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األحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

  8  يناير  2023

158 أداة رقابية يف مواجهة وزير التموين »حتت القبة« ..والرقابة علي األسواق تتصدر مطالب النواب 

بنكا األهلى ومصر يستمران اليوم األحد فى فتح فروعهم أمام عمالء الشهادات اجلديدة

 

أص���در  الرئي���س عبدالفت���اح السيس���ي 
رئي���س الجمهورية ق���رارًا جمهوري���ًا رقم 
٦٣٥ لس���نة ٢٠٢٢، بتجدي���د تعي���ن اللواء 
محم���د عبد العزيز براية نائبًا لرئيس الهيئة 
العامة للمنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس 
للمنطق���ة الش���مالية، وتعي���ن الل���واء وليد 
يوس���ف مرس���ي نائبًا لرئيس الهيئة العامة 
للمنطقة االقتصادية لقناة السويس للمنطقة 
الجنوبي���ة، وتعي���ن   إبراهي���م مصطف���ى 
عبد الخال���ق نائب���ًا لرئيس الهيئ���ة العامة 
للمنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس لشئون 
االستثمار والترويج، وذلك ملدة عام اعتبارًا 

من ٢ يناير ٢٠٢٣.
وتس���عى الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 
لقناة الس���ويس خالل الع���ام الجاري إلي 
اس���تكمال خطتها االس���تراتيجية ٢٠٢٠-

٢٠٢٥ خاص���ة ف���ي توط���ن الصناع���ات 

املس���تهدفة التي تعزز من تنافس���ية الهيئة 
عاملي���ًا بجانب س���د احتياجات األس���واق 
اإلقليمي���ة من هذه الصناع���ات، فضاًل عن 
اس���تكمال املجه���ودات في قط���اع الوقود 
األخض���ر لتوط���ن صناع���ة الهيدروج���ن 
األخضر باملنطق���ة االقتصادية، فضاًل عن 
القي���ام بج���والت ترويجي���ة خارجية وطرق 
األب���واب الس���تقطاب اس���تثمارات أجنبية 

متنوعة.
يذكر أنه س���يتم اس���تكمال أعمال التطوير 
باملوان���ئ التابع���ة وتكامله���ا م���ع املناطق 
الصناعي���ة وذل���ك من خالل مه���ام النواب 
للمنطقتن الجنوبية والش���مالية، حيث تضم 
املنطق���ة الش���مالية التابعة للهيئ���ة ٣موانئ 
تطل على البحر املتوس���ط هي شرق وغرب 
بورس���عيد والعريش وتكامله���م مع املناطق 

الصناعية شرق بورسعيد املتكاملة.

قرار جمهوري بتعيني نائبني  لالستثمار واملنطقة 
اجلنوبية باملنطقة االقتصادية لقناة السويس 

كتبت - رضوى عبداهلل

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة 
الوه���اب عبد  عب���د  املستش���ار 
ال���رازق، جلس���اته العامة يومي 
غدا  اإلثنن و بع���د غد الثالثاء، 
ووض���ع  الج���اري،  األس���بوع 
املجل���س عل���ى ج���دول أعمال���ه 
مناقش���ة تقرير اللجنة املشتركة 
والرياضة،  الش���باب  لجن���ة  من 
ومكاتب لجان الشئون الدستورية 
املالية  والش���ؤون  والتش���ريعية، 
واالس���تثمار،  واالقتصادي���ة 
والطاق���ة والبيئة والقوى العاملة، 
والصناعة والتجارة واملشروعات 
املتوس���طة والصغي���رة ومتناهية 
الصغر، عن الدراسة املقدمة من 
عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو 
هشيمة، بش���أن "الشباب وسوق 
العم���ل غير الرس���مي.. مخاطر 

راهنة ومقاربات واعدة".
إلى  التقرير  وأش����ارت مقدم����ة 
التكنولوجية  التط����ورات  تأثي����ر 
على االقتصاد غير الرسمي أو 
ما يطل����ق عليه االقتصاد الخفي 
املوازي، واس����تخدام مواقع  أو 
واإلنترنت  االجتماعي  التواصل 
والدعاية  التروي����ج  مجاالت  في 
أو ممارس����ة هذا النش����اط غير 
الرس����مي في ص����ورة خدمات 
على ضرورة  مش����دًدا  محددة، 
البح����ث عن رؤى وحل����ول لهذه 

القضية.
وأوض����ح التقري����ر، أن القطاع 
غي����ر الرس����مي اس����تحوذ على 
٥٣% من إجمالي املنش����آت في 
قطاعات األنش����طة االقتصادية، 
إذ بلغ ع����دد املنش����آت العاملة 
ف����ي القطاع غير الرس����مي إلى 

مليوني منشأة.
ولفت إلى أن وزارة املالية أعلنت 
أن حجم االقتصاد غير الرسمي 
في املتوسط وصل إلى ٥٥% من 
إجمالي االقتصاد املصري، وقد 
يرتف����ع إل����ى ٦٠% أو ينخفض 
إل����ى ٥٠%، بينما تقدر دراس����ة 
أعدتها لجن����ة الضرائب باتحاد 
نهاية  في  املصري����ة  الصناعات 
عام ٢٠18، أن حجم االقتصاد 
غير الرسمي بلغ ٦٠% من حجم 

الناتج في االقتصاد القومي.
واس����تعرض التقري����ر، العوامل 
املؤدي����ة لتعاظ����م حجم وس����وق 
العم����ل غي����ر الرس����مي، مبيًنا 
تحدي����ات س����وق العم����ل ف����ي 
القطاعن  بن  مصر، واالختالل 
الع����ام والخ����اص، والهروب من 
واإلدارية  القانونية  االلتزام����ات 
وتجن����ب أداء الضرائ����ب ودفع 
اشتراكات الضمان االجتماعي.
وأوصى الدراس����ة الت����ي تقدم 
ها العضو أحمد أبو هش����يمة، 
بإط����الق اس����تراتيجية وطني����ة 

لالقتصاد غير الرسمي.

    كش���ف الدكت���ور ماجد جورج 
التصدي���ري  املجل���س  رئي���س 
ارتف���اع  الطبي���ة،  للصناع���ات 
صادرات األدوية ومس���تحضرات 
التجمي���ل واملس���تلزمات الطبي���ة 
بنسبة 4٥% لتس���جل 88٣ مليون 
دوالر ف���ي الفت���رة م���ن يناير إلى 
نوفمب���ر ٢٠٢٢ مقابل ٦1٠ مليون 
دوالر ف���ي الفت���رة ذاتها من العام 
٢٠٢1، مع اس���تمرار األداء الجيد 

للصادرات.

 وأوض���ح الدكت���ور ماجد جورج 
ف���ي بيان له  أمس الس���بت  ،  أن 
صادرات مس���تحضرات التجميل 
سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 
٥٥8 ملي���ون دوالر خالل أول 11 
أش���هر م���ن ٢٠٢٢ مقاب���ل ٢٦8 
ملي���ون دوالر بزيادة بلغت ٢٠8%، 
الفت���ا إل���ى أن ص���ادرات األدوية 
بلغت ٢٢٦ مليون دوالر في الفترة 
من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٢ مقابل 

٢٥1 مليون دوالر.

غدا .. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته مبناقشة دراسة 
النائب  أبو هشيمة عن دمج االقتصاد غير الرسمي

45%  ارتفاعا بصادرات الصناعات الطبية 
واملستحضرات أول 11 شهرا من 2022

أوضح���ت الهيئة العامة للس���لع 
التموينية أنه تم اإلعالن على موقع 
https://devbusiness .

un.org ع���ن مناقصة لش���راء 
أقماح في إطار برنامج دعم األمن 
الغذائ���ي والقدرة عل���ى الصمود 

املمول من البنك الدولي.
وأش���ارت الهيئ���ة، ي���وم الجمعة 
أم���س األول ، إل���ي أن املناقصة 
بتموي���ل At Sight لكمي���ة ٣٠ 
أو 4٠ أو ٥٠ أو ٥٥ أو ٦٠ أل���ف 
ط���ن + / - ٥ %، حس���ث رغب���ة 
البائع من آخر محصول للتوريد 
C&F، للشحن خالل الفترة من 
1٠ إل���ى ٢٥ فبراير ٢٠٢٣، وفقا 

لوكالة أنباء الشرق األوسط.
وبينت، أن املناقصة متاحة لجميع 
املناش���يء املعلن عنها بكراس���ة 
ش���روط ومواصفات الهيئة العامة 

للسلع التموينية.
وذكرت الهيئة، أن العروض تقدم 
مباش���رة للهيئ���ة ف���ي مظروفن 
)مظ���روف فني ، مظ���روف مالي( 
في موعد غايته الساعة 1٢ ظهرًا 
يوم الثالثاء املوافق 1/1٠/٢٠٢٣ 
مصحوب بخطاب ضمان إبتدائي 

طبقًا للموضح بكراسة الشروط.
وأضافت، أن باقي الشروط تأتي 
طبقا لكراسة شروط الهيئة للقمح 
املس���تورد والتي يمكن الحصول 

عليها من الهيئة .

