 2022 ، استكماال ملس���يرة التعاون 
املش���ترك بني املصرف املتحد ومؤسس���ة بهية, تم 
توقي���ع برتوكول التعاون املش���ترك ب���ني املصرف 
املتحد احد اهم املؤسس���ات االقتصادية ومؤسسة 
بهي���ة احد اهم مقدم���ي الخدمات الطبي���ة املجانية 
وفقا ملعايير الج���ودة العالية املطبقة.وذلك في اطار 
دعم محاربات بهية واالس���تعدادات الكبري الفتتاح 

املستشفي الجديد ملؤسسة بهية بالشيخ زايد. 
وش���هد يناي���ر 2022 ، من���ح مؤسس���ة جلوب���ال 
ايكونومي���س البريطاني���ة، اش���رف القاضي رئيس 
املصرف املتحد جائزة القيادة املحترفة للمؤسسات 

البنكية عن عام 2021 
 Leadership Outstanding
 Contribution Towards Banking

Sector
وفي س���بتمبر 2022 -اعلنت مجلة انترناش���ونال 
فينان���س IMF االنجليزي���ة فوز املص���رف املتحد 
بجائ���زة " أفضل القنوات املصرفي���ة اإللكترونية - 

مصر 2020" .
وفي اكتوبر 2022 - اقامت شركة رخاء لاستثمار 
الزراعي – الس���عودية, برئاس���ة الشيخ عبد اهلل 
بن ابراهيم بن عبد اهلل الخريف تكريم اس���تثنائي 
للمص���رف املتح���د, كش���ريك اس���تراتيجي بهدف 
تسليط الضوء علي سياسته الداعمة لاستثمارات 
العربية والتوسع في االنتاج الزراعي وتنمية الثروة 
الحيوانية وساسل القيمة, لتحقيق االكتفاء الذاتي 

محليا ورفع معدالت التصدير عامليا.

بالتوازي مع تحقيق البنك لقفزة كبري  في نتائج األعمال ومؤشرات األداء بنهاية 2022 
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»عالء فاروق«  يكشف دور البنك الزراعي املصري يف خطة الدولة 
لزيادة الرقعة الزراعية وحتفيز االستثمار بالقطاع الزراعي  

  ابرام العديد من 
التمويالت المشتركة 
ذات ابعاد اقتصادية 

وبيئية واجتماعية هامة.
 طرح حزمة من 

الحلول البنكية المبتكرة 
والمتفردة تقليدية او 

متوافقة مع احكام 
الشريعة.

  تكثيف الجهود 
لتوطين قطاع 

المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والمتناهية 

الصغر.
  اطالق منتدي "لكي" 

لدعم وتمكين المراة 
المصرية.

   200 % ارتفاعا في محفظة ودائع البنك و 142 % في محفظة القروض خالل عامين
 80 % من حجم محفظة القروض موجه لدعم القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به

 16.5 مليار جنيه لتمويل االنتاج الحيواني و 10  مليارات جنيه سلف زراعية لصغار المزراعين

  مواكبة التوجه نحو تحقيق النمو المستدام والتحول إلى 
االقتصاد األخضر أهم ركائز استراتيجية 2023

   افتتاح 5 مراكز جديدة لتطوير األعمال العام المقبل ضمن مبادرة رواد النيل لدعم مشروعات 
الشباب  التوسع في التمويل متناهي الصغر ودعم األسر األكثر احتياجا لتحسين مستوى معيشة 

سكان القري لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ناصر املصرى

المصرف المتحد ينتهي من كشف حساب عام 2022 ب�45 إنجاز اقتصادي واجتماعي وثقافي

أشرف القاضي ينفي إدعاءات بلومبرج ..
ويكشف حقيقة عروض اإلستحواذ علي املصرف املتحد 

فخال الس���نوات الخمسة عشر املاضية التي تمثل 
عمر بنك "املصرف املتح���د" لم يكن أكثر املتفائلني 
يتوق���ع أن يص���ل إلي ه���ذا الحد م���ن اإلنجازات 
والنجاح ليصبح أحد أهم الكيانات العش���ر الكبري 
ف���ي القط���اع املصرف���ي بمصر بع���د أن كان يقبع 
ف���ي املركز ال� 35 من بني البن���وك العاملة .. دخول 
"املصرف املتحد" كأحد أهم البنوك العش���رة  دللت 
عليه نتائجه خال العام األخير حيث تعدت أرباحه " 
1.5 مليار جنية، كما أصبح من أكبر البنوك ماءة 
ائتمانية  س���واء من حيث معدل كفاية رأس املال أو 
تفوق���ه في  وصول العائد علي األصول علي البنوك 
األخ���ري أو فيما يخص العائد عل���ي حقوق امللكية 
الذي لم يس���بقه بنك أخ���ر فيما وصل إليه ، بجانب 
كون���ه أحد أهم ثاثة بنوك من حي���ث البنية التحتية 
التكنولوجية وهو ما ادخل���ه في دائرة البنوك األهم 

بالقطاع املصرفي....
مؤشرات األداء

خ���ال يونيو من الع���ام 2022 ، جاءت نتائجه التي 
أعلنتها جمعيت���ه العمومية عن العام 2021 كالتالي 

 -:
حي���ث اس���تطاع البنك  تحقي���ق أرقام نم���و جيدة 
وملحوظة تخطت املليارات منذ س���نوات كان أقربها 
عام 2021 الذي س���جل البنك فيها نحو 1.5 مليار 
جنيه أرباحا بنهاية الع���ام املاضي. علي الرغم من 
املتغي���رات االقتصادية ش���ديدة التقلب التي مر بها 

االقتصاد العاملي في ذلك العام
شبكة فروع قوية منتشرة وماكينات الصراف اآللي 
يمتلك املصرف املتحد شبكة فروع قوية منتشرة في 
ربوع مصر بلغت نح���و 70 فرعا موزعة على أغلب 
محافظ���ات مص���ر، باإلضافة إلى ش���بكة ماكينات 

صراف آلي تجاوزت 220 ماكينة صراف آلي.
حقوق امللكية تتجاوز 9 مليارات جنيه

ومن أهم عوامل جذب املصرف املتحد للمستثمرين 
الع���رب واألجان���ب والكيانات املالي���ة الضخمة هو 
تحقيق البنك ملؤش���رات نمو مستدامة وحقوق ملكية 
تجاوزت 9 مليارات جنيه، باإلضافة إلى 5 مليارات 

جنيه رأس مال املصرف املتحد.
واس���تطاع املصرف املتحد النمو بحجم اعماله علي 
مس���توي التمويات بمختلف انواعها سواء لافراد 
والش���ركات من تمويات مش���تركة للمش���روعات 
القومي���ة الكبري او تمويات للش���ركات الكبري او 
الشركات املتوسطة والصغيرة واملتناهية الصغر او 
اف���راد ليصل حجم التموي���ات الي 65% من حجم 

املحفظة.
في حني حقق مؤش���ر اعم���ال املصرف املتحد نموًا 
ملحوظ���ا في حجم الودائع س���واء املعامات املالية 
التقليدية او املتوافقة مع احكام الشريعة خاصة في 
مجال التجزئة املصرفية. فقد س���جلت الودائع نحو 
45 ملي���ار جنيه بنهاية 2021 بزي���ادة قدرها %20 

مقارنة بعام 2020.
كما س���جلت محفظ���ة القروض والتس���هيات نحو 
19.5 ملي���ار جني���ه بزيادة عن عام 2020 بنس���بة 

.%23.4
كما ش���هد املصرف املتحد ضخ االس���تثمارات في 
مجال الفروع ومراكز الخدمات الرقمية ليصل عدد 
الف���روع الي 70 فرع وعدد املراك���ز الرقمية الي 5 

مراكز رقمية منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
باالضاف���ة ال���ي االس���تثمار ف���ي البني���ة التحي���ة 
التكنولوجي���ة لتتخطي اكثر من 7 مليار جنيه. وذلك 
اس���تكماال ملس���يرة املصرف املتحد منذ عام 2016 
والتي تهدف الي ميكنة جمي���ع العمليات املصرفية 
بهدف التحول الرقمي لخدمة العميل اي كان مكانه 

وعلي مدار الساعة7/24.
كذلك الدعم املس���تمر والتدريب للعنصر البش���ري 
ال���ي اكثر م���ن 70 الف س���اعة تدري���ب مكثفة في 
العدي���د من مجاالت العم���ل املصرفية املتخصصة. 
فضا عن رفع كفاءة العناصر البش���رية عن طريق 
دورات تدريبي���ة متخصصة وتطبيق للتعليم عن بعد 
مع كبري املؤسس���ات التعليمية بمص���ر والدولية. 
كذلك استمرار دعم مسيرة شباب اكاديمية النجوم 
الساطعة وتخريج الدفعة الثالثة منهم لتصبح قاعدة 

تفريخ قيادات املستقبل للمصرف املتحد.
باألضاف���ة إلي الدع���م واملس���اندة املجتمعية بنحو 
30 ملي���ون جنيه مصري تقريب���ا خال عام 2021 
لدعم ومس���اندة كبري اجهزة الدولة واملؤسس���ات 
االهلي���ة منه���ا : وزارة التربي���ة والتعلي���م والتعليم 
الفني ووزارة الصحة ووزارة التضامن االجتماعي. 
كذلك املؤسسات االهلية مثل : صندوق تحيا مصر 
ومؤسس���ة مص���ر الخير ومؤسس���ة بهي���ة ومعهد 
االورام.  فضا عن مش���اركة توجه الدولة املصرية 
نحو توجية الدعم واملس���اندة ملب���ادرة حياة كريمة 
ومب���ادرة اوالدن���ا ف���ي عنينا.   والعم���ل جنب الي 
جنب مع مبادرة الحكومة لتطوير املنظومة الصحية 
وتوفي���ر لقاح كورونا كذلك العمل ضمن توجة البنك 
املركزي املصري نحو دعم الشباب وريادة االعمال 

والشركات الناشئة من خال مبادرة "رواد النيل"
•ويمتلك املصرف املتحد مقرا في العاصمة اإلدارية 

باستثمارات بلغت قيمتها ملياري جنيه

خالل الشهور األخيرة من عام 2022 ثار جدل كبير حول عروض اإلستحواذ من بعض الصناديق العربية علي بنك المصرف المتحد ..وأشارت العديد من التقارير الصحفية 
– المجهولة المصدر- عن تحديد قيمة تلك العروض ..إال أنه من المؤكد أن عملية بيعه ستتم وتتبقي العقبة الرئيسية وهي تحديد السعر المناسب الذي ما يزال 

حتي كتابة تلك السطور دون المستوي المطلوب من جميع صناديق الثروة التي تقدمت بعروض للفحص النافي الجهالة ..نظرا لما يتمتع به هذا الكيان من أمكانيات 
ضخمة جعلته يقبع ضمن أهم عشرة بنوك عاملة في الساحة المصرفية المصرية ..وقبل الخوض في تفاصيل عروض االستحواذ ورد أشرف القاضي رئيس المصرف 
المتحد عن التقارير التي تناولتها في تصريحاته الخاصة ل�"الحصاد" عنها-  نعرج إلي األمكانيات التي أصبح يتمتع بها هذا البنك والتي جعلته محط أنظار العديد من 

تلك الصناديق لالستحواذ عليه ..

القاضي يعلن استراتيجية المصرف المتحد خالل عام 2023    

 • اطالق منتدي "اجيال" لتحفيز وتاهيل الشباب      •  4 جوائز اقليمية ودولية للمصرف املتحد خالل 2022

حسن غامن يكشف لـ»احلصاد«  أهم مالمح 
استراتيجية بنك التعمير واإلسكان خالل 2023

وأض���اف أن أهم مامح خطط البنك االس���تراتيجية لعام 
2023، تأتي اس���تكماال ملا تم تحقيقه من انجازات خال 
عام 2022 في مختلف مجاالت العمل املصرفي وبمعدالت 
نمو قوية، وأوضح غانم أن اس���تراتيجية 2023 تتمحور 
حول تحقيق رضا العماء  وتلبية احتياجاتهم في مختلف 
املجاالت من خال التوس���ع في ط���رح خدمات ومنتجات 
مصرفية مبتك���رة بهدف تدعيم مركزه التنافس���ي وتلبية 
احتياج���ات كافة ش���رائح العماء الحالي���ني واملرتقبني، 
والحرص عل���ى تقديم وتطوير الخدم���ات الرقمية ملواكبة 
التغيرات املتاحقة في التكنولوجيا املالية للتيس���ير علي 
العم���اء في القيام بمعاماته���م املصرفية اليومية، زيادة 
االنتش���ار و التوس���ع الجغراف���ي من خال زي���ادة عدد 
الفروع و ماكينات الص���راف اآللي في جميع املحافظات 
للوص���ول إلى العماء أينما كانوا و تقديم خدمة مصرفية 
متميزة لهم، االس���تمرار في تطبيق خط���ة البنك الداعمة 
للش���مول املالي وجذب ش���رائح جديدة من املجتمع غير 
مش���مولة مصرفيا بالش���كل الكافي للتعامل مع القطاع 
املصرفي لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
املستدامة، الحرص علي تقديم الدعم و التدريب للعاملني 
علي مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية 
قدراته���م املهني���ة لتقديم افض���ل خدمة للعم���اء بأعلى 
مس���تويات الجودة و الكفاءة ، تطوير و رفع كفاءة مراكز 
االتص���االت الخاصة بالبنك لضمان حصول العميل على 
أفضل و أسرع خدمة للرد على استفساراتهم و خدمتهم.

وأضاف غانم، أن اس���تراتيجية 2023 تستهدف ترسيخ 
مبدأ االستدامة في مختلف أنشطة وأعمال البنك وتعزيز 
خط���ط الدول���ة والبنك املرك���زي للتحول إل���ى االقتصاد 
األخض���ر وذل���ك من خال زي���ادة االس���تثمار األخضر 
للتخفي���ف من اثار تغيير املناخ، ومواكبة تطبيقات التحول 
إلى االقتصاد األخضر كخطوة اس���تراتيجية نحو تقليل 
املخاط���ر البيئي���ة املرتبط���ة باالقتصاد وتحقي���ق التنمية 

املستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.  
ص���رح غان���م، أن البنك تمك���ن من تحقيق طف���رة كبيرة 
خ���ال فترة وجي���زة، وتمكن من تعزي���ز صورته الذهنية 
كبنك تجاري ش���امل يقدم مختل���ف الخدمات واملنتجات 
املصرفية التي تلبي احتياجات كافة شرائح املجتمع، بما 
يتواكب مع متطلبات الس���وق املصرفي ومبادئ املنافسة، 
مع متابعته املس���تمرة لتطبيق كل ما يس���تجد في السوق 

املصرفي العاملي واملحلي.
ن���وه غانم أن البنك يحرص على إط���اق وتطوير خدمات 
ومنتجات تنافسية في ضوء اس���تراتيجية البنك الداعمة 
للش���مول املالي وجذب ش���رائح جديدة من املجتمع غير 
مشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، بهدف جذبها للتعامل 
م���ع القط���اع املصرفي وإتاح���ة العديد من التيس���يرات 
املختلف���ة لعمائه من ذوي الهم���م بالفروع، وتمكينهم من 
االس���تفادة التامة من كافة الخدمات واملنتجات املصرفية 
وإنهاء معاماته���م املصرفية بس���هولة دون الحاجة إلى 
املساعدة، حيث يوفر البنك بعدد من فروعه موظف مدرب 
على تقديم الخدمات لذوي الهمم وكبار الس���ن والتعامل 
معهم بلغة اإلش���ارة، اس���تمارات فتح الحس���اب بطريقة 
براي���ل وخاصية الش���رح الصوتي للش���روط و االحكام، 
خدمة عدم االنتظار في صفوف العماء والتوجه املباش���ر 
للموظف املس���ؤول، باإلضاف���ة إلى تقدي���م البنك لخدمة 
اإلعفاء من مصاريف فتح الحس���ابات)الجارية-التوفير( 

لعمائه من ذوي الهمم.
 وأكد غانم على حرص بنك التعمير واإلس���كان على دعم 
املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة، ورواد األعمال، نظرًا 
لدورهم في تدعيم االقتصاد القومي والتنمية املس���تدامة، 
باإلضافة إلى مس���اهمتهم في دع���م الصناعة واالبتكار 
بما يعزز مس���توى الكفاءة واالبتكار باملجاالت الصناعية 

املختلفة. 
وأش���ار إلى مش���اركة مصرفه في “مبادرة رواد النيل” 
الت���ي أطلقها البن���ك املركزي بالتعاون م���ع جامعة النيل 
بتبن���ي ع���دد م���ن املبتكري���ن ورواد األعمال ف���ي مجال 
التش���ييد، الزراعة والبناء، بتوفير امل���كان والدعم الفني، 
التسويقي، القانوني واملالي، بهدف الوصول إلى منتجات 
وحل���ول مبتكرة لتطوي���ر صناعة مواد البن���اء املحلية مع 
مراعاة ُبعد االستدامة، مشيرا إلى مشاركة البنك برعاية 
ال���دورة الرابعة لحاضن���ة األعمال الهندس���ية للمبادرة 
الوطنية “رواد النيل”، والتي تدعم تحقيق أهداف التنمية 
املس���تدامة 2030، به���دف تعزيز الصناعات املس���تدامة 

ومواجهة مخاطر تغير املناخ.
منوها أن مصرفه قام بتفعيل مراكز تطوير وريادة األعمال 
“رواد الني���ل” بكًا من 6 أكتوبر وس���وهاج، مضيفًا بأن 
هذه املراكز تس���تهدف دعم رواد األعمال واملش���روعات 
الصغيرة واملتوس���طة من خال تزويده���م بخدمات غير 
مالية وخلق بيئة استش���ارية مائمة لتحسني بيئة عملهم 
وتمكني الشباب من إقامة مشروعاتهم الخاصة، باإلضافة 
إل���ى تمكينهم م���ن التواصل مع كافة مقدم���ي الخدمات 
وتطوير األعمال، بما يس���هم في تحقيق النمو االقتصادي 

وخلق فرص العمل.
ويح���رص بنك التعمير واإلس���كان على تحقي���ق التنمية 
الشاملة في كافة قطاعات املجتمع، من خال استراتيجية 
هادف���ة للمس���ئولية املجتمعي���ة، حيث إنه م���ن أهم القيم 
واملبادئ األساس���ية لبنك التعمير واإلسكان هي السعي 
جاه���دًا ألن يك���ون عضو مس���ئول وفعال ف���ي املجتمع، 
ويس���عى دائمًا إلى املساهمة في املبادرات والبرامج ذات 

أثر ملموس في التنمية املستدامة.
أوضح غان���م بأن قطاع���ي الصحة والتعلي���م تأتي علي 
رأس أولويات بنك التعمير واالس���كان في أنشطة التنمية 
املس���تدامة، حيث س���اهم البنك في تمويل تش���ييد وبناء 
اكاديمية الس���ويدي لدعم التعليم الفني والتدريب املهني 
بمنطقة الس���ادات الصناعية، إنش���اء ورفع كفاءة وتأثيث 
وتجهيز ع���دد 20 مدرس���ة مجتمعية بمحافظة مرس���ى 
مطروح بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ووزارة التربية 
والتعلي���م باإلضافة إلى عدة مبادرات تس���اهم في تعزيز 

هذا القطاع.
مضيفًا بأن البنك قد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم 
قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خال إطاق سلسلة من 
املبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من املستش���فيات 
واملش���اركة في بروتوكوالت التي تهدف جميعًا إلى خلق 

تأثير إيجابي ومس���تدام على هذا القطاع، وكانت من اهم 
هذه املبادرات املش���اركة في دعم مؤسسة ابراهيم بدران 
من خال انشاء 6 عيادات طبية لتقديم الخدمات العاجية 
للفئ���ات األكث���ر احتياج���ا م���ع تقديم خدمة اس���تخدام 
تكنولوجي���ا التواصل ع���ن بعد، دعم مستش���فى أيادي 
4040 بتمويل ش���راء أجهزة لعاج مرضي الس���رطان، 
بن���اء و تأثيث مركز عاج الس���رطان بجامع���ة القاهرة ، 
دعم مستش���فى الناس باملساهمة في تدريب مجموعة من 

األطباء في مختلف التخصصات.
وص���رح غانم بأن مصرفه يمنح أولوية قصوى في جدول 
أنش���طة برنامجه للمسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة 
لدعم أصحاب الهمم، وذلك تماش���يا مع خطة الدولة التي 
تح���رص على دمجهم وتوفير كل الدعم لهم، مش���يرًا إلى 
مس���اهمه البنك ف���ي عدة مب���ادرات لتوفي���ر اإلمكانيات 
واالحتياجات الخاصة لذوي الهمم س���واء كانت تعليمية، 
صحية أو تيس���ير للحياة اليومي���ة وذلك من أجل دمجهم 

في املجتمع.
ون���وه غانم إلى حرص بنك التعمير واإلس���كان على دعم 
الفئ���ات املهمش���ة مثل األيتام، وس���كان املناطق األش���د 
فقرا والحدودي���ة، ويعمل على دعمهم بتوفير االحتياجات 
األساس���ية مثل املس���كن، التعليم والصح���ة وغيرها من 
الحقوق األساسية التي تضمن لهم حياة كريمة، باإلضافة 
إلى إيمان بنك التعمير واإلس���كان بضرورة تمكني املرأة 

واملشاركة الدائمة في املبادرات الداعمة لها.
تحقيق نتائج غير مسبوقة على كافة القطاعات 

ومستويات األعمال خالل عام 2022.
       ش���هد بن���ك التعمير واإلس���كان خ���ال عام 2022 
تحقيق نتائج إيجابية قوية على كافة مستويات القطاعات 
واألعم���ال، أعتمد بنك التعمير واإلس���كان القوائم املالية 
املس���تقلة للبنك عن الفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2022، 
حيث بلغ صافي األرباح 1,753 مليار جنيه 2022 بنسبة 
زيادة قدرها 22.2% على خلفية نمو اإليرادات التشغيلية 

بنسبة 32.8% لتسجل 4,379 مليار جنيه.
ق���ال غانم بأن محفظ���ة القروض والودائع ش���هدت نمًوا 
قوًي���ا خال التس���عة أش���هر املنتهي���ة في 30 س���بتمبر 
2022، فقد بلغ إجمالي الق���روض 34,282 مليون جنيه 
بنس���بة نمو قدرها 27.3% حيث حققت قروض الشركات 
نموًا قدره 33.6 %، كما حققت قروض التجزئة نموًا قدره 
%23.2 باملقارنة بالفترة املنتهية في 31 ديس���مبر 2021، 
كما بلغ إجمالي الودائع بلغ 87,245 مليون جنيه بنس���بة 
نم���و قدرها 38.7 %، حيث بلغت نس���بة النمو في ودائع 
الشركات 47.4% وحققت ودائع التجزئة نسبة نمو بلغت 
23%. كم���ا حقق البنك نموًا ق���دره 34.2 % في إجمالي 
األصول باملقارنة بالفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2021.

    منوه���ًا على أن هذا النمو يأتي بفضل نجاح البنك في 
تطبيق خططه الطموحة للتوس���ع والنمو، وذلك من خال 
تطوير األنش���طة والخدمات املقدمة لألفراد والش���ركات 
وتموي���ل املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة مما انعكس 

إيجابيًا على النتائج التي حققها البنك.
     وأع���رب غان���م عن ثقت���ه في االس���تمرار في تطوير 
محفظت���ّي التجزئة املصرفية والقروض، من خال إطاق 
وتحدي���ث باق���ة متنوع���ة م���ن الخدمات املصرفي���ة التي 
تس���تهدف جذب ش���رائح جديدة من العماء، مشيرًا إلى 
أن نتائج أعمال  التسعة أشهر املنتهية في سبتمبر2022 
شهدت تطور ملحوظ في الخدمات واملنتجات التي يقدمها 
البن���ك، بهدف تطوير قطاعّي ودائع األفراد والش���ركات، 
وهو ما أدى إلى زيادة مساهمة ودائع الشركات إلى ثلثي 
إجمالي الودائع، ويأتي ذلك في إطار اس���تراتيجية البنك 
الهادفة إلى جذب مشروعات متنوعة ومتكاملة، ومواصلة 
تعزيز مكانة البنك في القطاع املصرفي ودفع عجلة النمو 

االقتصادي.
وأوضح غانم أنه من املس���تهدف توس���يع وتعزيز أنشطة 
وخدم���ات البن���ك املصرفية بما يدعم مكانت���ه كأحد أكبر 
الكيانات املصرفية في السوق املصري، من خال تطبيق 
استراتيجيته الطموحة نحو التوسع واالنتشار باإلضافة 
إلى االس���تثمار في البنية التحتي���ة التكنولوجية املتقدمة، 
وذل���ك بهدف مواصلة تحقيق معدالت نمو متميزة لتحقيق 

رضاء العماء وطموحات املستثمرين.
وعلى صعي���د زي���ادة رأس املال الت���ي أقرها البنك 
املرك���زي املص���ري، صرح غان���م  أن بن���ك التعمير 
واإلس���كان تمكن م���ن تحقيق االلت���زام بزيادة رأس 
املال، فقد تم زيادة رأس املال املستهدفة دون الحاجة 
إل���ى ضخ اس���تثمارات جديدة، حيث ت���م قيد زيادة 
رأس امل���ال املرخص به لبنك التعمير واإلس���كان من 
3 مليارات جنيه إلى 10 مليارات بجدول قيد األوراق 
املالية املصرية، وأقرت لجن���ة قيد األوراق املالية قيد 
أسهم زيادة رأس املال املصدر واملدفوع لبنك التعمير 
واإلس���كان من 1.518 مليار إلى 5.313 مليار جنيه 
بزيادة قدرها 3.795 مليار جنيه موزعة على 379.5 
مليون سهم بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي 

قبل الزيادة.
الجوائز التي حصدها البنك خالل 2022

 وتتويج���ًا للجه���ود املتواصل���ة التي قام به���ا البنك 
خ���ال الفترة املاضي���ة وخاصة في مج���ال التحول 
الرقم���ي، وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية، وتنفيذه 
الستراتيجية طموحة تؤهله أن يصبح من أكبر البنوك 
التجاري���ة في مصر، حصد بنك التعمير واإلس���كان 
عل���ى العدي���د م���ن الجوائز م���ن مؤسس���ات عاملية 
مختلف���ة مثل البن���ك األكفأ في تقدي���م خدمة املوبايل 
 Most Reliable Mobile Bankingالبنك���ي
Service Provider Egypt2022 والبن���ك األكفأ 
 Most Reliable في تقديم خدمة اإلنترنت البنكي
 Internet Banking Service Provider
 world Business من مؤسس���ة ،”Egypt2022
Outlook العاملي���ة كم���ا حص���د جائزت���ي “البنك 
التجاري االس���رع نموًا” و”البنك األس���رع نموًا في 
إصدار البطاقات”، م���ن مجلة جلوبال براند العاملية، 
وجائزتي “البنك األسرع نموا في التجزئة املصرفية” 
و”البنك األسرع نموًا في منح قروض السيارات” من 

مؤسسة إنترناشيونال بيزنس.

بعد نجاحه في خطته خالل اإلعوام الثالث الماضية 
و تعزيز صورته الذهنية كبنك تجاري شامل

 قال حسن غانم 
رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لبنك 
التعمير واإلسكان أن 
البنك نجح في تنفيذ 
خطته االستراتيجية 
الطموحة لألعوام 
الثالثة الماضية والتي 
يسعى من خاللها أن 
يصبح من أكبر البنوك 
التجارية الشاملة في 
السوق المصرفي، 
من خالل تبنيه 
نموذج أعمال مميز 
ومنفرد يستهدف 
تعزيز أنشطة البنك 
وخدماته المصرفية 
لتحقيق رؤية وأهداف 
البنك والتي ترتكز على 
عدة محاور رئيسية 
تستهدف التوسع 
في تقديم المنتجات 
والخدمات المصرفية، 
التطوير في تقديم 
الخدمات الرقمية، 
االنتشار الجغرافي 
وتحسين مستوى 
الخدمة المقدمة 
للعمالء. 

 

تحقيق 

رضا العمالء 
وتلبية 
احتياجاتهم 
من أهم 
اهداف 
استراتيجية 
البنك خالل 
الفترة 
القادمة.

 
تحقيق 
معدالت نمو 
غير مسبوقة 
على كافة 
مستويات 
األعمال 
واألنشطة 
خالل عام 
.2022

 
االستمرار 
نحو التحول 
الرقمي 
وتحقيق 
الشمول 
المالي 
والتوسع 
الجغرافي 
من أولويات 
بنك التعمير 
واإلسكان.

ناصر املصرى

ناصر املصرى

منافسة واسعة من صناديق الثرورة العربية  لإلستحواذ علي املصرف املتحد ..وعدة طلبات لـ »الفحص النافى للجهالة«

 20 مليار جنيه حجم محفظة 
القروض ..46 حجم محفظة الودائع

األرباح تتعدي 1.5 مليار جنيه .. وحقوق الملكية تتجاوز  9 مليارات جنيه 
..و 5 مليارات جنيه رأس مال المصرف المتحد.



03

2023
العدد السنوى

2023
العدد السنوى

• السنة  الخامسة عشر                                                          •  االحد  1  يناير   2023  •  العدد  675                                     •  االحد  1  يناير   2023  •  العدد  675 حصاد 2022• السنة  الخامسة عشر                      حصاد 2022

1415  

  

أعلنت الشركة املصرية 
لالتصاالت، أول مشغل 

متكامل لخدمات االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في 

مصر، عن بدء توفير خدمات 
التوثيق والشهر العقاري 

للمواطنني داخل بعض فروع 
الشركة املنتشرة في كافة 

محافظات الجمهورية، وسيبدأ 
تقديم الخدمات من خالل 9 
فروع في الوقت الحالي مع 

العمل على التوسع في تقديم 
الخدمات في فروع أخرى 

تباًعا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود 

التي تبذلها املصرية 
لالتصاالت WE لتقديم قيمة 
مضافة لعمالئها، واملساهمة 
في إحداث طفرة تنموية في 
مشروعات التحول الرقمي، 

والعمل على تطوير وتحسني 
مستوى منظومة الخدمات 

املقدمة للمواطنني في مختلف 
القطاعات.

أقرت الهيئة العامة للرقابة 
املالية ضوابط جديدة لتنظيم 

عملية احتساب )اإلهالك 
الكلي( في وثائق تأمني 

السيارات التكميلي لحماية 
حقوق حملة الوثائق، حيث 
شددت الضوابط على أنه ال 
يجوز اعتبار السيارة محل 

التأمني هالًكا كلًيا إال في حالة 
تجاوز تكلفة اإلصالح للسيارة 

بموجب مقايسة اإلصالح 
املعتمدة نسبة 50% من مبلغ 
التأمني املنصوص عليه في 

الوثيقة.
وأصدر الدكتور محمد فريد، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرقابة املالية، القرار 
رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد 
ضوابط تسوية املطالبات بفرع 

السيارات التكميلي، وذلك 
بعد إجراء مشاورات مع كافة 

األطراف ذات الصلة.

أظهر مركز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار بمجلس 

الوزراء، أن 11 شركة مصرية 
جاءت ضمن أكثر الشركات 

تموياًل بمنطقة الشرق 
األوسط خالل عام 2022، 

حيث استطاعت تلك الشركات 
جمع 508.5 مليون دوالر، 

بحسب إنفوجراف نشره مركز 
املعلومات يتناول الشركات 
الناشئة املصرية في قائمة 

فوربس ألكثر 50 شركة 
تموياًل خالل 2022.

 وأوضح أن القائمة تضم 
50 شركة ناشئة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
استطاعت جمع 3.2 مليار 

دوالر خالل 2022 مقارنة 
بنحو ثالثة مليارات في 2021، 

وأن مصر جاءت في املرتبة 
الثالثة عربيًا بعد اإلمارات 
والسعودية من حيث عدد 

الشركات والتمويل.

علي رأس أهداف الصندوق السيادي املصرى املساهمة 
فى التنمية االقتصادية املس���تدامة، وتحقيق االس���تغال 
األمثل مل���وارده وأصوله وفقا ألفض���ل املعايير والقواعد 
الدولية لتعظي���م قيمتها من أجل األجي���ال القادمة، وفى 

ضوء توسع أعمال الصندوق .
وقام الصندوق بإنش���اء   5 صناديق فرعية فى مجاالت 
تتس���ق مع أولويات الدولة وتتضم���ن: صندوق الخدمات 
الصحية، واملرافق والبنية األساس���ية، والخدمات املالية 
والتحول الرقمى، والسياحة واالستثمار العقارى، وإعادة 

تهيئة بعض األصول ملا قبل مرحلة الطرح العام.
ويعم���ل الصندوق على إتاحة فرص اس���تثمارية للقطاع 
الخاص لاس���تثمار فى الشركات اململوكة للدولة لتعظيم 
قيمته���ا والعائد منها حيث تم إط���اق الصندوق الفرعى 
للطروحات كآلية لتنفي���ذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف 
الصن���دوق الفرع���ى إل���ى إدارة عملي���ة الط���رح لبعض 
الش���ركات اململوك���ة للدولة بالبورص���ة املصرية أو على 
مستثمر استراتيجى، إتاحة فرص استثمارية فى أصول 
استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية 

الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.
ونجح الصندوق الس���يادي في جذب اس���تثمارات بقيمة 
3.3 مليار دوالر من الصناديق الس���يادية العربية خال 
الع���ام الجاري ، كما نج���ح في توقيع  9 اتفاقيات ب 83 
ملي���ار دوالر ألنت���اج الهيدروجني األخض���ر مع عدد من 

املطورين العامليني.
وتمك���ن من اط���اق  عملية طرح مش���روع تطوير أرض 
الح���زب الوطن���ى على مطورين متخصص���ني ، و أطاق 
عملية طرح مش���روع تطوير وإع���ادة تأهيل مبانى وزارة 
الداخلية على مطورين متخصصني ، فضا عن تأسيس 
الصن���دوق الفرعى للطروحات ، وط���رح برنامج محطات 
تحلية املياه، إلي جانب االس���تثمار فى س���اح التلميذ ،  
لتشجيع االستثمار في التعليم اإللكتروني، للوصول إلى 

شريحة أكبر من الطاب في مصر.