السلع التموينية تعلن عن مناقصة لشراء القمح ضمن 
برنامج دعم األمن الغذائي املمول من البنك الدولي

كتب - اسامة السيد

كتب - أحمد ابراهيـم

تاب���ع الدكت���ور مصطفى مدبول���ي، رئيس 
مجلس الوزراء، جهود منظومة الش���كاوى 
الحكومي���ة املوح���دة ف���ي تلق���ي ورص���د 
ش���كاوى املواطنن من مختلف املحافظات 
واالستجابة لها، وذلك خالل شهر ديسمبر 
٢٠٢٢، م���ن خ���الل تقري���ر مفص���ل أعده 
الدكتور طارق الرفاعي، مدير املنظومة بهذا 

الشأن.
وأكد رئيس مجل���س الوزراء دعم الحكومة 
املس���تمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية 
املوحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات 
االختص���اص، وال���رد عليه���ا إلكترونًي���ا 
واملس���اهمة فى حلها، في إط���ار الحرص 
عل���ى التواصل املس���تمر م���ع املواطنن، 
والعم���ل عل���ى تحقيق أفضل اس���تجابات 
ممكنة لش���كاواهم، بالتنسيق مع الوزارات 
واملحافظات والهيئ���ات الحكومية األخرى، 
في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية، وبما 
يؤكد حرص الحكومة على توطيد جس���ور 
الثق���ة مع املواطن���ن، ومتابع���ة آليات حل 

املشكالت الخاصة بهم.
من جانبه أش���ار  الدكتور طارق الرفاعي، 
مدير املنظومة،   إلى تلقي ورصد املنظومة 
11٥ ألف ش���كوى وطلب واس���تغاثة خالل 
ش���هر ديس���مبر ٢٠٢٢، موضًح���ا أنه تم 
االنتهاء من مراجعته���ا وفحصها، وتوجيه 
م���ا يق���رب من 91 أل���ف ش���كوى لجهات 
االختصاص، وحفظ ٢٠ ألف شكوى، وفًقا 
لضوابط الفحص واملراجعة للشكاوى قبل 
توجيهها للجهات املختصة، وجار استكمال 
مراجعة واس���تيفاء بيانات 4 آالف شكوى 

وطلب؛ تمهيًدا التخاذ ما يلزم بشأنها.
كما أش���ار إلى أنه   تم توجيه الش���كاوى 
لجه���ات االختص���اص املختلف���ة، حي���ث 
م���ن  بنس���بة ٦7%  ال���وزارات  اختص���ت 

إجمالى الش���كاوى املوجهة للجهات خالل 
الش���هر، وتلقت وتعامل���ت 9 وزارات هي: 
التموي���ن والتج���ارة الداخلي���ة، التضامن 
االجتماعي، الصحة والس���كان، اإلس���كان 
واملرافق واملجتمع���ات العمرانية، الداخلية، 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، الكهرباء 
والطاقة املتجددة، البترول والثروة املعدنية، 
والتربي���ة والتعلي���م والتعلي���م الفن���ي، مع 
حوالى 89% من إجمالى الشكاوى املوجهة 

للوزارات خالل الشهر.
أوض���ح  باالس���تجابة،   يتعل���ق  وفيم���ا 
"الرفاعي" أن هناك وزارات حققت نس���ب 
إنجاز مميزة خالل الش���هر، هي: الكهرباء 
والطاق���ة املتج���ددة، التموي���ن والتج���ارة 
الداخلي���ة، الصح���ة والس���كان، األوقاف، 
قطاع األعمال العام، الخارجية، الس���ياحة 
واألث���ار، التربية والتعلي���م والتعليم الفني، 
البت���رول والثروة املعدني���ة، النقل، الزراعة 
االتص���االت  األراض���ى،  واس���تصالح 

وتكنولوجيا املعلومات.

رئيس الوزراء يتابع جهود  منظومة " الشكاوي 
احلكومية "  يف التعامل مع استغاثات  املواطنني    

مصرفيون واقتصاديون يرصدون أبرز
 النتائج  املتوقعة عن  تأثير شهادات الـ25% علي 

معدالت التضخم والسوق السوداء للدوالر  

تشريعات جديدة علي
 طريق دعم االستثمار 

مديرة صندوق النقد:  
ثلث االقتصاد العاملي سيواجه 

ركودا يف 2023

»راكتا« تصدر بياًنا توضيحًيا
بعد قرار وزير قطاع األعمال 

بإقالة مجلس إدارتها

املوانيء املصرية تقترب من إكمال 
اإلفراج عن البضائع وخروجها لألسواق

بنكا األهلى ومصر يستمران اليوم األحد فى فتح فروعهم أمام عمالء الشهادات اجلديدة

تشريعات جديدة عليتشريعات جديدة عليتشريعات جديدة عليتشريعات جديدة علي

 البنك املركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد األجنبي للشهر الرابع علي التوالي

 املنتدي املصري الصيني .. فعاليات مهمة  علي طريق تعزيز التعاون  االقتصادي واالستثماري بني القاهرة وبكني
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ًتوضيحًياتوضيحياتوضيحًيا
بعد قرار وزير قطاع األعمال 

احلكومة تعلن عن رؤية من 3 
محاور لدعم صادرات القطاعات 

اإلنتاجية خالل 2023

باألرقام .. العدالة 
االجتماعية أولوية يف 

اجلمهورية اجلديدة

» السندات الزرقاء« .. بوابة 
جديدة لتمويل املشروعات 

التنموية يف مصر 

معلومات الوزراء: الشركات املصرية 
الناشئة سجلت منوا قياسيا فى 

حجم االستثمار اجلريء   مبعدل 
منو سنوى مركب بلغ %83.81

الصعيد يطوي صفحة التهميش
الرئيس السيسي  يكتب تاريخ جديد 

لتنمية محافظات اجلنوب 
 اهتمام الرئيس السيسي بإطالق المشروعات القومية علي 

03أرض الصعيد نقل  محافظاته  من التهميش إلي حياة جديدة 
ى

رد
ة ب

رق
و

املنتدي املصري الصيني .. فعاليات مهمة  علي طريق تعزيز التعاون  االقتصادي واالستثماري بني القاهرة وبكني
احلكومة تعلن عن رؤية من 

محاور لدعم صادرات القطاعات  االجتماعية أولوية يف 

السلع التموينية تعلن عن مناقصة لشراء القمح ضمن 

املنتدي املصري الصيني .. فعاليات مهمة  علي طريق تعزيز التعاون  االقتصادي واالستثماري بني القاهرة وبكني
باألرقام .. العدالة 

االجتماعية أولوية يف 
اجلمهورية اجلديدة

» السندات الزرقاء« .. بوابة 
جديدة لتمويل املشروعات 

التنموية يف مصر 
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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

تقارير

 

هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكارًيا  
احتفااًل بعيد البريد املصري

الزراعة: 7.3 مليار جنيه إجمالي 
ما مت ضخه يف مشروع البتلو

تواص���ل الدول���ة املصرية بكافة أجهزته���ا ، وبتوجيهات 
مباش���رة ومس���تمرة من الرئيس عبد الفتاح السيس���ي 
جهود إعادة االستقرار إلي األسواق عبر أكثر من محور 

للعمل ، وفي هذا اإلطار عقد 
  الرئي���س عبد الفتاح السيس���ي  اجتماعا  مع الدكتور 
مصطف���ى مدبولي، رئيس مجل���س ال���وزراء، والدكتور 
محمد معيط وزير املالية، و أحمد كجوك نائب وزير املالية 
للسياس���ات املالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير 

املالية للخزانة العامة«.
وصرح املتحدث الرس���مي باس���م رئاسة الجمهورية بأن 
االجتماع تناول “متابعة مؤش���رات األداء املالي، ونشاط 