وق���ام الصندوق بزيادة رأس مال���ه املرخص به من 200 
إلى 400 مليار جنيه،ومستهدف الوصول إلى 1 تريليون 
جنيه خال خمس س���نوات ، وتمت إضافة  زيادة أصول 
للصن���دوق بنح���و 15 - 16 ملي���ار جني���ه ومس���تهدف 

مضاعفتها بنفس الحجم في العام املقبل.
كما أعلن الصندوق عن دراسه  44 مشروعا باستثمارات 
140 ملي���ار جنيه، ف���ي 7 قطاعات ه���ي: املرافق والبنية 
األساسية، واالتصاالت، والسياحة واالستثمار العقاري 
وتطوير اآلثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، 
والزراعة والصناعات الغذائية، والتعليم، فضا عن عدد 

من القطاعات األخرى.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بني كل من الهيئة العامة للمنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس، وصندوق مصر السيادى، 
والشركة املصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام 
الطاقة الجديدة واملتجددة، وشركة »سكاتك النرويجية« 
للطاقة املتجددة، وذلك بش���أن مش���روع إنت���اج األمونيا 
الخضراء من الهيدروجني األخضر.بحجم اس���تثمارات  
تبلغ 5 مليارات دوالر، وسيتم تنفيذه على مرحلتني، فيما 

جري أنعقاد أول جمعية عمومية  منذ إنشاء الصندوق.
وشهد نشاط الصندوق االنضمام لعدة تحالفات وتكتات 
مما يعكس ثق���ل مصر االقتصادى والسياس���ى عامليا،  
كما أعلن  الصندوق عن استراتجية   الصندوق الفرعي 
للبنية التحتية، والتي تركز على مش���روعات تحول الطاقة 
بما في ذلك مش���روعات الطاقة الشمس���ية وطاقة الرياح 

والهيدروجني األخضر وتوليد الطاقة من املخلفات. 
واعلن  الصندوق نجاحه  فى تنفيذ 10 مش���روعات   فى 
5 قطاعات رغم الظروف الدولية غير املواتية نتيجة جائحة 
كورونا واضطرابات ساس���ل االم���داد، وتتمثل مجاالت 
االستثمار فى املرافق والبنية األساسية، الخدمات املالية 
والتحول الرقمى، الس���ياحة واالستثمار العقارى وتطوير 
اآلثار، التعليم، الصناعة،  وبلغ إجمالى حجم اس���تثمار 

الصندوق    25,5 مليار جنيه .

التقى حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة لاستثمار واملناطق 
الحرة، الدكتور ش���ريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
القومية للبريد؛ بهدف بحث مختلف أوجه التعاون املش���ترك 

بني الجانبني.
وخ���ال اللقاء، رح���ب “هيبة”، ب�”ف���اروق”، مبدًيا ترحيبه 
الكامل بالتعاون املش���ترك، ومشيًدا بالتطوير الشامل الذى 
يشهده البريد املصرى من حيث الشكل واملضمون والتوسع 
فى شبكة الفروع وميكنة الخدمات التى يقدمها، واستحداث 
خدم���ات وأنماط جديدة م���ن الخدمات تتي���ح فرًصا جيدة 
لاس���تثمار، مؤكًدا أهمية ودور البريد املصرى لخدمة كافة 

املصريني.
وم���ن جانبه، قدم ف���اروق، التهنئة لهيبة، على توليه رئاس���ة 
الهيئ���ة العامة لاس���تثمار واملناطق الح���رة، في وقت بالغ 
األهمية لجذب مزيد من االس���تثمارات، مؤكًدا حرص الهيئة 
على فتح آفاق التعاون مع الهيئة العامة لاستثمار واملناطق 

الحرة، بما يتيح تعظيم استثمارات البريد املصرى وتحقيق 
أقصى اس���تفادة منها، وموضًحا أن هذا اللقاء يهدف إلى 
بحث أوجه التعاون املش���ترك بني البري���د املصري والهيئة 

العامة لاستثمار واملناطق الحرة.

نفت ش���ركة “مانفودز-ماكدونالدز” مص���ر صحة ما تردد 
مؤخًرا من ش���ائعات ت���م تداولها على منص���ات التواصل 
االجتماعي، مؤكدة اس���تمرار أعمالها في الس���وق املصرية 

كونها سوًقا واعدة.
وأكد ياسني منصور، مالك ش���ركة مانفودز، املالكة للعامة 
التجارية ماكدونالدز في مصر، أن الش���ركة مس���تمرة في 
ضخ االس���تثمارات في مصر، وتمارس نش���اطها من خال 
أكثر من 170 فرًعا منتشرة في جميع محافظات مصر كان 

آخرها فرًعا جديًدا بمنطقة مصر الجديدة، مما س���اهم في 
توفير أكثر من 8000 فرصة عمل مباش���رة، وقرابة 25000 

فرصة عمل غير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
 وأض���اف أن الش���ركة تلتزم دائًم���ا بتقدي���م أفضل خدمة 
وجبات سريعة لكافة العماء، بالشكل الذي يحقق إرضاءهم 
ويعزز تواجدها واس���تمرارها في الس���وق املصرية، مؤكًدا 
أنها س���وف تتخذ الشركة كل الخطوات الازمة للتحقق من 

مصدر هذه الشائعة.

وقعت ش���ركة العاصمة اإلدارية للتنمي���ة العمرانية، مذكرة 
تفاهم مع الوكالة الوطنية لتشييد املدن اإلدارية في جمهورية 
كوري���ا الجنوبية؛ بهدف تعزي���ز التعاون وتب���ادل الخبرات 
واملعرفة في مجال »التخطيط العمرانى واملدن الذكية وإدارة 
املي���اه الطاقة«، وذلك من خال تبادل املعلومات، والخبرات، 
واملعرف���ة، والتكنولوجي���ا وإيف���اد الخبراء وبن���اء القدرات، 

والتعليم أي أنماط أخرى يقررها الجانبان بشكل مشترك.
وق���ام بالتوقيع خالد محمود عب���اس، رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنت���دب، وSangrae Lee رئيس الوكالة الوطنية 
لتش���ييد امل���دن اإلدارية، بحض���ور كل من الس���فير خالد 
 Jinwook عبدالرحمن، سفير مصر في س���ول، والسفير
Hong س���فير كوريا ف���ي القاهرة، ووفد مش���ارك عن كل 

جانب وقيادات شركة العاصمة االدارية للتنمية العمرانية.
وأش���ار خالد محم���ود عباس، رئيس ش���ركة العاصمة إلى 

حجم التعاون املتنامي بني مصر وجمهورية كوريا الجنوبية 
والعاق���ات الوثيق���ة بني البلدي���ن، مع التاكي���د على اهمية 
الفائ���دة العائدة على الطرفني من خال مذكرة التفاهم التي 
ت���م توقيعها، داعًيا إلى أهمية البدء في أقرب وقت متاح في 

تفعيل كل ما جاء في مذكرة التفاهم من بنود.

 

رئيس المنطقة االقتصادية 
لقناة السويس: نستهدف 
المزيد من التعاون مع الصين 
في صناعة الوقود األخضر

افتتاح كوبريين لربط 
»مستقبل سيتي« بمحاور 
شرق القاهرة والعاصمة 
اإلدارية الجديدة

قرار جديد من الحكومة بتعديل 
معايير المحاسبة المصرية 
لمعاجلة آثار انخفاض سعر الجنيه 
 

شيماء مرسي

أعلنت شركة املستقبل 
سيتي للتنمية العمرانية، 
املالك واملطور العام للمدينة، 
عن افتتاح مجموعة من 
الكبارى لربط املدينة بأهم 
الطرق واملحاور املرورية 
الرئيسية للقاهرة والعاصمة 
اإلدارية الجديدة واملناطق 
العمرانية املحيطة، بتكلفة 
استثمارية تصل لقرابة 260 
مليون جنيه، وبحضور ممثلى 
الهيئة العامة للطرق والكبارى 
والنقل البرى، وقيادات شركة 
املستقبل واستشارى املشروع 
واملهندسني العاملني فيه.

وقال أيمن القوصى، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذى 
لشركة املستقبل للتنمية 
العمرانية، إن افتتاح الكبارى 
الجديدة يأتي ضمن املخطط 
الكامل الذي وضعته الشركة 
لتوفير كافة الخدمات 
واملرافق الحيوية لسكان 
مشروع مستقبل سيتى، 
والتي يأتي على رأسها 
خدمات البنية التحتية الالزمة 
لتيسير حركة االنتقال من 
وإلى املشروع، وبما يتماشى 
مع الطفرة الكبرى التي 
حققتها الدولة مؤخًرا بتنفيذ 
املشروع القومى للطرق 
واملحاور الكبرى.

قال وليد جمال الدين 
رئيس الهيئة العامة 
للمنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، خالل تفقده لعدد 
من املشروعات املوجودة داخل 
نطاق املطور الصناعي تيدا-

مصر،  إننا نستهدف املزيد 
من التعاون مع الصني في 
مجال تصنيع الوقود األخضر 
والصناعات املكملة له من 
توربينات رياح وألواح للطاقة 
الشمسية.

وأوضح جمال الدين، خالل 
كلمته أثناء الجولة أنه يقدر 
التعاون مع الجانب الصيني 
في شتى املجاالت حيث إن 
مشروعات شركة تيدا – مصر 
التابعة لشركة تيدا - الصينية 
داخل املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس تعد دلياًل على 
مدى نجاح هذا التعاون 
وقدرة الجانبني على تحقيق 
مزيد من النجاحات خاصة 
في املشروعات ذات االهتمام 
املشترك.

أصدر الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء،  قراًرَا يقضي بتعديل 
بعض أحكام معايير املحاسبة 
املصرية، بإضافة ملحق )ج( 
ملعيار املحاسبة املصري رقم 
)13( املعدل في عام 2015 
والخاص بآثار التغيرات 
في أسعار صرف العمالت 
األجنبية على نتائج أعمال 
الشركات، بوضع معالجات 
محاسبية اختيارية ومؤقتة 
للتعامل مع اآلثار املترتبة على 
القرار االقتصادي االستثنائي 
املتعلق بتحريك سعر الصرف.

وتدور فلسفة أحد هذه 
املعالجات املحاسبية حول 
تمكني الشركات التي اقتنت 
أصواًل بعمالت أجنبية قبل 
تحركات سعر الصرف غير 
االعتيادية والزالت هناك 
التزامات تمويلية على هذا 
األصل في 27 أكتوبر 2022 
من رسملة خسائر فروق 
العملة على تلك األصول 
وتسجيلها بقوائمها املالية 
في األصول؛ للتخفيف من 
حدة أثر فروق سعر الصرف 
على نتائج أعمالها السنوية 
ومؤشراتها املالية.
 

  جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دوالر من الصناديق السيادية 
العربية علي رأس إجنازات الصندوق السيادي املصري خالل 2022 

رئيسا البريد وهيئة االستثمار يبحثان سبل التعاون املشترك

»ماكدونالدز« تنفي خروجها من السوق املصرية

»العاصمة اإلدارية” توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لتشييد املدن الكورية

 مدبولي يترأس االجتماع األول للجنة املعنية باإلعداد 
ملؤمتر ترويج االستثمار

طرح مزايدة عاملية للبحث عن الغاز والزيت اخلام يف
 12 منطقة بالبحر املتوسط

وزير اإلسكان يعلن تفاصيل آلية تخصيص األراضى 
االستثمارية باملدن اجلديدة

وجه الدكتور مصطفى مدبول���ي، رئيس مجلس الوزراء، 
ب���أن يتم اإلع���داد ملؤتم���ر ترويج االس���تثمار على أعلى 
مستوى، وإعداد الفرص االستثمارية التي سيتم طرحها، 
وأن تتم دعوة أكبر املؤسسات العاملية، وبنوك االستثمار 
الكبرى، وممثلي الشركات العاملية، وكبار رجال األعمال.
وج���اء ذلك خال االجتم���اع األول للجنة املعنية باإلعداد 
ملؤتمر ترويج االستثمار، برئاسة مدبولي، وذلك بحضور 
الدكتور محمد ش���اكر، وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، 
وط���ارق املا، وزي���ر البترول والث���روة املعدني���ة، وهالة 
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، والدكتورة 
رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدول���ي، والدكتور محمد 

معيط، وزير املالية.
وأوض���ح أن ه���ذا االجتم���اع يه���دف إل���ى الب���دء في 
االس���تعدادات الخاص���ة باملؤتم���ر املقرر عق���ده العام 
املقبل؛ للتروي���ج لاس���تثمارات في مصر، مش���يًرا إلى 
أن تنظي���م هذا املؤتمر يمثل أح���د أبرز مخرجات املؤتمر 

االقتصادي الذي تم عقده مؤخًرا.
ونوه رئيس الوزراء إلى ض���رورة البدء في إعداد أجندة 
ه���ذا املؤتمر، وكذا التواصل املباش���ر مع املس���تثمرين 

املستهدفني.
واستكمل رئيس الوزراء قائًا يجب وضع خطة تنفيذية، 

ومهام عمل ل���كل وزارة أو جهة بحيث تكون هذه اللجنة 
مس���تمرة في العمل حتى عقد املؤتمر، على غرار مؤتمر 

املناخ.
وخ���ال االجتماع، عرض عدد من ال���وزراء أفكاًرا أولية 
بش���أن التوقيت األنس���ب لعق���د املؤتمر، وك���ذا اقتراح 
املحاور الخاصة به، واملس���تهدفات التي يمكن تحقيقها 

من وراء عقد هذا املؤتمر املهم.

أعلن ط����ارق املا، وزير البترول والثروة املعدنية عن طرح 
مزاي����دة عاملية جديدة للبحث عن الغ����از الطبيعي والزيت 
الخام في 12 منطقة بالبحر املتوس����ط ودلتا النيل بواقع 6 
مناطق بحرية ومثله����ا برية من خال بوابة مصر الرقمية 

لاستكشاف واإلنتاج.
وأوضح املا، أن املزايدة التي تطرحها الش����ركة املصرية 
القابض����ة للغازات الطبيعية “إيج����اس” لعام 2022 تأتي 
امتدادًا الستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016 
لزيادة جذب االس����تثمارات للبحث عن الغاز والبترول في 
املناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر املتوسط استثمارًا ملا 

تمتلكه من احتماالت مهمة.
وأش����ار إلى أن االستراتيجية توفر فرًصا لجذب شركات 
عاملي����ة جدي����دة للعم����ل في مص����ر عاوة على تش����جيع 
الش����ركات العاملة على زيادة اس����تثماراتها والتوسع في 
مناطق عملها، موضًحا أن تلك الجهود تخدم توجه الدولة 
املصرية لتكثيف أنشطة البحث واالستكشاف ملواردها من 
الغاز الطبيعي بالبحر املتوس����ط في ظل الس����عي املكثف 
من دول املتوس����ط لتكثيف أعمال البحث؛ من أجل تحقيق 
االكتشافات الغازية وزيادة اإلنتاج ملا يمثله الغاز الطبيعي 
من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العاملي في الوقت الحالي.

ولف����ت إل����ى أن املزاي����دة هي الثالث����ة التي يت����م طرحها 
باستخدام أحدث األساليب الرقمية من خال بوابة مصر 
الرقمية لاستكش����اف واإلنت����اج )EUG(، التي أطلقتها 

الوزارة مطلع عام 2021.
وتابع: “يأتي ذلك في إطار تبنيها نهًجا جديًدا يستهدف 
تطوي����ر جميع أنش����طتها في مجال جذب االس����تثمارات 
ملش����روعات البح����ث واالستكش����اف م����ن خ����ال تطبيق 
أح����دث الوس����ائل والتقنيات العاملية في ط����رح املزايدات 
للمس����تثمرين والش����ركات العاملية، وتيس����ير اإلجراءات 
ورقمنتها؛ دعًما لس����رعة اتخاذ قرار االس����تثمار، حيث 
توفر البوابة وصواًل رقمًيا وسريًعا للمعلومات األساسية 
الخاص����ة باملزايدة املطروحة ومناطقه����ا والبيانات الفنية 
لكل منطقة واملسح السيزمي وبيانات اآلبار باإلضافة إلى 
البنود والشروط األساس����ية ونموذج االتفاقية وإجراءات 

املشاركة في املزايدة”.

رضوى عبداهلل

أعل���ن الدكت���ور عاصم الج���زار، وزير اإلس���كان واملرافق 
واملجتمع���ات العمرانية، تفاصي���ل آلية تخصيص األراضى 
االس���تثمارية باملدن الجديدة وفقًا للطلب، وذلك للش���ركات، 

بالشراء بالدوالر األمريكي من الخارج.
 وأوض���ح الجزار، أنه طبًقا لتلك اآللية، ُيس���مح للش���ركات 
التي أحد مؤسس���يها شريك أجنبي بالتقدم على تخصيص 
أي م���ن قطع األراضي املطروح���ة، باملوقع اإللكتروني لهيئة 

املجتمعات العمرانية الجديدة، طبًقا لعدد من الضوابط.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير اإلسكان لشئون هيئة 
املجتمعات العمرانية الجديدة، واملشرف على قطاع التخطيط 
واملش���روعات بالهيئ���ة: يتم تقدي���م الطلب من املس���تثمرين 
)ش���ركات فق���ط( لتخصيص قطع���ة أرض أو أكث���ر باملدن 
واملجتمع���ات العمراني���ة الجديدة، عل���ى أن يتضمن الطلب 
بيانات موقع قطعة األرض، واملس���احة املطلوبة، والنش���اط، 
واملدينة، وُيرفق بالطلب س���ويفت تحويل بقيمة ال تقل عن 5 
% م���ن قيمة الفرصة االس���تثمارية املطروحة، خال فترة ال 
تزيد على ش���هر من تاريخ تقديم الطلب، ويتم تحديد نس���بة 
اس���تكمال مقدم الحجز بع���د العرض عل���ى مجلس إدارة 
الهيئة، وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات املقدمة كل حالة 

على حدة.
 وأضاف معاون وزير اإلسكان، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر 
هيئة املجتمعات العمراني���ة الجديدة فقط، ويتم تقديم جميع 
املس���تندات املالية املطلوبة لدراس���ة امل���اءة املالية الخاصة 
بالش���ركة، في موعد غايته 30 يوًما من تاريخ تقديم الطلب، 
ولن يتم التعامل مع الشركة إال بعد التأكد من تحصيل قيمة 

التحويل بالدوالر من الخارج على حس���اب الهيئة بالدوالر، 
وكذا ماءمة املاءة املالية للشركة للبدء في تنفيذ مشروعها، 
وتقديم دراس���ة جدوى مبدئية للمشروع، وجميع املستندات 
الواردة بكتي���ب إجراءات التخصيص بال���دوالر من خارج 
الب���اد، وال يتم تقديم طلبات على قط���ع األراضي الجاري 
دراس���تها في ض���وء تلك اآللية إال بعد الب���ت في أول طلب 
مقدم، وف���ي حال عدم التزام الش���ركة بتقديم املس���تندات 
املطلوب���ة، أو بعد الع���رض على مجل���س إدارة الهيئة، يتم 
خص���م كامل قيمة جدية الحجز، والت���ي تمثل 5% من قيمة 

قطعة األرض.

 

شركة OPPO تنفي الخروج 
من السوق المصرية

»المصرية لالتصاالت« توفر 
خدمات التوثيق والشهر 

العقاري عبر فروعها

الرقابة المالية: ضوابط 
جديدة لوثائق تأمين 

السيارات التكميلي لحماية 
حقوق حملة الوثائق

معلومات الوزراء: 11 
شركة ناشئة مصرية 
ضمن أكثر الشركات 

تمويالاً بالشرق األوسط

أعلنت شركة OPPO أنه ال 
صحة على اإلطالق حول ما تم 
تداوله من شائعات في بعض 
منصات التواصل االجتماعي 
واملواقع اإلخبارية حول نية 
الشركة الخروج من السوق 

املصرية.
وقالت الشركة في بيان لها، 

إن كل أنشطة الشركة 
وأعمالها في مصر تسير 
بشكل طبيعي واعتيادي، 

حيث تعتبر السوق املصرية 
إحدى أهم األسواق الواعدة 

في املنطقة وأن لديها ثقة 
كبيرة في اإلمكانيات الكبيرة 

املتوافرة فيها.
وتلتزم الشركة على الدوام 

بتقديم أفضل املنتجات 
والخدمات لقطاع واسع من 

عمالئها في مصر بعد تحقيق 
العديد من النجاحات خالل 

األعوام السابقة، وتخطط 
OPPO لالستمرار في 

استراتيجيتها الطموحة في 
مصر خالل الفترة املقبلة.

 تتبن���ي الدولة املصرية  بقيادة الرئيس السيس���ي نهجا يقوم 
علي دعم االس���تثمار بكل الوس���ائل باعتب���اره  قاطرة النمو 
االقتص���ادي  ، وتعم���ل الحكوم���ة بمختل���ف قطاعاتها علي 
خل���ق مناخ جيد لاس���تثمار  رغب���ة  في تحقي���ق مزيد من 
النمو االقتصادي ، عبر جذب االس���تثمارات إليها سواء على 
املس���توى املحلى أو الدولى،  وفي ه���ذا اإلطار هناك حرص 
واض���ح من الدولة بمؤسس���اتها التنفيذية والتش���ريعية علي 
الدفع دوما  بتش���ريعات   تتمتع باملزي���د من املرونة وعوامل 
الجذب، وهو م���ا أدركته مصر جيًدا، خاصة في الس���نوات 
القليل���ة املاضية، منذ أن أطلقت برنامج اإلصاح االقتصادي 
في عام 2016، والذى كان من أبرز جوانبه إجراء إصاحات 
تشريعية للقوانني الحاكمة لبيئة االستثمار ملعالجة أي قصور 

أو خلل بالقطاع وضبط املنظومة بأكملها.
التش���ريعات تعتب���ر م���ن أول���ى عوام���ل الج���ذب أو الطرد 
للمستثمرين، حسب طبيعتها، وما توفره من حوافز وتيسيرات 
ومرونة وحماية للحقوق أيًضا، فكلما كانت التشريعات تتمتع 
بمرونة وال يوجد بها قصور كلما كان املجال جاذب والعكس 
صحي���ح، وفى مصر حرصت الحكومة على مدار الس���نوات 
األخي���رة وحتى اآلن على تهيئة مناخ جيد لاس���تثمار لجذب 
االستثمارات سواء على املس���توى املحلى أو األجنبي، ولكن 
ما هي التش���ريعات االقتصادية الحاكمة ملناخ االستثمار في 
مصر؟، فإذا كنت تنوى االس���تثمار في مصر، يجب أن تعلم 
جيًدا طبيعة القوانني التي س���تحكم نشاطك وتحمى حقوقك، 
ه���ذا بجانب التعرف على ما توفره تل���ك القوانني من حوافز 

وتيسيرات، وفًقا لطبيعة النشاط الذى تعتزم تنفيذه.
 وهناك تش���ريعات اقتصادية  تحكم مناخ االستثمار وترسم 
مامحه، وتنقس���م تلك التشريعات بني تشريعات أساسية و ، 
وتش���ريعات مالية  ،   بجانب  القوان���ني التجارية التي تنظم 
بيئة األعمال، والقوانني الخاصة بمناطق وأنشطة متخصصة 
كقان���ون املناطق االقتصادية وقان���ون الكهرباء وأيًضا قانون 

الثروة املعدنية .
وخال العام 2022 تم الدفع بالعديد من هذه التشريعات إلي 
قاع���ة البرملان ، والتي تم إقرارها دعما لاس���تثمار ، ودفعا 

لعجلة التنمية .
 م���ن بني ه���ذه  التش���ريعات ،   قانون س���وق رأس املال 

وتعدياته ، وصدر هذا القانون برقم 95 لسنة 1992، 
ث���م أجرت الحكومة تعديات عليه تم املوافقة عليها 

ونشرها في الجريدة الرسمية في شهر مارس  
2022 ، و  تمثلت تلك التعديات في، إدخال 

أدوات مالية جديدة للبورصة، من بينها 
بورصة  بإنشاء  والسماح  الصكوك، 
للس���لع والعقود اآلجلة، وتتيح هذه 
التعديات جذب شريحة كبيرة من 
املستثمرين املحليني والعرب، والتي 
ترفض االستثمار في أدوات الدخل 

الثابتة من خ���ال إتاحة أدوات مالية 
جديدة لاس���تثمار مثل البنوك اإلسامية 

وشركات التأمني التكافلي، كما تتيح بورصة 
العقود الخاصة بالس���لع اتف���اق املتعاملني على 

تفاصيل بيع وش���راء سلعة بس���عر طويل األجل بما 
يعنى موافقة البائع على تس���ليم كمية معينة من سلعة ما 

في تاريخ مستقبلى.
كم���ا أقر مجلس النواب خال دور االنعقاد األول من الفصل 
التش���ريعى الثانى  نحو 8 تشريعات اقتصادية بهدف جذب 
املستثمرين وبعث رس���الة طمأنة لهم وتخفيض عجز املوازنة 
وإقالة املش���روعات املتعثرة من عثرتها بم���د يد العون لها  ، 
وف���ي مقدمتها إص���دار قانون الصكوك الس���يادية ، ويهدف 
إلى جذب مس���تثمرين جدد مصريني وأجانب، ممن يفضلون 
املعامات املتوافقة مع الشريعة اإلسامية؛ حيث إنهم يعزفون 
عن اس���تثمار أموالهم في األنواع املعروفة حالًيا من األوراق 

واألدوات املالية الحكومية.
 ويجي���ز القانون ل���وزارة املالية، بغرض تمويل املش���روعات 
االس���تثمارية واالقتصادي���ة والتنموية املدرج���ة بخطة الدولة 
للتنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعية إصدار صكوك س���يادية، 
وهى أحد أنواع األوراق املالية الحكومية، والتى من ش���أنها 
جذب مس���تثمرين جدد مصريني وأجانب، ممن ال يستثمرون 
ف���ى اإلصدارات الحكومية الحالية من األوراق املالية وأدوات 

الدين.
 وأكدت نصوص القانون عدم مس���اس الصكوك باملشروعات 
القومي���ة القائم���ة وأنه���ا تتعل���ق فق���ط بحق االنتف���اع على 

املشروعات التى سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.
كما نصت على أن يكون الحد األقصى ملدة الصك الس���يادي 
ثاثني عاًما، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته األصلية 
مل���دة أو ملدد مماثلة وفًقا ألحكام ه���ذا القانون وايضا نصت 
على أن مالك الصك ال يمتلك حصة فى األصول وأنه له عائد 

مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
 كم���ا ضمت القائمة قانونا مقدما  من الحكومة بإلغاء اإلعفاء 
املق���رر عل���ى عوائ���د أذون الخزان���ة والس���ندات أو األرباح 
الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه األذون والسندات من 
الضريبة على الدخل ويهدف اإلعفاء لتشجيع إقبال الشركات 
العاملية على االكتتاب فى تلك السندات املطروحة باسم مصر 
فى األس���واق املالية العاملية للحد من زيادة معدالت التضخم 
ومنوه���ني إلى أن الدين الخارجي ف���ى الحدود اآلمنة مقارنة 

بالناتج املحلى.
  وتم كذلك  تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي 

واإلفاس والقانون الصادر به رقم )11( لسنة 2001
وتع���د التعدي���ات خطوة جيدة فى مس���يرة إص���اح املناخ 
االس���تثماري إذ أنه يعد من أهم القوانني املحفزة واملش���جعة 
عل���ى جذب االس���تثمارات األجنبي���ة، ويعطى رس���الة طمأنة 
للمس���تثمر األجنبي واملحل���ى ويحقق الت���وازن بني مصلحة 
املدين حس���ن النية س���يئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنني 
م���ن ناحية أخرى، متضمًنا األخ���ذ باالتجاهات الحديثة التى 
ثب���ت نجاحها على املس���تويني الدول���ي واإلقليمي فى مجال 

تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفاس.
ويه���دف التعديل إلى مد ي���د العون للمش���روع املتعثر وفتح 
املجال له للحصول على تمويل يس���هم ف���ى إقالته من عثرته 
بس���بب نقص الس���يولة الازمة لديه من خ���ال فتح القانون 
الب���اب لجه���ات أخرى باإلضاف���ة إلى البنوك، كمؤسس���ات 
التمويل وغيره���ا من الكيانات املرخص له���ا لتقديم التمويل 
أو التس���هيات االئتمانية للمشروعات املتعثرة، مع إجازة أن 
تك���ون هذه الجه���ات ضمن الدائنني، م���ا دام قيامهم بتمويل 
املش���روع املتعثر من ش���أنه أن ُيقيله من عثرته، مما سيعود 

عليه���م باملنفعة فى نهاية األمر، على أن يتم منح هذه الجهات 
كام���ل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها 

قبل اإلقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
كما يه���دف القانون إل���ى تطوير الصلح الواق���ى واإلفاس 
من خال تافى املش���كات العملي���ة التى ظهرت أثناء تطبيق 
القانون املش���ار إليه، وتطوير أحكامه طبًقا ألحدث التعديات 
ف���ى دول العالم املتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة 
املواطنني والتجار وتش���جيعهم إلى اللج���وء إليه بما يضمن 

تحقيق الغاية من إصداره.
 م���ن بني التش���ريعات أيضا  تنظيم بعض أح���كام انتخابات 
مجل���س إدارة اتحاد الصناعات املصري���ة ومجالس إدارات 
الغ���رف الصناعي���ة ، ويهدف إل���ى اضفاء املش���روعية على 
الق���رارات واإلج���راءات التي اتخذت من قب���ل مجلس إدارة 
اتح���اد الصناعات ومجال���س إدارة الغ���رف الصناعية بعد 
انقضاء مدة واليتهما املنتهية فى سبتمبر 2020، إضافًة إلى 
معالج���ة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود س���لطة مرجعية 
منتخب���ة وتنفيذ ما أحالته الائح���ة التنفيذية للقانون رقم 70 

لسنة 2019
  قانون  حماية املنافسة ومنع املمارسات 

االحتكارية 
يشجع هذا القانون  االستثمار ويعزز املنافسة في األسواق،  
عب���ر تعديات أدخلتها الحكومة علي قانون حماية املنافس���ة 
ومنع املمارس���ات االحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لس���نة 
2005 ، و تستهدف الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول 
والتوسع في األسواق املختلفة، ال سيما وأن مصر ُتعد الدولة 
الوحيدة ف���ي املنطقة ومن بني الدول القليل���ة في العالم التي 
يخل���و قانون حماية املنافس���ة الخاص بها م���ن نظام الرقابة 

املسبقة على هذه التركزات.
 كما يسعي  القانون   لتعزيز املنافسة في األسواق 
م���ن خال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة 
مما يعود بالنفع على املس���تهلك النهائي ، 
و بما يحقق املصلح���ة العامة لجميع 
األطراف و بالتالي املصلحة العليا 
للدولة  ، ويساعد  على تطبيق 

وثيقة ملكية الدولة  .
القان���ون   واس���تهدف 
إخضاع الكيان���ات الناتجة 
عن الدمج واالستحواذ إلى 
رقابة جهاز حماية املنافس���ة 
ومن���ع املمارس���ات االحتكارية 
وإخطار الجهاز بها قبل تأسيس���ها 
والحص���ول عل���ى موافقت���ه، فض���ا 
عن كونه���ا تمنح جه���از حماية املنافس���ة 
صاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج 
واالستحواذ كى يمنع بش���كل مسبق حدوث تركز 

اقتصادي يضر بالسوق.
وتن���ص التعدي���ات عل���ى اس���تحداث تعري���ف “الترك���ز 
االقتص���ادي” وه���و الكيان الناتج ع���ن االندماجات، وتحظر 
الترك���ز االقتص���ادي، إذا كان م���ن ش���أنه الح���د من حرية 
املنافسة، أو تقييدها، أو اإلضرار بها، وباألخص إذا كان ذلك 
من ش���أنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم 
بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أية من املخالفات الواردة بالقانون، 
مضيفا أن تلك التعديات جهاز حماية املنافسة سلطة أوسع 
فى تقدير صفقات الدمج واالس���تحواذ التى يرى أنها تشكل 
تهدي���دا للمنافس���ة، كما تمنح���ه حق الس���ماح باالندماج أو 
االس���تحواذ إلنقاذ الش���ركات املتعثرة أو إذا كانت الصفقة 

سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من املنافسة.
قانون املالية املوحد 

 وافق مجلس النواب  علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة 
بإص���دار قان���ون املالية العام���ة املوحد، كأحد التش���ريعات 
االقتصادي���ة الهامة ،    ويأتى مش���روع القانون متوافقا مع 
الدس���تور املصرى الجدي���د، ويحقق األهداف اس���تراتيجية 
مص���ر للتنمي���ة املس���تدامة )رؤية مص���ر 2030(، آخذا فى 
االعتبار املمارس���ات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون املوازنة 

العامة للدولة وقانون املحاسبة الحكومية فى قانون موحد.
كما يأتى  إقرار  القانون، فى إطار توجهات الدولة لإلصاح 
التش���ريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، 
وفى سبيل تحسني االقتصاد املصرى، وفى ظل التغيرات التى 
طرأت على نمط إعداد املوازنة العامة، وتوصيات املؤسس���ات 
الدولية فى ش���أن تطوير األداء املالى، والتي منها تطوير نظام 
إعداد املوازنة والرقابة، واملمارس���ات الدولية املرتبطة باألطر 
املوازنية، والتخطيط االس���تراتيجي والتط���ورات التكنولوجية 
فى ميكنة األداء املوازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية 
القائمة، والقدرات الازمة للتحول وفق املس���تهدفات الحالية 

واملستقبلية ومقارنتها باإلمكانات القائمة املتاحة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على املخصصات املالية 
بإعادة اس���تخدامها فى الس���نوات التالية إذا حالت الظروف 
دون صرفها خال سنة االعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض 
العجز فى املوازنة العامة للدولة والناتج اإلجمالى، خاصة فى 
ظل التوقعات اإليجابية لاقتصاد املصرى، ويساعد مشروع 
القانون فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط املالى الجيد، 
ووض���ع رؤية مس���تقبلية لألداء املالى فى الجه���ات اإلدارية، 
وضبط األداء املالى من خال اس���تخدام األس���اليب العلمية 
والتقنيات الفنية لرفع كفاءة األداء املالى بالقطاعات املختلفة.

كما يس���اهم مش���روع القانون فى تحقيق أعلى مس���تويات 
الش���فافية واإلفص���اح ف���ى اإلع���داد والتنفي���ذ والرقاب���ة، 
واالس���تجابة للتغيرات املتعلقة بالصرف والتحصيل املميكن، 
واس���تخدام نظم التوقي���ع اإللكترونى ودم���ج املوازنة العامة 
للدولة وقانون املحاس���بة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما 
يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم املميكنة الحديثة، إلى جانب 
تطبيق موازنة البرامج واألداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط 
اإلنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم املحاسبة واملساءلة.

 وم���ن بني بن���وده النص علي أنه “ يج���وز العتبارات خاصة 
تقتضيها املصلحة العامة للباد أن تدرج ضمن برامج وأبواب 
االس���تخدامات باملوازنة العام���ة للدولة اعتم���ادات إجمالية 
لبع���ض الجهات أو احتياطيات عام���ة دون التقيد بالتصنيف 

االقتصادي لهذه األبواب، وذلك ملواجهة االلتزامات الضرورية 
الحتمي���ة القومي���ة أو الطارئة، أو املصروف���ات أو غيرها من 
االلتزام���ات الت���ي لم يتس���ن مراعاتها لدى إعداد مش���روع 

املوازنة العامة للدولة أو غيرها من الضروريات.
ويراع���ى أال يتج���اوز ما ي���درج كاعتم���ادات إجمالية للجهة 
الواح���دة نس���بة )%5( م���ن إجمال���ي االعتم���ادات املدرجة 
الس���تخدامات هذه الجهة باملوازنة العامة للدولة، وتس���تثنى 
من ذلك موازنات مجلس���ى النواب والشيوخ والقوات املسلحة 

واملحكمة الدستورية العليا.
كما يراعى أال يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة )%5( 
من إجمالي برامج واستخدامات املوازنة العامة للدولة، وتوزع 
هذه االحتياطيات خال الس���نة املالية على أبواب وتقسيمات 
االس���تخدامات املختلفة بما فى ذلك الفوائد فى إطار املعايير 
التى يعرضها الوزير على مجلس الوزراء، ويتضمن الحساب 
الختام���ي والقوائ���م املالية الت���ي تقدم ملجلس الن���واب ما تم 

استخدامه من هذه االحتياطيات.
 كما نص القانون علي أن يتولى وزير املالية عرض مش���روع 
قان���ون ربط املوازنة العام���ة للدولة ومش���روعات قوانني ربط 
موازنات الهيئات االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربي 

على مجلس الوزراء.
وتعرض مشروعات قوانني ربط املوازنة العامة للدولة وموازنات 
الهيئات االقتصادية على مجلس النواب قبل تسعني يومًا على 
األقل من بدء السنة املالية، وال تكون نافذة إال بموافقته عليها.