قطاعى الجمارك والضرائب لوزارة املالية« .
وخ���ال االجتم���اع ، تم  ع���رض األداء املال���ي الخاص 
بالنص���ف األول من العام املال���ي الحالي 2023-2022، 
وال���ذي أكدت محصلته ق���درة الدولة عل���ى التعامل مع 
املتغي���رات االقتصادي���ة الدولية واس���تيعاب الصدمات، 
والحفاظ على املس���ار اآلم���ن للموازنة العام���ة، وتوفير 
كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات االستثمارات 
الحكومية وتوفير كل الس���لع األساس���ية واملس���تحقات 
لصالح جميع الجهات الحكومية، كما أن الحكومة قامت 
عل���ى مدار الثاثة أعوام ونص���ف املاضية حتى يوم 31 
ديس���مبر املاضي بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه 
لصال���ح صناديق تمويل املعاش���ات، وه���ي النتائج التي 
تقترب من املس���تهدفات األصلية للموازنة على الرغم من 
كافة التحديات التي تواجه االقتصاد العاملي، والتي أثرت 
بش���كل مباشر على األوضاع االقتصادية واملالية لجميع 
دول العالم، حيث ش���هدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي 
بنسبة 2,3% من الناتج املحلي، كما تم تحقيق معدل نمو 
في إيرادات املوازنة بنسبة حوالي 14%، بينما بلغ معدل 

نمو املصروفات حوالي %19.
كما ت���م اس���تعراض س���ير تنفي���ذ برنام���ج اإلصاح 
االقتص���ادي الوطن���ي، واملدعوم من قب���ل صندوق النقد 
الدول���ي، حي���ث تس���عى الحكوم���ة إل���ى تحقي���ق كافة 
اإلصاحات املس���تهدفة في هذا الخصوص، السيما ما 
ت���م تنفيذه مؤخرًا من إقرار للتعديات على قانون حماية 
املنافس���ة ومنع املمارس���ات االحتكارية، وكذا التصديق 
على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور 
القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وطرح املزيد من 
الفرص االس���تثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة 
بني الدولة والقطاع الخاص خال الفترة املقبلة، أخذًا في 
االعتبار أن كافة املؤش���رات املالية واالقتصادية املحققة 
خ���ال النصف األول م���ن العام املالي الجاري تؤش���ر 
إلى تحقيق مختلف املس���تهدفات في ه���ذا الصدد، كما 
أن التعاون والش���راكة املمتدة ب���ني الحكومة والصندوق 
تتضم���ن أيض���ًا تقديم الدع���م الفني لضمان تماش���ي 
السياس���ات املالية املتبعة مع أفضل املعايير الدولية بما 

يساهم في جذب املزيد من االستثمارات األجنبية.      
وأض���اف املتحدث الرس���مي أن االجتماع ش���هد أيضًا 
استعراض املش���روعات الخاصة بوزارة املالية، خاصًة 

في قطاع الضرائب، والجمارك.
 وبالنس���بة للضرائب، فق���د اطلع  الرئيس على ما تم من 
تفعي���ل النظام الرئيس���ي للميكنة الش���املة في مصلحة 
الضرائب، فضًا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة 

اإلليكتروني���ة والتي تم مد أجل اإللزام بمرحلتها األخيرة 
إل���ى 30 إبري���ل املقب���ل، إلى جان���ب التش���غيل الفعلي 
لإليصال اإللكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة 
اإلليكتروني���ة، باإلضاف���ة إل���ى متابعة تط���ورات آليات 
ومبادرات العم���ل األخرى بمكافحة الته���رب الضريبي 
وكذلك ضم القطاع غير الرس���مي لتل���ك اآلليات، وكذلك 
منظومة ضريبة التصرف���ات العقارية وأداء وحدة متابعة 
التجارة اإلليكترونية ف���ي مصلحة الضرائب، حيث وجه 
س���يادته باالس���تمرار في العمل على صياغ���ة املنظومة 
الضريبية بشكل يس���اعد على تخفيض حجم االقتصاد 
غير الرسمي وإدماجه في االقتصاد الوطني، وذلك بهدف 
تحقي���ق العدالة الضريبية ومنع التاعب الضريبي، وكذا 

تبسيط اإلجراءات ذات الصلة.
كما اطلع   الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان 
إنه���اء املنازعات الضريبي���ة ولجان الطع���ن الضريبي، 
موجهًا س���يادته بسرعة تس���وية كافة امللفات الضريبية 

املفتوحة والقديمة، وذلك خال العام الحالي.
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع  الرئيس معدالت 
اإلفراج الحالية واملستقبلية عن البضائع من املوانئ على 
مس���توى الجمهوري���ة وخروجها إلى األس���واق، موجهًا   
باإلسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت 
إل���ى املوانئ، فضًا ع���ن االنتهاء من كاف���ة اإلجراءات 

املرتبطة بحوكمة منظومة اإلفراج الجمركي.
وفي هذا اإلطار؛ تم اس���تعراض املعايير الدولية التي تم 
تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها 
من الخ���ارج، وذلك في إطار حوكمة عملية االس���تيراد، 
خاصًة ما يتعل���ق بخفض زمن اإلفراج الجمركي ملواكبة 
املعدالت العاملية واملواصفات القياس���ية في هذا الصدد، 
وكذل���ك تطبي���ق نظ���ام املخاطر الش���املة ف���ي مصلحة 
الجم���ارك، فضًا ع���ن متابعة موقف الس���لع والبضائع 

الواردة إلى مصر واملتواجدة في املوانئ.

جهود 
م���ن جانب���ه ، قال الش���حات غت���ورى رئي���س مصلحة 
الجمارك، الدولة تتابع لحظة بلحظة من إجل اإلفراج عن 
البضائع فى املوانئ، من أهمها السلع الغذائية واألدوية، 
وتم اإلف���راج عن بضائع ب� 6.8 مليار دوالر فى ش���هر 

وأحد بالتنسيق مع األجهزة املعنية.
 أضاف  غت���ورى  أن هناك اهتمام كبير بتفريغ املوانئ، 
وتس���ريع عمل املصانع للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى 
لاس���تعداد لش���هر رمضان، وعمل حص���ر لألعاف ، 
مش���يرا  إلى أن هناك أزمة عاملية فى أس���عار البضائع، 
وأصبح هناك اهتمام باإلفراج عن الس���لع فى الجمارك، 
موضحا أن من يحمل مجوهرات شخصية أثناء الدخول 
إلى الجمارك ال نحرزها منها إال فى حالة إن كانت مخبأة 

داخل الحقيبة.
 وفى وقت سابق، رحب املهندس متى بشاي، رئيس لجنة 
التجارة الداخلية بش���عبة املس���توردين، باالتحاد العام 
للغرف التجارية، باإلفراج عن س���لع أساس���ية باملوانئ 
املصرية تشمل ) زيوت وبقوليات ولحوم وأعاف ( بقيمة 

300 مليون دوالر.
 وقال بش���اي، فى تصريحات صحفي���ة، إن اإلفراج عن 
البضائع املحتج���زة باملوانئ املصرية تع���د خطوة هامة 
كان ينتظرها مجتمع املستوردين، مؤكدا فى الوقت نفسه 
أهمية الخب���ر  فى إحداث انفراجة كبيرة فى األس���واق 
املحلية، كما أنها ستس���اهم فى الس���يطرة على ارتفاع 

األسعار.
 وتوق���ع بش���اي، أن يتم اإلفراج خال األي���ام القادمة 
ع���ن مدخات إنتاج وس���لع غذائية أخ���رى، مؤكدا أن 
الحكومة س���تقوم باإلفراج عن السلع املكدسة باملوانئ 
على مراحل حتى يعود االس���تقرار للسوق مرة أخرى، 
وهو األمر الذى يس���هم فى تخفي���ف األعباء عن كاهل 

املواطن املصري.

لجنة متابعة 
وكان الدكت���ور مصطفى مدبولي، رئي���س مجلس الوزراء،  
أكد في تصريحات سابقة استمرار التنسيق الفعال بشأن 
متابع���ة إجراءات اإلف���راج الجمركي عن مختلف الس���لع 
والبضائع باملوانئ املصرية؛ بهدف العمل على إعطاء دفعة 
قوية في هذا امللف، حتى تتوافر الس���لع املختلفة باألسواق 
املحلية، ويحدث توازن في األس���عار، وهناك أولويات نعمل 
عليها، من أجل س���رعة خروج السلع الغذائية، ثم األدوية، 

ومستلزمات اإلنتاج تباًعا.
ج���اء ذلك خال ترؤس الدكتور مصطف���ى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، اجتماًعا   ملتابعة إجراءات تيسير اإلفراج 
عن البضائع باملوانئ املختلفة، وكذا نظام التسجيل املسبق 
للش���حنات »ACI«، وذل���ك بحض���ور حس���ن عبداهلل، 
محافظ البنك املركزي، والدكتور محمد معيط، وزير املالية، 
واملهندس أحمد س���مير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد 
أبو موس���ى، وكي���ل أول محافظ البنك املرك���زي، وعصام 
عم���ر، وكيل محافظ مس���اعد البنك املركزي، والش���حات 
الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك املصرية، ومنى ناصر، 
مس���اعد وزير املالية لش���ئون املتابعة وإدارة املش���روعات 
وتطوي���ر الجمارك، وأماني الوص���ال، مدير صندوق تنمية 