 كما نص علي أن يتولى الوزير عرض مشروع اإلطار املوازنى 
متوسط املدى على مجلس الوزراء، ملناقشته واعتماده وصدور 
قرار من مجلس الوزراء به، واعتبار املعتمد إلجمالي   اإلطار 
على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف املالي لكل 
منها لدى إعدادها ملش���روع موازنتها لس���نوات اإلطار ما لم 

يطرأ أي تغيير.
 وكذل���ك نص علي أن “ تصدر املوازن���ة العامة للدولة بقانون 
ويجوز أن يتضمن قانون ربط املوازنة العامة للدولة تعديًا فى 
قان���ون قائم بالقدر الازم لتحقيق التوازن بني إجمالى املوارد 
واالس���تخدامات ، كما تصدر موازن���ات الهيئات االقتصادية 

والهيئة القومية لإلنتاج الحربى بقوانني “   .
 ون���ص القان���ون كلك علي أن���ه “ إذا لم تص���در قوانني ربط 
املوازن���ات قب���ل بدء الس���نة املالي���ة يتم الص���رف في حدود 
اعتمادات موازنات الس���نة املالية السابقة إلى حني صدورها، 

على أن يصدر الوزير قرارًا بذلك “ .
  قانون التخطيط

 أقر البرملان  مش���روع قانون إص���دار قانون التخطيط العام، 
وال���ذى يهدف إلى إنش���اء مجل���س أعلى للتخطي���ط والتنمية 
املس���تدامة برئاس���ة رئيس الجمهورية ويعمل على التنس���يق 
والتعاون بني الجهات املعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من 
تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية املستدامة مصر2030 

ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
كما يهدف إلى تحديد الوثائق التخطيطية على املس���توى 
القوم���ي واإلقليمي واملحلى وتوضي���ح العاقة التكاملية 
ب���ني املخططات العمراني���ة وخطط التنمي���ة االقتصادية 
واالجتماعي���ة وإحكام التناس���ق بني التنمي���ة القطاعية 

والتنمية املكانية.
ويضع مش���روع القانون مجموعة من املبادئ التخطيطية 
التى تعكس بش���كل واضح االس���تحقاقات الدس���تورية 
التى جاء بها دس���تور 2014 والتطورات التى ش���هدها 
علم التخطيط واملمارس���ات الدولي���ة الناجحة ومنها على 
سبيل املثال االستدامة والتنوع واملرونة والتنمية املتوازنة 

واملشاركة واالنفتاح على املجتمع وتشجيع االبتكار.
ويعمل مش���روع القانون على تعزيز قدرة الوزارة املعنية 
بش���ئون التخطيط عل���ى القيام بوظيف���ة املتابعة والتقييم 
للخطط واملش���روعات ويل���زم ال���وزارات والجهات على 
املس���تويات املحلية بتقديم تقارير املتابعة للمش���روعات 
بش���كل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، ويتس���ق 
مش���روع القانون مع مواد الدس���تور ذات العاقة بنظام 
اإلدارة املحلية والامركزية حيث يمكن مش���روع القانون 
الوح���دات املحلي���ة م���ن إع���داد خطته���ا التنموية على 
املستويات املختلفة كما يعطيها الحرية واملرونة الازمتني 
لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة املزيد من املوارد 

املالية وتوجيهها للمشروعات االستثمارية التنموية.
وأول���ى مش���روع القانون أهمي���ة كبرى ألس���باب تعثر 
املش���روعات املمولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج 
أية مش���روعات دون التأكد م���ن توافر األراضي الازمة 
لتنفيذه���ا وخلوها من أية نزاعات قضائية، وأكد ضرورة 
توافق وتكامل املش���روعات املمولة أجنبًيا من قروض أو 

منح مع خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة.
وحدد مش���روع القان���ون املنهجي���ة التخطيطية املفصلة 
إلعداد الخطط على املس���توى القومى واإلقليمي واملحلى 
م���ع تحدي���د األدوار التى تق���وم به���ا كل األطراف ذات 
العاقة بش���كل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون 
املرون���ة الازمة لل���وزارات والهيئات ووح���دات اإلدارة 
املحلية للمناقلة املالية بني املش���روعات االستثمارية وذلك 
لس���رعة االنتهاء منها وزيادة كفاءة االنف���اق العام وفًقا 
للضوابط التى أحال املشروع فيها إلى الائحة التنفيذية.

والتزم مش���روع قانون التخطيط الع���ام للدولة املقدم من 
الحكومة للبرملان بالدس���تور فى امل���واد الخاصة بنظام 
اإلدارة املحلية والامركزية، حيث يمكن مشروع القانون 
الوحدات املحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة 
األجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية واملرونة الازمتني 
لتنفيذ ه���ذه الخطط، ويش���جعها على تعبئ���ة املزيد من 

املوارد املالية وتوجيهها للمشروعات االستثمارية.
كما ألزم بتقديم املس���تندات الدالة على توافر األراضى 
املخصصة إلقامة املشروع وخلو األرض من أى نزاعات 
قضائي���ة، باإلضافة إل���ى تقديم ما يؤك���د توفير املوارد 
الطبيعية للمشروعات التى تتطلب ذلك، وذلك فى محاولة 

للقضاء على أحد أسباب تعثر املشروعات.

    “ حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية “ 
استهدف تشجيع  االستثمار وتعزيز  المنافسة في األسواق  

من خالل خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة  

تشريعات 2022 يف خدمة تشجيع االستثمار 

محيي السعيد

 إنجازات عديدة ش���هدها قطاع األعم���ال العام خال العام 
2022 ، وجاء في مقدمتها إطاق  مشروعات صناعية بنحو 
15 مليار جنيه ، وتشغيل مشروعات الغزل والنسيج بتكلفة 
23 ملي���ار جنيه ،  إلي جان���ب إنجاز  تجربة زراعة األقطان 
القصيرة ش���رق العوينات وتحقيق إنتاجية مناسبة، تساهم 
بشكل كبير فى توفير تلك النوعية من االقطان للسوق املحلى 
بدال من االس���تيراد، بجانب االنتهاء من استعادة العديد من 
األراض���ى واألصول التى كانت عليها تعديات، وكذلك عودة 

شركة طنطا للكتان مرة أخرى للدولة   .
 الدكت���ور محمود عصمت وزير قطاع األعمال العام يوضح 
أنه في مجال الصناعة تم  تدش���ني مش���روع كيما 2 بتكلفة 
12 مليار جنيه وبدء تدش���ني مشروع تطوير املصنع القديم 
ب 250 مليون دوالر، و إنش���اء وحدة مبخرات صودا كاوية 
جديدة  وطرح مزايدة عامة الس���تقبال عروض إنشاء وحدة 
إلنتاج وتعبئة غاز الهيدروجني بنظام  BOT.بمصانع مصر 
لصناعة الكيماويات عاوة على  تدشني مشروع تحول فرن 
السبائك إلنتاج س���بيكة الفيرو سيليكو منجنيز بتكلفة 125 
ملي���ون جنيه بتمويل ذاتى، حي���ث  تبلغ الطاقة اإلنتاجية من 

22 ل� 24 ألف طن سنويا .
إضاف���ة الى  تطوير مصانع الدلتا للصلب بنحو 700 مليون 
جني���ه لرفع الطاق���ة ل 250 ألف طن بيليت، مع اس���تكمال 
املرحلة الثانية من التطوير والتي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 250 

ألف طن.
وأضاف أنه فيما يتعلق بصناعة  الغزل والنس���يج واملابس 
، تم تدش���ني  مصانع الغزل والنسيج الجديدة واالنتهاء من 
مصانع ش���ركة مصر للغزل والنسيج باملحلة الكبرى ب 23 
مليار جنيه ، بجانب االنتهاء من تكوير 3 محالج جيدة بتكلفة 
تصل لنحو مليار جنيه ، و من أبرز املنشآت تطوير للمصانع 
فى ش���ركة مص���ر للغزل والنس���يج باملحل���ة الكبرى، حيث 
يتضمن مش���روع التطوير إنشاء مصنع غزل )1( الذى يعد 
أكبر مصنع للغزل فى العالم على مس���احة 62.5 ألف متر 
وتم  االنتهاء من األعمال اإلنشائية  وجارى تركيب املاكينات 

وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.
كما تم تطوير مصنع غزل )4( بشركة مصر للغزل والنسيج 
باملحلة الكبرى على مس���احة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 
251 مليون جنيه،  وبالنس���بة لتطوير مصنع غزل )6(، تبلغ 

مساحته 17.7 ألف متر، بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.
  أم���ا مجموعة املصان���ع الجديدة للنس���يج والتحضيرات 
والصباغة بش���ركة مص���ر للغزل والنس���يج باملحلة الكبرى 
بمس���احة إجمالية 101.9 أل���ف متر، تتكل���ف 1.1 مليار 
جنيه بخ���اف مصانع غزل دمياط لتصني���ع قماش الجينز  
،   وبالنس���بة ملجمع مصانع ش���ركة مصر صباغى البيضا 
بكفر الدوار، والذى يضم 6 مصانع هي: الغزل، النس���يج، 
تحضيرات النس���يج، الصباغة والتجهي���ز، التفصيل، البرم 
على مس���احة نحو 175 ألف متر، يت���م تنفيذها بقيمة 2.3 

مليار جنيه.
 و يت���م تنفيذ تطوير ش���ركة دمياط للغزل والنس���يج، حيث 
سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات 
والصباغة بمس���احة إجمالية نحو 103 أل���ف متر، ويتمثل 
منتجها النهائى فى أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه.

 
وأش���ار عصمت إلي   نجاح زراع���ة االقطان قصيرة التيلة 
بمنطقة ش���رق العوينات بمس���احة )1200 ( للعام الحالي 
2022  وبل���غ متوس���ط اإلنتاجية للف���دان الواحد من 10 ل 
12 قنط���ارا  زهر بالجنى اآللى مقارنة 10 قناطير فى العام 
املاضى 2021 ، مما يس���اهم في توفي���ر واردات بنحو  2 

مليار دوالر سنويا.
  إضافة إلي نجاح منظومة تجارة القطن فى كل املحافظات، 
حي���ث تم تنفي���ذ منظومة جديدة الس���تام وتج���ارة القطن 
تجريبيا فى محافظتى الفيوم وبنى س���ويف موس���م 2019، 
وتم تعميمها املوسم منذ املوسم املاضى على كل املحافظات، 
حي���ث اعتمدت املنظومة الجديدة على اس���تام األقطان من 
املزارعني مباشرة خال موس���م الجنى فى مراكز للتجميع 
أدارتها إحدى ش���ركات القابضة للقطن والغزل والنس���يج 
التابع���ة لوزارة قط���اع األعمال العام، وتقديم س���عر مائم 

للفاح قائم على نظام املزايدة.
 وقال إنه كانت هناك جهود متواصلة في مجال    استغال 
أصول الدولة واس���تعادتها من التعديات  ، حيث  ش���ملت 
املرحل���ة األولى تنفيذ ع���دد 5 قرارات إزال���ة تعديات على 
أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 148 
حكم إخاء ملحات وفندق بوس���ط القاه���رة وفندق بمنطقة 

مصر الجديدة، كما تم تسليم عدد 32 محًا.
كذل���ك تم���ت    إعادة هيكلة ش���ركات التج���ارة الخارجية 
واس���تكمال مشروع جس���ور، تم إطاق مش���روع جسور 
لتوفي���ر سلس���لة متكاملة من خدمات النقل واللوجس���تيات 
باإلضافة إلى التس���ويق والتأمني، بداية بدول شرق ووسط 
أفريقي���ا، وتطوير كتال���وج إلكترونى يضم كاف���ة املنتجات 

املصرية ومدخاتها، الستخدامه فى الترويج للصادرات.
 وق���ال إن الحكوم���ة   أطلق���ت   من خال ش���ركة النصر 
للتصدير واالس���تيراد )جس���ور( كتالوج إلكترونى للترويج 
لكافة املنتجات املصرية القابلة للتصدير خاصة للش���ركات 
الصغيرة.، كما تعمل وزارة قطاع األعمال العام على تسيير 
خطني مايني إلى ش���رق أفريقيا وش���مال غ���رب أوروبا.. 

وجارى تدبير التمويل لشراء سفينتني متعددة األغراض.

قطاع األعمال العام 2022 .. 23 مليار جنيه لتشغيل
»الغزل والنسيج« و15 مليار جنيه ملشروعات صناعية 

أعلن مجلس الوزراء، برئاس����ة الدكتور مصطفى 
السيس����ي،  عبدالفتاح  الرئيس  مدبولي، موافق����ة 
رئي����س الجمهوري����ة، على “وثيقة سياس����ة ملكية 
الدول����ة” بم����ا يؤكد ح����رص الدولة عل����ى إتاحة 
مجال أكبر ملش����اركة القطاع الخ����اص في توليد 
النمو االقتصادي، وايج����اد فرص العمل، وزيادة 

مستويات االستثمارات والصادرات.
وأك����د مدبول����ي، أن “سياس����ة ملكي����ة الدول����ة” 
تستهدف باألساس رفع معدالت النمو االقتصادي 
إلى مس����تويات محقِّقة لطموح����ات املصريني عن 
طريق رفع معدل االس����تثمار إلى م����ا يتراوح بني 
25% و30%، بم����ا ُيس����هم في زي����ادة معدل النمو 
االقتصادي إلى ما بني 7% و9% لتوفير فرص عمل 
كفيلة بخف����ض معدالت البطال����ة، وذلك من خال 
املزيد من تمكني القطاع الخاص املصري، وتوفير 
ف����رص متنوعة لتواجد القط����اع الخاص في كافة 
األنشطة االقتصادية، بما يس����اعد في رفع نسبة 
مساهمته االقتصادية في الناتج املحلي اإلجمالي، 
والتش����غيل، والصادرات،  املنفذة،  واالستثمارات 

واإليرادات الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “وثيقة سياسة ملكية 
الدولة” تأتي الستكمال اإلصاحات التي تتبناها 
الدولة املصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص 
في النشاط االقتصادي، وتهيئة البيئة االقتصادية 
الداعمة والجاذبة لاس����تثمارات، وذلك من خال 
وضع األس����س واملرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة 

في النشاط االقتصادي.
وأوض����ح مدبولي أن الوثيق����ة تتضمن أهم مامح 
سياس����ة ملكي����ة الدول����ة املصرية لألص����ول، بما 
يش����مل هدف هذه السياس����ة، وأه����م موجهاتها، 
ومنهجية تحديد ق����رارات اإلبقاء على أو التخارج 
من األصول اململوكة للدولة خ����ال الفترة املقبلة، 
إضاف����ة إلى إلق����اء الض����وء عل����ى دور صندوق 
مصر الس����يادي في هذا اإلطار، والشراكات بني 
القطاعني العام والخ����اص كآلية للمزيد من تعزيز 
دور القط����اع الخ����اص، عاوة على إط����ار الحياد 
التنافسي، ومبادئ حوكمة األصول اململوكة للدولة 
اللذين تسترش����د بهما الدول����ة املصرية في إطار 

ملكيتها لألصول.
وأضاف أنه وفقًا لتلك السياس����ة، س����يتم تركيز 
����ل الدولة على ض����ّخ االس����تثمارات وملكية  تدخُّ
األصول ف����ي قطاعات رئيس����ة تعد عمًا أصيًا 
للدولة بما يش����مل القطاعات الت����ي يعِزف القطاع 
الخاص عن الدخول فيها، في حني ينعكس تطوير 
تلك القطاعات بش����كل مباش����ر على تحسني بيئة 
العمل للقطاع الخاص، مش����يًرا إلى أن السياسة 
تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في األنشطة 
االقتصادية، حيث تس����عى الحكومة إلى التواجد 
ف����ي القطاعات االقتصادية وفًق����ا ملعايير محددة، 
وأن يت����م التحول من إدارة مؤسس����ات الدولة إلى 
إدارة رأس م����ال الدولة، وذلك م����ن خال تحديد 
آليات تخ����ارج الدولة من األصول اململوكة لها من 
خال العدي����د من اآلليات التي تعظ����م العائد من 

ملكية الدولة لألصول.
ولفت إلى أن تنفيذ “وثيقة سياس����ة ملكية الدولة” 
من ش����أنه تحقيق وف����ورات مالي����ة ُتمكِّن من دعم 
أوضاع املوازنة العامة، وتحقيق االنضباط املالي، 
وضمان االس����تدامة املالية، وتعزي����ز قدرة الدولة 
املالية على دعم شبكات األمان االجتماعي؛ لحماية 
����ة، وزيادة مس����تويات قدرة صمود  الفئ����ات الهشَّ

االقتصاد املصري أمام األزمات.
وأوضح أن����ه س����يتم مراعاة  عدد م����ن املوجهات 
األساسية في سياق تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”، 
من قبل الحكومة املصرية لضمان التنفيذ الناجح 
له����ذه السياس����ة بما يش����مل التنفيذ على مراحل 
وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت املراحل قصيرة 
األمد، عل����ى أن يك����ون التخارج بحس����ب طبيعة 
األنشطة االقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات 
االقتصادي����ة املحلي����ة والدولية، ومراع����اة األبعاد 
االقتصادية  لألنش����طة  واألمني����ة  االس����تراتيجية 
عن����د اتخاذ قرارات ملكي����ة الدولة لألصول، حيث 
ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من األنشطة 

ذات األولوية وذات الُبعد االستراتيجي.
كما أش����ار مدبولي، إلى أنه من ب����ني االعتبارات 
املهمة كذلك اس����تهداف “سياس����ة ملكية الدولة” 
لتحس����ني طريقة تخصيص امل����وارد االقتصادية، 
وتنفي����ذ تخ����ارج الدولة من األنش����طة والقطاعات 
املستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع 
الخ����اص الفعلية بالتواجد في تلك األنش����طة، مع 
التزام الدول����ة بمواصلة كاف����ة اإلصاحات التي 
من ش����أنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ 
األعمال، إضافة إلى تقييم األصول اململوكة للدولة 
استناًدا إلى أس����س عادلة ومحايدة، وبما يتوافق 
مع املعايير الدولية لتقييم األصول، وتحديد منهجية 

التعام����ل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير 
املواتية، من حي����ث: )العمالة، واإليرادات، 

وغيرها(.
ولف����ت رئيس ال����وزراء إلى أن����ه لتحقيق 
هذه األهداف، تم تبن����ي منهجية لتحديد 
“سياس����ة ملكية الدولة” على مس����توى 
القطاع����ات أو األنش����طة تس����تند إلى 6 

معايير رئيس����ة وفق مس����تويات 
إل����ى  اس����تناًدا  متدرج����ة؛ 
املمارس����ات  أفض����ل 
الدولي����ة، وآراء الخب����راء 
به����دف  املتخصص����ني 
تحدي����د معايير تواجد أو 
تخارج الدولة من األنشطة 
االقتصادي����ة، وبناًء عليه، 
تم رس����م خريط����ة تواجد 
مس����توى  عل����ى  الدول����ة 
األنشطة االقتصادية بعدد 
والصناعات  القطاعات  من 
التحويلية، بعدد 62 نشاطًا 

س����يتم التخارج منه����ا، و56 
نشاطًا سيتم تثبيت أو تخفيض 
االس����تثمارات املوجه����ة لها، 
و76 نشاًطا س����يتم تثبيت أو 
املوجهة  االستثمارات  زيادة 
لها مع اإلش����ارة في الوقت 
ذاته إلى مبررات الدولة من 

وراء ذلك.
س����بيل  في  أنه  وأش����ار إلى 
املصري����ة  الحكوم����ة  تنفي����ذ 

ل�”سياس����ة ملكية الدولة”، سوف يتم تبني العديد 
م����ن اآلليات التي تس����تهدف زي����ادة دور القطاع 
الخاص على مس����توى األنشطة االقتصادية سواء 
بش����كل كلي أو جزئي، والت����ي تختلف بدورها من 
قط����اع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك 
للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف 
من مش����اركة القطاع الخ����اص في ملكية األصول 
العام����ة، وبحي����ث يتم اختي����ار اآللي����ات التي من 
ش����أنها تعظي����م العائد االقتصادي من مش����اركة 
القطاع الخ����اص، وزيادة املكاس����ب االقتصادية 
الكلي����ة من تحرير األس����واق، وزيادة مس����تويات 
املنافسة، وتعظيم فائض املستهلك، وتحقيق أعلى 
مس����تويات للربحي����ة والكف����اءة االقتصادية لتلك 
األصول. وسوف يتم االستناد في ذلك إلى أفضل 
املمارسات الدولية وإلى الخبرات املتخصصة في 
هذه املجاالت؛ لضمان كفاءة تنفيذ “سياسة ملكية 

الدولة”.
وف����ي ه����ذا الس����ياق، أك����د مدبول����ي، أن الوثيقة 
اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ “سياسة ملكية 
الدول����ة”، وتش����جيع القطاع الخ����اص ومن بينها 
طرح األص����ول اململوكة للدولة من خال البورصة 
املصرية؛ لتوس����يع قاعدة امللكية، س����واء بش����كل 
كلي أو جزئي، وضخ اس����تثمارات جديدة للقطاع 
الخ����اص في هيكل ملكية قائ����م للدولة عبر دخول 
مستثمر اس����تراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع 
الخاص ف����ي هيكل امللكية، وكذا عقود الش����راكة 
مع القطاع الخ����اص من خال عقود: االمتيازات، 
والبناء والتش����غيل والتحويل )B.O.T(، والبناء 
 ،)B.O.O.T( والتملك والتش����غيل ونق����ل امللكية
والبناء والتشغيل والتملك )B.O.O(، والتصميم 
والبناء والتش����غيل )D.B.O( ، والبناء والتمويل 
واألداء،   ،)B.F.O.T( والتحوي����ل  والتش����غيل 
واإلدارة، إل����ى جان����ب عملي����ات إع����ادة هيكل����ة 

املؤسسات العامة وخصخصتها.
وأوضح أنه التزاُما م����ن الحكومة املصرية بتنفيذ 
ما ج����اء بالوثيقة، فهن����اك قرار بتش����كيل اللجنة 
العلي����ا لتنفيذ “سياس����ة ملكية الدولة” برئاس����ة 
رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، 
ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية املنافس����ة ومنع 
املمارس����ات االحتكارية، والرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لاس����تثمار، واملدير التنفي����ذي للصندوق 
الس����يادي، ورئيس مركز املعلوم����ات ودعم اتخاذ 
القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ “سياس����ة 
ملكي����ة الدولة” وفق برام����ج زمنية محددة، وتذليل 
كافة التحديات التي تواج����ه التنفيذ، وتحديد آلية 
التخارج على مس����توى األنش����طة، وكذلك تحديد 
ق كافة  التوقيت املناس����ب للتنفيذ، والتأكد من تحُقّ
املعايي����ر املتبعة لضمان التقيي����م العادل لألصول 
اململوك����ة للدول����ة، كما يتم إضافة إلى ما س����بق، 
تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز املعلومات ودعم 
اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، 
ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري له، بالتنسيق مع 

الجهات املعنية.
وأكد أن الدولة املصرية ستسترشد فيما يتعلق 
باألصول اململوكة للدولة التي سيتم اإلبقاء 
عليها “باملبادئ التوجيهية بش����أن حوكمة 
الش����ركات اململوكة للدولة” الصادرة عن 
منظم����ة التع����اون االقتص����ادي والتنمية، 
والت����ي تمث����ل مرجعية دولي����ة للحكومات 
تساعد في ضمان عمل الشركات اململوكة 
الة، وش����فافة، وقابلة  للدولة بطريقة فعَّ
للمساءلة، وبما يضمن أن يكون 
هن����اك فصل ب����ني دور الدولة 
كمال����ك لع����دد م����ن األصول 
والش����ركات، ودورها كمنظم 
للنش����اط االقتصادي، وبما 
العادلة  املنافس����ة  يحق����ق 
ب����ني جميع األط����راف في 
جه����ة،  م����ن  االقتص����اد 
واستمرار ممارسة الدولة 
لدوره����ا األصيل كمنظم 
ومستقل  محايد  ومراقب 
من  االقتصادية  لألنشطة 

جهة أخرى.
وأضاف أنه من جانب آخر، 
على ضمان  الدولة  س����تعمل 
والبيئة  التنافس����ي  الحي����اد 
التش����ريعية املواتية للنشاط 
االقتص����ادي، لضم����ان أن 
العاملة  الش����ركات  جمي����ع 
بالس����وق، س����واء الش����ركات 
أو  منه����ا  املحلي����ة  الخاص����ة 
األجنبية، أو الش����ركات اململوكة 

للدولة ومنها الكيانات االقتصادية التي تديرها أو 
التي تخضع لرقابة مؤسس����ات حكومية “تتنافُس 
 Compete( ”على نفس األساس بشكل متكافئ
on a level playing field( وفًق����ا لإلط����ار 
التنظيمي نفس����ه دون أدنى تمييز بينها، وذلك من 
خال دور فاعل لجهاز جهاز حماية املنافسة ومنع 

املمارسات االحتكارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بني أبرز الجهود 
الت����ي تم تبنيها ف����ي هذا الصدد، اعتم����اد الدولة 
املصري����ة الس����تراتيجية جه����از حماية املنافس����ة 
ومنع املمارسات االحتكارية 2021-2025، والتي 
تتواف����ق مع رؤي����ة مصر 2030 وأه����داف التنمية 
املستدامة، والتي خصصت الهدف االستراتيجي 
الثان����ي منها للحد من التش����ريعات والسياس����ات 
والق����رارات املقيدة لحرية املنافس����ة، وهو ما درج 
تعريفه في مجال املنافسة على أنه “دعم سياسات 
املنافس����ة والحياد التنافس����ي”، وتنفيًذا لذلك قام 
جهاز حماية املنافس����ة بوضع استراتيجية خاصة 
بالحياد التنافس����ي بما يدعم تنفيذ “سياسة ملكية 

الدولة”.
تستهدف دعم القطاع الخاص 

وتعليق����ا علي موافقة الرئيس ، قال النائب محمود 
س����امي، عض����و اللجن����ة االقتصادي����ة بمجل����س 
الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تستهدف 
دعم القطاع الخاص، موضًحا أن الدولة س����تركز 
في االستثمارات األفقية كالتعليم والصحة، وبعض 
القطاع����ات االقتصادية التي ال يس����تطيع القطاع 
الخ����اص القيام بها في الفت����رة الحالية، ومضيًفا 
أن وثيق����ة ملكية الدولة مازال����ت مطروحة للنقاش، 

ولو التجربة أثبتت االحتياج إلى تعديل سيحدث.
وأشارعضو اللجنة االقتصادية بمجلس الشيوخ، 
إل����ى أن وثيقة ملكية الدولة مناس����بة، موضحا أن 
إج����راء خصخص����ة، متوقًعا خروج ش����ركات من 

عباءة الحكومة الفترة املقبلة.
وواصل س����امي: “وثيقة ملكية الدولة بمثابة تعهد 
حكومي لطرح ش����ركات للقطاع الخاص للشراء”، 
مضيًفا أن االقتصادي����ون يفهمون جيدا أن وثيقة 
ملكية الدولة تعديل للسياس����ة النقدية يترتب عليها 

ثمار سيشعر بها املواطن.
التخارج منشركات  قطاع األعمال

وفي س���ياق متصل ، اجتمع محمود عصمت، وزير 
قطاع األعمال العام، والرؤساء التنفيذيني للشركات 
القابضة التابعة للوزارة؛ الستعراض خطط العمل، 
وبرام���ج التطوي���ر واإلص���اح وإع���ادة الهيكل���ة، 

ومستجدات تنفيذ املشروعات.
أك���د الوزير أن وثيقة سياس���ة ملكي���ة الدولة التي 
تم إقراره���ا تؤكد الرغب���ة القوية والج���ادة للدولة 
ومؤسساتها في تش���جيع وجذب القطاع الخاص، 
واس���تهداف زيادة اس���تثماراته وتواج���ده القوى 
بالس���وق املصرية، وزيادة مساهمته في االقتصاد 
القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب املزيد 
من االس���تثمارات األجنبية، وتعطي صورة متكاملة 
لوجود الدول���ة بالقطاعات واألنش���طة االقتصادية 

خال السنوات املقبلة.
أوض���ح أنه وفًقا للوثيقة س���يتم التخارج من بعض 
القطاعات التي تعمل بها الش���ركات التابعة لصالح 
القط���اع الخاص م���ن خال عدة أس���اليب وصور 
مختلف���ة للش���راكة، فضًا ع���ن إش���راك القطاع 
الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، 

وكذلك االستثمار في عدد من القطاعات.
ووجه وزير قطاع األعمال بوضع خطة متكاملة لزيادة 
الصادرات وتوطني الصناعة، وزيادة االعتماد على 
املنتج املحلي لتقليل الفاتورة االسترادية، وتخفيف 
الضغ���ط على املوارد من العملة الصعبة، مش���دًدا 
عل���ى ض���رورة تكثي���ف الجهود لخف���ض النفقات 

وحوكمة اإليرادات واملصروفات.
وتطرق االجتم���اع إلى التطورات الخاصة بالائحة 
االسترشادية للموارد البشرية واإلجراءات الازمة 
للبدء في تطبيقها في أقرب وقت، بعد عرضها على 
مختل���ف الجهات املعنية واس���تطاع رأيها، بما ال 
يضر بحق���وق العاملني ويحقق التوازن مع مصالح 

الشركات.
كم���ا تناول االجتماع مس���تجدات تنفيذ مش���روع 
التحول الرقمي بالشركات التابعة، حيث أكد الوزير 
الحرص على التطبيق الجيد لهذا املش���روع وكذلك 
التوعية الكافية للعاملني بأهميته وحسن االستفادة 
من���ه لصالح الش���ركات في تحس���ني وميكنة نظم 
العمل وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، واملتابعة 
املباشرة لعملية التنفيذ من قبل الرؤساء التنفيذيني 

للشركات التابعة.

   مدبولى: تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” من شأنه تحقيق 
ن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق االنضباط  وفورات مالية ُتمكِّ
المالي، وضمان االستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم 

ة شبكات األمان االجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّ

 تعديالت  قانون سوق رأس المال  ساهمت في  إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة  
من بينها الصكوك  والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود اآلجلة بهدف  جذب شريحة 

كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب
 توقيع  9 اتفاقيات ب 83 مليار دوالر ألنتاج الهيدروجين 

األخضر مع عدد من المطورين العالميين 

محمود معروف

خبراء : »وثيقة ملكية الدولة«  مبثابة  تعهد حكومي للقطاع اخلاص 
بالتخارج من الشركات وضمان صريح باحلياد التنافسي 

أعلنت شركتي ڤاليو، املنصة الرائدة للشراء اآلن والدفع 
الحًق���ا )BNPL(، وبيتاب���س مصر، إحدى الش���ركات 
التابع���ة للمجموعة املالية هيرمي���س القابضة، عن توقيع 
ش���راكة اس���تراتيجية مع »تكت���س مارش���يه« املنصة 
الرائ���دة في توفي���ر تذاكر مختلف الحف���ات والوجهات 
الترفيهي���ة في مصر، لتمكني العماء من االس���تفادة من 
برام���ج التمويل املرنة التي تقدمه���ا ڤاليو، وحلول الدفع 
اإللكتروني امليس���رة التي تتيحها بيتابس مصر؛ لشراء 
تذاك���ر الفعالي���ات والوجه���ات الترفيهي���ة املختلفة التي 

توفرها منصة »تكتس مارشيه«.
كما تتيح االتفاقية أن يحظى عماء ڤاليو حصرًيا بإمكانية 
الحجز املسبق ألكبر املباريات الرياضية والحفات الفنية 

والعروض املسرحية والكوميدية.
وفي هذا الس���ياق، قال وليد حس���ونة، الرئيس التنفيذي 
لشركة ڤاليو، إن شركته ستعمل من خال تعاونها املثمر 
مع بيتابس مصر على توفير باقة من حلول الش���راء اآلن 
والدفع الحًقا بأيسر الطرق اآلمنة لعماء تكتس مارشيه.
وأوضح أن الش���راكة س���تمكن العماء من املشاركة في 
مختل���ف الفعالي���ات الترفيهية املتنوع���ة، والتي ارتفعت 
وتيرتها في ضوء تكثيف األنشطة السياحية ورفع القيود 

االحترازية على التجمعات عقب انحسار فيروس كورونا.
وذكر هاني سليمان، الرئيس اإلقليمي لشركة »بيتابس« 
إلفريقي���ا ودول مجلس التعاون الخليجي، أن التعاون مع 
منصة »تكتس مارشيه« يمثل قيمة مضافة جديدة للسوق 
املصري، حيث يزود عماء »تكتس مارشيه« بباقة شاملة 
من الخدمات املالية، مستفيدين من أوجه التكامل الفريد 

بني أنشطة وخدمات بيتابس مصر، وڤاليو.

شركتا ڤاليو وبيتابس مصر توقعان اتفاقية شراكة مع »تكتس 
مارشيه« لتقدمي حلول متويلية لشراء تذاكر الفعاليات الترفيهية

اسالم عبدالفتاح

داليا أحمد

القضاء علي
 ازدواجية التشريعات دفع إلي إقرار

 “قانون المالية الموحد “ والتشريع استهدف   
الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة 

استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت 
الظروف دون صرفها خالل سنة

 االعتماد وفق
 ضوابط حاكمة  

بعد موافقة الرئيس السيسي عليها 

 طريقة تخصيص امل����وارد االقتصادية، 
وتنفي����ذ تخ����ارج الدولة من األنش����طة والقطاعات 
املستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع 
الخ����اص الفعلية بالتواجد في تلك األنش����طة، مع 
االتزام الدول����ة بمواصلة كاف����ة اإلصاالتزام الدول����ة بمواصلة كاف����ة اإلصاحات التي 
من ش����أنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ 
األعمال، إضافة إلى تقييم األصول اململوكة للدولة 
ا إلى أس����س عادلة ومحايدة، وبما يتوافق 
مع املعايير الدولية لتقييم األصول، وتحديد منهجية 

ُّب التداعيات غير 
مع املعايير الدولية لتقييم األصول، وتحديد منهجية 

ُّ
مع املعايير الدولية لتقييم األصول، وتحديد منهجية 

ب التداعيات غير التعام����ل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير التعام����ل بعد التخارج لتجن
: )العمالة، واإليرادات، 

التعام����ل بعد التخارج لتجن
( :

التعام����ل بعد التخارج لتجن
املواتية، من حي����ث

ولف����ت رئيس ال����وزراء إلى أن����ه لتحقيق 
هذه األهداف، تم تبن����ي منهجية لتحديد 
” على مس����توى 
هذه األهداف، تم تبن����ي منهجية لتحديد 

 ”
هذه األهداف، تم تبن����ي منهجية لتحديد 

سياس����ة ملكية الدولة
القطاع����ات أو األنش����طة تس����تند إلى 6

معايير رئيس����ة وفق مس����تويات 
إل����ى  اس����تناًدا  اس����تناًدمتدرج����ة؛  ًمتدرج����ة؛ 
املمارس����ات  أفض����ل 
الدولي����ة، وآراء الخب����راء 
به����دف   
تحدي����د معايير تواجد أو 
تخارج الدولة من األنشطة 
ًاالقتصادي����ة، وبناًءاالقتصادي����ة، وبناًء عليه، 
تم رس����م خريط����ة تواجد 
مس����توى  عل����ى  الدول����ة 
األنشطة االقتصادية بعدد 
والصناعات  القطاعات  من 
ً
والصناعات  القطاعات  من 
ً
والصناعات  القطاعات  من 
62 نشاطا

56س����يتم التخارج منه����ا، و56س����يتم التخارج منه����ا، و56
 سيتم تثبيت أو تخفيض 
االس����تثمارات املوجه����ة لها، 
س����يتم تثبيت أو 
املوجهة  االستثمارات  زيادة 
لها مع اإلش����ارة في الوقت 
ذاته إلى مبررات الدولة من 

س����بيل  في  أنه  إلى 
املصري����ة  الحكوم����ة  تنفي����ذ 

كافة التحديات التي تواج����ه التنفيذ، وتحديد آلية 
التخارج على مس����توى األنش����طة، وكذلك تحديد 
كافة التحديات التي تواج����ه التنفيذ، وتحديد آلية 
التخارج على مس����توى األنش����طة، وكذلك تحديد 
كافة التحديات التي تواج����ه التنفيذ، وتحديد آلية 

التوقيت املناس����ب للتنفيذ، والتأكد من تحق
املعايي����ر املتبعة لضمان التقيي����م العادل لألصول 
اململوك����ة للدول����ة، كما يتم إضافة إلى ما س����بق، 
تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز املعلومات ودعم 
اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، 
ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري له، بالتنسيق مع 

الجهات املعنية.
وأكد أن الدولة املصرية ستسترشد فيما يتعلق 
باألصول اململوكة للدولة التي سيتم اإلبقاء 
“باملبادئ التوجيهية بش����أن حوكمة 
باألصول اململوكة للدولة التي سيتم اإلبقاء 

“
باألصول اململوكة للدولة التي سيتم اإلبقاء 

عليها 
الش����ركات اململوكة للدولة

منظم����ة التع����اون االقتص����ادي والتنمية، 
والت����ي تمث����ل مرجعية دولي����ة للحكومات 
تساعد في ضمان عمل الشركات اململوكة 
الة، وش����فافة، وقابلة 
تساعد في ضمان عمل الشركات اململوكة 

َّ
تساعد في ضمان عمل الشركات اململوكة 

للدولة بطريقة فع
تساعد في ضمان عمل الشركات اململوكة 

للدولة بطريقة فع
تساعد في ضمان عمل الشركات اململوكة 
الة، وش����فافة، وقابلة للدولة بطريقة فعالة، وش����فافة، وقابلة  َّللدولة بطريقة فعَّ
للمساءلة، وبما يضمن أن يكون 

هن����اك فصل ب��
كمال����ك لع����دد م����ن األصول 
والش����ركات، ودورها كمنظم 
للنش����اط االقتصادي، وبما 
العادلة  املنافس����ة  يحق����ق 
ني�ني�ني جميع األط����راف في  ���� �ب���ب��
جه����ة،  م����ن  االقتص����اد 
واستمرار ممارسة الدولة 
لدوره����ا األصيل كمنظم 
ومستقل  محايد  ومراقب 
من  االقتصادية  لألنشطة 

جهة أخرى.
وأضاف أنه من جانب آخر، 
على ضمان  الدولة  س����تعمل 
والبيئة  التنافس����ي  الحي����اد 
التش����ريعية املواتية للنشاط 
االقتص����ادي، لضم����ان أن 
العاملة  الش����ركات  جمي����ع 
بالس����وق، س����واء الش����ركات 
أو  منه����ا  املحلي����ة  الخاص����ة 
األجنبية، أو الش����ركات اململوكة 
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   أعلى عائد سنوي للقناة ب 7 مليار دوالر  .. 704 ماليين
 دوالر أعلى إيراد شهري تم تسجيله في يوليو الماضي 

    جذب 7شركات عالمية لضخ استثماراتها بـ"المتوسط".. وتوقيع 

108 اتفاقيات للبحث واالستكشاف باستثمارات 22 مليار دوالر

وتظهر األرقام اس���تمرار تحس���ن أداء قناة الس���ويس رغم 
األزمة األوكرانية، حيث بلغت حصيلة اإليرادات التي حققتها 
القناة 3.6 مليار دوالر خال النصف األول من عام 2022، 
مقاب���ل 3 مليارات دوالر في النص���ف األول من عام 2021، 

بنسبة زيادة %20.
وس���جل أعداد السفن العابرة لقناة السويس 11101 سفينة 
ف���ي النصف األول من عام 2022، مقابل 9763 س���فينة في 
النصف األول من عام 2021 بنس���بة زيادة 13.7%، فضًا 
عن بلوغ إجمالي الحموالت الصافية للس���فن العابرة للقناة 
656.6 ملي���ون طن في النصف األول من عام 2022، مقابل 
610.1 مليون طن في النصف األول من عام 2021، بنس���بة 

زيادة %7.6.
وس���جل إجمالي كمية البضائع من شمال القناة إلى جنوبها 
نح���و 282.4 مليون طن في النص���ف األول من عام 2022، 
مقاب���ل 301.8 مليون طن في النصف األول من عام 2021، 
بنس���بة تراجع بلغ���ت 6.4%، كما بلغت كمي���ة البضائع من 
جنوب القناة لش���مالها 271.1 مليون طن في النصف األول 
م���ن عام 2022، مقابل 221.4 مليون طن في النصف األول 
م���ن عام 2021، بنس���بة زي���ادة 22.4%، بينم���ا بلغت كمية 
البترول ومنتجاته العابرة للقناة 124 مليون طن في النصف 
األول من عام 2022، مقارنة ب�92.8 مليون طن في النصف 

األول من عام 2021، بنسبة زيادة %33.6.
وبالنس���بة ملعدالت العبور ملختلف أنواع الس���فن فقد حققت 
ارتفاع���ا ملحوظا خال النصف األول من عام 2022 مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الس���ابق، حيث ارتفعت أعداد السفن 
السياحية بنسبة 82.4%، وس���فن الناقات بنسبة %20.8، 
وس���فن الصب بنسبة 16.8%، وس���فن حامات السيارات 
بنس���بة 14.1%، في ح���ني ارتفعت أعداد س���فن الحاويات 

بنسبة 13.6%، وسفن البضائع العامة بنسبة %3.9.
وس���جلت قناة السويس عدة أرقام قياس���ية وخاصة خال 
ش���هر يوليو، حيث عبرت القناة 2103 سفن وهو أعلى معدل 
عبور ش���هري في تاريخها، كما بلغ حجم الحمولة الصافية 
125.1 ملي���ون طن وهو األعلى ش���هريًا ف���ي تاريخ القناة 
أيضًا، فضًا عن بلوغ اإليراد الش���هري للقناة 704 مايني 
دوالر وه���و األعل���ى كذلك في تاريخها، كما س���جل يوم 29 
يوليو من العام الجاري ش���هد أعلى إي���راد يومي في تاريخ 
القناة والبالغ 31.8 مليون دوالر، فيما س���جلت القناة أعلى 
إيراد شهري لناقات البترول في تاريخها بقيمة 153 مليون 
دوالر، فضًا عن تس���جيل القناة أعلى إيراد شهري لناقات 
الغاز الطبيعي املس���ال في تاريخه���ا بقيمة 52 مليون دوالر، 
وس���جلت قناة الس���ويس أيضًا أعلى إيراد ش���هري لسفن 

الصب في تاريخها بقيمة 121 مليون دوالر.
األرقام القياس���ية الت���ي حققتها قناة الس���ويس لم تأت من 
فراغ، حيث اتبعت قناة الس���ويس سياس���ات تحفيزية جيدة 
ومشروعات توسعة، وارتفع حجم التجارة العاملية رغم تباطؤ 
نمو حجم التجارة العاملية واستمر نمو حجم البضائع املارة 
في قناة السويس، حيث بلغ معدل الزيادة في حجم الحمولة 

الصافية املارة بقناة السويس %9.6.
وتتبنى قناة الس���ويس خطة طموحة من أج���ل تطوير القناة 
لتتواكب مع تطورات التجارة العاملية، ومن أهمها مشروعات 
تطوي���ر وازدواج قن���اة الس���ويس، حيث تس���عى الدولة إلى 
زيادة نس���بة االزدواج عن 25% ب�”القطاع الجنوبي” للقناة، 
إلى جانب مش���روع توس���عة وتعميق املنطقة الجنوبية لقناة 
السويس، ليصل طولها إلى 30 كم من الكيلو 132 إلى الكيلو 
162 ترقيم قناة، وعرض 40 مترًا شرقًا وعمق 72 قدمًا بداًل 
من 66 قدم���ًا، فضًا عن زيادة في األم���ان املاحي بمعدل 
28% يتيحها مش���روع التطوير، إلى جانب 6 س���فن إضافية 

زيادة في الطاقة االستيعابية في تلك املنطقة.
وشهد مشروع التوسعة والتعميق حتى منتصف يوليو 2022 
إزال���ة 8 ملي���ون متر مكعب م���ن الرمال املش���بعة من املياه، 
وبلغت نس���ب اإلنجاز بأعمال التكريك باملش���روع %43.6، 
وتعم���ل حالي���ًا 5 كراكات باملش���روع وهي مه���اب مميش، 
وحس���ني طنطاوي، والصديق، وطارق بن زياد، ومش���هور، 
بينما مشروع ازدواج القناة بالبحيرات املرة الصغرى، فإنه 
يت���م بطول 10 ك���م من الكيلو 122 حت���ى الكيلو 132 ترقيم 
القناة، و82 كم طول قناة الس���ويس الجديدة بداًل من 72 كم، 
وحت���ى منتصف يوليو 2022، تم إزالة 22 مليون متر مكعب 
من الرمال املش���بعة من املياه، وبلغت نس���ب اإلنجاز بأعمال 
التكريك نح���و 35.5%، ويعمل باملش���روع حاليًا 4 كراكات 

وهي الحمرا، واملرفأ، والصدر، وكاسيوبيا.
ومن املخطط أن تؤدي هذه مش���روعات االزدواج والتوس���عة 
والتعمي���ق إلى زيادة الطاقة االس���تيعابية، وتحس���ني حركة 
املاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضًا عن زيادة عامل 
األمان املاحي في املنطقة الجنوبية، وزيادة مس���طح القطاع 

املائي، وكذلك تقليل التيارات املاحية بالقناة.
املنطقة االقتصادية واالقتصاد األخضر 

من ناحي���ة أخري  اس���تطاعت   املنطق���ة االقتصادية لقناة 
الس���ويس   أن تس���تحوذ على حيز كبير م���ن حجم الزخم 
الذى ش���هدته قمة تغير املناخ بشرم الشيخ  7cop2، حتى 
تكلل���ت تلك املجه���ودات ب���أول مصنع إلنت���اج الهيدروجني 
األخضر باملنطق���ة العربية، والذي حجز للمنطقة االقتصادية 
موقع الريادة في سباق دول املنطقة الستقطاب االستثمارات 

األجنبية.
وش���هدت  قمة   عقود وتحالفات مع كبري الشركات العاملية 
إلنتاج الهيدروجني األخضر في مصر واملنطقة، والتي تمتلك 
خبرات قادرة على توطني هذه التكنولوجيا في مصر، بعقود 
مليارية، كما ش���هدت القمة التحضير لكاف���ة الجوانب التي 
تضم���ن توطني الهيدروجني األخض���ر في أقرب وقت ممكن، 
وعلى رأس���ها توقيع عق���ود لتدريب العمال���ة الازمة لخدمة 
مشروعات الهيدروجني األخضر املقرر تركيزها في منطقتي 

العني السخنة وشرق بورسعيد.

الوقود األخضر بالعني الس���خنة.. أعلنت املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس البدء الفعلي ألولى إنتاجات األمونيا الخضراء 
في منطقة الس���خنة الصناعية وذلك بعد توقيع العقد الفعلي 
لش���ركة س���كاتك النرويجية والتي تس���تهدف إقامة منشأة 
جديدة بمنطقة الس���خنة لتصنيع األمونيا الخضراء بس���عة 

مليون طن سنوّيًا قابلة للزيادة إلى 3 مايني طن سنوًيا.
وتعد اس���تراتيجية الهيئة نحو توطني صناع���ة الهيدروجني 
األخض���ر قائمة على 3 محاور رئيس���ية وهي تصنيع الوقود 
األخض���ر م���ن )هيدروجني أخضر – أموني���ا خضراء ش- 
إيميثانول( وتوفير الصناعات املكلمة لصناعات الهيدروجني 
األخض���ر م���ن )محل���ات كهربائي���ة – ألواح شمس���ية – 
توربين���ات( إضاف���ة  إلى خدم���ات تموين الس���فن بالوقود 

األخضر عن طريق موانئها التابعة.
توقي���ع 8 عقود إلنت���اج الوق���ود األخضر.. ش���هد الجناح 
املص���ري مراس���م توقيع ع���دة عق���ود ملش���روعات الوقود 
األخض���ر داخ���ل املنطق���ة االقتصادية لقناة الس���ويس، مع 
كبرى الشركات والتحالفات العاملية الرائدة في مجال الطاقة 
النظيفة واملتج���ددة، حيث تحولت مذكرات التفاهم إلى عقود 
فعلية تدخل حيز التنفيذ بعد االنتهاء من دراس���ات الجدوى 
القانوني���ة والفنية واملالية والتي ت���م التوافق عليها بني جميع 
األطراف، على أن تقام هذه املشروعات داخل منطقة السخنة 

باملنطقة االقتصادية لقناة السويس.
وشملت  التوقيعات واالتفاقيات   :

توقي���ع عقد أميا باور اإلماراتية وال���ذي يتضمن إنتاج 390 
ألف طن من األمونيا الخضراء س���نوّيًا، حيث يبدأ التشغيل 

التجاري بنهاية 2025.
توقيع عقد تحالف ش���ركتي )زيرو ويس���ت( املصرية و)إي 
دي إف رينيوابلز( الفرنس���ية إلنت���اج الوقود األخضر حيث 
يتم إقامة املشروع بمنطقة السخنة داخل املنطقة االقتصادية 

لقناة السويس إلنتاج 350 ألف طن من الوقود األخضر.
توقيع العقد الخ���اص بتحالف “توتال” الفرنس���ية و”إنارة 
كابيتال” املصرية ملش���روع إنتاج 300 ألف طن من األمونيا 

الخضراء بمنطقة السخنة.
توقي���ع عقد مع ش���ركة “رينيو باور” الهندي���ة بالتعاون مع 
مؤسس���ة الس���ويدي والتي تس���تهدف إقامة مشروع إلنتاج 
الوق���ود األخضر من هيدروجني وأمونيا على مس���احة 600 
ألف متر مربع، بإجمالي طاقة إنتاجية 1.1 مليون طن أمونيا 

خضراء سنوّيًا، و220 ألف طن هيدروجني أخضر سنوّيًا.
 FFI ”Fortescue Future ش���ركة  عق���د  توقي���ع 
Industries األس���ترالية والتي تس���تهدف إقامة منش���أة 
إلنت���اج األمونيا الخضراء بحجم إنت���اج إجمالي يتخطى 2 

مليون طن من األمونيا الخضراء سنوّيًا.
عقد ش���ركة “جلوبالي���ك” البريطانية الذي يس���تهدف إقامة 
مصن���ع إلنتاج الهيدروجني األخض���ر بإجمالي إنتاج متوقع 

يصل إلى 2 مليون طن سنويًا.
عقد شركة “ الفنار” السعودية الذي يستهدف إقامة مصنع 
إلنت���اج الوقود األخضر اإلنتاج بحج���م إنتاج 500 ألف طن 

سنويًا.
أكاديمية لتأهيل العمالة ملشروعات الوقود األخضر.. حصاد 
مل���ف الهيدروجني األخضر، تناول حي���زا هاما وهو العمالة 
الفني���ة الازم���ة لنجاح تل���ك الجهود، حيث ش���هد الدكتور 
مصطف���ى مدبول���ي رئيس مجلس ال���وزراء، توقي���ع اتفاقية 
إطارية بني الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس 
ومؤسس���ة الس���ويدي إلكتريك وبنك مصر إلنشاء أكاديمية 
للتعليم الفنى املزدوج والتدريب املهني والتقني للعمالة الفنية 
وتأهيلها للعمل باملش���روعات الصناعية املقامة داخل املنطقة 
الصناعية بالسخنة، بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليون جنيه، 
حيث يتم تمويل املش���روع مناصفًة بني بنك مصر ومؤسسة 
الس���ويدي الكتريك، جاء ذلك على هامش فعاليات قمة تغير 

املناخ COP27 املنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ.
ووق���ع املذكرة كٍل من وليد جم���ال الدين رئيس الهيئة العامة 
للمنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، ومحمد األتربي رئيس 
مجل���س إدارة بنك مصر، واملهندس أحمد الس���ويدي رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة الس���ويدي إلكتريك، حيث تهدف هذه 
االتفاقي���ة بني األط���راف الثاثة إل���ى توفير العمال���ة الفنية 
املاهرة املطلوب���ة لدعم املجاالت والصناعات االس���تراتيجية 
واملش���روعات الكب���رى املقام���ة داخ���ل املنطق���ة الصناعية 
بالس���خنة، خاصة تلك املشاريع التي ترتكز على الصناعات 
املكملة للوقود األخضر، وذلك عن طريق تقديم برامج التعليم 
الفني والتدريب املهني املبتكرة، واس���تخدام أحدث التقنيات 
الفني���ة وفقًا للمعايي���ر الدولية لتخريج عمال���ة ٌمدربة بأعلى 
املس���تويات لس���وق العمل تتواكب مع املتغيرات واملتطلبات 

لألسواق الخارجية في قطاعات صناعية متنوعة.
توقي���ع اتفاقي���ة إدارة مخلفات املصانع.. ش���هد وليد جمال 
الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس 
توقي���ع اتفاقي���ة تعاون ب���ني الس���ويدي للتنمي���ة الصناعية 
وجيوس���ايكل مصر والفارچ مص���ر، إلدارة مخلفات أعمال 
البناء والبني���ة التحتية وكذا إدارة املخلف���ات الصناعية فور 
بدء أعمال التصنيع بمشروع “السخنة 360”، داخل املنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس، وذلك بما يتماش���ى مع أهداف 
املنطقة االقتصادية لتحفيز ودعم مش���اريع التنمية املستدامة 
والتح���ول األخضر وخاصة مع تدش���ني أولى مش���روعات 

الهيدروجني األخضر باملنطقة.
وته���دف االتفاقية إل���ى إدارة مخلفات مصانع املس���تثمرين 
باملنطقة الصناعية، وتقديم مواد البناء الصديقة للبيئة س���واء 
من األس���منت أو الخرسانة، ويعد هذا التعاون الواعد خطوة 
كبيرة وضرورية في تحقيق التحول األخضر دعًما للتوجهات 

القومية والعاملية بهذا الصدد.
توق���ع عقد امتداد محطة تداول حاويات بش���رق بورس���عيد 
باس���تثمار 500 ملي���ون دوالر وتوفي���ر 1000 فرص���ة عمل 

مباشرة وغير مباشرة

وف���ى هذا اإلطار تم اتخاذ مجموعه من اإلجراءات الفاعلة 
لزيادة الجاذبية االس���تثمارية وتنافس���ية مصر فى مجال 
ج���ذب االس���تثمارات العاملي���ة لتكثيف البح���ث عن الغاز 
الطبيعي فى البحر املتوسط، حيث ماتم من تعديل لنموذج 
االتفاقيات املبرمة مع الش���ركاء املس���تثمرين وفقا ألفضل 
النماذج فى منطقة الش���رق األوسط بما يحقق املرونة فى 
الش���روط االقتصادي���ة واملصالح املش���تركة والتوافق مع 
متغيرات السوق، وجاء املردود املتحقق من تلك اإلجراءات 
املهم���ة أنها  س���اعدت على جذب 7ش���ركات عاملية لضخ 
اس���تثماراتها فى البحر املتوسط منها مستثمرين وشركاء 
جدد يعملون فى مصر ألول مرة من اكبر الشركات العاملية 
على االطاق وهى اكسون موبيل وشيفرون باإلضافة إلى 
ش���ركات كبرى مثل قطر انرجى وكوفبيك الكويتية ومبادلة 
االماراتية، وتعزيز االس���تثمارات واألعمال مع الش���ركاء 
الحاليني مثل ش���ل وبى بى وتوتال وفينترش���ال ديا، وتم 
وضع مناطق جديدة على خريطة البحث واالستكشاف مثل 

غرب البحر املتوسط والبحر األحمر. 
كذل���ك تمك���ن قطاع البت���رول م���ن توقيع ع���دد كبير من 
االتفاقيات للبحث واالستكش���اف بلغت 108 اتفاقيات فى 
الس���نوات السبع األخيرة باس���تثمارات حدها األدنى 22 

مليار دوالر.
وخ���ال هذا العام 2022 ، بدأت خطة طموحة   وتس���تمر 
ثاث س���نوات حتى منتصف 2025 لحفر 45 بئًرا للبحث 
ع���ن الغاز واملتوقع أن يك���ون مردودها إيجابيا على حجم 
موارد مصر من الغاز وإضافة احتياطيات وإنتاج جديدين.

م���ن بني اإلج���راءات أيض���ا  الخط���وات املنف���ذة ضمن 
اس���تراتيجية الوزارة لزيادة اإلنتاج وتقليل الفجوة والتي 
كان لها أكبر األثر فى س���رعة وضع الحقول الكبرى على 
اإلنت���اج وفى مقدمتها حقل غاز ظهر وحقول نورس وأتول 
وشمال االس���كندرية وغرب دلتا النيل وما ترتب على ذلك 
م���ن تحقيق االكتفاء الذاتى والع���ودة لتصدير الغاز، الفتا 
إلى وضع آب���ار وحقول جديدة فى الصحراء الغربية على 
خريطة اإلنتاج مما س���اعد فى مواجهة التناقص الطبيعي 

لإلنتاج.
كذلك ش���هد العام نج���اح جهود زيادة اإلنت���اج من خليج 
الس���ويس فى ضوء نجاح إقامة تسهيات بحرية لإلنتاج 
املبكر من تلك الحقول وت���م وضع عددا منها على اإلنتاج 
وج���ارى وضع عددا آخر منها خ���ال الفترة املقبلة ، إلي 
جان���ب  جهود ومش���روعات تعظيم البني���ة التحتية لقطاع 
البترول ف���ى مجاالت التكري���ر والبتروكيماويات والتداول 
والتخزين، هناك حزمة كبيرة من املش���روعات تم االنتهاء 
منها على مدار الس���نوات الس���بع املاضي���ة وهناك حزمة 
أخرى تدخل الخدمة تباعا على مدار عامى 2023 و2024 
عاوة على مش���روعات تدخ���ل حيز التنفيذ ف���ى القريب 

العاجل.
و م���ن أهم تلك املش���روعات التى انته���ى تنفيذها وحققت 
مردودا كبيرا مش���روعات مجمعات البنزين عالى االوكتني 
باسيوط واإلسكندرية ومصفاة التكرير بمسطرد ، -كما تم 
االنتهاء من مش���روع مصنع االس���فلت بالسويس وجارى 
االنتهاء من توس���عات مصفاة تكرير ميدور باإلسكندرية، 
إضافة الى مجمع انوبك باس���يوط عاوة على مشروعات 
التقطي���ر بمصف���اة النصر بالس���ويس ومصفاة أس���يوط 
ومجم���ع الس���والر بالس���ويس ومعظم تلك املش���روعات 

ستدخل الخدمة خال العامني الحالى واملقبل.
و تتضمن الخطة حزمة متنوعة من مش���روعات ومجمعات 
انت���اج البتروكيماويات مثل مش���روع األلواح الخش���بية 
من ق���ش األرز بالبحيرة ومجمع البحر االحمر بالس���خنة 
ومجم���ع الصودا اش ومش���روعات االيثانول ومش���تقات 

امليثانول ووادي السليكون. 
مركز إقليمي للطاقة 

ش���هد عام 2022 أيضا خطوات مهم���ة علي طريق  تنفيذ 
استراتيجية وزارة البترول والثروة املعدنية منذ عام 2016 
لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، حيث تم وضع عدد  
م���ن األولويات لتنفيذها في إطار هذه االس���تراتيجية مما 
ساعد على تحقيق أهدافها وجاء فى مقدمة هذه االولويات 
تعظيم االس���تفادة من البنية التحتية التي تتمتع بها مصر 
م���ن مصان���ع اس���الة وتصدير الغ���از الطبيع���ي وتطوير 
الخطوط وش���بكات النقل واملوانئ ومس���تودعات التخزين 
وإيج���اد حلول لكل قضايا التحكيم الدولي مما ادى لعودة 
مصانع اس���الة وتصدير الغاز للعم���ل فضا عن إصدار 
قانون لتج���ارة وتداول الغاز الطبيع���ي فى مصر وتطبيق 
الحوكم���ة فى قطاع الغاز وإنش���اء جهاز تنظيم انش���طة 
سوق الغاز الطبيعى، أن مصر أثبتت مكانتها على خارطة 
الطاقة العاملي���ة ونجحت فى أن تصبح مركزا الس���تقبال 
الغاز الطبيعي من ش���رق املتوس���ط وإعادة تصديره إلى 

الدول األوروبية.
وكانت جاءت  فكرة إنش���اء منتدى غاز ش���رق املتوس���ط 
بدعم سياس���ى م���ن زعماء مصر وقب���رص واليونان وفى 
اط���ار الرؤية التى تتبناه���ا وزارة البترول والثروة املعدنية 
منذ ع���ام 2016 لتحويل مصر ملركز إقليمي للطاقة، حيث 
أن م���ا اتخذه املنتدى من خطوات متتالية بش���كل س���ريع 
لتفعيل دوره بش���كل ملموس ف���ى تحقيق تكامل بني الدول 
األعضاء الستغال ما تتمتع به كل دولة بشكل اقتصادى 
لتحقيق أكبر مردود منها للش���عوب، كما استطاعت مصر 
أن تتقلد منصب األمني العام للمنتدى واس���تضافت مقره 

فى القاهرة.
تطوير 

من ناحي���ة أخري ،  اس���تهدفت وزارة البت���رول والثروة 
املعدنية العنصر البش���رى باعتباره الركيزة األولى لتطوير 
القط���اع ملواكب���ة التحديات واملتغيرات ف���ى تلك الصناعة 
الحيوي���ة الهامة فعملت على رف���ع كفاءة العاملني وخاصة 
الكوادر الش���ابة به من خال 4 محاور رئيسية اوال جذب 
الكوادر الش���ابة املتمي���زة بالتقدم عبر منص���ة إلكترونية 
لبرنامج القيادات الش���ابة واملتوس���طة لضمان الشفافية 
وإرس���اء مبدأ العدالة والتنس���يق مع الش���ركاء األجانب 
للتدريب داخل وخارج الب���اد فضا عن تمكني القيادات 
الشابة بوضع اس���تراتيجية واضحة تش���مل نظم حديثة 
ل���إلدارة وإطاق برامج تدريبية إلعداد وتأهيل قيادات من 
الكوادر املتمي���زة تعمل وفقا ملعايير عاملي���ة ليصبح املبدأ 
األساس���ي للتقييم هو الكفاءة للنهوض باملستوى العلمى 
والعملى لها بما يضمن استدامة أداء القطاع واستمرارية 

نجاحه.
  كم���ا تم عمل برنامج لتدريب مجموع���ة من العاملني فى 
مجال الس���امة والصحة املهنية وبرنامج بناء فرق سامة 

العمليات وتكامل األصول القائم على االبتكار والش���فافية 
وأخاقيات العمل فضا عن التعاون مع الشركاء األجانب 
من خال عمل برامج تطوير للموارد البش���رية بش���ركات 
القطاع املشترك وأتاحت الفرصة للكوادر الشابة املتميزة 
التفاعل م���ع التكنولوجي���ات املتطورة باملواق���ع الخاصة 
بش���ركاء القط���اع م���ن خال من���ح التدري���ب املقدمة من 
الشركات األجنبية املختلفة داخل الباد وخارجها وإنشاء 
قاعدة بيانات متطورة بمعايي���ر موحدة لحوالى 245 ألف 
عام���ل بالقطاع وابتكار آليه لتحليل املوارد البش���رية لكل 
ش���ركة بقط���اع البترول لرصد نقاط الق���وة والضعف بها 

وتحديد املخاطر والفرص.
 وكان من أهم إنجازات عام 2022 استكمال برنامج وزارة 
البترول لتأهيل القيادات الش���ابة واملتوس���طة وقد نتج عن 
مرحل���ة التقيي���م النهائي اختيار 416 مش���اركا النضمام 
ملرحلة التدريب املوحد برعاي���ة الغرفة التجارية األمريكية 
وإبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع افضل الش���ركات 
العاملي���ة لرعاية البرامج القادم���ة واختيار أفضل الكوادر 
الش���ابة املدرس���ة والحاقهم بالعمل بمشروع إعادة هيكلة 
قط���اع البترول وبوابة االستكش���اف وفى إطار الس���عى 
العاملى للحد من البصمة الكربونية ملواجهة التغيير املناخي 
تم اإلعان ع���ن 20 برنامجا تدريبيا متخصصا من بينها 
تأهيل القيادات الشابة بمجال كفاءة الطاقة برعاية االتحاد 
األوروب���ي عام 2021 ويتم مراجع���ة وتقييم أداء املتدربني 

وحصول افضل 50 متدربا على شهادة مهنية معتمدة.
كذل���ك حرصت وزارة البترول على إع���داد وتنفيذ برنامج 
مختص بالتحول الرقم���ى لقطاع البترول انطاقا من دور 
القطاع كاعب أساسي في تنفيذ رؤية مصر 2030ضمن 
مش���روع تطوي���ر وتحديث القطاع فقد تم تدش���ني دورات 
وأنظمة العمل وإنشاء قاعده بيانات رقمية متكاملة لتحقيق 
الترابط املطلوب بني أنش���طة القطاع إلتاحة البيانات لدعم 
وسرعة اتخاذ القرار لتحسني وميكنة آليات العمل وتيسير 
تداول املعلومات من خال شبكة اتصاالت موحدة للقطاع.

ويع���د تطبي���ق التحول الرقمى   أحد أه���م الخطوات التى 
تتخذه���ا وزارة البت���رول والث���روة املعدني���ة لتبنى أفضل 
ممارس���ات استدامة العمليات فى كافة األنشطة البترولية، 
حيث تم االنتهاء من تنفيذ برنامجsap فى شركات توصيل 
الغاز وربطها بالشركة القابضة ايجاس ،  كما تم االنتهاء 
م���ن تنفيذ مش���روعات التحول الرقمى الش���امل فى كافة 
أنش���طة مصافى تكرير البت���رول وربطها بهيئ���ة البترول 

وجارى االنتهاء من شركات التوزيع وشركات االنتاج.
كذلك يعد  إنشاء مركز القياده والتحكم الرقمى يعد إحدى 
مبادرات التحول الرقمى الحديثة حيث تم توقيع اتفاقية بني 
قطاع البترول وشركة ش���نايدر العاملية إلنشاء هذا املركز 
اس���تكماال ملا تم تنفيذه من مشروعات ERP فى شركات 
القط���اع به���دف إتاحة معلوم���ات موثقة وبيان���ات لحظية 
واس���تخدام نماذج تحليل تعتمد على الذكاء االصطناعي 
لتوليد رؤى وتوصيات تس���اعد على اتخاذ قرارات فورية 

فى عمليات التشغيل.
 إيجيس 2023   

 ومع تدفق االستثمارات في مجال الغاز والبترول والطاقة، 
واملتوق���ع له أن يرتفع إلى نح���و 26 مليار دوالر، تواصل 
مص���ر زيادة صادراتها من الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز 
ديناميك���ي ومتزاي���د للطاقة. تجري مصر االس���تعدادات 
النهائية الستضافة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 
)إيجبس 2023( - الحدث األكبر في مجال البترول والغاز 
والطاقة - تحت عنوان "ش���مال إفريقي���ا والبحر األبيض 
املتوس���ط: دعم إمدادات الطاقة العاملية والطلب املستدام"، 
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيس���ي رئيس جمهورية 
مصر العربية، وبدعم م���ن وزارة البترول والثروة املعدنية 

املصرية، خال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2023.
يجمع إيجبس 2023 رؤس���اء ش���ركات الطاق���ة العاملية، 
ويس���تقطب أكثر من 32,000 مشارك، بما في ذلك خبراء 
القط���اع على مس���توى العال���م والقادة وصن���اع القرار 
العامل���ني في البترول والغ���از والطاقة، وبمش���اركة أكثر 
من 260 متحدًثا ملناقش���ة س���بل تفعيل التنمية املستدامة 
والتكي���ف والتصدي آلث���ار تبعات التغي���ر املناخي بكافة 
عمليات إنت���اج البترول والغاز، والدف���ع نحو تحول نظام 
الطاقة وعمليات إزالة الكربون وتحديد رؤى ملستقبل خاٍل 
من الكربون، للوصول إلى انبعاثات صفرية في املستقبل.

ويش���هد إيجبس 2023 هذا العام مش���اركة أكثر من 50 
ش���ركة ألول مرة و50 شركة تابعة لوزارة البترول والثروة 
املعدنية املصرية، وتقام النس���خة القادمة بمساحة عرض 
موسعة حيث يش���ارك في املعرض أكثر من 500 عارض، 
بما ف���ي ذلك 28 ش���ركة وطنية وعاملية ف���ي مجال النفط 
والطاقة والخدمات، من أبرزهم: ش���ركة ش���يفرون، شركة 
الكويت للطاقة، ش���ركة ش���يرون، ش���ركة دراجون أويل، 
ش���ركة إكس���ون موبيل، الهيئة املصرية العام���ة للبترول 
)EGPC(، الش���ركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية 
)إيجاس(، شركة جنوب الوادي املصرية القابضة للبترول 
)Ganope(، شركة أباتشي، ش���ركة بريتيش بتروليوم، 
شركة توتال للطاقة، شركة إنبي، شركة بتروجيت، وشركة 

شنايدر اليكتريك.
وفي نس���خته السادس���ة يضم إيجب���س 13 جناًحا دولًيا 
يس���تضيف ش���ركات عاملية ومنتجات م���ن دول رائدة في 
مج���ال الطاق���ة في مقدمته���ا الصني، وقب���رص، وأملانيا، 
واليونان، وإيطاليا، و إس���كتلندا، والهند، وتركيا، وكندا، 
واململكة املتحدة، وإس���بانيا، والواليات املتحدة األمريكية، 

واإلمارات العربية املتحدة.
نقل املواد البترولية 

وفي  النش���رة السنوية لوسائل نقل املواد البترولية والغاز 
الطبيع���ى فى مص���ر ع���ام 2022/2021 ، أك���د الجهاز 
املرك���زي للتعبئة العامة واإلحصاء،  أن  إجمالي الكمي�ات 
املنق�ولة بواس�����ط�ة وس�����ائ�ل نق��ل امل��واد البترولي��ة بلغ  
105.8 مليون ط��ن مترى عام 2022/2021مقابل 91.2 
مليون طن مت��رى ع��ام 2021/2020 بنسب��ة  زيادة قدرها 
16 %، وبل��غ اجمإلى الكميات املنقول�ة من املواد البترولية 
بواسطة صهاريج الس���كك الحديدية 311 ألف طن مترى 
ع�ام 2021/ 2022 بمتوس����ط تكلف�ة نق�ل للطن قدرها 79 
جنيه مقابل 325.3 أل����ف ط�ن مترى عام 2020/ 2021 

بنسبة  انخفاض قدرها %4.4.
 