الصادرات.
وأش���ار رئيس الوزراء إلى أن هناك مجموعة عمل مصغرة 
مكون���ة من وزارت���ي  املالية، والتج���ارة والصناعة، والبنك 
املركزي، وبالتنس���يق مع اتحاد الغ���رف التجارية واتحاد 
الصناع���ات، تعق���د اجتماع���ات متتالية؛ ملتابع���ة أولويات 
اإلف���راج عن الس���لع والبضائع املختلف���ة، وأتابع بصورة 

شخصية عمل هذه املجموعة؛ لضمان سرعة اإلجراءات.
وصرح الس���فير نادر س���عد، املتحدث الرس���مي لرئاسة 
مجل���س الوزراء، ب���أن االجتماع تناول اس���تعراض نظام 
التس���جيل املس���بق للش���حنات خال الفترة م���ن أكتوبر 
2021 حتى ديسمبر 2022، وكذا موقف البضائع الواردة 
الحاصلة على “ACI” خال تلك الفترة، والس���لع املفرج 
عنها حسب األصناف خال عام 2022، واملتضمنة السلع 
الغذائية واألعاف واألدوية ومس���تلزماتها، ومس���تلزمات 
اإلنت���اج وغيره���ا من البضائ���ع املتنوع���ة..  وأعلن رئيس 
الوزراء  أنه س���يتم اإلفراج  ع���ن جميع البضائع املتراكمة 
في موانئ الباد، وأن العمل جار اآلن على ذلك ، موضحا  
أن هناك خطة كاملة لخروج كل البضائع من املوانئ، حيث 
إنه تم اإلعان أنه في الفترة ما بني 1 وحتى 23 ديس���مبر  
املاضي ، تم خروج 5 مليارات دوالر بضائع، وفي األسبوع 
األخير من الش���هر  نفس���ه  تم خروج ما قيمته نحو مليار 
و236 ملي���ون دوالر بضائع إضافية، م���ا يعني خروج ما 

قيمته 6.25 مليار دوالر بضائع في شهر ديسمبر فقط.
وقال رئي���س الوزراء “إنن���ا كدولة س���نلتزم باإلعان 
أس���بوعيا عن حجم البضائع التي يتم خروجها من كل 
املوان���ئ«  ، مؤكدا أن الحكومة أعطت األولوية  للمواد 
الغذائية ومستلزمات اإلنتاج التي تدخل في الصناعات 
الغذائية واألدوية وذلك استعدادا لدخول شهر رمضان 
ونح���ن في حاجة لعودة كل املصانع إلى عجلة إنتاجها 
وبكام���ل طاقتها وهو ما تم االتف���اق عليه مع اتحادات 

الغرف والصناعة« .

أعلنت وزارة النقل، تنفيذ مخطط ش���امل 
إلنشاء 14 ميناء جاًفا ومركًزا لوجستًيا 
على مس���توى الجمهورية، تس���توعب 6 
ماي���ني حاوية مكافئة س���نوًيا، في إطار 
الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر 
منظوم���ة النق���ل املختلفة خ���ال الفترة 

م���ن )2014 – 2022(، بتكلف���ة 
تريلي���ون   1,957 إجمالي���ة 

جنيه.
ف���ي  ال���وزارة،  وقال���ت 
للعام  إنجازاتها  تقري���ر 
2022، إن أه���م املوانئ 
البي���ة والجاف���ة هم )6 
أكتوب���ر – العاش���ر من 
الس���ادات  رمض���ان – 
الع���رب الجديدة  برج   –
الجدي���دة  دمي���اط   –
– الفي���وم الجدي���دة – 

ك���وم أبوراض���ي “بن���ي 
سويف” – سوهاج الجديدة 

– قس���طل – أرقني – الطور – 
الس���لوم(؛ بهدف من���ع التكدس باملوانئ 
البحرية، وربطها باملوانئ الجافة واملراكز 

اللوجستية لتسهيل حركة التجارة.
وأش���ارت إلى االنتهاء من تنفيذ مشروع 
إنش���اء امليناء الجاف في الس���ادس من 
أكتوب���ر على مس���احة 100 فدان بتكلفة 
1720 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع 
الخاص، ويش���مل هذا املش���روع محطة 
لتحمي���ل القطارات مكون���ة من 5 خطوط 
وساحات تخزينية للواردات والصادرات 
وس���احة للكش���ف الجمرك���ي وبوابات 
إلكتروني���ة لدخ���ول وخروج ش���احنات 

واملعاينة  للفح���ص  ومباني  الحاوي���ات، 
ومبنى مخزن بضائع مش���تركة ومباني 

خدمية.
مش���روعات  عدة  الوزارة، تنفيذ  وأكدت 
ف���ي املوان���ئ البرية خال ع���ام 2022 
بإجمال���ي تكلف���ة 56 ملي���ون جنيه، في 
إط���ار اس���تكمال خطة تطوي���ر املوانئ 
البرية الحدودي���ة، وأبرزها ميكنة 
التحصي���ل إلكتروني���ا بموانئ 
)طاب���ا – قس���طل – أرق���ني( 
لتسهيل اإلجراءات والحوكمة 
وتحقيق س���يولة ف���ي حركة 
 20,68 بتكلف���ة  العابري���ن 
مليون جنيه، وتحديث منظومة 
التأم���ني بكامي���رات موانئ 
)طابا – قس���طل – أرقني( 

بتكلفة 4,7 مليون جنيه.
ولفتت إلى حفر آبار بمينائي 
قس���طل والعوج���ة بتكلفة 3,9 
ملي���ون جني���ه، وإنش���اء محطة 
تحلية مي���اه بميناء الس���لوم البري 
بتكلف���ة 26,7 مليون جني���ه، كما يجري 
التطوير الش���امل مليناء الس���لوم البري 
بتكلف���ة 2,585 ملي���ار جنيه، ويش���مل 
املشروع إنش���اء 13 مبنى جديًدا ورفع 
كفاءة 17 مبن���ى قائًما، وإزالة 24 مبنى 
ف���ي اتجاهي الس���فر والوصول وتطوير 
املراف���ق )كهرب���اء – مي���اه – حريق – 
صرف مطر – صرف صحي( وش���بكة 
الط���رق الداخلية، وتنس���يق املوقع العام 
واملناط���ق اللوجس���تية )20 هنجر، و24 
ثاجة ومناطق تخزين مكشوفة( وأنظمة 

التأمني.

أص���درت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد 
تذكارًيا بمناس���بة االحتفال بي���وم البريد، 
الذي يواف���ق 2 يناي���ر م���ن كل ع���ام، حيث 
يمث���ل ه���ذا الي���وم تاريخ تأس���يس البريد 
املصري في الثاني م���ن يناير 1865، ومنذ 
ذلك الح���ن اتخذ البريد املصري ذلك اليوم 

عيًدا له.
قال الدكتور ش���ريف فاروق، رئيس مجلس 
إدارة الهيئ���ة القومي���ة للبري���د، إن يوم 2 
ا في تاريخ البريد  يناي���ر يمثل يوًما تاريخّيً
املصري، حي���ث إنه اليوم ال���ذي نقلت فيه 
ملكي���ة البوس���طة األوربية إل���ى الحكومة 
املصرية، ومنذ ذلك الوقت والبريد املصري 
ي���روي قص���ص نجاح ُخل���دت ف���ي تاريخ 
الوطن عبر مجهود مش���رف م���ن العاملن 
به، جميع هؤالء العاملن ش���غلهم الشاغل 
خدمة املصرين وتلبية احتياجاتهم، حتى 
أصب���ح البري���د املصري مث���ا يحتذى بن 
الهيئات واملؤسسات البريدية حول العالم، 
مما يؤكد ريادة مصر ف���ي تقديم الخدمات 

البريدية.

قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية 
والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق 
سليمان، إن املشروع القومي للبتلو بدأ 
في منتصف 2017 بمبلغ مخصص يقدر 
ب�100 مليون جنيه، مبيًنا أن إجمالي ما 
تم ضخه في املشروع تخطى 7 مليارات 

و355 مليون جنيه.
وأضاف س���ليمان، أن املشروع يستفيد 
من���ه نح���و 41 ألًف���ا و800 من ش���باب 
الخريج���ن وصغار املربن والس���يدات 
في قرى مب���ادرة “حياة كريمة”، لتربية 
وتس���من ما يزيد عل���ى 473 ألف رأس 

ماشية.
وتاب���ع أن���ه م���ن أج���ل التقدي���م لهذا 
املش���روع يت���م التق���دم ألق���رب إدارة 
زراعية أو التواصل مباشرة مع قطاع 
تنمية الث���روة الحيواني���ة والداجنة، 
عاوة على أكثر م���ن 1200 فرع للبنك 
الزراع���ي املص���ري أو أي ف���رع للبنك 

األهلي املصري.
وأش���ار إل���ى أن���ه م���ن التس���هيات 
التيس���يرات الت���ي وج���ه به���ا وزي���ر 
الزراع���ة “أننا ال نجبر املس���تفيد على 
أن يتق���دم بترخي���ص تش���غيل، ولكن 
نقوم بعم���ل معاينة ثاثي���ة من خال 
البن���ك املُقرض وقطاع تنمي���ة الثروة 
العامة  الحيوانية والداجن���ة والهيئة 
للخدم���ات البيطري���ة للتأكد من وجود 

مكان مناسب”.

»التطوير العقاري« تدشن جلنة »التواصل مع 
اجلهات احلكومية« حلل مشكالت املطورين

»القومي للحوكمة« ينفذ الدفعة اخلامسة من 
برنامج »تأهيل القيادات النسائية« باملحافظات

أعلن���ت غرف���ة التطوي���ر العقاري 
باتحاد الصناعات املصرية، تدشن 
»التواصل  لجن���ة تح���ت مس���مى 
وإدارة  الحكومي���ة  الجه���ات  م���ع 
أمجد حسنن،  برئاس���ة  األزمات« 

عضو مجلس إدارة الغرفة.
قال املستشار أس���امة سعد الدين، 
املدي���ر التنفي���ذي لغرف���ة التطوير 
العقاري، إن تدش���ن ه���ذه اللجنة 
يأتي بتوجيهات من طارق شكري، 
رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير 
العقاري، على أن تكون هذه اللجنة 
معني���ة بح���ل مش���كات املطورين 
العقاري���ن والتواصل مع الجهات 

الحكومية املعنية بهذه املشكات.
وأض���اف أن الغرف���ة تركز بش���كل 
الش���ركات  دع���م  عل���ى  أساس���ي 
العقارية، وتحديد املش���كات التي 
تواجهه���ا والتواص���ل لح���ل هذه 
على  الحف���اظ  املش���كات؛ لضمان 
استمرار عمل القطاع بقوة، خاصة 
ف���ي ضوء التع���اون الحكومي غير 
العقاري؛ لدعم  للقط���اع  املس���بوق 
قوت���ه، موضًح���ا أهمي���ة وج���ود 
لجن���ة معني���ة ومتخصص���ة ف���ي 

رصد التحدي���ات التي تواجه عمل 
الشركات بالسوق.

التطوي���ر  غرف���ة  أن  إل���ى  ولف���ت 
اس���تراتيجية عمل  لديها  العقاري 
قوية وطموح���ة خال 2023 ترتكز 
باألس���اس على دعم كافة الشركات 
العامل���ة بالقط���اع، والتع���اون مع 
أي  ملواجه���ة  املعني���ة  الجه���ات 
تحديات تواج���ه القطاع، وخاصة 
التغي���رات االقتصادية  في ض���وء 
العاملية الت���ي تؤثر على القطاعات 
في كاف���ة دول العالم، واس���تمرار 
موجة التضخم العاملية التي تؤثر 

على كافة الشركات.

أعل���ن املعه���د القوم���ي للحوكمة 
)ال���ذراع  املس���تدامة  والتنمي���ة 
التخطي���ط  ل���وزارة  التدريب���ي 
ع���ن  االقتصادي���ة(،  والتنمي���ة 
بدء تنفي���ذ الدفعة الخامس���ة من 
»تأهي���ل  التدريب���ي  البرنام���ج 
والذي يشمل  القيادات النسائية« 
مختل���ف محافظ���ات الجمهورية، 
حي���ث ُتنف���ذ ه���ذه الدفع���ة ب����7 
محافظات هي »القاهرة، وأسوان، 
وبني س���ويف، وقنا، وس���وهاج، 

ومطروح، والبحر األحمر«.
وقالت الدكتورة ش���ريفة ش���ريف، 
املدي���ر التنفي���ذي للمعهد القومي 
املس���تدامة  والتنمي���ة  للحوكم���ة 
إن البرنام���ج التدريب���ي »تأهي���ل 
القيادات النس���ائية باملحافظات« 
يهدف إلى تمكن القيادات الواعدة 
من السيدات وصقل خبراتهن في 
التعامل م���ع التحديات املعاصرة 
للعمل الحكومي، واالرتقاء باألداء 
املؤسسي واملساهمة في دعم األداء 
الحكوم���ي، وذل���ك بالتركي���ز على 
عدد م���ن املوضوعات األساس���ية 
وتناولها باستخدام منهج تدريبي 
متكامل يعزز املش���اركة التفاعلية، 
وتب���ادل الخب���رات ب���ن القيادات 

املشاركة.
وأكدت شريف، أن قضية املساواة 
ب���ن الجنس���ن وتمك���ن امل���رأة 

حظيت بنصيب كبي���ر من اهتمام 
م���ا  وه���و  السياس���ية،  القي���ادة 
انعك���س ف���ي رؤية مص���ر 2030، 
الوطني���ة  االس���تراتيجية  وف���ي 
لتمكن املرأة 2030، مش���ددة على 
دع���م امل���رأة وتمكينه���ا من خال 
توفي���ر كل الف���رص االقتصادي���ة 
التي  والسياس���ية  واالجتماعي���ة 

تؤهلها لارتقاء بقدراتها.
وُيعق���د البرنام���ج التدريبي على 
مدار 20 يوم تدريبي، بواقع يومن 
باألس���بوع منهم 15 ي���وم تفاعلي 
و5 أيام ع���ن بعد )أون الين(، على 
أن ُيعق���د بمحافظة القاهرة يوم 8 
أس���وان وبني  يناير، ومحافظات 
سويف وس���وهاج يوم 15 يناير، 
ومحافظ���ات قنا ومطروح والبحر 

األحمر يوم 17 يناير الجاري.

أحمد ابراهيم

احتفل���ت  مبادرة رواد النيل إح���دى مبادرات البنك 
املرك���زي املص���ري وتنفذه���ا جامعة الني���ل األهلية 
بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك بتخرج الدفعة 
الثانية من الش���ركات املشاركة في برنامج مسرعات 
االعم���ال “أكاديمي���ة رواد الني���ل”، لترتف���ع القيمة 
الس���وقية للشركات التي تخرجت من األكاديمية إلى 

أكثر من 237 مليون جنيه.
وش���اركت في الدورة الثانية من برنامج مس���رعات 
االعم���ال “أكاديمية رواد النيل” وال���ذي يرعاه بنك 
HSBC مص���ر للعام الثان���ي عل���ى التوالي، نحو 
25 ش���ركة ناش���ئة من الش���ركات عاملة في مجال 
التكنولوجيا، وحصل���ت على الدعم التقني والتوجيه 
واإلرش���اد الازم لاس���تعداد لفتح أسواق جديدة 

والحصول على التمويات الازمة لتوسعاتها.
وقالت الدكت���ورة هبه لبيب املدي���ر التنفيذي ملبادرة 
رواد النيل، إن الش���ركات املشاركة تميزت باألفكار 
املبتكرة والتي س���اهمت في انتش���ار تلك املشاريع 
ونجاحه���ا على مس���توى محافظ���ات وأقاليم مصر 
خاص���ًة م���ع الدعم املقدم م���ن مب���ادرة رواد النيل 

 .HSBC بالشراكة مع بنك
وأضافت أن مس���رعة أعم���ال رواد النيل تعد جزءا 
من سلسلة حلول متكاملة تقدمها مبادرة رواد النيل 

لدع���م بيئة ريادة األعمال في مصر بدايًة من التوعية 
والتدريب للش���باب وحديثي التخرج وحتى مساندة 
الشركات الناشئة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

للنمو داخل مصر وخارجها.
من جانبه.. أوضح املهندس محمد الكتاتني مدير 
برنامج أكاديمية رواد النيل إن برنامج مس���رعات 
األعم���ال يعمل عل���ى دعم الش���ركات الناش���ئة 
التكنولوجي���ة خاصة ف���ي جانب تنمي���ة األعمال 
واالبتكار وتطوير نماذج العمل وتوجيه الشركات 
عن طري���ق مجموعة من االستش���اريني الحاليني 
بمبادرة رواد النيل للوصول بالشركات إلى مرحلة 
الجاهزية لاس���تثمار وتقديم خدمة التقييم املالي 

لقيمة الشركة السوقية.
وأش���ار الكتاتني إلى أن الدورة ركزت على االنشطة 
التكنولوجي���ة ف���ي مج���االت مختلفة، منه���ا تطوير 
البرام���ج والبرمجة واألنش���طة الطبية واملش���غوالت 
اليدوي���ة واإلبتكارية والتوصيل وغيرها من املجاالت 

التي تعمل بها الشركات الناشئة.
 وأكد على أهمية تلك الخطوات املهمة في دعم مسار 
الش���ركات الناش���ئة للوصول ملرحلة اإلستثمار مما 
يدعم االقتصاد املصري ويزيد من فرص التنافسية 
للس���وق املص���ري والش���ركات املصري���ة باملقارنة 
باألس���واق األخرى س���واء في إفريقيا او الش���رق 

األوسط.