مباشرة وغير مباشرة
أحمد ابراهيم

شيماء مرسي

قناة السويس 2022 
عـــــام األرقــــــام القـــياسية  

البترول 2022 .. شركات عاملية جديدة تدخل 
علي خط االستثمارات يف مصر واكتشافات مرتقبة 

حققت   قناة السويس  
العديد من   األرقام 
القياسية     منذ بداية 
العام الجاري 2022  ، 
وذلك على مستوى 
اإليرادات التي تشهد 
نموا مضطردا ، بعكس 
اتجاه  األحداث الناتجة 
عن تأثيرات  الحرب 
الروسية األوكرانية، 
حيث أعلنت هيئة 
قناة السويس تحقيق 
إيرادات تصل إلى 7 
مليارات دوالر خالل 
العام المالي 2022/2021، 
بزيادة بلغت 21% عن 
العام المالي األسبق، 
لتصبح تلك اإليرادات 
السنوية هي األعلى 
في تاريخ القناة، نظرًا 
الرتفاع أعداد وحموالت 
السفن العابرة خالل 
العام المالي 2022/2021، 
علما بأن إيراد القناة بلغ 
5.8 مليار دوالر في العام 
المالي 2021/2020.

التطورات التي 
شهدتها القناة خالل 
عام 2022، تؤكد المكانة 
الدولية التي مازالت قناة 
السويس تكتسبها 
باعتبارها شريانًا وممرًا 
مالحيًا رئيسيًا لحركة 
التجارة العالمية، وثقة 
األطراف الدولية فيما 
توفره من تسهيالت 
وخدمات مالحية 
للسفن والناقالت 
العابرة تتواكب مع 
المتغيرات والتطورات 
المختلفة في منظومة 
النقل البحري، فضاًل 
عن كونها أقصر طريق 
يربط بين الشرق 
والغرب واألكثر أمنًا، 
مما يعطي القناة 
ميزة تنافسية مقارنة 
بالممرات المالحية 
األخرى.

وقال الفريق أسامة 
ربيع رئيس هيئة قناة 
السويس المصرية، إن 
إيرادات القناة بلغت 
704 ماليين دوالر في 
يوليو، وهو أعلى إيراد 
شهري في تاريخها، 
وسجلت القناة ارتفاعًا 
في حركة المالحة 
بعبور 2103 سفن في 
يوليو، ارتفاعًا بنسبة 
تجاوزت 25% مقارنة 
بنفس الفترة من العام 
الماضي، وارتفعت أعداد 
ناقالت النفط ارتفعت 
في يوليو الماضي ب� 
60%، لتحقق أعلى إيراد 
شهري لناقالت البترول 
على اإلطالق عند 153 
مليون دوالر.

مشروعات عديدة 
ومكاسب متنوعة 
حققتها مصر في 
قطاع البترول خالل 
العام 2022 ، رصدتها 
تقارير رسمية ، كما 
تضمنتها تصريحات 
لمسئولين بالقطاع 
االستراتيجي .

وفي هذا اإلطار ، أكد 
وزير البترول المهندس 
طارق المال، مساعي 
الوزارة لتعظيم إنتاج 
الغاز الطبيعي فى 
مصر،  مشيرا إلي أن 
الدولة تفتح  الباب 
لتعظيم االستفادة من 
الغاز الطبيعي،  معلنا 
أن  الفترة القادمة 
ستشهد  اكتشافات 
أكثر  .

 وأشار وزير البترول، 
إلى اإلسراع في 
تنفيذ مشروعات 
تنمية حقول الغاز 
الطبيعي، حيث تم 
تنفيذ 34 مشروعا 
حتى ديسمبر 2022، 
بإجمالي استثمارات 
بلغت 561 مليار جنيه ، 
منوها    إلى أن تكلفة 
استيراد الغاز الطبيعي 
خالل الفترة 2015 حتى 
سبتمبر 2018 بلغت 
127 مليار جنية، وتم 
تحقيق االكتفاء الذاتي 
بعد ذلك.

  وزارة البترول والثروة 
المعدنية نجحت أيضا  
في إنجاز  مشروع 
تطوير وتحديث 
القطاع، بقيادة 
المهندس طارق المال 
وزير البترول والثروة 
المعدنية، حيث 
اتخذت الوزارة عددا 
من اإلجراءات والخطط 
والتي كان لها مردودها 
على االقتصاد القومي 
والوفاء باحتياجات 
مصر من الطاقة 
والتصدير للخارج، 
حيث شملت محاور 
العمل السبعة لمشروع 
تطوير وتحديث قطاع 
البترول والغاز التى 
تم إطالق تنفيذها 
منذ عام 2016، جذب 
االستثمارات فى مجال 
البحث واالستكشاف، 
وتحسين أداء 
أنشطة التكرير 
والبتروكيماويات، 
وتطوير أداء انشطة 
اإلنتاج وتوزيع 
المنتحات البترولية 
والغاز وتحسين كفاءة 
استهالك الطاقة 
وتحويل مصر إلى مركز 
إقليمى لتجارة وتداول 
الغاز والبترول والتحول 
الرقمى.

وأضافت الس���عيد أنه قد ترّتب على النش���اطات والبرامج سالفة الذكر، 
اتج���اه ُمعّدل الفق���ر لانخفاض ألول مّرة ع���ام 2020/19 إلى %29.7 
بعد أن كان قد س���ّجل تصاعًدا ُمس���تّمًرا في األعوام السابقة حتى بلغ 
أعلى مس���توياته )32.5%( ع���ام 2018/17، ومن ال�ُمس���تهدف – مع 
تواُصل فاعلية برامج الحماية والرعاية االجتماعية – اس���تمرار تناقص 
ال�ُمعدل إلى 25% في عام الخطة 2023/22، وباملثل، من ال�ُمستهدف أن 
يتراج���ع ُمعّدل الفقر ال�ُمدقع في عام الخطة إلى 3.8% تواُصًا لاتجاه 
التناقصي في عام 2020/19 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في 

عام 2018/17 )%6.2(.
وأشارت السعيد إلى ِحرص الدولة على إدراج ثاثة مكّونات 

أساس���ّية ُمس���تحدثة في منظومة خطة ع���ام 2022/21، 
بس���بب ارتباطها الوثي���ق بالجه���ود ال�مبذولة للتصّدي 
لقضّي���ة الفقر، أوّلها: برنامج تنمية األس���رة ال�مصرية 
لضبط النمو الس���كاني واالرتقاء بخصائص اأُلسرة 
حيث أفادت نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهاك 
تنام���ي ُمعّدل الفقر مع ِكَبر حجم األس���رة، بمعنى 

وجود عاقة طردّية بني ُمعّدل الفقر وزيادة عدد 
أفراد األس���رة، وثانيها: ُمب���ادرة حياة كريمة 
لتنمية القرى ال�مصرية، تهدف هذه ال�ُمبادرة 
إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف ال�مصري 

وُمعالجة الفج���وات التنموية وتحقي���ق التنمية 
اإلقليمي���ة ال�ُمتوازن���ة من خال إتاح���ة الخدمات 

األساس���ية من خدم���ات )الصحة والتعلي���م والكهرباء 
ومياه الش���رب والصرف الصحي ورصف الطرق واإلسكان(، وغيرها 

من التدّخات التنموية لكافة ال�مناطق الرئيس���ة من ُمنطلق اس���تهداف 
التنمية ال�ُمس���تدامة، حي���ث أوضحت البحوث ال�ميداني���ة ارتفاع ُمعّدل 
الفق���ر في ال�مناطق الريفية ُمقارنة بال�مناطق الحضرية، وثالُثها: برنامج 
تمكني ال�م���رأة لتعزيز حقوقه���ا، نظًرا لانعكاس���ات اإليجابية للتمكني 
االقتص���ادي واالجتماع���ي لل�مرأة على ُقدرتها على تحس���ني مس���توى 

معيشتها – مادًيا واجتماعًيا
وحول أهم إنجازات خدمات الرعاية االجتماعية خال عام 2021 أش���ار 
تقري���ر وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى أن عدد ال�ُمس���تفيدين 
من الدعم النقدي بلغ نحو 15 مليون ُمس���تفيد، بإجمالي مبالغ ُمنصِرفة 
نحو20 مليار جنيه، بينما بلغ عدد ال�مستفيدين من معاش الطفل 38.8 
ألف ُمس���تفيد، بإجمالي تكلفة حوال���ي 32 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة 
مشروع الحد من الزيادة الس���كانية )2 كفاية( حوالي 22 مليون جنيه، 
بإجمالي عدد مستفيدات س���ّجل 959 ألف سيدة، ووصل إجمالي عدد 
ال�ُمت���رّددات على العيادات إلى 207.4 ألف س���يدة، وبلغ عدد زيارات 
طرق األب���واب التي تم تنفيذها 8.2 مليون زي���ارة، وناهز عدد األطفال 
ال�ُمس���تفيدين م���ن البرنامج القومي لحماية األطف���ال والكبار با مأوى 
2500 ُمس���تفيد، وذلك بإجمالي ُمخّصص���ات مالية للبرنامج منذ بدايته 
بلغت نحو 267,5 مليون جنيه، وووصل إجمالي ديون الغارمني ال�ُمسّددة 

خ���ال عام 2021 إلى نحو 196.2 مليون جنيه، واس���تفاد منها 11.1 
ألف ُمس���تفيد، بينما اس���تفاد حوالي 20 ألف من ال�ُمس���اعدات النقدية 
والعينية لألس���ر واألفراد ال�ُمتضّررين من الكوارث والَنكبات، بإجمالي 
تكلف���ة 188 مليون جنيه، كما تم دعم َس���بعة آالف من أس���ر الُش���هداء 

وال�ُمصابني بنحو 221.4 مليون جنيه. 
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد ال�ُمستفيدين من دعم الوزارة ل�ُمتضّرري 
جائحة فيروس كورونا من العمالة غير ال�ُمنتظمة وصل إلى نحو 75 ألف 
عام���ل، بإجمالي تكلفة 640 مليون جنيه، كم���ا تم تأثيث وتجهيز وفرش 
12.1 ألف وحدة سكنية ُمخّصصة لأُلسر األولى بالرعاية بتكلفة 
379.9 ملي���ون جنيه، وجاري العمل على وتجهيز 11.1 ألف 
وحدة س���كنية أخرى بتكلفة 351.9 مليون جنيه، إلى جانب 
توجيه دعم تمويل���ي للجمعّيات األهلية، حيث حُصلت 340 
جمعي���ة على نح���و 2.5 مليار جنيه، فض���ًا عن وصول 
قيم���ة ُمس���اعدات صندوق دع���م مش���روعات الجمعيات 
وال�ُمؤسس���ات األهلية إلى 448.4 مليون جنيه، بإجمالي 
5140 أل���ف منحة وإعانة، وبلغ���ت دور الحضانة التي تم 
تطويرها 1020حّضانة، بينما وصل إجمالي عدد األطفال 
ال�ُمس���تفيدين من خدمات الطفولة ال�ُمبّكرة ل�مليون طفل، 
بتكلفة 250 مليون جنيه، وسّجل إجمالي وحدات الخدمات 
ال�ُمقّدمة لذوي الِهَمم نحو 757 وحدة استفاد منها 285.5 
أل���ف فرد، في حني ُقّدمت ُمس���اعدات بقيمة 23.5 مليون 
جنيه من خال مؤسسات اإلعاقة، وبلغ عدد ال�ُمستفيدين منها 
122.7 أل���ف فرد، فضًا عن تكلفة أدوات وأجهزة لذوي الِهَمم 

بلغت 74.4 مليون جنيه بإجمالي 19.4 ألف ُمستفيد.
وتضم���ن التقري���ر أن  ع���دد ال�ُمس���تفيدين م���ن برنامج وع���ي للتنمية 
ال�مجتمعية وصل إلى 16 مليون ُمس���تفيد، بتكلفة خمس���ة مليون جنيه، 
بينما بلغ إجمالي تكلفة التدريب على التربية اأُلس���رية 730 مليون جنيه، 
كما  استفاد نحو 2 مليون مواطن من ال�مشروع القومي لحماية األسرة 
ال�مصري���ة )مودة(، بإجمال���ي تكلفة )3( مليون جني���ه، ووصلت تكلفة 
األنش���طة االس���تثمارية لبنك ناصر االجتماعي إلى 13.5 مليار جنيه، 
واس���تفاد منها 185.6 أل���ف عميل، عاوة عل���ى تخصيص نحو 181 
نادًي���ا ُملحًقا بدور الرعاية في ُمختلف ُمحافظات الجمهورية، ليصل عدد 
ال�مس���تفيدين حوالي 25 ألف ُمِس���ن، فضا عن توفير حوالي 170 دار 
ُمسنني على مستوى الجمهورية ُمتكاملة الخدمات ويشرف عليهم وزارة 
التضامن االجتماعي، وبلغ عدد ال�ُمستفيدين إلى منهم حوالي 2.5 ألف 
ُمسن، كما  تم طباعة 450 ألف فيزا ل�ُمستِحقي معاش "تكافل وكرامة" 
وتوزيعهم على ال�ُمس���تحقني في جميع أنح���اء الجمهورية، وإصدار ما 
ُيناه���ز 900 ألف بطاق���ة لتقديم خدمات ُمتكاملة وهي ُمس���ّجلة بالكامل 
جميعها ُمس���جلة على قاعدة بيان���ات وزارة التضامن، إلى جانب  تقديم 
خدمات متنّوعة للسيدات من خال وحدات مراكز خدمة ال�مرأة ال�معيلة 
مثل: وح���دات إنتاج وبيع ال�مابس الجاهزة، وحدات للوجبات الغذائية، 

وحدة معاونات ال�منازل.

أعل���ن الس���يد القصير وزي���ر الزراعة واس���تصاح 
األراضي، أن الصادرات الزراعية املصرية حققت هذا 
العام 2022 رقما قياس���يا وتج���اوزت 6,3 مليون طن 
ألول مرة في تاريخها وفقا آلخر تقرير تلقاه من الدكتور 

أحمد العط���ار رئيس الحج���ر الزراعي املصري، 
وبلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام 

املاضي وذلك رغم ظ���روف جائحة كورونا 
واألزمة الروسية األوكرانية وارتباك حركة 
التجارة الدولية والتحديات الكبيره التي 

يواجهها العالم هذا العام.
وأرج���ع القصي���ر الفضل ف���ي تحقيق 
هذا الرق���م إلى املزارع���ني واملصدرين 

املصريني وكذلك التعاون والتنس���يق 
بني مؤسس���ات الدولة الرقابية وعلي 
رأس���ها الحج���ر الزراع���ي املصرى 

وبني املجلس التصدي���ري للحاصات 
التج���اري املصري  الزراعي���ة والتمثيل 

بالخ���ارج، موجها  والس���فارات املصرية 
الش���كر إلى كل هذه املؤسسات التي تتكاتف 

من أج���ل فتح أس���واق جدي���دة للمنتج���ات الزراعية 
املصري���ة وجل���ب العمل���ة الصعب���ة لدع���م االقتصاد 
القوم���ي واالحتياط���ي النق���دي األجنب���ي للباد.ومن 
ناحيت���ه، ق���ال الدكتور أحم���د العطار أن���ه خال هذا 

العام نجح الحجر الزراعي في فتح 16 س���وقا جديدا 
أم���ام املنتجات الزراعية املصرية وهي الصني واليابان 
والوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ونيوزيلن���دا والفلبني 
وتش���يلى اوروجواي وفنزويا وس���لفادور وكستاريكا 
وتون���س ولبنان واالردن وباكس���تان واوزبكس���تان 
وجنوب أفريقيا، وجارى العمل علي استكمال 
املفاوضات لفتح 28 سوقا جديدا في قارات 
اوروبا وأس���يا وأفريقيا واألمريكيني. حيث 
تخطي عدد األس���واق الجدي���ده التي قام 
الحج���ر الزراع���ي بفتحها ال 80 س���وقا 

جديدة خال الخمس سنوات األخيرة.
وأش���ار "العطار" إلى أن الحجر الزراعي 
ق���ام خ���ال ع���ام 2022 بأح���كام الرقابة 
املش���ددة عل���ى فح���ص جمي���ع الحاصات 
الزراعية املصدرة واملستوردة من الخارج من 
خال لجان الحج���ر املتواجدة بجميع املنافذ 
الحجري���ة وموانىء الوص���ول بمختلف أنحاء 
الجمهورية وموانئ الشحن للسلع االستراتيجية 
حول العال���م. باإلضافة إلي تطبي���ق كافة املعايير 
الدولي���ة للصحه النباتيه علي كافة الكيانات التصديريه 
مما كان له بالغ األثر في الحفاظ علي سمعة الصادرات 

الزراعية املصرية حول العالم.
وق���ال رئيس الحج���ر الزراعي املصري أن مفتش���ي 

الحج���ر قاموا أيضا بالتفتيش واالش���راف على جميع 
محطات ومراكز التعبئة على مس���توى الجمهورية هذا 
باإلضافة الي اعتماد م���ا يزيد علي 3000 من املزارع 
والكيانات التصديرية ورف���ع احدثياتها وذلك في إطار 
عملي���ة تكويد وتتب���ع الصادرات الزراعية بإس���تخدام 
تكنولوجيا األقمار الصناعية GPS.أكد العطار انه فى 
إطار منظومة التحول الرقمي أنه تم االنتهاء من إدخال 
قواعد البيان���ات الازمة لتفعيل املنظوم���ة االلكترونية 
علي عملية الصادر والوارد كما تم االنتهاء من منظومة 
ال���واردات  وج���اري حالي���ا التش���غيل التجريبي لها 
وتفعيلها بكافة املوانئ املصرية كما تم ايضا تم االنتهاء 
من ميكنة منظومة العاملني و الش���ئون املالية واإلدارية 
باإلضافة إلى تطوير قدرات الفحص والتحليل املعملي 
حيث تم إنشاء 7 معامل مركزية تابعة للحجر الزراعي 
في املوانئ الرئيسية وذلك كمرحلة أولى ويجري حاليا 
تجهيزه���ا بأح���دث األجه���زة لتحليل كاف���ة الواردات 
الزراعي���ه م���ن اج���ل الحفاظ عل���ي الث���روة الزراعية 
للب���اد والنهوض باملنظوم���ة التصديرية وتقليص زمن 
اإلجراءات الجمركية ومنع تكدس البضائع في املوانئ 

وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وضع القري األكثر احتياجا في بؤرة اهتمام مختلف األجهزة 
الحكومي���ة ، منهج تبناه  الرئيس عبد الفتاح السيس���ى،  منذ 
توليه املس���ئولية  ، من خال ضخ اس���تثمارات كبرى إلنجاز 
مش���روعات تنموية وخدمي���ة ألهالى هذه الق���رى، وأيًضا من 

خال املبادرات الرئاسية الصحية واالجتماعية والتنموية، 
وعلى رأس���ها املبادرة الرئاس���ية "حياة كريمة" لتطوير 
وتنمي���ة الري���ف املصري ،  وم���ع اقت���راب نهاية العام 
2022،  ودخول عام جديد رصد  وزير التنمية  التنمية 
املحلية  اللواء هش���ام آمنة أرقاما  وحقائق من أرض 
الواقع تكش���ف حجم اإلنجازات التى تمت فى القرى 

األكثر احتياًجا.
حياة كريمة

م���ن خال املبادرة الرئاس���ية  " حي���اة كريمة " تم 
استهداف حوالى 4584 قرية فى 172 مركز إدارى 
فى 22 محافظة لتحس���ني جودة حي���اة حوالى 60 
مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر، وبلغت 

إجمالى االس���تثمارات املوجهة للمرحلة التمهيدية 8.1 مليار 
جنيه ل���� 375 قرية، وف���رت أكثر من 500 أل���ف فرصة عمل 
مؤقتة ودائمة. كما تم االنتهاء من اعتماد مراكز املرحلة الثانية 
ملب���ادرة "حياة كريم���ة" "52 مركز باإلضافة إلى اس���تهداف 
حوال���ى 30 قرية من محافظة مط���روح، ومن املتوقع بدء تنفيذ 
املرحل���ة الثانية، فى يناير 2023، والت���ى يبلغ عدد القرى بها 

حوالى 1670 قرية لخدمة حوالى 20 مليون مواطن.
تطوير ورفع كفاءة الطرق 

وف���ى مجال تأم���ني س���امة الطرق للحف���اظ عل���ى األرواح 
واملمتلكات وتوفير الطاقة املس���تهلكة فى إنارة الش���وارع، تم 
توريد وتركيب 4 مايني كشاف موفر للطاقة بتكلفة 3,5 مليار 
جني���ه وتم تركيبه���ا على جميع الط���رق املحلية ومداخل 
العزب والكفور والنجوع والقرى واملدن والشوارع 
الرئيسية بهدف الحفاظ على األرواح واملمتلكات 
أس���همت فى تحقيق وفر فى فاتورة االستهاك 
قدرها 9 مليارات جنيه. فيما يجرى شراء 500 
ألف كشاف موفرة للطاقة بمشتماتها بتكلفة 
650 ملي���ون جني���ه ومن خ���ال برنامج حياة 
كريم���ة يجرى حاليًا اس���تكمال إنارة مداخل 
القرى املدرجة بالبرنامج وعددها. ويتم تنفيذ 
24198 مش���روع طرق محلي���ة باملحافظات، 
بإجمال���ى أطوال 22489 كيل���و متر بتكلفة 60 
ملي���ار جنيه، وتم إدراج 13 مليار جنيه لرصف 
ورف���ع كفاءة 750 طريق بأط���وال حوالى 2200 
كيل���و متر خال العام املال���ى الجارى، ومن خال 
مبادرة "حياة كريمة"، تم رصد 10 مليارات جنيه للهيئة العامة 

للطرق والكبارى لرفع كفاءة الطرق.
منظومة املخلفات والنظافة

كما أولت الدولة ملف تحسني البيئة واإلدارة الصحية ملنظومة 
املخلفات الصلبة عناي���ة خاصة، حيث تم صرف خال الفترة 
م���ن يوليو 2014 وحتى اآلن نحو 57 مليار جنيه ملش���روعات 
التعامل مع املتول���د اليومى من املخلف���ات الصلبة واملخلفات 

التاريخي���ة بكمية قدرها 280 ملي���ون طن ورفع 25 مليون طن 
نواتج تطهي���ر الترع واملصارف، و12 مليون طن مخلفات هدم 
وبناء، كما تم تطوير البنية األساسية ملنظومة املخلفات الصلبة 
م���ن خال إنش���اء محطات وس���يطة ثابتة ومتحرك���ة ومدافن 
صحية آمن���ه محكومة ومصان���ع تدوير ورفع كف���اءة معدات 
النظافة القائمة وش���راء معدات جدي���دة، ويجرى خال العام 
املالى الحالى تنفيذ مش���روعات جديدة واستكمال املشروعات 
القائمة بتكلفة 14 مليار جنيه، كما تم تطوير البنية األساس���ية 

ملنظومة النظافة. 
أسواق رسمية 

وفيما يتعلق بتطوير األس���واق الرس���مية باملحافظات، كشف 
التقري���ر عن االنتهاء م���ن تطوير 133 س���وق، باإلضافة إلى 
تطوير 109 أسواق عشوائية، فيما تم حصر األراضى الفضاء 
باملحافظات، لدراسة إمكانية استغالها إلنشاء أسواق مجمعة 
للجمل���ة أو إقامة معارض عليها، ومن املق���رر أن يبدأ التنفيذ 

خال األيام القليلة املقبلة.
أعمال الحماية من األمطار والسيول

كما اهتمت الدولة بأعمال الحماية من مياه األمطار والس���يول 
فى املحافظات، حيث قدم���ت وزارة التنمية املحلية دعًما مالًيا 
للمحافظات فى هذا الشأن قدره 600 مليون جنيه، وتم تطوير 
ورفع كف���اءة وإصاح 3308 معدة ملواجه���ة األمطار الغزيرة 
والسيول والكوارث بتكلفة 400 مليون جنيه، وشراء 200 معدة 
جدي���دة للتعامل مع األمطار بتكلف���ة 200 مليون جنيه تضمن 

سيارات مجهزة كسح وشفظ مياه وبداالت وغيرها.

أ ش أ
كما تبنى قطاع الكهرباء اس���تراتيجية ته���دف لتنويع مصادر الطاقة 
والتوس���ع في اس���تخدام الطاقة املتجددة وترشيد استخدام مصادر 
الطاقة التقليدية، وذلك في إطار االستراتيجية الوطنية للطاقة املتجددة 
والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة املتجددة 
إل���ى أكثر من 40% بحلول عام 2035، حي���ث يمثل التحول األخضر 
فرصة واع���دة لتحقيق التنمية االقتصادية ف���ي العديد من القطاعات 
الحيوية، كما أنه رسالة واضحة ملناخ االستثمار اإليجابي في مصر.

وبنهاية عام 2022 ، بلغ إجمالي القدرات املركبة التي تم إنتاجها من 
محطات الطاقة املتجددة حوال���ي 6 آالف ميجاوات والذي يمثل %20 
من الحمل األقص���ى، باإلضافة إلى أنه من املتوقع أن تصل القدرات 
املركب���ة من الطاقات املتجددة إلى حوال���ي 10 أالف ميجاوات بنهاية 

عام 2025.
وارتفعت إنتاجية الطاق���ة الكهرومائية خال الربع األول 

م���ن العام املال���ي 2023/2022 إل���ى حوالي 4 آالف 
و627 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي %14.4 
عن مثيلها بالعام السابق، بينما سجلت مشروعات 
طاق���ة الرياح حوالي ألف و845 جيجاوات س���اعة 
بزيادة قدره���ا حوالي 10.8% ع���ن مثيلها بالعام 
الس���ابق، فيما بلغ���ت الطاقة املنتج���ة من الخايا 
الشمس���ية املتصلة بالش���بكة حوال���ي ألف و248 

جيجاوات س���اعة بزيادة قدره���ا حوالي 0.2% عن 
مثيلته���ا بالعام الس���ابق، هذا فضًا ع���ن حوالي 7 
جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وساهم زيادة االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة في 
خفض انبعاثات ثاني أكس���يد الكربون بما يقارب 3500 

ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 
1430 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة 

املتجددة ف���ي مجابهة تغير املناخ، كما يتم اس���تبدال محطات 
الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة، ذات االنبعاثات العالية بالطاقة 

املتجددة، حيث يتم تكهني محطات متقادمة.
ويول���ي قطاع الكهرب���اء أهمية كبي���رة للهيدروجني ويس���عى بقوة 
للدخ���ول في هذا املج���ال من خال مش���روعات جديدة ومن خال 
إعداد إس���تراتيجية وطني���ة متكاملة إلنتاج الهيدروجني باش���تراك 
القطاع���ات املختلفة بالدولة، بهدف امت���اك مصر القدرة في مجال 
توليد واستغال الهيدروجني ومواكبة التطور العاملي في هذا املجال 
بالش���راكة مع الخبرات العاملية وإلضافة طاقة الهيدروجني النظيف 
للمنظوم���ة الوطنية املتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء االهتمام الدولي 
املتنامي بمش���روعات الهيدروجني النظيف باعتباره مصدًرا واعًدا 
للطاقة في املستقبل القريب والبحث في جميع البدائل املمكنة لتوليد 
واس���تخدام الهيدروجني مع األخذ في االعتبار التجارب الدولية في 
هذا املجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل 

الهيدروجني كمصدر للطاقة.
ووقع���ت مص���ر خ���ال ع���ام 2022 عل���ى 16 مذكرة تفاه���م إلنتاج 
الهيدروج���ني األخضر وكذلك األموني���ا الخضراء مع أكبر التحالفات 
العاملية واملحلية، تستهدف إضافة أكثر من 100 ألف ميجاوات خال 

10 س���نوات، تسهم في خفض 37 مليون طن س���نويًا من االنبعاثات 
الضارة.

ويبلغ إجمالي اس���تثمارات هذه املشروعات حوالي 83.8 مليار دوالر 
وتوف���ر 264 ألف فرصة عم���ل منها 44 ألف فرصة مباش���رة، حيث 
تستهدف االستراتيجية الوطنية للهيدروجني األخضر إلى زيادة الناتج 
املحل���ي اإلجمال���ي ما بني 10 ملي���ارات إلى 18 ملي���ار دوالر بحلول 

.2025
ونجح قطاع الكهرباء في إضافة قدرات للشبكة القومية للكهرباء بلغت 
حوالي 31 ألف ميج���اوات من الطاقة التقليدي���ة والطاقات املتجددة، 
بحيث تتمتع الش���بكة القومي���ة للكهرباء بمع���دالت احتياطي آمن من 
الطاقة ال يقل عن املعدالت العاملية، وبلغ إجمالي القدرات املركبة التي 
ت���م إنتاجها من محط���ات الطاقة املتجددة حوال���ي 6 آالف ميجاوات 

بنهاية عام 2022، تمثل 20% من الحمل األقصى.
وتش���ارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مش���اريع الربط 
الكهربائي اإلقليمي وأس���واق الكهرباء، إيمانا منها بأن 
الرب���ط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دورًا هامًا في 
تعزيز أم���ن الطاقة، حيث ترتبط مص���ر كهربائيًا مع 
دول الجوار شرقًا مع األردن وغربًا مع ليبيا، وجنوبًا 
مع الس���ودان ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع 
قدرات الربط الكهربائي مع الدول العربية والتوس���ع 

في السوق األوروبية.
كما تم التفاوض مع 3 كيانات عاملية كبرى للربط مع 
الش���بكة األوروبية لتبادل وتصدير 3 آالف ميجاوات 
م���ن خال خ���ط رب���ط كهربائي بح���ري بني مصر 
وقب���رص واليونان، وتعطي مص���ر األولوية في هذا 
املج���ال لتصدي���ر الطاقة املتج���ددة، وقطعت بالفعل 
ش���وطا كبيرا في إضافة قدرات غير مسبوقة للشبكة 
القومي���ة للكهرباء، لتحقيق التنمي���ة االقتصادية وتأمني 

الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء.
كما تعتمد اس���تراتيجية وزارة الكهرباء على التحول من الشبكات 
التقليدي���ة إلى الش���بكات الذكية، حيث تمثل الش���بكات الذكية نقلة 
نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، 
وه���ي تعتمد بش���كل كبير على اس���تغال موارد الطاق���ة املتجددة 
وتحقيق االس���تغال األمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز 
الرؤية املس���تقبلية لقطاع الكهرباء املصري على التحول التدريجي 

للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
كما بدأت مصر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج 
تنموي مس���تدام من خال تنويع مصادر الطاقة، فأطلقت مشروعا 
ضخما إلنش���اء محط���ة للطاقة النووية الس���لمية بمدين���ة الضبعة، 
ويتك���ون املفاعل من 4 وحدات طاق���ة نووية بقدرة 1200 ميجا وات 
لكل وحدة، بواقع 4800 ميجا وات كقدرة إنتاجية للمحطة بالكامل.
وتم الحصول على إذن اإلنشاء للوحدة األولى في 30 يونيو املاضي، 
وتم تنفيذ الصبة الخرسانية األولى للوحدة األولى في 20 يوليو هذا 
العام، وبذلك انتقلت مص���ر من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ 
الفعلي، وفي شهر أكتوبر املاضي تم منح إذن إنشاء الوحدة الثانية 

بمحطة الضبعة النووية.