واس���تمرت الدورة الثاني���ة من برنامج مس���رعات 
األعمال ملدة 6 أشهر، وحصلت الشركات املشاركة 
فيها عل���ى خدم���ات التدريب والتوجيه واإلرش���اد 
والدع���م والتقيي���م واملس���اعدة ف���ي املش���اركة في 
املعارض واملؤتمرات لعرض منتجاتها والتشبيك مع 
مستثمرين والشركات االخرى لخلق فرص للتعاون 
والتوسع، كما سيتم تصميم برنامج خاص لخريجي 
املسرعة لإللتقاء مع مستثمرين بهدف إيجاد فرص 
اس���تثمارية للش���ركات خاصة مع استعدادها لهذه 

املرحلة بعد االنتهاء من التدريب.

السيسي يوجه بتطوير حديقة احليوان 
باجليزة على نحو يضاهي نظيراتها العاملية

اإلحصاء: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل 
إلى 104.39 مليون نسمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
بتنفي���ذ مش���روع تطوي���ر حديق���ة 
نح���و  عل���ى  بالجي���زة  الحي���وان 
يضاهي نظيراته���ا العاملية، ويعزز 
كإحدى  والتاريخية  األثرية  قيمتها 
أعرق حدائق الحيوان على مستوى 
العال���م، وذل���ك ف���ي إط���ار إع���ادة 
تقديمها على أس���اس معايير بيئية 
عاملية، ولتمثل متنفس���ًا الستيعاب 
املواطن���ن الزائري���ن م���ن مختلف 

أنحاء الجمهورية.
ج���اء ذلك خ���ال اجتم���اع الرئيس 
السيس���ي م���ع مصطف���ى مدبولي، 
رئي���س مجل���س ال���وزراء، ومحمد 
معيط، وزير املالية، والسيد القصير، 
وزير الزراعة واستصاح األراضي، 
ومحمد ص���اح الدين، وزير الدولة 
لإلنتاج الحرب���ي، وأحمد العزازي، 
للقوات  الهندس���ية  الهيئ���ة  رئيس 
املسلحة؛ الستعرض مخطط تطوير 

حديقة الحيوان بالجيزة.
واطل���ع السيس���ي عل���ى املخط���ط 
الع���ام لتطوي���ر حديق���ة الحيوان، 
ورف���ع كفاءته���ا، وص���ون م���ا بها 
م���ن مبان أثري���ة وتاريخية، وكذلك 
باملحافظ���ة  الخاص���ة  املقترح���ات 
عل���ى تل���ك املباني األثري���ة وزيادة 
املسطحات الخضراء، وكذا املناطق 
التجارية، إل���ى جانب التصميمات 
املقرر  الترفيهية  باملناطق  الخاصة 
إقامتها داخ���ل الحديقة، فضًا عن 
بتش���غيل  املتعلق���ة  املقترح���ات 
وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة 
األورم���ان كم���ا كان���ت ف���ي األصل 
لتعظيم االستفادة من إنشاء حديقة 
واح���دة وثرية بالتن���وع الحيواني 
االس���تعانة  إلى جانب  والنبات���ي، 
في ه���ذا الصدد بالقط���اع الخاص 
للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير 

واإلدارة والتشغيل للحديقة.

أعل���ن الجه���از املرك���زي للتعبئة 
العام���ة واإلحص���اء، ارتفاع عدد 
س���كان جمهورية مص���ر العربية 
بالداخ���ل إل���ى 104.395 مليون 
نس���مة، ي���وم األح���د املواف���ق 1 
أعلنت���ه  2022، وفًقا مل���ا  يناي���ر 
بالجه���از  الس���كانية  الس���اعة 
املرتبطة بقاعدة بيانات تس���جيل 
املواليد والوفيات بوزارة الصحة 

والسكان.
وأوضح الجهاز، أنه بذلك تحقق 
 1.583 قدره���ا  س���نوية  زي���ادة 
ملي���ون نس���مة، مقارن���ة ب�تعداد 
الس���كان البالغ 102.812 مليون 
نس���مة في يوم السبت املوافق 1 

يناير 2022.
وبل���غ مع���دل الزي���ادة الطبيعية 
لع���ام 2022 نح���و 1.6%، حي���ث 
تزيد أعداد الزيادة الطبيعية لهذا 

الع���ام بنح���و 9.7% مقارنة بعام 
2021؛ وذل���ك بس���بب االنخفاض 
الكبير في مستوى الوفيات خال 
ع���ام 2022 الذي يص���ل إلى نحو 
19.1% نتيج���ة النحس���ار تأثير 
جائح���ة كورونا، م���ع االنخفاض 
الطفيف ف���ي أعداد املواليد خال 
ع���ام 2022 مقارنة بع���ام 2021، 
كم���ا هو واضح م���ن تطور أعداد 
الزي���ادة الطبيعية خ���ال الفترة 

.)2022 - 2018(
وس���جل ع���دد املوالي���د )2.183 
خ���ال عام 2022  مليون مولود( 
وفًقا للبيان���ات األولية املس���جلة 
بقاعدة بيانات املواليد والوفيات 
ب���وزارة الصحة والس���كان، وهو 
ينق���ص بنحو ألف���ي مولود فقط 
مقارن���ة بالع���ام الس���ابق 2021 

)2.185 مولود(.

حق���ق قطاع االتص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات العديد من 
اإلنجازات خال عام 2022 على كافة األصعدة؛ حيث أثمرت 
الجه���ود التى تبذلها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من املش���روعات التى 
تستهدف الدفع بمس���يرة التحول الرقمي في كافة املجاالت، 
وجذب االستثمارات األجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز 
اإلبداع التكنولوجي وريادة األعم���ال، وكذلك توطني صناعة 

اإللكترونيات.
وفي يوليو 2022 افتتح رئيس الجمهورية عدًدا من مشروعات 
مصر الرقمية، وهي محطات إنزال الكابات البحرية في كل 
من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضًا عن افتتاح 
مرك���ز بيانات تجاري دول���ي، وم���دارس WE للتكنولوجيا 
التطبيقي���ة، ومراكز إب���داع مصر الرقمي���ة، ومتحف البريد 
املصري بع���د تطويره، كما أطلق الرئيس السيس���ي، منصة 
مص���ر الرقمية التى تضم مجموعة م���ن الخدمات الحكومية 

الرقمية في مختلف القطاعات.
كما نجح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في تحقيق 
نم���و كبير برهنت عليه العديد من املؤش���رات ومعدالت النمو 
املتمي���زة التي ت���م تحقيقها ف���ى مختل���ف املجاالت، وحافظ 
القطاع على مكانته للعام الرابع على التوالي كأعلى قطاعات 

الدولة نمًوا.
وزادت تنافس���ية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد 
من ش���ركات تكنولوجيا املعلومات العاملية التي حرصت على 
التوس���ع في حجم أعمالها في الس���وق املصري في العديد 
من مجاالت تكنولوجيا املعلوم���ات، وتقديم الخدمات العابرة 

للحدود وصناعة اإللكترونيات.
وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات خال عام 2022:-
ففي إطار اس���تراتيجية مص���ر تصن���ع اإللكترونيات والتى 
تس���تهدف تعميق التصنيع املحل���ي، وفرت وزارة االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات كل التس���هيات التي تجعل مصر 
مقص���ًدا جاذًبا للش���ركات العامل���ة في صناع���ة وتصميم 

اإللكترونيات، وتم التالي:
-نجح���ت االس���تراتيجية فى ج���ذب العديد م���ن املصنعني 

للتصني���ع فى مصر لخدمة الس���وق املحل���ى والتصدير إلى 
األس���واق اإلقليمية؛ حيث بدأ 3 من كبرى ش���ركات تصنيع 
هواتف املحمول وأجهزة الحاسب اللوحي التصنيع فى مصر 
باس���تثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 
20 مليون جهاز محمول، وهم ش���ركة فيفو لتصنيع الهواتف 