وأش���ار الوزي���ر إلى جهود ال���وزارة في تقدي���م خدم���ات حكومية رقمية 
ُمتمي���زة، وتحس���ني أداء الخدمات اإللكترونية بال���وزارة والجهات التابعة 

له���ا، وكذلك تنفيذ العديد من املش���روعات؛ لتطوي���ر البنية التحتية 
واملعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، 

واملعاهد الفنية، واملراكز البحثية، واملستشفيات الجامعية، 
واالختب���ارات املميكنة، وُنظم التعل���م اإللكتروني، وميكنة 
املستش���فيات الجامعية، وذلك بإجمال���ي تكلفة تزيد على 

11 مليار جنيه.
وأوض���ح الوزير أنه تم تطوير البني���ة التحتية واملعلوماتية 
لع���دد 15 جامعة أهلية و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة تبلغ 
4.5 مليار جنيه، فضًا عن تطوير البنية التحتية املعلوماتية 
لعدد 10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية بلغت 34 مليون 
جنيه )في املرحلة األولى(، وجاِر تنفيذ املرحلة الثانية بقيمة 

تقديرية تصل إلى 65 مليون جنيه ل�35 معهًدا فنًيا.
ونوه د. أيمن عاشور إلى تطبيق نظام االختبارات اإللكترونية 

لع���دد 92 كلية في 27 جامعة بع���دد 30 ألف جهاز وبإجمالي 
5459 ُمق���رًرا، لخدمة 1254767 طالًب���ا باملرحلة األولى بقيمة 

1.1 مليار جنيه، وجار تنفي���ذ نظام االختبارات اإللكترونية لعدد 422 
كلية بع���دد 170 ألف جهاز بقيمة تقديرية تبلغ 3 مليار و335 مليون جنيه 

في املرحلة الثانية.
وأض���اف الوزي���ر أنه ت���م إصدار ما يزي���د عن 750 ألف ش���هادة ُمؤمنة 
لخريجي الجامعات الحكومية املصرية، وأرش���فة 3 مايني ورقة إلكترونية 
من ُمس���تندات ال���وزارة، ومليون مس���تخدم على جميع منص���ات التعلم 
اإللكتروني، ومليون و200 ألف ُمس���تفيد من الخدمات االستشارية الطبية  
Online وإنش���اء 10 "مراكز تدريب وإبداع مص���ر الرقمية" بالجامعات 
املصرية، و4 معامل إنترنت األشياء و4 معامل كمعامل نموذجية للشبكات، 
فض���ًا عن تدريب ما يزيد عن 20 ألف ُمتدرب على ش���هادة أساس���يات 
التح���ول الرقم���ي بالجامعات املصرية، وتنفيذ مش���روع الكت���ب الرقمية 

بتحويل نسبة تزيد عن 75% إلى الصورة الرقمية.
وفي إطار االس���تعدادات لانتقال للعمل بالعاصم���ة اإلدارية، أكد الوزير 
أن���ه تم االنتهاء من تجهيز البنية املعلوماتية بمقر الوزارة؛ من خال توفير 
أجهزة الحاس���بات الصفرية واإلنترنت الاس���لكي، وأجه���زة التليفونات 
الشبكية، فضًا عن االنتهاء من أعمال األرشفة اإللكترونية بواقع 3 مايني 

مستند، وغيرها من الخدمات التكنولوجية اإللكترونية.
شراكات عاملية 

وأش���ار د. أيمن عاش���ور إلى توقيع ال���وزارة العديد م���ن االتفاقيات مع 
ش���ركات عاملية ف���ي مجال التكنولوجي���ا، ومنها اتفاقية هواوي للتوس���ع 
ف���ي األكاديميات حيث تم إنش���اء 75 أكاديمية و10 معام���ل بالجامعات 

املصرية، واتفاقية سيس���كو )CISCO( للتوس���ع ف���ي األكاديميات وتم 
من خالها إنش���اء 10 معامل بالجامعات املصرية، واتفاقية ميكروسوفت 
لتوفي���ر خدمات )تحديث وتطوير املوق���ع اإللكتروني لوزارة التعليم العالي 
والبح���ث العلمي بإضافة أحدث تقنيات ال���ذكاء االصطناعي لتوفير 
خدمات مميزة وتحسني تجربة التواصل مع مستخدمي املوقع(، 
وكذلك وجود إمكانية استخدام الطاب لخدمات ميكروسوفت 
الس���حابية من خ���ال اإليميل الجامعي ل���كل طالب، وتوفير 
نس���خة "وين���دوز" أصلية مجاني���ة ملرة واح���دة لكل طاب 
الجامعات الحكومية بمنحة من ميكروس���وفت، وتوفير نسخ 
تطبيقات )MS- Office( ونس���خة بريد إلكتروني حكومي 
للطاب وأعضاء هيئة التدريس لعدد 27 جامعة حكومية 

وعدد من الجامعات األهلية.
وأض���اف الوزي���ر أنه تم إعداد العديد من الدراس���ات 
االس���تراتيجية ف���ي مج���ال التح���ول الرقم���ي، ومنها 
استنباط وتطبيق نموذج الجامعات الذكية، ودراسة حول 
التفاعل مع عالم "امليتافيرس"، والثورة الصناعية الرابعة، 
ومص���ر تصنع اإللكترونيات باإلضافة إلى مبادرة طالب رقمي، 
 Hackathon for" :كما أطلق���ت الوزارة مس���ابقة االبت���كار
Climate Change: Innovate for" Sustainability؛ لش���باب 

الجامعات املصرية، وشارك فيها 42 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.
 منصات تفاعلية 

وأوضح مس���اعد الوزير للتحول الرقمي، أن���ه تم إطاق 12 منصة وبوابة 
تفاعلية منه���ا، تطوير منظومة الطاب الوافدين ف���ي إطار ُمبادرة "ادرس 
ف���ي مصر"، وإطاق منص���ات القبول والتنس���يق اإللكتروني، وتدش���ني 
موقع التس���جيل اإللكتروني للجامعات األهلية، وتطوير املوقع اإللكتروني 
للبعثات، ومنصة منح الجامع���ة األمريكية لطاب الثانوية العامة ومدارس 
"STEM"، واملنصة املوحدة للتعلم اإللكتروني، وإطاق منصة اإلش���راف 
العلم���ي للدارس���ني املصريني على نفقاتهم الخاص���ة وربطها مع الجهات 

املعنية، واملكاتب الثقافية، والسفارات، والقنصليات بالخارج.
وأش���ار د. فاروق إلى تش���غيل ُنظم وتطبيق���ات إدارة التعليم اإللكتروني 
)LMS( بالتعاون مع بنك املعرف���ة املصري بقيمة 385 مليون جنيه خال 
ع���ام 2022، وتنفيذ تطبيقات نظم املعلومات الطابية )SIS( بتكلفة 14.5 
مليون جنيه ملدة 6 سنوات للجامعات األهلية األربعة )الجالة، امللك سلمان 
الدولية، العلمني الدولية، املنصورة الجديدة(، وتطبيقات نظم إدارة املوارد 
)ERP(  بتكلف���ة 4 ماي���ني جنيه للجامعات األهلي���ة األربعة، موضًحا أنه 
تمت دراسة تركيب وتشغيل تطبيقات نظم إدارة املوارد )ERP( في باقي 
الجامع���ات الحكومية، التكنولوجية الحالية والجدي���دة، واألهلية الجديدة، 

.)GIS(  فضًا عن مشروع نظم املعلومات الجغرافية

أ ش أ
و دأبت وزارة االسكان بقطاعاتها وجهاتها التابعة على تنفيذ التوجيهات 
الرئاس���ية بشأن اس���تكمال مش���روعات مبادرة حياة كريمة فى مختلف 
املحافظ���ات، والتى اش���تملت على ع���دد من املحاور منه���ا: تطوير قرى 
ومراكز املحافظات، وتطوير ش���بكات مياه الش���رب والصرف الصحى، 
وانش���اء وحدات ومجمعات خدمية وزراعية ورياضية وثقافية، وانش���اء 
وتطوير ش���بكات الطرق والنقل، وكذلك انشاء ش���بكات جديدة للكهرباء 
وتطوي���ر الحالية، وللعمل على انش���اء وحدات طبية واس���عاف وذلك من 
خ���ال ف���روع الجهاز املركزى للتعمير املنتش���ر ف���ى املحافظات وكذلك 
الشركة القابضة للمياه وشركاتها التابعة وبالتعاون مع عدد من الجهات 

املختصة االخرى .
وفيم���ا يخص نش���اط توفير الس���كن للمواطن���ني واالراض���ى لافراد 
واملس���تثمرين.. فقد ش���هد عام 2022 حراكا كبيرا، حيث طرحت وزارة 
االسكان العديد من قطع االراضى بمختلف فئاتها )الصغيرة و الكبيرة، 

املميزة واالكثر تميزا( س���واء لافراد او املس���تثمرين، حيث 
تس���تعد الوزارة خال االيام القادمة لطرح عدد كبير من 

قطع االراضى موجه���ة للمصريني بالخارج فى 6 مدن 
عمراني���ة جديدة، كما س���بق و أعل���ن الدكتور عاصم 
الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
االيام املاضية عن طرح 19866 قطعة أرض س���كنية 
)إس���كان أكث���ر تميزا �� إس���كان متميز - إس���كان 

متوسط ( واستهدفت مدن الصعيد.
كم���ا اعلنت ال���وزارة ع���ن طروحات متع���ددة امام 

املس���تثمرين و االفراد لعدد كبير م���ن قطع األراضى 
الكبيرة والصغيرة كنش���اط صناعى بع���دد من املدن، 
منه���ا الش���روق ومايو، باالضافة ال���ى تخصيص عدد 

كبي���ر من الوحدات الصناعي���ة الجاهزة فى بعض املدن 
منها العاشر من رمضان.

وب���ادرت وزارة االس���كان باتخ���اذ ع���دد م���ن االج���راءات 
الحاس���مة لضبط السوق وعدم وقوع املواطنني فريسة الستغال وتاعب 
السماس���رة، فقد اعلنت ع���ن اإلتاحة الدائمة لقطع األراضي الس���كنية 
الصغيرة الش���اغرة بجميع مس���توياتها باملدن الجديدة للحجز الفوري، 
وذل���ك انطاق���ًا من مب���ادرة الرئيس السيس���ي بتوفير الس���كن لجميع 

املواطنني بمختلف شرائحهم.
و ش���هد عام 2022 قيام وزارة االس���كان بطرح عدد كبير من الوحدات 
الس���كنية لتخدم مختلف الش���رائح املجتمعية ش���ملت كل من االسكان 

االجتماعى، ومشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة مصر .
وعن محور االسكان االجتماعي، فقد تم طرح 16 إعانًا منذ عام 2014 

وحتى عام 2022 الجارى، تقدم للحجز بها
5 ر1 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات املخصصة حتى اآلن 465 ألف 
وح���دة، وبلغ عدد املس���تفيدين بالتمويل العقارى ، 449 ألف مس���تفيد، 
بمبلغ 49.5 مليار جنيه تمويل عقارى، و7.4 مليار جنيه دعم نقدى، من 

خال 22 بنكًا و8 شركات للتمويل العقارى .
وطرح���ت الوزارة خ���ال الفترة املاضية وحدات منخفضي ومتوس���طي 
الدخل ضمن املبادرة الرئاس���ية "س���كن لكل املصري���ني 3"، حيث تميز 
الطرح بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، مما يمكن املواطنني 
م���ن االنتقال فورًا إلى وحداتهم الس���كنية الجديدة بعد إنهاء اإلجراءات 
الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مس���تويات الس���عر القديمة، نظرًا 

لكونه���ا وحدات تم االنتهاء من تنفيذها وتش���طيبها مس���بقا، ولم ترغب 
الوزارة في تحميل املواطنني أي اختاف في األسعار.

وعلى مس���توى الجهاز املركزى للتعمير، فقد شهد عام 2022 استمرار 
اإلنج���ازات فى االنتهاء من املش���روعات التى نفذت ف���ى القاهرة و عدد 
من املحافظات، فقد قام الجهاز التنفيذي للمش���روعات املش���تركة التابع 
للمركزى للتعمير، بانشاء عدد من الوحدات السكنية فى املجتمع السكنى 
الجديد بحل���وان وذلك بنظام التخصيص، كما تم بيع عدد كبير من قطع 
االراضى الس���كنية مميزة للمواطنني بنظام املزايدة العلنية، بخاف طرح 
ع���دد من املح���ال التجارية، فيما يج���رى حاليا تخطي���ط منطقة الحزام 
األخضر بغ���رب حلوان تمهي���دا لطرحها إلقامة مش���روعات بنظام حق 
االنتفاع للش���ركات واملواطنني فور صدور املوافقات الازمة من الجهات 
املعنية، كما يجرى إنشاء عدد جديد من الوحدات السكنية بنفس املنطقة 

لتلبية احتياجات ملواطنني.
وقد قام الجهاز التنفيذى للمش���روعات املش���تركة بإنش���اء 260 وحدة 
س���كنية كاملة التش���طيب فى الس���ادس من اكتوبر وطرحها للمواطنني 

بنظام التخصيص بأسعار تقل عن مثياتها فى السوق املصرى.
 وعلى مس���توى قطاع الخدمات واملرافق الت���ى تقوم بها وزارة 
االسكان، فقد تم مضاعفة الطاقة اإلنتاجية ملحطات تحلية املياه 
12 ضعفا م���ن عام 2014 وحت���ى 2022 ، وكذلك تم االنتهاء 
م���ن 82 محط���ة تحلية بطاق���ة 917 ألف م3 يوميًا، اتس���اقًا 
مع أهداف التنمية املس���تدامة، واس���تراتيجية مصر للتنمية 
املس���تدامة )رؤية مصر 2030(، من خال االستغال األمثل 
للموارد املائية الحالية، وترش���يد االستهاك، بما يحافظ على 
هذا املصدر لألجيال القادمة، وتش���مل تلك املنهجية عددا من 
املحاور، منها التوس���ع في إنش���اء محطات تحلية مياه البحر، 
واالس���تفادة من خبرات القطاع الخاص، وتش���جيع الصناعة 
املحلي���ة، من خال دعم الصناعة املحلية للمكونات املُس���تخدمة 

في محطات التحلية. 
و دأبت وزارة االس���كان من خال مش���روعاتها فى التوس���ع فى إنشاء 
محط���ات تحلية املياه، لتغذية بع���ض املناطق البعيدة عن نهر النيل باملياه 
املُح���اة بعد أن قامت بمقارنة تكلفة نقل املياه للمحافظات البعيدة وتكلفة 
التغذية بمحطات التحلية، كما تعمل وزارة االسكان حاليًا على االنتهاء من 
املرحل���ة األولى من خطة التحلية، التي تم إطاقها في عام 2017، بهدف 
الوص���ول إلى 1.3 مليون م3/يوم من املياه املحاة، حيث تم االنتهاء من 
82 محط���ة تحلية، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، ويس���تهدف املخطط 
االستراتيجي ملحطات تحلية املياه حتى عام 2050، طاقة إجمالية حوالي 

8.85 مليون م3/يوم.
وامتد حصاد وزارة االس���كان خال 2022 إلى نشاط التعاونيات، حيث 
ش���هدد العام الجارى قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء اإلسكان لطرح 
ع���دد من االراضى امام جمعيات اإلس���كان التعاوني ب�10 مدن عمرانية 
جدي���دة، وهي " العب�ورالجدي�دة - أك�ت�وب�ر الج��دي�دة - بدر - العاش���ر 
من رمض��ان - سام )شرق بورسعيد( - ب�رج ال�ع�رب الج�دي�دة - املنيا 
الج�دي�دة - أس����وان الج�دي�دة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجدي�دة 
"، وذلك ف���ي إطار خطة الدول���ة للتنمية الش���املة 2030، ودعمًا ملنظومة 
اإلس���كان التعاوني لتحقيق املش���اركة املجتمعية في تنفيذ مش���روعات 
اإلس���كان في مختل���ف محافظات الجمهوري���ة، وتلبية للطلب���ات املقدمة 
من جمعيات اإلس���كان التعاوني لحجز قطع أراض بمش���روعات الهيئة 

املختلفة.

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

 وزير التنمية املحلية : االنتهاء من املخططات االستراتيجية لـ185 مدينة واألحوزة العمرانية لـ226 مدينة وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6,3 مليون طن ألول مرة فى تاريخها

 حصاد الكهرباء 2022.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق
احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية

 11 مليار جنيه ملشروعات التحول الرقمي يف "التعليم
العالي والبحث العلمي " يف 2022

 حصاد القطاع العقاري يف 2022.. وزارة اإلسكان تواصل
األداء املتميز نحو حتقيق التنمية

 أصدرت وزارة التخطيط 
والتنمية االقتصادية 
تقريًرا حول مستهدفات 
خطة العام المالي الحالي 
2023/22 في مجال الرعاية 
االجتماعية.
وقالت الدكتورة هالة 
السعيد، وزيرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية إنه 
ِحرًصا من الدولة على 
تفعيل آلّيات برامج الرعاية 
والحماية االجتماعية، فقد 
ُخّصص ب�مشروع ال�موازنة 
العامة لعام 2023/22 دعم 
قدُره 302.2 مليار جنيه 
للحماية االجتماعية 
ُمقابل ُمخّصصات فعلّية 
قدُرها 251 مليار جنيه 
عام 2021/20 ، بنسبة 
زيادة 17.6% ، مشيرة إلى 
دعم الضمان االجتماعي 
وبرنامجي تكافل وكرامة 
البالغ 22000 مليون جنيه ، 
والدعم ال�ُمقّدم لإلسكان 
الشعبي وقدُره 266 مليون 
جنيه، والدعم النقدي 
ودعم ال�مرافق ببرنامج 
اإلسكان االجتماعي وقدُره 
7780 مليون جنيه، ونحو 
3.5 مليار جنيه كدعم 
لبرنامج توصيل الغاز 
الطبيعي لل�منازل. 

نجح قطاع الكهرباء والطاقة 
المتجددة المصري خالل 
العام الذي أوشك على 
االنتهاء، من تحقيق طفرة 
كبيرة في كل المجاالت 
وتأمين احتياجات 
الطاقة للسوق المحلي، 
رغم التحديات العالمية 
المتالحقة، وذلك بفضل 
اتخاذ عدد من اإلجراءات 
والسياسات اإلصالحية 
بقطاع الطاقة في إطار 
استراتيجية شاملة تضمن 
تأمين اإلمدادات واالستدامة 
واإلدارة الرشيدة، ومن أهم 
ثمار هذه السياسات في 
قطاع الكهرباء والطاقة 
المتجددة القضاء نهائيًا 
على أزمة االنقطاع المتكرر 
للتيار الكهربائي وتحقيق 
احتياطي آمن من الطاقة 
الكهربائية.
وخالل عام 2022، اتخذ 
قطاع الكهرباء العديد من 
الخطوات التنفيذية لتحقيق 
التحول الكامل إلى مرحلة 
أكثر استدامة لقطاع الكهرباء 
والطاقة المتجددة، تحقق 
تأمين التغذية الكهربائية 
لمجابهة الزيادة المطردة 
في الطلب على الطاقة 
الكهربائية وتلبية متطلبات 
التنمية الشاملة المستدامة.

مشروعات عديدة تبنتها 
وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي خالل العام 2022 
في إطار التوجه نحو التحول 
الرقمي ، وأكد د. أيمن 
عاشور وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي أن توجه 
الوزارة نحو التحول الرقمي 
أصبح ضرورة حتمية في 
ضوء التوجه العام للدولة 
نحو رقمنة كافة الخدمات؛ 
للتيسير على المواطنين، 
واالستفادة من ُمعطيات 
العصر الرقمي، وُمواكبة 
التطور التكنولوجي الهائل 
في ُمختلف دول العالم، 
حيث تسعى الوزارة إلى رفع 
كفاءة البنية المعلوماتية 
بالجامعات؛ للحصول على 
حرم جامعي ذكي بجانب 
ميكنة االختبارات اإللكترونية، 
والمستشفيات الجامعية، 
والتوسع في إنشاء المنصات 
التعليمية اإللكترونية التي 
تعتمد على التعليم عن ُبعد، 
والتي أثبتت فاعليتها أثناء 
جائحة كورونا.

واصلت وزارة االسكان 
والمرافق والمجتمعات 
العمرانية أداءها المميز، 
خالل عام 2022، الذى 
شهد حراكا ونشاطا 
كبيرا للقطاع العقاري 
داخل السوق المصرية، 
وقد عكفت وزارة اإلسكان 
على استكمال تنفيذ 
مخططات التنمية والتى 
تستهدف زيادة الرقعة 
العمرانية ، و نجحت فى 
اقامة العديد من المدن 
العمرانية كاملة المرافق 
والخدمات واالنشطة 
الحياتية التى تحقق 
للمواطن المصرى السكن 
الالئق، فقد شهد عام 
2022 االعالن عن اقامة عدد 
من التجمعات العمرانية 
الجديدة كان اخرها افتتاح 
مدينة المنصورة الجديدة، 
حيث بلغ عدد المدن 
الجديدة حاليا 30 مدينة، 
بخالف عدد كبير من 
المدن المخطط لها وجار 
العمل على انشائها .

وزيرة التخطيط : نستهدف تناقص معدل الفقر إلى 25% في عام الخطة  مع تواُصل فاعلية برامج الحماية والرعاية االجتماعية  

ّثة مكّونات ثة مكونات ثة مكّونات  ارص الدولة على إدراج ثارص الدولة على إدراج ثا
س���تحدثة في منظومة خطة ع���ام 2022/21، 

ّمبذولة للتصّدمبذولة للتصّدي 
مصرية �مصرية �مصرية  �برنامج تنمية األس���رة ال�برنامج تنمية األس���رة ال
ُسرة 

مصرية 
ُ

مصرية 
لضبط النمو الس���كاني واالرتقاء بخصائص األ

احيث أفادت نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهاحيث أفادت نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهاك 
ر حجم األس���رة، بمعنى 

ل الفقر وزيادة عدد 
ب���ادرة حياة كريمة 
بادرة 
مصري 

عالجة الفج���وات التنموية وتحقي���ق التنمية 
ل إتاح���ة الخدمات 

الصحة والتعلي���م والكهرباء 
ومياه الش���رب والصرف الصحي ورصف الطرق واإلسكان(، وغيرها 

نطلق اس���تهداف  ُ
ومياه الش���رب والصرف الصحي ورصف الطرق واإلسكان

ُ
ومياه الش���رب والصرف الصحي ورصف الطرق واإلسكان

ُمناطق الرئيس���ة من ُمنطلق اس���تهداف مناطق الرئيس���ة من منطلق اس���تهداف مناطق الرئيس���ة من م
ُميداني���ة ارتفاع ُمعدميداني���ة ارتفاع معدميداني���ة ارتفاع ُمعّدل  ميداني���ة ارتفاع م�ميداني���ة ارتفاع م� �س���تدامة، حي���ث أوضحت البحوث ال�س���تدامة، حي���ث أوضحت البحوث ال

12.1 ألف وحدة سكنية م
379.9 ملي���ون جنيه، وجاري العمل على وتجهيز 

وحدة س���كنية أخرى بتكلفة 
توجيه دعم تمويل���ي للجمعي

جمعي���ة على نح���و 
قيم���ة م

م�م�ُم �وال�وال
5140

تطويرها 
س���تفيدين من خدمات الطفولة المس���تفيدين من خدمات الطفولة الُمس���تفيدين من خدمات الطفولة ال م�م� �ال�ال

بتكلفة 
قدمقدُمقد م�م� �ال�ال

أل���ف فرد، في حني ق
جنيه من خ

122.7 أل���ف فرد، فض
بلغت 74.4 مليون جنيه بإجمالي 

وتضم���ن التقري���ر أن  ع���دد ال
مجتمعية وصل إلى �مجتمعية وصل إلى �مجتمعية وصل إلى  �ال�ال

واملعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، 
واملعاهد الفنية، واملراكز البحثية، واملستشفيات الجامعية، 
ظم التعل���م اإللكتروني، وميكنة 
املستش���فيات الجامعية، وذلك بإجمال���ي تكلفة تزيد على 

وأوض���ح الوزير أنه تم تطوير البني���ة التحتية واملعلوماتية 
 جامعات تكنولوجية بتكلفة تبلغ 
 عن تطوير البنية التحتية املعلوماتية 
 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية بلغت 34 مليون 
 تنفيذ املرحلة الثانية بقيمة 

ًا فنًيا.ا فنيا.ا فنًيا.
ونوه د. أيمن عاشور إلى تطبيق نظام االختبارات اإللكترونية 

 ألف جهاز وبإجمالي 
���ا باملرحلة األولى بقيمة 

 ألف جهاز وبإجمالي 
���ا باملرحلة األولى بقيمة 

 ألف جهاز وبإجمالي 

 مليار جنيه، وجار تنفي���ذ نظام االختبارات اإللكترونية لعدد 422
3 مليار و335 مليون جنيه 

والبح���ث العلمي بإضافة أحدث تقنيات ال���ذكاء االصطناعي لتوفير 
خدمات مميزة وتحسني تجربة التواصل مع مستخدمي املوقع

وكذلك وجود إمكانية استخدام الط
الس���حابية من خ�
نس���خة "وين���دوز

الجامعات الحكومية بمنحة من ميكروس���وفت، وتوفير نسخ 
MS- Office

الجامعات الحكومية بمنحة من ميكروس���وفت، وتوفير نسخ 
MS- Office

الجامعات الحكومية بمنحة من ميكروس���وفت، وتوفير نسخ 
(

الجامعات الحكومية بمنحة من ميكروس���وفت، وتوفير نسخ 
(

الجامعات الحكومية بمنحة من ميكروس���وفت، وتوفير نسخ 
تطبيقات 

اللطاللطاب وأعضاء هيئة التدريس لعدد 
وعدد من الجامعات األهلية.

وأض���اف الوزي���ر أنه تم إعداد العديد من الدراس���ات 
االس���تراتيجية ف���ي مج���ال التح���ول الرقم���ي، ومنها 
استنباط وتطبيق نموذج الجامعات الذكية، ودراسة حول 

التفاعل مع عالم 
ومص���ر تصنع اإللكترونيات باإلضافة إلى مبادرة طالب رقمي، 

كما أطلق���ت الوزارة مس���ابقة االبت���كار
Climate Change: Innovate for" Sustainability

الجامعات املصرية، وشارك فيها 

- تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية لـ15 جامعة أهلية و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة 
4.5 مليارات جنيه .. و تطوير وميكنة الُمستشفيات الجامعية المرحلة األولى بتكلفة 2.7 مليار جنيه

 ألف طن عن العام 
املاضي وذلك رغم ظ���روف جائحة كورونا 
واألزمة الروسية األوكرانية وارتباك حركة 

املاضي وذلك رغم ظ���روف جائحة كورونا 
واألزمة الروسية األوكرانية وارتباك حركة 

املاضي وذلك رغم ظ���روف جائحة كورونا 

التجارة الدولية والتحديات الكبيره التي 

وأرج���ع القصي���ر الفضل ف���ي تحقيق 
 واملصدرين 

املصريني وكذلك التعاون والتنس���يق 
بني مؤسس���ات الدولة الرقابية وعلي 
رأس���ها الحج���ر الزراع���ي املصرى 

ت 
التج���اري املصري  الزراعي���ة والتمثيل 

بالخ���ارج، موجها  والس���فارات املصرية 
الش���كر إلى كل هذه املؤسسات التي تتكاتف 

وجنوب أفريقيا، وجارى العمل علي استكمال 
املفاوضات لفتح 

اوروبا وأس���يا وأفريقيا واألمريكيني. حيث 
تخطي عدد األس���واق الجدي���ده التي قام 

الحج���ر الزراع���ي بفتحها ال 
جديدة خ
وأش���ار 

ق���ام خ�
املش���ددة عل���ى فح���ص جمي���ع الحاص

الزراعية املصدرة واملستوردة من الخارج من 
اخاخال لجان الحج���ر املتواجدة بجميع املنافذ 
الحجري���ة وموانىء الوص���ول بمختلف أنحاء 
الجمهورية وموانئ الشحن للسلع االستراتيجية 
حول العال���م. باإلضافة إلي تطبي���ق كافة املعايير 

ا من مش���روعات تنموية وخدمي���ة ألهالى هذه الق���رى، وأيضا من مش���روعات تنموية وخدمي���ة ألهالى هذه الق���رى، وأيضا من 
ل املبادرات الرئاسية الصحية واالجتماعية والتنموية، 

حياة كريمة" لتطوير 
وتنمي���ة الري���ف املصري ،  وم���ع اقت���راب نهاية العام 
،  ودخول عام جديد رصد  وزير التنمية  التنمية 
املحلية  اللواء هش���ام آمنة أرقاما  وحقائق من أرض 
الواقع تكش���ف حجم اإلنجازات التى تمت فى القرى 

حي���اة كريمة " تم 
 مركز إدارى 
 جودة حي���اة حوالى 60

 % من سكان مصر، وبلغت 
إجمالى االس���تثمارات املوجهة للمرحلة التمهيدية 8.1 مليار 

جني���ه وتم تركيبه���ا على جميع الط���رق املحلية ومداخل 
العزب والكفور والنجوع والقرى واملدن والشوارع 
الرئيسية بهدف الحفاظ على األرواح واملمتلكات 

أس���همت فى تحقيق وفر فى فاتورة االسته
9قدرها 9قدرها 9

ألف كشاف موفرة للطاقة بمشتم
650 ملي���ون جني���ه ومن خ�

كريم���ة يجرى حاليا
القرى املدرجة بالبرنامج وعددها. ويتم تنفيذ 

24198
بإجمال���ى أطوال 

ملي���ار جنيه، وتم إدراج 
ورف���ع كفاءة 

كيل���و متر خ

رضوى عبداهلل

حول العال���م. باإلضافة إلي تطبي���ق كافة املعايير 
الدولي���ة للصحه النباتيه علي كافة الكيانات التصديريه 
مما كان له بالغ األثر في الحفاظ علي سمعة الصادرات 
الدولي���ة للصحه النباتيه علي كافة الكيانات التصديريه 
مما كان له بالغ األثر في الحفاظ علي سمعة الصادرات 
الدولي���ة للصحه النباتيه علي كافة الكيانات التصديريه 

الزراعية املصرية حول العالم.
املصري أن مفتش���ي  الحج���ر الزراعي

اإلجراءات الجمركية ومنع تكدس البضائع في املوانئ 
وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق.. انتهاء أزمة انقطاع التيار وحتقيق

كما تبنى قطاع الكهرباء اس���تراتيجية ته���دف لتنويع مصادر الطاقة 
والتوس���ع في اس���تخدام الطاقة املتجددة وترشيد استخدام مصادر 
الطاقة التقليدية، وذلك في إطار االستراتيجية الوطنية للطاقة املتجددة 
والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة املتجددة 
، حي���ث يمثل التحول األخضر 
والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة املتجددة 
، حي���ث يمثل التحول األخضر 
والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة املتجددة 

فرصة واع���دة لتحقيق التنمية االقتصادية ف���ي العديد من القطاعات 
الحيوية، كما أنه رسالة واضحة ملناخ االستثمار اإليجابي في مصر.
 ، بلغ إجمالي القدرات املركبة التي تم إنتاجها من 
 آالف ميجاوات والذي يمثل %20 
 ، بلغ إجمالي القدرات املركبة التي تم إنتاجها من 

 آالف ميجاوات والذي يمثل 
 ، بلغ إجمالي القدرات املركبة التي تم إنتاجها من 

من الحمل األقص���ى، باإلضافة إلى أنه من املتوقع أن تصل القدرات 
10 أالف ميجاوات بنهاية 

ل الربع األول 
 إل���ى حوالي 4 آالف 
 %14.4
عن مثيلها بالعام السابق، بينما سجلت مشروعات 
 جيجاوات س���اعة 
% ع���ن مثيلها بالعام 
االس���ابق، فيما بلغ���ت الطاقة املنتج���ة من الخاالس���ابق، فيما بلغ���ت الطاقة املنتج���ة من الخايا 
248الشمس���ية املتصلة بالش���بكة حوال���ي ألف و248الشمس���ية املتصلة بالش���بكة حوال���ي ألف و248

0.2% عن 
7 ع���ن حوالي 7 ع���ن حوالي 7
جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وساهم زيادة االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة في 
خفض انبعاثات ثاني أكس���يد الكربون بما يقارب 3500

ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 
 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة 

املتجددة ف���ي مجابهة تغير املناخ، كما يتم اس���تبدال محطات 
الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة، ذات االنبعاثات العالية بالطاقة 

ويول���ي قطاع الكهرب���اء أهمية كبي���رة للهيدروجني ويس���عى بقوة 

10 س���نوات، تسهم في خفض 
الضارة.

ويبلغ إجمالي اس���تثمارات هذه املشروعات حوالي 
وتوف���ر 264 ألف فرصة عم���ل منها 

تستهدف االستراتيجية الوطنية للهيدروجني األخضر إلى زيادة الناتج 
املحل���ي اإلجمال���ي ما بني 

.2025
ونجح قطاع الكهرباء في إضافة قدرات للشبكة القومية للكهرباء بلغت 
حوالي 31 ألف ميج���اوات من الطاقة التقليدي���ة والطاقات املتجددة، 
بحيث تتمتع الش���بكة القومي���ة للكهرباء بمع���دالت احتياطي آمن من 

حوالي 
بحيث تتمتع الش���بكة القومي���ة للكهرباء بمع���دالت احتياطي آمن من 

حوالي 

الطاقة ال يقل عن املعدالت العاملية، وبلغ إجمالي القدرات املركبة التي 
ت���م إنتاجها من محط���ات الطاقة املتجددة حوال���ي 

بنهاية عام 2022، تمثل 
وتش���ارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مش���اريع الربط 
الكهربائي اإلقليمي وأس���واق الكهرباء، إيمانا منها بأن 

الرب���ط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دورا
تعزيز أم���ن الطاقة، حيث ترتبط مص���ر كهربائيا

دول الجوار شرقا
مع الس���ودان ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع 
قدرات الربط الكهربائي مع الدول العربية والتوس���ع 

في السوق األوروبية.
قدرات الربط الكهربائي مع الدول العربية والتوس���ع 

في السوق األوروبية.
قدرات الربط الكهربائي مع الدول العربية والتوس���ع 

كما تم التفاوض مع 
الش���بكة األوروبية لتبادل وتصدير 

م���ن خ
وقب���رص واليونان، وتعطي مص���ر األولوية في هذا 
املج���ال لتصدي���ر الطاقة املتج���ددة، وقطعت بالفعل 
ش���وطا كبيرا في إضافة قدرات غير مسبوقة للشبكة 
القومي���ة للكهرباء، لتحقيق التنمي���ة االقتصادية وتأمني 

الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء.
كما تعتمد اس���تراتيجية وزارة الكهرباء على التحول من الشبكات 
التقليدي���ة إلى الش���بكات الذكية، حيث تمثل الش���بكات الذكية نقلة 
نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، 

احتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائيةاحتياطي آمن من الطاقة الكهربائية

 حراكا كبيرا، حيث طرحت وزارة 
االسكان العديد من قطع االراضى بمختلف فئاتها )الصغيرة و الكبيرة، 

فراد او املس���تثمرين، حيث 
ل االيام القادمة لطرح عدد كبير من 

قطع االراضى موجه���ة للمصريني بالخارج فى 6 مدن 
عمراني���ة جديدة، كما س���بق و أعل���ن الدكتور عاصم 
الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
 قطعة أرض س���كنية 
- إس���كان 

كم���ا اعلنت ال���وزارة ع���ن طروحات متع���ددة امام 
املس���تثمرين و االفراد لعدد كبير م���ن قطع األراضى 
الكبيرة والصغيرة كنش���اط صناعى بع���دد من املدن، 
منه���ا الش���روق ومايو، باالضافة ال���ى تخصيص عدد 

كبي���ر من الوحدات الصناعي���ة الجاهزة فى بعض املدن 

وب���ادرت وزارة االس���كان باتخ���اذ ع���دد م���ن االج���راءات 
ال وتال وتاعب  االحاس���مة لضبط السوق وعدم وقوع املواطنني فريسة الستغاالحاس���مة لضبط السوق وعدم وقوع املواطنني فريسة الستغا
السماس���رة، فقد اعلنت ع���ن اإلتاحة الدائمة لقطع األراضي الس���كنية 
الصغيرة الش���اغرة بجميع مس���توياتها باملدن الجديدة للحجز الفوري، 
 من مب���ادرة الرئيس السيس���ي بتوفير الس���كن لجميع 

لتلبية احتياجات ملواطنني.
وقد قام الجهاز التنفيذى للمش���روعات املش���تركة بإنش���اء 

س���كنية كاملة التش���طيب فى الس���ادس من اكتوبر وطرحها للمواطنني 
بنظام التخصيص بأسعار تقل عن مثي

 وعلى مس���توى قطاع الخدمات واملرافق الت���ى تقوم بها وزارة 
االسكان، فقد تم مضاعفة الطاقة اإلنتاجية ملحطات تحلية املياه 

12 ضعفا م���ن عام 
م���ن 82 محط���ة تحلية بطاق���ة 

مع أهداف التنمية املس���تدامة، واس���تراتيجية مصر للتنمية 
)رؤية مصر 

مع أهداف التنمية املس���تدامة، واس���تراتيجية مصر للتنمية 
(

مع أهداف التنمية املس���تدامة، واس���تراتيجية مصر للتنمية 
املس���تدامة 

للموارد املائية الحالية، وترش���يد االسته
هذا املصدر لألجيال القادمة، وتش���مل تلك املنهجية عددا من 
املحاور، منها التوس���ع في إنش���اء محطات تحلية مياه البحر، 
واالس���تفادة من خبرات القطاع الخاص، وتش���جيع الصناعة 

ااملحلي���ة، من خااملحلي���ة، من خا
في محطات التحلية.

و دأبت وزارة االس���كان من خ
محط���ات تحلية املياه، لتغذية بع���ض املناطق البعيدة عن نهر النيل باملياه 
�اة بعد أن قامت بمقارنة تكلفة نقل املياه للمحافظات البعيدة وتكلفة ��اة بعد أن قامت بمقارنة تكلفة نقل املياه للمحافظات البعيدة وتكلفة ��اة بعد أن قامت بمقارنة تكلفة نقل املياه للمحافظات البعيدة وتكلفة  �ح��ح� ُ
محط���ات تحلية املياه، لتغذية بع���ض املناطق البعيدة عن نهر النيل باملياه 

ُ
محط���ات تحلية املياه، لتغذية بع���ض املناطق البعيدة عن نهر النيل باملياه 

ح�املح�امل
التغذية بمحطات التحلية، كما تعمل وزارة االسكان حاليا

املرحل���ة األولى من خطة التحلية، التي تم إط
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تنفيذ صفقة على

 أسهم إي فاينانس بقيمة 
184.7 مليون جنيه لصالح 

نظام اإلثابة

ياسمين وفريدة ابنتا فريد 
خميس تبيعان حصتيهما.. 

تفاصيل الصفقة الكبرى في 
النساجون الشرقيون

مصر للمقاصة: ارتفاع
 أرباح الشركة بنسبة %63 

خالل 9 أشهر

أعلنت البورصة املصرية، عن 
تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير 
على أسهم شركة إي فاينانس 
لاستثمارات املالية والرقمية، 

موضحة أنها شهدت تنفيذ صفقة 
على أسهم إي فاينانس املصدرة 
لعدد 12,826,146 سهًما، بقيمة 

إجمالية 184,696,502 جنيه 
في إطار نظام اإلثابة والتحفيز 

للعاملني.
يشار إلى أن إي فاينانس 

لاستثمارات املالية والرقمية، 
سجلت صافي ربح بلغ 691.57 
مليون جنيه خال الفترة من يناير 
حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 

أرباح بقيمة 374.82 مليون 
جنيه خال نفس الفترة من العام 

املاضي، مع األخذ في االعتبار 
حقوق األقلية.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة 
األم من األرباح خال الفترة نحو 

682.455 مليون جنيه بنهاية 
سبتمبر، مقابل 380.38 مليون 

جنيه خال نفس الفترة من العام 
السابق له.

أفصحت النساجون الشرقيون 
عن تفاصيل الصفقة الكبرى التي 

تم إعانها في بيان البورصة، 
على أسهم النساجون الشرقيون 

لنحو 163.743.208 سهم بقيمة 
1.375.442.947 جنيه.

وبحسب بيان الشركة باعت ياسمني 
محمد فريد خميس، وشقيقتها فريدة 

محمد فريد خميس، حصتيهما 
بشركة النساجون الشرقيون، إلى 
صندوق FYK limited مقابل 

1.4 مليار جنيه.
وباعت االبنة الكبرى ياسمني خميس 

عدد 81.9 مليون سهم تمثل 
12.31% من األسهم املقيدة، بسعر 

8.4 جنيه للسهم مقابل إجمالي 
للصفقة 687.7 مليون جنيه، 

وباعت شقيقتها الصغرى فريدة 
خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة 
البريطانية، نفس عدد األسهم بذات 
السعر، ليصبحن خاليات الوفاض 
بعد الصفقة، وتنتقل ملكيتهما إلى 

الصندوق سالف الذكر.

أظهرت نتائج أعمال شركة مصر 
للمقاصة واإليداع والقيد املركزي 

عن التسعة أشهر األولى من 
عام 2022 ارتفاًعا قياسًيا في 
صافي األرباح، وللربع الثالث 
على التوالي، بنسبة تصل إلى 

63% مقارنة بنفس الفتره من عام 
2021، حيث أظهرت القوائم املالية 
للشركة تحقيق صافي ربح بنحو 

679 مليون جنية مقارنة بمبلغ 
417 مليون جنية صافي أرباح عن 

نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت القوائم املالية للشركة 
ارتفاع نسبة صافي األرباح إلى 
اجمالي اإليرادات بنسبة %59، 
مقارنة بنسبة 54% عن الفترة 

املماثلة من العام املاضي، في حني 
بلغت نسبة إجمالي املصروفات 

إلى إجمالي اإليرادات 42% مقارنة 
بنسبة 45% عن الفترة املماثلة من 

العام املاضي.

اتجهت مؤش���رات البورصة املصرية، 
إل���ى االرتفاع بش���كل جماعي خال 
تعامات جلس���ات ش���هر ديس���مبر 
املاضي، حيث زاد املؤش���ر الرئيسي 
للبورص���ة املصرية إيج���ي إكس 30 
خال ديسمبر بنسبة 10.10%، ليغلق 
على 14598 نقطة، كما صعد مؤش���ر 
إيجي  والصغيرة  املتوسطة  الشركات 
إكس 70 متس���اوي األوزان بنس���بة 
8.47%، لينه���ي الش���هر على 2801 

نقطة.
وصعد كذلك املؤش���ر األوس���ع نطاقًا 
إيج���ي إكس 100 متس���اوي األوزان 
بنس���بة 10.82%، ليغلق على 4145 
نقط���ة، فيما قفز املؤش���ر متس���اوي 
بنس���بة   50 إك���س  إيج���ي  األوزان 

14.35%، ليغلق على 2609 نقطة.
ورب���ح رأس امل���ال الس���وقي خ���ال 
جلس���ات ديس���مبر نحو 91.2 مليار 
جنيه، ليغلق على 961.2 مليار جنيه، 
مقابل 870 مليار جنيه بنهاية تداوالت 

شهر نوفمبر املاضي.
وبل���غ إجمال���ي قيمة الت���داول خال 
ديس���مبر نح���و 124.7 ملي���ار جنيه 
بكمي���ة ت���داول 20.94 ملي���ار ورقة 
منفذة على 1.68 مليون عملية، مقابل 
قمي���ة ت���داول خال نوفمب���ر املاضي 
بلغ���ت 44.4 مليار جنيه بكمية تداول 
13.89 ملي���ار ورقة مالية منفذة على 
1.31 مليون عملية، فيما اس���تحوذت 
األس���هم على 85.29% م���ن إجمالي 
قيمة التداول داخل املقصورة في حني 

بلغت السندات %14.71.
وعلى صعي���د تعامات املس���تثمرين 
خ���ال ديس���مبر، س���جلت تعامات 
املصريني نس���بة 82.9% من إجمالي 
التعامات، واس���تحوذ األجانب على 
7.9% والع���رب عل���ى 9.3%، فيم���ا 
س���جل األجانب صافي بيع���ي بقيمة 
3.04 مليار جنيه، بينما حقق العرب 
صافي شراء 32.1 مليون جنيه وذلك 

بعد استبعاد الصفقات.

أعلنت هيئ���ة الرقابة املالي���ة، عن وقف 
اس���تفادة بعض العماء من استخدام 
آلية التعامل من خال شبكة املعلومات 
عل���ى  تعامله���م  واقتص���ار  الدولي���ة 
إصدار أوامر البيع والش���راء لشركات 
السمس���رة في ضوء الضوابط األخرى 

املنظمة لذلك.
وجاء ذل���ك في إطار اضط���اع الهيئة 
بدوره���ا ف���ي الحف���اظ عل���ى س���امة 
واستقرار األسواق املالية غير املصرفية 
ومراقبة س���وق رأس امل���ال للتأكد من 
س���امة التعامات وأنها غير مش���وبة 
بمخالفات للتداول وباألخص املخالفات 
املرتبط���ة بالب���اب الح���ادي عش���ر من 
الائح���ة التنفيذية لقانون س���وق رأس 
املال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، 
حيث رصدت الهيئ���ة قيام مجموعة من 

العماء بالتعام���ل على أوراق مالية من 
خال استخدام شبكة املعلومات الدولية 
 )E-trade/ما يسمى: تداول اإلنترنت(
بطريق���ة ثب���ت منه���ا إلكترونًيا ارتباط 
املتعامل���ني ف���ي تعاماته���م، مما يعد 
مخالًفا ألحكام قانون سوق رأس املال.

ال���ذي  ويأت���ي ذل���ك تفعيًا للق���رار 
أصدرت���ه الهيئة األس���بوع األول من 
شهر ديسمبر املاضي القرار رقم 175 
لس���نة 2022 بتعدي���ل القرار رقم 66 
لس���نة 2018 باإلجراءات االحترازية 
التي تنظم كيفي���ة التعامل مع العماء 
محل التحقيق���ات في مخالفة القواعد 
املنظمة للتداول بالبورصة، والتي تؤكد 
على فلسفة الهيئة في تدرج اإلجراءات 
الرقابي���ة في معالج���ة املخالفات وفًقا 

لكل حالة على حدة.

أعلنت البورص���ة املصرية، عن تنفيذ 
صفقت���ني ذات الحج���م الكبي���ر على 
أس���هم مصرف أبوظبي اإلسامي – 
مصر بقيم���ة إجمالية بلغت 170.88 
ملي���ون جنيه، موضحة أنها ش���هدت 
تنفي���ذ صفق���ة على أس���هم مصرف 
أبوظبي لعدد 9,600,000 سهم بقيمة 

155,328,000 جنيه.
كما ش���هدت تنفيذ صفق���ة من خال 
آلية الصفق���ات ذات الحج���م الكبير 
على حقوق اكتت���اب مصرف أبوظبي 
اإلسامي املصدرة لعدد 2,400,000 
ح���ق بقيم���ة إجمالي���ة 15,552,000 

جنيه.
وق���ررت البورص���ة في وقت س���ابق، 
قي���د ع���دد 100 مليون ح���ق اكتتاب 
في أس���هم زي���ادة رأس املال املصدر 
ملصرف أبوظبي اإلس���امي - مصر، 

م���ن 4 مليارات جني���ه إلى 5 مليارات 
جنيه بزي���ادة قدرها 1 ملي���ار جنيه، 
وتك���ون الزي���ادة موزع���ة عل���ى عدد 
100 مليون س���هم يكتتب فيها بالقيمة 
االس���مية 10 جنيهات للسهم الواحد، 
ومصاريف إص���دار قدرها 5 قروش 
للس���هم الواحد والزيادة تسدد نقًدا، 
مع الس���ماح بتداول حق االكتتاب في 
أس���هم الزيادة منفصًا عن الس���هم 

األصلي.
حق���وق  إدراج  البورص���ة  وق���ررت 
االكتتاب في أس���هم البنك الناتجة عن 
الزي���ادة النقدية لعدد 100 مليون حق 
على قاعدة البيانات اعتباًرا من بداية 
جلس���ة تداول ي���وم األربع���اء املوافق 
14 ديس���مبر 2022 )تاريخ أول يوم 
لتداول الس���هم غير محمل بالحق في 

االكتتاب(.

البورصة املصرية تربح 91.2 مليار جنيه خالل 
ديسمبر وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات

الرقابة املالية: وقف استفادة بعض العمالء من 
استخدام آلية التعامل من خالل شبكة املعلومات

تنفيذ صفقتني على أسهم أبوظبي اإلسالمي مصر 
بقيمة 171 مليون جنيه

كم����ا تركز اس����تراتيجية البورص����ة خال الفت����رة املقبلة  علي 
االستمرار في تعزيز جهود الثقافة املالية من خال عدة محاور 
منها إلى جانب مبادرة س����فراء البورصة، مجموعة من البرامج 
والفعاليات مثل البورصة للتنمية والتي تس����عى إدارة البورصة 
لتنظيمه����ا بكل املحافظات املصرية لفئ����ات املجتمع املختلفة من 
أصحاب األعمال واملوظفني والطاب بهدف ش����رح أساس����يات 
ومبادئ االس����تثمار واالدخ����ار التراكمي طوي����ل األجل وكذلك 
دور س����وق املال في قنوات تمويل توس����عة اعمال الشركات في 

القطاعات االقتصادية املختلفة.
تقلبات 

واتسمت تعامات البورصة خال 2022   بالتذبذبات والتقلبات 
الحادة، تأثرا باألحداث العاملية على رأس����ها الحرب الروس����ية 
األوكرانية التي تحكمت في أداء األس����واق والبورصات الدولية 
لفترات طويل����ة من العام خاصة في نصف����ه األول، فيما حملت 
الش����هور األخيرة من العام أنباء س����عيدة ملس����تثمري بورصة 
مصر مع تزايد جه����ود الدولة للتعامل م����ع األزمة االقتصادية 
والتغييرات التي شهدتها قيادات سوق املال والتي أدت لتعافي 

كبير للمؤشرات.
وبعد معاناة اس����تمرت طوال األش����هر الس����بعة األولى من عام 
2022، تأث����را باندالع األزم����ة الروس����ية األوكرانية في مارس 
2022، فقد خالها مؤش����ر البورص����ة املصرية أكثر من 3500 
نقطة ورأس����مالها لنحو 180 مليار جنيه، تعافت الس����وق بداية 
من مطلع شهر أغسطس تزامنا مع التغييرات في قيادات سوق 
املال والتفاؤل الذي ساد بني أوساط املستثمرين لتبدأ البورصة 
رحلة ناجحة من التعافي عوضت فيها كل خسائرها، بل تحولت 
الخسائر إلى مكاسب  رصد  تقرير لوكالة أنباء الشرق األوسط 
، بأنها اقتربت من 200 مليار جنيه ليامس رأس املال السوقي 
للبورصة في منتصف ديسمبر مستوى التريليون جنيه ألول مرة 

منذ أبريل 2018 .
تصحيح األوضاع الذي ش����هدته البورص����ة املصرية في الثلث 
األخير من الع����ام 2022، يزيد التوقعات بقدرة الس����وق خال 
الع����ام الجدي����د 2023، على تحطي����م كافة أرقامها القياس����ية 
الس����ابقة، يدعم ذلك العديد من األنباء اإليجابية أبرزها توصل 
مصر التفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، والخطوات الجادة 
من الدولة الس����تكمال برنام����ج اإلصاح االقتص����ادي وزيادة 
االعتماد على القطاع الخاص وتعافي السياحة وزيادة إيرادات 

قناة السويس والصادرات وتاشي أزمة النقد األجنبي.
قضايا مهمة 

قب����ل أيام من انته����اء العام ، أعلنت البورص����ة املصرية إطاق 
أول س����وق أفريقي طوعي إلصدار وتداول ش����هادات الكربون، 
ملس����اعدة الكيان����ات االقتصادية العاملة في مختلف األنش����طة 
اإلنتاجية في مصر وأفريقيا على االنخراط في أنش����طة خفض 
االنبعاثات الكربونية واالس����تفادة من استصدار وبيع شهادات 
بموجب الخفض لصالح ش����ركات أخ����رى ترغب في معاوضة 

انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها. 
وتساعد أس����واق الكربون الطوعية للشركات في استعادة جزء 
من انفاقها االس����تثماري املوجه لخف����ض االنبعاثات الكربونية 
الناتجة عن ممارس����ة أنش����طتها وإعادة اس����تثمار هذه املوارد 
في تحقي����ق الهدف األكبر وهو الحياد الكربوني الذي تس����عى 
لتحقيقه كل دول العالم، كما أن املنصة الجديدة تتسق مع رؤية 
الدولة املصرية لتحقيق مس����تهدفات االقتصاد األخضر ودعم 

استراتيجية التنمية املستدامة.
وس����تعمل البورصة الفترة املقبلة بالتنس����يق مع الكيان الجديد 
والذي تم انش����اؤه بالتعاون مع القطاع الخاص إلدارة وتطوير 
عملية استصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون، وذلك عبر 
تنظيم عدة أنش����طة وفاعليات وورش عمل لرفع مس����توى وعي 
الش����ركات بأهمية وكيفية االس����تفادة من الس����وق الجديد عبر 
تطبيق سياس����ات الخفض واصدار شهادات بموجب الخفض 

املحقق وتداولها لتحقيق منافع تجارية. 

االستثمار في إيداعات البريد
يعتزم البريد خال الفترة املقبلة عرض خطة عمل واستراتيجية 
ش����ركة البريد لاستثمار والش����ركات التابعة لها وبحث فرص 
استثمار البريد املصري في البورصة وكيفية زيادتها واالستفادة 
منها باإلضافة إلى إمكانية الترويج لصناديق االس����تثمار عبر 

مكاتب البريد املنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
يأت����ي ذلك في إط����ار إيمان البورص����ة املصري����ة، بأهمية دور 
االستثمار الحكومي لدعم مستويات السيولة في السوق وزيادة 
مس����تويات االستثمار املؤسسي وجذب املس����تثمرين االجانب، 
وكذلك تحقيق أقصى اس����تفادة ممكنة من املستويات السعرية 
الحالية لألسهم املقيدة، خاصة وأن مضاعف الربحية الخاص 
بالبورص����ة املصرية هو األقل بني البورصات العربية وكذلك أن 

معدل العائد على الكوبون هو األعلى بني البورصات العربية.
تواجد خارجي قوي 

 كذلك شهد العام 2022 ، إجراء البورصة، جوالت ترويحية في 
اإلمارات، حيث تم االجتماع بممثلي 16 من كبرى املؤسس����ات 
املالي����ة العربية واألجنبية والتي تدير أصول بمئات املليارات من 
الدوالرات في أس����واق مالية متعددة حول العالم واس����تهدفت 
اللق����اءات التروي����ج للفرص املتاحة في س����وق امل����ال املصري 
ب����ني املؤسس����ات املالية العاملي����ة التي تول����ي اهتماما بالفرص 
االس����تثمارية باملنطقة، وكذلك التعرف على رؤية املستثمرين من 

املؤسس����ات املالية لألحداث واملستجدات على صعيد االقتصاد 
الوطني بهدف اس����تعادة ثقتهم في س����وق امل����ال املصري بعد 
التع����رف على املعوقات والتحديات التي يواجهونها في س����بيل 
ع����ودة اس����تثماراتهم ف����ي األدوات واملنتجات املالي����ة املتداولة 

بالبورصة املصرية.
كما ف����ازت البورصة املصري����ة بعضوية مجل����س إدارة اتحاد 
البورصات العربية ممثلة ألس����واق شمال افريقيا بعدد أصوات 
بلغ 23 ص����وت من إجمالي 24 صوت، ويتك����ون مجلس أدارة 
االتح����اد م����ن 8 أعضاء تمث����ل البورصات وش����ركات املقاصة 

والتسوية العربية. 
  البورصة نظمت أيضا  أسبوع املستثمر العاملي لتعزيز جهود 
الثقافة املالية ونش����ر الوعي باملسائل املتعلقة بسوق املال، كونه 
أح����د أهم املحاور الازمة لتنمية س����وق امل����ال املصري وزيادة 
كفاءته عبر زيادة عدد الشركات املقيدة” جانب العرض”، وعدد 
املستثمرين “ جانب الطلب”، وكذا تطوير منتجات واليات مالية 
جديدة واملزيد من االعتماد على التكنولوجيا والنظم الرقمية في 

املهام املرتبطة بأنشطة القيد والتداول.
 تعديل قواعد القيد

أقرت الهيئة العامة للرقابة املالية، تعديات بقواعد وقيد وشطب 
األوراق املالية بالبورصة املصرية، إذ تم اس����تحداث التعديات 
إمكاني����ة القيد املؤقت ل����ألوراق املالية بج����داول البورصة قبل 
التس����جيل لدى الهيئة، وذلك بداًل من التس����جيل املس����بق لدى 
الهيئة، عبر الس����ماح بأن يكون قيد األوراق املالية املذكورة قيدًا 
مؤقتًا دون اس����تيفاء ش����روط الحد األدنى لنسبة األسهم املراد 
طرحها وعدد املس����اهمني على أن يتم التس����جيل وتنفيذ الطرح 
أو بدء التداول خال ستة أشهر من تاريخ القيد، بداًل من شهر 

واحد من تاريخ التسجيل.
أجازت التعديات للهيئة س����لطة مد مهلة إتمام إجراءات الطرح 
للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق 
قيد أس����همها بالبورصة قبل العمل بق����رار الهيئة األخير، وذلك 
وفقًا ملا تقدمه هذه الش����ركات للهيئة م����ن مبررات وخطة زمنية 

ووفقًا ملا تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.
مؤشرات تفاؤل 

  الخبير االقتصادي هاني جنينة، يقول إن مؤش����رات البورصة 
املصرية حققت تعافيا بنسبة تصل إلى 70% منذ يونيو املاضي، 
 )recovery phase( كمؤشر على الدخول في مرحلة التعافي
بع����د مرحلة فق����دان الثقة الت����ي عانت منها س����وق املال خال 
الفترات السابقة، مشيرا إلى أن البورصة املصرية بدأت تشهد 

في الشهور األخيرة عودة االستثمار املؤسسي سواء املحلي أو 
االجنبي، تزامن ذلك مع اتجاه مستثمرين استراتيجيني إقليميني 

القتناص حصص مؤثرة في الشركات املصرية الكبرى.
وتوقع جنينة أن يشهد النصف األول من عام 2023، استمرارا 
ملرحل����ة التعاف����ي بالبورصة املصري����ة مع احتمالي����ة تضاعف 
أعداد وقيم صفقات االس����تحواذ، ما قد يدفع أسهم الشركات 
املس����تهدفة والشركات التي تعمل في أنش����طة شبيهة ملواصلة 

االرتفاع.
ورج����ح الخبير اإلقتص����ادي هاني جنينة، أن يش����هد النصف 
األول من العام الجديد تحس����نا  ملحوظا  في القوة الش����رائية 
بالبورصة املصرية مع توقع تحس����ن املشهد االقتصادي نتيجة 
تحس����ن األوضاع العاملية و املحلي����ة، والتراجع املتوقع ملعدالت 

املخاطر بالسوق.
وأش���ار إلى أن تحس���ن املش���هد االقتصادي، س���ينعكس 
إيجابيا على أداء الش���ركات بنهاية الع���ام املقبل 2023 مع 
ارتفاع معدالت التشغيل وحل أزمة الدوالر واستقرار سوق 
الص���رف، ما قد يخلق زخما كبيرا نحو اس���تمرار ش���راء 
األس���هم بالبورصة املصري���ة في نهاية الع���ام وبداية العام 

التالي 2024.
ورأى جنين���ة أن توافر الدوالر و اس���تقرار س���وق الصرف 
س���يؤدي أيضا إلى عودة الصناديق األمريكية واألوربية إلى 
الس���وق املصرية بقيم كبيرة خاصة في األسهم القيادية ما 
قد يدعم استمرار ارتفاع املؤشرات، ليستدف مؤشر السوق 

الرئيسي مستوى 25 ألف نقطة في نهاية العام 2023.
كما توقع إنه في حال تحقق استقرار األوضاع االقتصادية 
بص���ورة أكبر، خاص���ة إذا ما بدأ الفيدرال���ي األمريكي في 
خفض س���عر الفائدة، فإن ذلك س���يؤدي إل���ى تحول العديد 
من القطاعات االقتصادية والش���ركات للتوسع في املشاريع 

يتزامن ذلك مع توقعات نمو أرباح الشركات في املستقبل.
 و قال س����مير رؤوف خبير أس����واق املال إن مؤش����ر البورصة 
الرئيسي بدأ العام 2022، قرب مستوى 12 ألف نقطة، ومؤشر 
األس����هم الصغيرة واملتوس����طة عند 2300 نقطه، قبل أن تشهد 
موجات عنيفة من التراجع تأثرا باستمرار أزمة ضريبة األرباح 
الرأس����مالية واستمرار تأثر أعمال الش����ركات بجائحة كورونا 

والتذبذبات التي شهدتها البورصات العاملية.

البورصة تنهي عام »التقلبات« بتفاؤل النطالقة كبري فى 2023
تطورات عديدة شهدتها  
البورصة المصرية، خالل 
العام 2022 ، دفعت كثيرين 
للتفاؤل بتحقيق انطالقة 
قوية خالل عام 2023 من 
خالل تحسين مستويات 
السيولة وزيادة أعداد 
المستثمرين وكذلك 
استمرار التواصل مع 
المؤسسات الحكومية 
لزيادة مكون االستثمار 
في األوراق المالية ضمن 
محافظها االستثمارية، 
وتفعيل عدد من آليات 
التداول مثل اقتراض 
األسهم بغرض اعادة 
بيعها Short selling إضافة 
إلى استصدار مؤشرات 
جديدة تناسب السياسات 
االستثمارية المختلفة 
بالتعاون مع مؤسسات 
أجنبية.

إضافة إلي ذلك هناك 
ملفات مهمة عملت 
عليها البورصة خالل 
2022 ، وتواصل االهتمام 
بها كملف أدوات الدخل 
الثابت وتطوير منتجات 
مالية تعتمد على السندات 
مثل صناديق المؤشرات 
المتداولة، بجانب نشر 
الوعي والثقافة المالية 
بهدف تغيير الصورة 
الذهنية المغلوطة عن 
سوق األوراق المالية.

  تعامالت  2022  اتسمت بالتذبذبات و الحرب الروسية األوكرانية  تحكمت في أداء األسواق والبورصات الدولية لفترات طويلة من العام 

 

 إج���راءات متواصلة اتخذته���ا الدولة املصرية 
عل���ي مدار عام 2022 ، أكدت بما ال يدع مجاال 
للش���ك مدي اهتمام أجه���زة الدول���ة والقيادة 
السياس���ية بدع���م ملف الصناع���ة ، باعتبارها 
قاط���رة التنمي���ة ، حيث ل���م تت���وان الدولة في 
دعم قط���اع الصناع���ة املصرى والذي ش���هد 

نموا  كبيرا على مدار السنوات املاضية 
بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح 

السيسى التى س���اهمت فى زيادة 
االعتماد عل���ى الصناعة الوطنية، 
لتلبي���ة احتياج���ات املش���روعات 
القومي���ة وتعزيز نم���و االقتصاد 
وزي���ادة فرص العم���ل، حيث تم 
االنتهاء من إع���داد قائمة ب�100 
إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة 

املصرية ش���ملت 58 إجراء قصير 
األجل و 33 إجراء متوسط األجل 

و9 إجراءات طويلة األجل.
وس���اهمت تلك اإلج���راءات فى 
تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة 

الخارجي���ة املصرية من حيث زيادة 
الصادرات وتراجع الواردات وتحس���ني 
الخلل ف���ى امليزان التج���اري وتحقيق 
أعلى معدل تاريخي للصادرات املصرية 

بإجمال���ي 32.4 مليار دوالر بارتفاع نس���بته 
46%  خ���ال ع���ام 2021 وبلغ���ت الصادرات 
في أول 9 أش���هر من 2022 قيمة تجاوزت 27 
مليار دوالر، وس���ط توقعات بوص���ول إجمالي 
الصادرات الصناعية والس���لعية ألكثر من 33 

مليار دوالر بنهاية العام.
إنجازات 

 قط���اع الصناعة حقق تطورًا ملموس���ًا خال 
ال�سنوات املاضية حيث أولت الحكومة املصرية 
بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا 
غي���ر مس���بوق بتطوي���ر القطاع���ات الصناعية 
وزيادة مع���دالت التصدير باعتباره من الدعائم 
األساس���ية لاقتصاد القوم���ي وقاطرة التنمية 
االقتصادي���ة الش���املة ف���ى مص���ر، ولدورها 
املحوري فى تحقيق االس���تقرار االجتماعي من 
خال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسني 
مس���تويات معيشة املواطنني، ونجحت الصناعة 
فب تحقق العديد من املؤشرات اإليجابية والتى 
وضع���ت قطاع الصناعة ف���ى مقدمة القطاعات 
االقتصادي���ة حيث يس���هم بنس���بة 11,7% فى 

الناتج املحلى االجمالي.
واس���توعب القطاع 28.2% من إجمالي العمالة 
املصري���ة، كما بلغ���ت اس���تثماراته حوالى 49 
مليار جني���ه خال العام املالى )2021/2020( 
ما يمثل حوالى 6% من اجمالى االس���تثمارات 
العامة، فضًا عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي 
إل���ى حوالى 982 مليار جني���ه فى عام 2021، 
باإلضاف���ة إلى تمت���ع مصر بقاع���دة صناعية 
متنوع���ة تش���مل حوالى 150 منطق���ة صناعية 

موزعة على كافة محافظات مصر.
تحفيز االستثمار الصناعي 

 سياس���ات الحكومة عززت التنمية االقتصادية 
الش���املة واملس���تدامة والتى اس���تندت بصفة 
أساس���ية على النه���وض بالصناع���ة الوطنية 
من خ���ال توفير األراض���ي الصناعية املرفقة 
وإنشاء املدن واملجمعات الصناعية املتخصصة 
باإلضاف���ة إلى إنش���اء ش���بكة للط���رق تغطى 
كافة أنح���اء الجمهورية وتدع���م منظومة النقل 
اللوجيس���تى فضا عن توفير برام���ج تمويلية 
ميسرة لكافة املشروعات اإلنتاجية، حيث تمتلك 
مص���ر  كافة املقومات الصناعي���ة التى تؤهلها 
للري���ادة إقليميًا وقاريًا حي���ث تتوافر بها املواد 
الخام والكوادر البشرية املؤهلة ومصادر الطاقة 
التقليدية واملتجددة باإلضافة إلى سياسة الدولة 
الداعمة للقطاع الصناعي من خال بيئة مائمة 
وح���زم تش���ريعية وإجرائية داعمة لاس���تثمار 

الصناعي.
 إجراءات التحفيز للنهوض بالصناعة املصرية 
وجذب املس���تثمرين لاس���تثمار فى القطاعات 
الصناعي���ة املختلفة لتوفير احتياجات الس���وق 
املحلي���ة إلى جانب زيادة الص���ادرات املصرية 
لألس���واق العاملية وفًقا لخط���ة ممنهجة ترتكز 
عل���ى قبول ورواج املنتج املصري، حيث  أقامت 
17 مجمعا صناعيا ب�15 محافظة على مستوى 
الجمهورية بتكلف���ة اس���تثمارية اجمالية بلغت 
حوال���ى 10 ملي���ار جني���ه، بإجمال���ي وحدات 
صناعي���ة يبل���غ عدده���ا 5046 وح���دة، توفر 
نح���و 48 الف فرصة عمل مباش���رة، وفى ذلك 
اإلطار، فقد تم االنتهاء من انشاء وتخصيص 4 
مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت املصانع 

العمل بها فعليا.
وخ���ال اخر عامني نجح���ت الحكومة في طرح 
عدد 7 مجمع���ات، باجمالى ع���دد وحدات بلغ 
1657 وح���دة بمحافظات االس���كندرية والبحر 
االحمر والغربية وبنى س���ويف واملنيا وسوهاج 
واالقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بني 48 متر 

إلى 792 متر وفقًا لنوع األنشطة املستهدفة.
كم���ا ت���م من���ح موافق���ات وتراخيص إلنش���اء 
مصان���ع) جديدة وتوس���عات ( وتوفيق أوضاع 
مصان���ع قائمة فى ض���وء قان���ون التراخيص 
الصناعي���ة الجدي���د بل���غ اجماليه���ا 82 ألف 
و152 منش���أة صناعية تتي���ح 4 مليون فرصة 
عم���ل، وقد ش���ملت املوافقات كاف���ة محافظات 

الجمهوري���ة وذلك فى عدد من االنش���طة ومنها 
الصناعات الهندس���ية وااللكترونية والكهربائية 
والغذائي���ة واملش���روبات وم���واد البناء وخزف 
وصين���ى وحراري���ات وغزل ونس���يج ومابس 
وجلود وصناعات تحويلي���ة وكيماويات، وفيما 
يتعلق برخص التش���غيل والبناء والسجل 
الصناعى قام���ت الهيئة بمنح 63 
أل���ف و736 رخصة تش���غيل 
و6462 رخصة بناء و46 ألف 
و960 شهادة سجل صناعى 
وذلك منذ يناير 2014 وحتى 

نهاية ابريل 2022.
تيسيرات 

م���ن  حزم���ة  تقدي���م   
قيمة  عل���ى  التيس���يرات 
التكاليف املعيارية لخدمات 
هيئ���ة التنمي���ة الصناعية 
التكاليف  تخفيض  تشمل 
ملشروعات   %75 بنس���بة 
الصغي���رة  الصناع���ات 
ملش���روعات  و%50 
املتوس���طة  الصناع���ات 
وإعف���اء كامل من قيمة التكاليف 
للحص���ول على املوافق���ة النهائية 
داخل املناط���ق الصناعية وإعف���اء الصناعات 
الصغيرة بنس���بة 90% والصناعات املتوس���طة 
بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد االرتفاعات 
للمش���روعات ذات الطبيع���ة الخاص���ة وإعفاء 
مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من 
قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات 

ذات الطبيعة الخاصة.
وفى مجال املش���روعات التنموية ، قامت وزارة 
الصناعة من خال وحدة املش���روعات التنموية 
بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية 
وتطوي���ر قطاع الصناعة والتج���ارة الخارجية، 
وم���ن بني ه���ذه املش���روعات مش���روع اتاحة 
وتيسير بيئة اس���تثمارية متكافئة بتمويل 2.3 
مليون دوالر وبرنامج التجارة وتعزيز الس���وق 
املحل���ى بتموي���ل 20 مليون يورو  ، ومش���روع 
تشغيل الش���باب والتنمية االقتصادية بصعيد 
مص���ر بتمويل 750 أل���ف دوالر وجرى العمل 
على برنام���ج التمكني االقتص���ادي للمرأة من 
أج���ل النمو الش���امل واملس���تدام، بقيمة 2,64 
ملي���ون دوالر به���دف زي���ادة اإلنتاجية وفرص 
العم���ل وزيادة عمالة املرأة ومش���روع إصاح 
التجارة والتنمي���ة فى مصر بقيمة 36,3 مليون 
دوالر لتمك���ني القطاع الخ���اص فى مصر من 
زي���ادة التج���ارة الدولية، وجذب االس���تثمار، 

وزيادة الصادرات.
بيئة تشريعية محفزة 

الع���ام 2022 ش���هد سلس���لة م���ن االجراءات 
التنفيذي���ة والتش���ريعية،  اتخذته���ا  الحكومة 
والبرمل���ان  لتنفي���ذ توجيه���ات الرئي���س عب���د 
الفتاح السيس���ي في دعم الصناع���ة الوطنية، 
اس���تمرار مشروعاتهم  ملواصلة  واملستثمرين، 
االنتاجي���ة ف���ي الس���وق املص���ري، وزي���ادة 
اس���تثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة 

االنتاج والحفاظ على العمالة.
 وش���هدت الفعالي���ات االقتصادي���ة  املختلف���ة 
تأكي���دات  م���ن الحكوم���ة والدكت���ور أحم���د 
س���مير وزير الصناع���ة، على مواصل���ة توفير 
بيئة تش���ريعية محفزة لاس���تثمار في مختلف 
القطاعات االقتصادية بصفة عامة وفي القطاع 
الصناع���ي بصفة خاص���ة، والعمل على تطوير 
منظوم���ة العمل داخل هيئ���ة التنمية الصناعية 
والتطبي���ق الت���ام لقان���ون التنمي���ة الصناعية، 
وتفعيل قانون تفضيل املنتج املحلي في العقود 

الحكومية.
 وترجم���ت تح���ركات الدولة في تلبي���ة اهتمام 
الرئي���س عبدالفت���اح السيس���ي ف���ي أكثر من 
قرار، وال���ذي يولي هذا القط���اع أهمية كبيرة 
لكون���ه قاطرة التنمية االقتصادية وأحد الدعائم 
االساس���ية لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة 
للدولة املصري���ة، ومنه من���ح الرخصة الذهبية 
للمستثمرين املتقدمني  ،  وإقرار  قانون تعديل 
بعض أح���كام قانون تعويضات عقود املقاوالت 
والتوريدات والخدمات العامة  كرسالة مهمة في 

تشجيع الدولة لاستثمار والقطاع الخاص.
  كما جري تعديل بعض أحكام قانون االستثمار 
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ليشمل 
سلس���لة من الحواف���ز االس���تثمارية ومنها أن  
ُتؤس���س الشركة أو املنشأة خال مدة أقصاها 
ثاث سنوات من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية 
لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، 
بناًء عل���ى عرض الوزير املختص، مد هذه املدة 
ملدد أخرى ال يجاوز مجموعها تس���ع سنوات، 
منح املش���روعات االس���تثمارية في الصناعات 
واملناط���ق الت���ي يحدده���ا مجل���س ال���وزراء، 
وتوسعاتها، حافًزا اس���تثمارًيا ال يجاوز نسبة 
55% م���ن قيمة الضريبة عل���ى الدخل املتحقق 
من مباشرة النشاط في املشروع االستثماري، 
أو توسعاته بحسب األحوال، ويختص الرئيس 
التنفي���ذي للهيئ���ة العامة لاس���تثمار واملناطق 
الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة الازمة 
للتمت���ع بالحواف���ز التي نص عليها مش���روع 

القانون.
والصناع���ة    التج���ارة  وزارة  تبن���ت   كم���ا 

الصناعة 2022 .. الصادرات تتجاوز 27 مليار دوالر
 يف 9 أشهر.. و”الرخصة الذهبية “ خطوة تاريخية

 

أعل���ن أحمد س���مير وزير التجارة والصناع���ة، االتفاق مع 
االتح���اد الع���ام للغرف التجاري���ة على الت���زام كل الغرف 
باملحافظ���ات على تحقي���ق وفرة في املعروض من الس���لع 
واملنتجات وإتاحتها بأس���عار تتناسب قيمتها الحقيقية دون 
إضافة أية زيادات غير مبررة على املستهلك، خاصة في ظل 
التيس���يرات التي قدمتها الحكومة والبنك املركزي لإلفراج 
عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات اإلنتاج املستوردة 
بقيمة تتعدى ال�5 مليارات دوالر منذ مطلع ش���هر ديسمبر 
الج���اري وحتى الي���وم، وهو األمر الذي يس���هم في زيادة 
معدالت إنتاجية املصان���ع الغذائية ومن ثم زيادة املعروض 

من السلع لتلبية احتياجات املواطنني.
وقال الوزي���ر، إن رئيس مجلس ال���وزراء وجه بتبكير عقد 
مع���ارض “أه���ًا رمض���ان” لتنطل���ق خال ش���هر يناير 
املقبل في كل املحافظات إلتاحة الس���لع بأس���عار مخفضة 
للمواطنني، األمر الذي يتطلب تنس���يق الغرف التجارية مع 
املحافظ���ات؛ لإلعداد لتلك املعارض والتي ستش���مل جميع 
املحافظ���ات، ذاك���ًرا أنه س���يتم عقد اجتماع مش���ترك مع 
وزير التموين والتج���ارة الداخلية، وبحضور كبار املنتجني 
واملوردين للسلع الغذائية؛ لتحديد نسب الخصم التي سيتم 
تقديمها وتحديد لوجستيات ساسل اإلمداد لضمان توافر 

السلع بكل املنافذ.
جاء ذلك خال ترأس الوزير الجتماع مجلس إدارة االتحاد 
الع���ام للغ���رف التجارية، بحضور إبراهي���م العربي رئيس 
االتحاد ونائبي الرئيس وأمني عام االتحاد ورؤس���اء الغرف 
باملحافظات وتناول س���بل ضمان توفير الس���لع األساسية 
املخفضة للمواطنني خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان 

أعل���ن هاني مي���اد جيد، رئيس الش���عبة العامة للذهب 
واملجوهرات باالتح���اد الع���ام للغرف التجاري���ة، إتمام 
أول ش���حنة تصديرية ملشغوالت ذهبية مصرية لألسواق 

السعودية معفاة من رسم التثمني.
وكان قد صدر قرار وزاري من الدكتور علي املصيلحي، 
وزير التموين والتجارة الداخلية، خال فعاليات املعرض 
الدول���ي للذهب واملجوهرات “نبيو” في نس���خته الثانية 
في مطلع الش���هر الج���اري، بوضع اس���تثناءات إلعفاء 
املش���غوالت الذهبية منه، والذي كان يقدر بواقع 1% من 

قيمة املشغوالت الذهبية.
وأوضح جيد، أن ش���حنة املشغوالت الذهبية التي سيتم 
تصديرها هي من عيار21 وس���يتم تصديرها لألسواق 
الس���عودية وكان ق���د تم االتفاق عل���ى تصديرها خال 
املع���رض املاضي “نيب���و”، والذي نظم���ه االتحاد العام 
للغرف التجارية والش���عبة العامة للذهب باتحاد الغرف 
التجارية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية 
والتج���ارة والصناع���ة في مطلع الش���هر الجاري تحت 

رعاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأض���اف مياد، أن ق���رار إعفاء صادرات املش���غوالت 
الذهبية من رس���م التثمني كان له أثًرا مباشًرا على عودة 
املش���غوالت الذهبية املصرية للمنافس���ة في األس���واق 
الدولية، متوجًها بالش���كر وزير التموي���ن، واللواء أحمد 
س���ليمان، رئيس مصلحة الدمغ���ة واملوازين، على تقديم 
كل التس���هيات لدعم عودة تصدير املشغوالت الذهبية؛ 
مل���ا تمثله من أهمية لنهضة هذا القطاع الصناعي الهام، 
كم���ا يدعم ذلك توجه الدول���ة املصرية للتحول إلى مركز 

إقليمي لصناعة وتجارة املشغوالت الذهبية.