الذكية، وشركة Nokia العاملية، وسامسونج.
-كم���ا تم االتفاق مع ش���ركة oppo على إنش���اء مصنع لها 
للهات���ف املحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة 
سنوًيا، وباس���تثمارات نحو 20 مليون دوالر لينضم إلى 10 
مصان���ع أخرى تمتلكها الش���ركة حول العال���م، وليكون هذا 
املصن���ع محوًرا إقليمًيا للش���ركة للتصني���ع والتصدير إلى 

االسواق العربية واإلفريقية.
-بدء تش���غيل مصنعني لتصني���ع كابات األلي���اف الضوئية 
كيلومت���ر،  آالف  حوال���ي 8  إنتاجي���ة  بطاق���ة  في مص���ر 
وباس���تثمارات أجنبي���ة ومحلي���ة لتلبي���ة متطلبات الس���وق 
املحلي واإلقليمي، وبدأت هذه املصانع عمليات التصدير إلى 

أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.
-نمو عدد الش���ركات املتخصصة في تصمي���م اإللكترونيات 
بنس���بة 22%، م���ع دخ���ول ش���ركات عاملية ومحلي���ة جديدة 
في الس���وق املصري، حيث بدأت 10 شركات جديدة عملها 
في تصمي���م IC واألنظمة املدمجة، باإلضافة إلى التوس���ع 
فى ش���ركات التصميم الحالية، مما ساهم في خلق املزيد من 

فرص العمل بمتوسط %18.
-الوص���ول إلى أكث���ر من 57 ش���ركة عاملي���ة ومحلية تعمل 

في مصر في صناعة التصميم اإللكتروني.
-إنشاء التحالف املصري ألشباه املوصات فى مصر كوحدة 
أعمال إقليمي���ة للتحالف العاملى ألش���باه املوصات؛ بهدف 
تعزي���ز التعاون فى مجال صناعة أش���باه املوصات وتحفيز 
بيئ���ة ومناخ األعمال، وانضم للتحالف في مصر أكثر من 20 

شركة متخصصة.
- التعاق���د م���ع 26 ش���ركة محلي���ة وعاملي���ة متخصصة 
في تصمي���م اإللكتروني���ات والبرامج املدمج���ة؛ للتواجد 
في مركز إب���داع اإللكترونيات بمدين���ة املعرفة بالعاصمة 

اإلدارية الجديدة.

إجنازات قطاع االتصاالت خالل عام 2022.. إطالق منصة 
مصر الرقمية وتطبيقات إلكترونية

داليا احمد

التضامن: توقيع بروتوكول لتدريب وتأهيل املرأة املعيلة والشباب لسوق العمل

النقل: إنشاء 14 ميناء جاًفا ومركًزا لوجستًيا 
الستيعاب 6 ماليني حاوية مكافئة سنوًيا

 الرئيس   السيسي يتابع معدالت اإلفراج الحالية والمستقبلية 
عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية 

 رئيس مصلحة الجمارك : تم اإلفراج عن بضائع بـ 6.8 مليار دوالر 
فى شهر واحد بالتنسيق مع األجهزة المعنية

 

أكادميية رواد النيل حتتفل بتخريج الدفعة الثانية من شركات مسرعات األعمال 

ش���هدت نيف���ني القب���اج، وزي���رة التضامن 
االجتماعي بمص���ر، واللواء أحمد العوضي، 
النائ���ب األول لرئي���س حزب حم���اة الوطن، 
ورئي���س لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس 
النواب توقيع بروتوك���ول تعاون بني الوزارة 
وح���زب حم���اة الوط���ن، في إط���ار التعاون 
ب���ني الجانبني تحت مظل���ة الحماية والرعاية 

االجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطن.
ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن 
االجتماع���ي، أيم���ن عبد املوجود، مس���اعد 
وزيرة التضامن االجتماعي ملؤسسات العمل 
األهلي، واللواء طارق نصير، أمني عام حزب 

حماة الوطن.
وقال���ت الوزيرة، إن البروتوك���ول يهدف إلى 
التعاون والتنسيق بني الجانبني في املساهمة 
في توفير حياة كريمة للمواطن املصري عبر 
تدريب وتأهيل املرأة املعيلة والش���باب لسوق 

العمل.
وم���ن املق���رر أن يت���م تفعي���ل وتنفي���ذ هذا 
البروتوكول عب���ر عدة قنوات ومن خال عدة 
مراحل منها تأهيل املتطوعني على اكتس���اب 
امله���ارات األكث���ر احتياًجا في تل���ك الفترة 
دع���م  كذل���ك  اقتصادًيا وتعليمًيا وتربوًي���ا، 
الحرف اليدوية والتراثية وتدريب املرأة املعيلة 

والفتي���ات على كافة الحرف من خال مراكز 
ح���زب حماة الوطن الحرفي���ة وضمان جودة 
املنتج، إضافة إل���ى التعاون املثمر في جميع 
املحافظ���ات تحت مظل���ة املبادرة الرئاس���ية 
“حي���اة كريمة”، وكذا مش���اركة حزب ُحماة 
الوط���ن في برامج ومبادرات وزارة التضامن 

االجتماعي؛ تنفيًذا ملبادرة حياة كريمة. 
وم���ن جانب���ه قال الل���واء أحم���د العوضي، 
النائ���ب األول لرئي���س حزب حم���اة الوطن، 
ورئي���س لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس 
الن���واب، إن توقي���ع البروتوكول م���ع وزارة 
التضامن االجتماع���ي يأتي في إطار اهتمام 

الحزب باألس���ر األولى بالرعاية، مشيًرا إلى 
أن الح���زب افتتح ع���ددا من مراك���ز األمل 
على مس���توى قرى املبادرة الرئاسية “حياة 

كريمة” لتدريب املرأة املعيلة.
وأوضح أن الحزب لدي���ه رؤية جديدة، وذلك 
م���ن خ���ال التع���اون م���ع وزارة التضامن 
االجتماعي، خاصة فيما يتعلق باألسر األكثر 
احتياًجا، مشدًدا على اهتمامهم بالعمل على 
األسرة بشكل عام وإعطاء أولوية فيما يتعلق 

باملرأة.

املوانيء املصرية تقترب من إكمال اإلفراج عن البضائع وخروجها لألسواق

شيماء مرسي
 

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن عدد السفن 
التي عب���رت املجرى املاحي لقناة الس���ويس خال 2022 بلغت 
23800 س���فينة، بزيادة قدره���ا 15%، مؤكًدا تحقيق عائد وصل 

إلى 8 مليارات دوالر.
وقال ربيع، إنه تم التعاقد على 5 قاطرات بقوة ش���د 75 طًنا، كما 
طلبنا بتوفير 4 قاطرات بقوة شد 85 طًنا، مشيًرا إلى أن الرئيس 

عبد الفتاح السيس���ي قال: “أي حاجة لقناة الس���ويس تزود من 
قدرتها والقيمة املضافة نقدمها فوًرا، والرئيس السيسي ال يتأخر 

على قناة السويس”.
وكش���ف رئيس هيئة قناة الس���ويس، عن أس���باب طلب زيادة في 
عدد القاطرات، مؤكًدا أنها مهمة؛ حيث تصاحب السفن التى تعبر 

القناة وتعمل على تأمينها خال عبورها املجرى املاحي.

أسامة ربيع: عبور 23800 
سفينة خالل 2022.. وحتقيق 

عائد بلغ 8 مليارات دوالر

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676

بمتابعة رئاسية مباشرة 

بلغت قيمتها السوقية
 أكثر من 237 مليون جنيه

احتفل���ت  مبادرة رواد النيل إح���دى مبادرات البنك 

 مليون جنيه

تريلي���ون   

ف���ي  ال���وزارة،  وقال���ت 
للعام  إنجازاتها  تقري���ر 
، إن أه���م املوانئ 

العاش���ر من 
الس���ادات 
الع���رب الجديدة  برج 
الجدي���دة  دمي���اط 
 –

بن���ي 
سوهاج الجديدة 

الطور – 
؛ بهدف من���ع التكدس باملوانئ 

البرية الحدودي���ة، وأبرزها ميكنة 
التحصي���ل إلكتروني���ا بموانئ 

)طاب���ا 
لتسهيل اإلجراءات والحوكمة 
وتحقيق س���يولة ف���ي حركة 

بتكلف���ة  العابري���ن 
مليون جنيه، وتحديث منظومة 

التأم�
(

بتكلفة 
ولفتت إلى حفر آبار بمينائي 

قس���طل والعوج���ة بتكلفة 
ملي���ون جني���ه، وإنش���اء محطة 
تحلية مي���اه بميناء الس���لوم البري 
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الخطة العامة للدولة، ويباش���ر اختصاصاته على الوجه املبني في هذا 
القانون، وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، وضع 
خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الش���املة للمناطق املس���تهدفة، 
واعتماد السياس���ات واألهداف العامة للدولة، واتخاذ كافة اإلجراءات 
والقرارات التي تكفل تنفيذ املشروعات في املناطق التابعة للهيئة وفقا 
للبرام���ج الزمنية املحددة لها، مع ضمان الص���رف على بنود اإلنفاق 
املخصصة لها وفقا للدراسات املعتمدة واألغراض املستهدفة، والنظر 
في التقارير الدورية وتقارير املتابعة التي تقدم عن سير العمل بالهيئة 
واملش���روعات املقامة بمناطق تنمية الصعيد عل���ى النحو الذي تحدده 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 أولويات مصرية في رسائل الرئيس 