 

أكد الش���حات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم 
اتخ���اذ اإلج���راءات القانوني���ة الرادعة ضد املس���توردين 
املتاعبني في قيمة فواتير الواردات الذين يتقدمون بفواتير 
ذات قي���م متدنية غير حقيقية مث���ل الفواتير املقدمة أقل من 
2000 دوالر في محاولة للهروب من القواعد االس���تيرادية 
أو تقديم “نم���وذج 4” الذي يتضمن تحويل قيمة الواردات 
للخارج من خال البنوك في مصر، بحيث يسددون قيمتها 
بالخارج من خال استغال أموال املصريني بالخارج على 
نحو يؤثر سلًبا على االقتصاد القومي، من خال اإلضرار 

بمعدالت التحويات النقدية للمصريني بالخارج.
قال غتوري، إنه س���يتم تطبيق غرامات فرق القيمة في حالة 
رفع فواتير بقيم متدنية غي���ر حقيقية على منظومة النافذة، 
ونظام التس���جيل املسبق للش���حنات »ACI«، والغرامات 
املس���تحقة ف���ي حاالت الزي���ادة غير املبررة ف���ي البضائع 
املس���توردة املقررة وفًقا ألحكام قان���ون الجمارك رقم 207 
لس���نة 2020، والئحته التنفيذية بحيث يتم تحصيلها كاملة 
دون تخفي���ض، موضًح���ا أنه س���يتم وضع املس���توردين 
املخالف���ني في قائمة املخاطر العالية، بقاعدة بيانات منظومة 
ال�”ACI”، ومنظومة إدارة املخاطر، وحرمانهم من املزايا 
والتيس���يرات الجمركية املمنوحة لإلفراج باملسار األخضر 

وأي تسهيات جمركية أخرى.

الشعبة العامة للذهب: إمتام تصدير أول شحنة 
مجوهرات لألسواق السعودية معفاة من رسم التثمني

سيد اجلارحي

وائل خطاب

الشعبة العامة للذهب: إمتام تصدير أول شحنة 

داليا احمد

التموين: بدء معارض أهاًل رمضان خالل يناير 
اجلاري  لتوفير السلع املخفضة للمواطنني

قال الدكت���ور علي املصيلح���ي، وزير التموين 
والتجارة الداخلية، إنه سيتم انطاق معارض 
“أها رمض���ان” هذا العام، يوم األحد املوافق 
1 يناير 2023 بكل املحافظات وستستمر حتى 
نهاية ش���هر رمضان؛ لتوفي���ر كل احتياجات 

املواطنني من السلع وبتخفيضات مناسبة.
التج���ارة  ووزي���ر  اجتماع���ه  ذل���ك  وج���اء 
والصناعة أحم���د س���مير، بحض���ور الرئيس 
التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية 
أحمد حس���نني، وأيمن حس���ام، رئيس جهاز 
حماي���ة املس���تهلك، وأحمد مهدي، مستش���ار 
الوزير للرقابة والتوزي���ع، وعادل ناصر، نائب 
رئيس اتح���اد الغرف التجارية، والدكتور عاء 
ع���ز، األمني الع���ام التحاد الغ���رف التجارية، 
وأش���رف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات 
الغذائي���ة باتحاد الصناع���ات املصرية، وعدد 
من أعضاء اتح���اد الغ���رف التجارية واتحاد 
الصناع���ات واملوردين واملنتج���ني واملصنعني 
وأصحاب الساسل التجارية وشركات السلع 

الغذائية.
وأضاف املصيلحي، أنه س���يتم التنس���يق مع 
وزارة التج���ارة والصناع���ة واالتح���اد العام 
للغ���رف التجاري���ة؛ إلنش���اء غرف���ة عملي���ات 
مركزية مش���تركة ملتابعة توافر السلع ومتابعة 
اإلفراج عن مس���تلزمات اإلنتاج بالتنسيق مع 

البنك املرك���زي املصري، مؤكًدا أن االفراجات 
الجمركي���ة التي أقرتها الدول���ة مؤخًرا هدفها 
هو توفير الس���لع، ومستلزمات اإلنتاج، مطالًبا 
رؤس���اء الغرف التجارية باملحافظات بضرورة 
إنش���اء ما ال يقل عن 5 معارض بكل محافظة 

كحد أدنى.
وطالب بإنش���اء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع 
)أها رمضان(، وتثبيت أسعار عدد من السلع 
أيًضا، مش���يًرا إلى أنه س���يتم التنس���يق مع 
املحافظني لتوفي���ر األماكن الخاصة باملعارض 

دون تكلفة على العارضني.
م���ن جانبه، قال وزير التج���ارة والصناعة، إنه 
تم عق���د اجتماعات مع االتح���اد العام للغرف 
التجارية ورؤس���اء الغرف التجارية واملصنعني 
لزي���ادة املعروض من الس���لع واملنتجات لتلبية 
احتياج���ات املواطن���ني، الفًتا إل���ى أن الدولة 
اتخ���ذت كافة التدابير الازمة لخروج الس���لع 
م���ن املوان���يء ومس���تلزمات اإلنت���اج أيًضا، 
مطالًبا التجار بطرح الس���لع للمواطنني بسعر 
ع���ادل، مش���يًرا إل���ى أن التنافس���ية هي من 

ستخلق هذا السعر العادل للمواطنني.
وأضاف أنه تم إعداد الدراس���ات الازمة مع 
الغرف التجاري���ة واملحافظني الختيار األماكن 
املناس���بة بكل محافظة؛ لتنتشر تلك املعارض 

بكل أرجاء املحافظات.

اسالم عبدالفتاح

وزير التجارة: فرض غرامات على التجار غير 
امللتزمني بإعالن أسعار كل السلع

رئيس مصلحة اجلمارك: اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي 
مستورد يتالعب يف قيمة فواتير الواردات

التموين 2022 .. عني علي توفير السلع واألخري علي تطوير التجارة الداخلية 

»املواصفات واجلودة باحتاد الصناعات” تضع أجندة
 لالرتقاء باملواصفة واعتماد املعامل املصرية

 

علي مدار الع���ام عملت منظوم���ة التموين علي تنفيذ  
توجيه���ات  الرئيس عبد الفتاح السيس���ى    بتطوير 
منظومة التجارة الداخلية بهدف توفير السلع الغذائية 
وتأم���ني احتياجات الباد من الس���لع ، لفترات طويلة 
،  وس���ط تأكي���دات بالنجاح    ف���ى تأمني احتياجات 
املواطنني من س���لعة الس���كر التى تعد من أهم السلع 
االس���تراتيجية ، فبعد أن كانت األس���واق تعانى من 
أزمة كبيرة منذ ما يقرب من 5 سنوات بسبب النقص 
الكبير فى السلعة أصبحت لدى الحكومة اكتفاء ذاتى 
من سلعة السكر يصل إلى 90% بسبب زيادة معدالت 
اإلنتاج حتى وصل املخزون االس���تراتيجى حاليا إلى 

أكثر من 5 أشهر .
  وزارة التموين والتجارة الداخلية وبحسب تأكيدات  
الدكت���ور على املصيلحى  وزي���ر التموين نجحت  فى 
زيادة معدالت إنتاج الس���كر املحلى، جاء نتيجة تنفيذ 
توجيهات القيادة السياسية بتطوير املصانع الحكومية 
الخاصة بالسلع االستراتيجية لزيادة معدالت اإلنتاج 
من األم���ن الغذائى لهذه الس���لع وتقليل االس���تيراد 
م���ن الخارج توفيرا للعمل���ة الصعبة ، حيث تم تطوير 
مصانع شركة الدلتا للسكر   ،  إحدى شركات وزارة 
التموين التى تنتج السكر املحلى من البنجر وتحديث 
خطوط اإلنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط اإلنتاج 
من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر ،بجانب 
تقدي���م العديد من الحواف���ز ملزارع���ى البنجر، منها 
إعفاء مزارعى العروة املبكرة من ثمن التقاوى بشرط 
التوري���د فى الوقت املحدد، كما تتضمن الحوافز دعم 
خدمة األرض “الحرث” ، كما سيتم صرف حافز لكل 
طن على درجة حاوة تزيد عن 16%، وهى أقل نس���بة 
حاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل املحصول مجانًا 
من الحقول وكذلك الس���ماح بنسبه شوائب 8%،كذلك 
تحمل تكاليف الزراعة اآللي���ة لتوفير نفقات الزراعة، 
بجانب توفير الخدمات اإلرش���ادية للمزارع بالتعاون 
م���ع مجلس املحاصيل الس���كرية، وأيضا العديد من 

الحوافز األخرى لهم.
ويتمثل إنتاج س���لعة الس���كر بمصر   فى 900 ألف 
طن س���كر من قصب الس���كر و1.7 مليون طن سكر 
من “بنجر الس���كر و250 الف طن سكر من محليات 
صناعية “ جلوكوز، وهاى فركتوز “ من الذرة ليشكل 
مجمل االنت���اج املحلى 2,850 مليون طن من إجمالى 
استهاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنويًا فبعد أن 
كانت الفجوة فى اس���تهاك السكر تتعدى املليون طن 
أصبحت االن الفجوة ال تتعدى 350 ألف طن وأن هذا 
تحقق نتيجة توجيه القيادة السياس���ية نحو االهتمام 
بتقلي���ص الفجوة الغذائية وبتطوي���ر املصانع املنتجة 
للس���كر سواء الخاصة بقصب الس���كر والتى يحدث 
بها االن دراس���ة ش���املة للتطوير والتحديث س���واء 
لزراعات القص���ب أو املصانع القائمة عليها واملتمثلة 
فى شركة السكر والصناعات التكاملية،ذلك من خال 
التحديث ورفع كفاءة التش���غيل مع االستغال األمثل 
للمنتجات الثانوية كما تم زيادة مساحة بنجر السكر 
فبعد أن كانت مس���احة الزراعات ال تتعدى 300 ألف 
فدان أصبحت االن تتعدى 640 ألف فدان األمر الذى 
إلى زيادة معدالت انتاج السكر املحلى من البنجر مما 
عزز املخزون االس���تراتيجى ألكثر من 5 أشهر حاليا 
بجانب ان انتاج الس���كر املحلى من القصب س���يبدأ 
في يناير املقبل والسكر املحلى من البنجر في فبراير 

. 2023
وفي تصريحات له قال الدكتور على املصيلحُى وزير 
التموين والتجارة الداخلية  إن  سلعة السكر تعد من 
السلع االس���تراتيجية التى حدث بها طفرة نوعية فى 
جمهورية مصر العربية فى اآلونة االخيرة  ، فبعد أن 
كانت مصر تعانى من عجز ش���ديد بهذه الس���لعة مع 
حدوث تقلبات س���عرية ش���ديدة بها من ناحية ارتفاع 
األس���عار وأصبحت االن س���لعة تتميز باالس���تقرار 
والثبات الس���عرى والوفرة و االتاح���ة ليقترب معدل 
االكتفاء الذاتي من الس���كر إلى م���ا يقرب من 90 % 
ويرتفع املعدل النسبي للمخزون االستراتيجي للسكر 

ملا يزيد عن 6 أشهر.
  الدكت���ور أحمد أب���و اليزيد رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة الدلتا للسكر احدى شركات 
وزارة التموي���ن ، يقول إن���ه  تنفيذا لتوجيهات القيادة 
السياسة بتطوير املصانع الحكومية الخاصة بالسلع 
االس���تراتيجية   لزي���ادة معدالت االنت���اج من األمن 
الغذائي لهذه الس���لع خاصة سلعة السكر لسد فجوة 
االس���تيراد من الخارج التموين، ت���م تطوير وتحديث 
خط���وط االنتاج بمصنع الش���ركة ورفع كف���اءة طاقة 

تش���غيل املصنع من 14 أل���ف إلى 21 الف طن بنجر 
يوميا وإنتاج أكثر من 3 آالف طن سكر يوميا.

تطوير التجارة الداخلية 
تطوي���ر   منظومة التج���ارة الداخلية فى مصر،  كان 
عل���ي رأس امللف���ات خ���ال العام املاض���ي ، ويقول 
الدكت���ور علي املصيلح���ي وزير  التموي���ن والتجارة 
الداخلي���ة   إن ال���وزارة ممثل���ة ف���ي  جه���از تنمية 
التج���ارة الداخلية نجحت  فى العمل على التوس���ع 
فى إنش���اء املناطق التجارية واللوجستية فى العديد 
م���ن املحافظات، وأيًضا العمل على إنش���اء أس���واق 
جملة ف���ى مصر من الجيل الثال���ث ألول مرة، تتمتع 
بمواصفات عاملية بحيث يتم تحويل املخلفات الصلبة 
وغير الصلب���ة وتدويرها واالس���تفادة منها فى طاقة 
نظيف���ة للحد من االنبعاثات وتل���وث البيئة الناتج عن 

مخلفات املنتجات بهذه األسواق .
 وأض���اف : نجحنا فى تنفيذ أكثر من 21 مش���روعا 
تجاريا على أرض الواقع فى 14 محافظة باستثمارات 
تتج���اوز ال� 60 ملي���ار جنيه، وبمواصف���ات عاملية ، 
وأيًض���ا تطوير مكاتب الس���جل التجارى وتس���جيل 
العامات التجارية، كذلك تأس���يس ش���ركة البورصة 
الس���لعية لتكون أول بورصة سلعية فى مصر، والتى 
تهدف بدوره���ا إلى تقليل حلقات تداول الس���لع بني 
املزارعني واملنتجني وصواًل إلى يد املستهلك مما يحد 
من الهدر فى منتجات الس���لع الغذائية،. كما أنه يتم 
حالًيا االس���تعداد إلنشاء أس���واق جملة بمواصفات 
عاملي���ة من الجيل الثالث ألول م���رة فى مصر، بحيث 
يتم تحويل املخلف���ات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها 
واالس���تفادة منه���ا فى طاقة نظيفة، حي���ث تتم إعادة 
تحوي���ل فوائ���ض مخلف���ات الخض���راوات والفاكهة 

واألسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.
 وأوض���ح أن  وزارة التموي���ن والتج���ارة الداخلية، 
وتنفي���ًذا لتوجيه���ات الرئيس عبدالفتاح السيس���ى،  
انتهت من إعداد الدراس���ة الفنية م���ن قبل الحكومة 
الفرنس���ية إلنشاء وإدارة وتش���غيل أسواق جملة من 
الجي���ل الثالث، حي���ث إن كبرى الش���ركات العاملية 
املتخصص���ة إلدارة وتش���غيل أس���واق الجمل���ة قد 
انته���ت م���ن الدراس���ة الفني���ة »الدع���م الفنى« عن 
أس���واق الجملة فى مصر، وتتضمن الدراسة وضع 
تصور لعدد األس���واق الجملة املطلوب إنشاؤها على 
مستوى الجمهورية وأماكنها واالستثمارات الخاصة 
بها، كذلك تقييم أس���واق الجملة املوجودة حالًيا لبدء 
عمليات التطوير بالتوازى مع إنش���اء أس���واق جملة 
جديدة ف���ى العديد من املحافظات، وس���يتم إنش���اء 
أس���واق الجمل���ة، وكذلك املراك���ز التجارية واملناطق 
اللوجس���تية فى العديد من املحافظات التى س���تعمل 
على توفير الس���لع واملنتجات وتقليل حلقات التداول، 
ما س���ينعكس على الحد من ه���در املنتجات والحفاظ 
عل���ى البيئة من التلوث الذى كان يحدث بس���بب تلف 
كميات كبيرة من املنتجات الغذائية، ويأتى ذلك تنفيًذا 
للتوجيهات الرئاس���ية بش���أن زيادة ساسل اإلمداد 
واملنافذ السلعية لتساهم فى توفير السلع الغذائية فى 
كل املحافظات، كما يوجد أيًضا مخزون استراتيجى 

من جميع السلع الغذائية يتجاوز ال�6 أشهر.
أسواق جملة 

 وتاب���ع أنه  جار  أيضا اإلعداد إلنش���اء أول س���وق 
جملة فى مصر من الجي���ل الثالث بمواصفات عاملية 
فى محافظة اإلسماعيلية على مساحة تتراوح من 100 
إلى 120 فدانا ، كذلك إنش���اء سوق آخر فى محافظة 
الشرقية على مس���احة تتراوح من 20 إلى 25 فدانا 
بمواصفات واش���تراطات عاملية، بحي���ث يتم تحويل 
املخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها واالستفادة 
منها فى طاقة نظيفة، كما س���يتم العمل على إنش���اء 
نوعني من أس���واق الجملة أحدهم���ا قريب من أماكن 
اإلنتاج واآلخر قريب من أماكن االس���تهاك، وسيتم 
طرح فرص اس���تثمارية إلنشاء أس���واق جملة حديثة 
من قبل القطاع الخاص بالتنس���يق مع مس���تثمرين 

ومطورين.
املستودعات 

و وقع���ت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى 
جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والشركة 
القابض���ة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مش���روع 
قومى تخزينى إلنشاء املرحلة األولى من املستودعات 
االس���تراتيجية فى محافظات »الش���رقية والسويس، 
والفيوم، واألقصر« باستثمارات  تتجاوز ال� 4 مليار 
جنيه ،وذل���ك فى إطار تنفيذ توجيه���ات الرئيس عبد 
الفتاح  السيسى بتكوين وتخزين مخزون استراتيجى 
من الس���لع األساس���ية واملنتجات الغذائية على مدار 
العام، حيث تعد املس���تودعات االس���تراتيجية إحدى 
دعائم منظومة التجارة الداخلية واألمن الغذائى والتى 
تهدف إلى تأمني احتياجات املواطنني من السلع تامة 
الصنع والجاهزة لاس���تخدام لفترات طويلة، وتتميز 
تلك املس���تودعات بأن إنش���اءها وتش���غيلها يتم وفق 
مواصف���ات فني���ة عاملي���ة وتتوافق مع أح���دث النظم 
التكنولوجية عالية املس���توى، وذل���ك لضمان تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة ومبادئ الحوكمة من خال 
االس���تغال األمث���ل للمخزون، ولضم���ان توفير بيئة 
مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو 
الهدر وفًقا لتوجيهات الرئيس السيس���ى، وأن إنشاء 
مثل هذه املستودعات االستراتيجية سيعزز من زيادة 
املخزون الس���لعى للمنتجات على مدار العام، وسيتم 
إنش���اء هذه املستودعات االس���تراتيجية وفق أحدث 
التكنولوجي���ا إلدارة عملي���ات تخزين الس���لع، وبما 
يضمن س���امة وجودة املنتجات، بجانب أيًضا تأمني 
مخزون اس���تراتيجى من املنتجات الغذائية على مدار 
العام، حيث إن الهدف من إنش���اء هذه املس���تودعات 
االستراتيجية هو مضاعفة املخزون السلعى من سلع 
نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى املحافظات 
وكذل���ك تقلي���ل الفاقد والهال���ك من الس���لع النهائية 
»تامة الصن���ع« األمر الذى يمنع تلوث البيئة، وأيًضا 
تقلي���ل حلقات التداول وكذا ملراع���اة التوزيع والتنوع 
الجغراف���ى لتلك املس���تودعات ورفع كف���اءة املخزون 

السلعى.

باتح���اد  والج���ودة  املواصف���ات  لجن���ة  عق���دت 
الصناعات، برئاسة الدكتور كمال الدسوقي، عضو 
مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة، وبالشراكة مع الهيئة 
املصري���ة العامة للمواصف���ات والجودة، ندوة حول 
دور املواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة 
املصرية، بحضور الدكت���ور خالد الصوفي، رئيس 
الهيئة، وهاني الدس���وقي، املدير التنفيذي للمجلس 
الوطن���ي لاعتم���اد “إيج���اك”، والدكت���ور خال���د 
عبدالعظيم، املدي���ر التنفيذي التح���اد الصناعات، 
وأحم���د كمال، نائ���ب رئيس اللجن���ة، رئيس مكتب 
االلتزام البيئي باالتحاد، وقيادات من الهيئة العامة 
املصري���ة للمواصفات والجودة ورؤس���اء وأعضاء 

مجالس إدارات الغرف الصناعية واألعضاء.
وقال الدسوقي، عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة 
املواصفات والج���ودة باالتحاد، إن اللجنة بالتعاون 
مع الهيئ���ة العام���ة للمواصفات والج���ودة هدفها 
الحص���ول على منتجات مصري���ة مطابقة للمعايير 

واملواصفات املصرية والدولية.
وأضاف أن اللجنة وضع���ت أجندة وخطة تواصل 
لبحث االرتقاء باملواصفات والجودة واعتماد املعامل 
املصرية والجهات املعتمدة، لتسهيل الحصول على 
ش���هادات االختب���ار املختلفة من الجه���ات املحلية 
والدولي���ة، وك���ذا برامج الدعم الفن���ي واملالي لبناء 
وتطوي���ر القدرات داخل الش���ركات واملصانع، بما 
يهدف لتيس���ير جميع الخدمات التي يقدمها اتحاد 
الصناعات ملختلف قطاعات الصناعة خال الدورة 
الحالية؛ باعتبارها قاط���رة التنمية الحقيقية والنمو 

االقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وأكد أهمي���ة أن تك���ون املواصفة املصرية ش���املة 
وتغط���ي كل اش���تراطات ومتطلبات كل األس���واق 
لعمل دفعة في نمو الصادرات والنفاذ إلى األسواق 
وتعزيز تنافس���ية املنتجات املصرية بالخارج، حيث 
إن كل دولة لديها اش���تراطات معينة، وهذه ظاهرة 
في إفريقيا أيًضا، وبالتالي ال بد أن تكون املواصفة 

املصرية جاهزة لتغطي كل الدول املستهدفة.
وأش���ار إلى اللجنة تتعاون مع اتح���اد الصناعات 
املصرية لوضع آلية للتدخل في حل أي مش���كات 
تعان���ي منها قطاعات الصناعة مع مختلف الجهات 
الحكومية خاصة فيما يتعلق باالعتماد واملواصفات 
والجودة، مضيًف���ا: “نثق تماًما ف���ي املواصفات 

القياسية املصرية وجودة منتجاتنا ومستمرون في 
دعم توجه الدولة نح���و زيادة عدد املعامل املصرية 
املعتم���دة والت���ي تعد آلي���ة ناجحة لتوفي���ر العملة 
الصعب���ة التي تس���تنزف في ش���هادات االعتماد 
واالختب���ارات من املعامل الدولية ف���ي الوقت التي 

تحاول فيه الدولة توفر الدوالر”.
وأعلن رئيس لجن���ة املواصفات والج���ودة باتحاد 
الصناعات، إطاق مس���ابقة للمش���روعات الرائدة 
للش���ركات من أفكار ومقترحات لارتقاء بالجودة 
واملواصف���ات القياس���ية املصرية س���يتم إعانها 

وتكريم الفائزين خال الفترة املقبلة.
وأوض���ح الدكتور خالد عبدالعظيم، املدير التنفيذي 
التح���اد الصناع���ات، أنه يجري تنفي���ذ خطة عمل 
لوضع رؤية محددة بش���أن ع���دد املعامل املعتمدة 
املطلوبة، وكذلك نشر ثقافة االعتماد لدى الشركات 
املتوسطة والصغيرة من خال حصر جميع املعامل 
املتواجدة في مصر العتمادها من خال التوأمة مع 
الجهات ومؤسسات االعتماد، مثل هيئة املواصفات 
والجودة واملجلس الوطني لاعتماد، وكذا الجهات 

املثيلة الخارجية، سواء اإلقليمية أو الدولية.
وأك���د أن زي���ادة الص���ادرات يتطلب رف���ع قدرة 
الش���ركات الصغي���رة واملتوس���طة عل���ى االعتماد 
والجودة بتكلفة تناسب ماءتها املالية، إذ أن مثلث 
الخاص باالعتماد والجودة واملواصفات والفحص 

يؤدي إلى رفع مستوي الجودة وزيادة التصدير.
ولف���ت أحمد كم���ال، نائب رئيس اللجن���ة، إلى أن 
لجن���ة املواصفات واحدة من أهم اللجان النش���طة 
وتع���د حلقة وصل ب���ني أعضاء االتحاد ورؤس���اء 
الغرف���ة املختلف���ة في نق���ل املوضوع���ات التي بها 
عاقة باملواصف���ات والجودة، مثل املجلس الوطني 
لاعتم���اد، مش���يًرا إلى أن اللجن���ة ف���ي تواصل 
مع هيئ���ة املواصفات والجودة ملناقش���ة مس���ودة 
املواصفات؛ ألخ���ذ رأي االتح���اد، وه���ذا ال���دور 
األصل���ي للجنة في نق���ل رأي الصناعة في صورة 

مسودة.
ون���وه إلى أن مكت���ب االلتزام البيئ���ي يقدم العديد 
من خدم���ات التدريب والتمويل ويتع���اون مع هيئة 
املواصف���ات والج���ودة في التدري���ب واملوضوعات 
التي لها عاقة بالتنمية الصناعة من خال قروض 
مس���يرة بفائدة 3.5% متناقصة، ويمكن اس���تغلها 
في شراء املعدات الجديدة التي تساعد على تطبيق 
املواصفات في إطار مس���اعي اتح���اد الصناعات 
في حل مش���كلة التمويل للتوافق م���ع املواصفات 
وبناء القدرات الش���ركات للتواف���ق مع املواصفات 

واالشتراطات امللزمة الدولية واملحلية.

   إطالق أول بورصة للسلع  لتقليل  حلقات تداول   السلع 
والمنتجات وتخفيض األسعار للمنتج النهائى 

   زيادة المخزون االستراتيجي  من السلع الغذائية لـ 6 أشهر .. ومخزون 
القمح يتجاوز 5 أشهر رغم الحرب الروسية األوكرانية

نيفني يوسف

التموين تعلن بدء األوكازيون
 الشتوي 6 فبراير املقبل وملدة شهر

محمود معروف

الصناعات ملختلف قطاعات الصناعة خ
الحالية؛ باعتبارها قاط���رة التنمية الحقيقية والنمو 

االقتصادي لجمهورية مصر العربية.
أهمي���ة أن تك���ون املواصفة املصرية ش���املة  وأكد
وتغط���ي كل اش���تراطات ومتطلبات كل األس���واق 
لعمل دفعة في نمو الصادرات والنفاذ إلى األسواق 
وتغط���ي كل اش���تراطات ومتطلبات كل األس���واق 
لعمل دفعة في نمو الصادرات والنفاذ إلى األسواق 
وتغط���ي كل اش���تراطات ومتطلبات كل األس���واق 

وتعزيز تنافس���ية املنتجات املصرية بالخارج، حيث 
إن كل دولة لديها اش���تراطات معينة، وهذه ظاهرة 

في إفريقيا أيض
املصرية جاهزة لتغطي كل الدول املستهدفة.

وأش���ار
املصرية لوضع آلية للتدخل في حل أي مش���ك

تعان���ي منها قطاعات الصناعة مع مختلف الجهات 
الحكومية خاصة

والجودة، مضيف

أص���در الدكتور عل���ي املصيلح���ي، وزير التموي���ن والتجارة 
الداخلية، قراًرا وزارًيا ببدء موس���م التصفية املوسمية األولى 
)األوكازيون الش���توي( لعام 2023، ونص القرار على بدء في 
األوكازيون في 2023/2/6، وملدة شهر على أن يكون كل محل 

أسبوعني.
وألزم القرار الجهات املش���اركة ف���ي التصفية بالحصول على 
أذن مس���بق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم، كما أكد 
وزير التموين، في القرار على أهمية التزام الجهات املش���اركة 
بإعان ثمن الس���لع املعروضة للبيع ف���ي التصفية، مقترنة بها 
بي���ان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه الس���لع خال 

الشهر السابق عن التصفية.
وقال املتحدث الرس���مي للوزارة أحمد كم���ال، إن الهدف من 
االوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية 
للمواطن���ني بعدد التخفيضات التي توجد على الس���لع، مؤكًدا 
أن األوكازي���ون ال يقتصر فقط على املابس بل كل األنش���طة 

التجاري���ة الت���ي ته���م األس���رة املصرية من 
مصنوع���ات جلدي���ة وأدوات منزلية 

أيًضا.
وطال���ب كمال، املحال التجارية، 
بضرورة التق���دم بطلب ملديرية 
التموين التابعة لهم للدخول في 
موس���م التصفية وم���ن املتوقع 
أن يصل عدد املحال التجارية 

إل���ى 4 آالف  املش���اركة 
محل تجاري.

قاط���رة التنمي���ة ، حيث ل���م تت���وان الدولة في 
دعم قط���اع الصناع���ة املصرى والذي ش���هد 

نموا  كبيرا على مدار السنوات املاضية 
بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح 

السيسى التى س���اهمت فى زيادة 
االعتماد عل���ى الصناعة الوطنية، 
لتلبي���ة احتياج���ات املش���روعات 
القومي���ة وتعزيز نم���و االقتصاد 
وزي���ادة فرص العم���ل، حيث تم 
�االنتهاء من إع���داد قائمة ب�االنتهاء من إع���داد قائمة ب�100

إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة 
58املصرية ش���ملت 58املصرية ش���ملت 58 إجراء قصير 
 إجراء متوسط األجل 

 إجراءات طويلة األجل.
وس���اهمت تلك اإلج���راءات فى 
تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة 

الخارجي���ة املصرية من حيث زيادة 
ني�ني�ني ���� �الصادرات وتراجع الواردات وتحس��الصادرات وتراجع الواردات وتحس�
الخلل ف���ى امليزان التج���اري وتحقيق 
أعلى معدل تاريخي للصادرات املصرية 

32.4 مليار دوالر بارتفاع نس���بته 

وجلود وصناعات تحويلي���ة وكيماويات، وفيما 
يتعلق برخص التش���غيل والبناء والسجل 

الصناعى قام���ت الهيئة بمنح 
736أل���ف و736أل���ف و736 رخصة تش���غيل 

6462و6462و6462 رخصة بناء و
و960 شهادة سجل صناعى 

وذلك منذ يناير 2014
نهاية ابريل 2022

تيسيرات 
م���ن  حزم���ة  تقدي���م   
قيمة  عل���ى  التيس���يرات 
التكاليف املعيارية لخدمات 
هيئ���ة التنمي���ة الصناعية 
التكاليف  تخفيض  تشمل 
ملشروعات   %75 بنس���بة 
الصغي���رة  الصناع���ات 
ملش���روعات  و%50 
املتوس���طة  الصناع���ات 
وإعف���اء كامل من قيمة التكاليف 
للحص���ول على املوافق���ة النهائية 
داخل املناط���ق الصناعية وإعف���اء الصناعات 

علي املصيلحي

إجراءات حكومية محفزة وتشريعات تدعم القطاع

ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي ل %11,7  .. 
والقطاع الصناعي يستوعب 28.2% من إجمالي العمالة المصرية
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