خالل افتتاحه املش���روعات القومية بسوهاج ، وجه الرئيس السيسي 
عددا من الرسائل املهمة ، حدد من خاللها أولويات العمل خالل املرحلة 
املقبلة ، وقال الرئيس : "إنه ملن حسن الطالع ومن دواعى سرورى أن 
أستهل زيارتى امليدانية فى مطلع عامنا الجديد 2023 بزيارة محافظة 
سوهاج، قلب صعيد مصر الطيب، أرض الخير واألصالة وبلد الحكمة 
التى عرفت أرضها الحضارة منذ آالف الس���ينني حني شرع أجدادنا 
فى عم���ارة األرض وبنائها، وال أخفى عليكم بالغ س���عادتى بوجودى 
وسط أهل س���وهاج بصفة خاصة وأهل الصعيد بصفة عامة، السيما 

وهم أهل الكرم والطيبة والشهامة".
وأكم���ل الرئيس قائال: "أود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أتوجه 
بتحية تقدير واعتزاز لجموع الش���عب املصرى العظيم، ذلك الشعب 
األب���ى الكري���م الذى يثبت كل ي���وم أن جذوره الراس���خة فى أرض 
التاري���خ تلهمه ثبات الخطوات نحو املس���تقبل بإرادة صلبة وعزيمة 
راس���خة، أهلنا الكرام ف���ى صعيدنا الطيب، إن الفخ���ر قد بلغ بى 
مبلغه ونحن نش���هد اليوم معا، تلك اإلنجازات تتحقق والحلم الكبير 
لوطنن���ا قد بدأت مالمحه تش���كل واقعا ملموس���ا على األرض، وقد 
كانت هذه اإلنج���ازات ممتدة جغرافيا ومتكامل���ة قطاعيا وبتخطيط 
محكم ومصنوعة بس���واعد مصرية قوية وق���ادرة على إحالة الحكم 

لحقيقية وصناعة األمل بالعمل" .
وق���ال الرئي���س عبد الفتاح السيس���ى إن مالمح البن���اء فى كل ربوع 
الوط���ن فى مقدمته���ا صعيدنا الطيب والذى عانى كثي���را، ولذلك فقد 
كانت التوجيهات واضحة لكل أجهزة الدولة بوضع تنمية الصعيد فى 
األولويات، وتكامل الجهود لتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل 
مباش���ر على املواط���ن، خاصة فى الصحة والتعلي���م أو البناء وتطوير 
البنية التحتية، وذلك بالتوازي مع املش���روعات القومية الكبرى لتعزيز 

أصول الدولة ورفع كفاءتها لدفع االقتصاد.
وأضاف الرئيس السيس���ى "ماضون قدما فى مس���يرة تطوير صعيد 
مص���ر والعمل بكل جد وبذل كل جهد لتحقيق ما يحتاجه الصعيد من 

تنمية واستقرار وجودة الحياة".
وقال الرئيس   إن الحرب األوكرانية الروس���ية تقترب من عامها األول 
وه���ى الحرب الت���ى زاحمت وباء كورون���ا فى تأثيراته الس���لبية على 
االقتصاد العاملي وضاعفت منها ولم ينجو من تلك اآلثار قاص أو دان 
وعانت االقتصادات العاملية معاناة كبيرة تس���ببت فى تداعيات سلبية 

على كل دول العالم .
وأض���اف  :  "فى مصر واجهنا وال نزال ه���ذه التداعيات بثبات وقوة 
مس���تفيدين من خط���وات اإلصالح االقتص���ادي التي ش���رعنا فيها 
وانعكس���ت آثارها ف���ى قدراتنا فى مواجهة تلك األزم���ة العاملية.. وقد 
كانت فلس���فة التعامل مع هذه األزمة قائمة ف���ى املقام األول على بذل 
الجهود لتقليل آثارها املباش���رة على املواطن من خالل تنفيذ سلس���لة 
متكاملة م���ن إجراءات الحماي���ة االجتماعية والعمل عل���ى تقليل آثار 
موج���ات التضخم التي ضرب���ت العالم وألقت بظالله���ا عليها جميعا 
وبالتوازى مع تلك اإلجراءات فقد عملت الدولة على تعزيز دور القطاع 
الخاص وجذب استثمارات مباش���رة لدعم مؤشرات االقتصاد الكلى 
وتنفيذ مبادرات واستراتيجية توطني الصناعة ودعم الصادرات وتقليل 
ميزان العجز التجاري بما بينعكس بش���كل مباش���ر على قيمة الفتورة 

االستيرادية السنوية".
وتاب���ع الرئي���س: "أؤكد بكل ص���دق وتجرد أننا ورغ���م كل الصعاب 
سنمضى معا ليس فقط لعبور األزمة لكن لصناعة مستقبل باهر بإذن 
اهلل يليق بتضحياتنا ونفتخر ونحن نقدمه لألبناء واألحفاد"  ، مضيفا  
إنن���ى أتحدث إليك���م وأنا على يقني فى قدرات أمتن���ا وثقة فى أبنائها 
وأمال فى مستقبلها، فمصر الوطن العظيم الذى علم الدنيا ومن عليها 
كيف تصنع الحضارة واملعجزات قادرة على كتابة التاريخ مرة أخرى، 
بصياغة دستورية وطنية، وبسواعد األبناء ستتحقق األحالم وباإلرادة 

نجتاز التحديات وبنا جميعا بإذن اهلل .
 أضاف الرئيس السيس���ي: "اللي إحنا بنعمله في س���وهاج أكثر من 
100 ملي���ار جنيه، ولكن اللي اتعمل تش���غيله بكام؟ يعني عملت مكتب 
بريد.. الناس اللي هتش���تغل فيه هتاخ���د كام؟ وهيتعمله صيانة بكام؟ 
ولو عملت مدرس���ة علش���ان تحاف���ظ عليها هتص���رف كام؟ وكذلك لو 
عملت مستش���فى هتش���تغل كل يوم بكام؟ وكل ش���هر وكل سنة؟ انت 
داخل في سباق.. مثال عدد الفصول املوجود دلوقتي أقل من املطلوب 
بمنتهى البساطة، يبقى انت األول عايز تسد الفجوة فجوة املوجود مع 

املفروض يكون موجود" .
وأكمل الرئيس السيس���ي: "نحن في حاجة ل�60 ألف فصل باملدارس 
س���نويا، ولو النهارده عايز أعمل 60 ألف فصل يعني عايز 60 مليار 
جنيه، ثم أضع معهم مصاريف املدرسة والطقم اإلداري واإلشراف في 
املدرس���ة يعني بكام؟ أنا كنت براجع أمس مع اإلسكان علشان أعمل 
200 أل���ف وحدة تانيني.. لقيت الوحدة معدية عليا ال�700 ألف جنيه.. 

يعني ال200 ألف ب�140 مليار جنيه" .
 الش���اهد أن محافظات صعي���د مصر تعيش أزهى عصورها فى عهد 
الرئي���س   عبد الفتاح السيس���ي،  وافتتاح الرئيس للمش���روعات في 
املحافظة تلو األخرى ،   خير ش���اهد  على إعادة الحياة للصعيد بعد 
س���نوات طويلة من اإلهمال والتهميش،  من خالل إطالق مش���روعات 
قومي���ة عمالقة، وتحقيق إنجازات غير مس���بوقة في مختلف املجاالت 
والقطاع���ات، الصناعية والزراعي���ة واالجتماعي���ة والعمرانية، والتي 

ساهمت في تحسني مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني.

وقال الرئيس السيس���ي  خ���الل كلمته فى افتتاح مش���روعات قومية 
جديدة فى محافظة س���وهاج ، األس���بوع املاضي : "ماضون قدما فى 
مسيرة تطوير صعيد مصر والعمل بكل جد وبذل كل جهد لتحقيق ما 
يحتاجه الصعيد من تنمية واس���تقرار وجودة الحياة"  ، ليؤكد مجددا 
اهتمام القيادة السياسية بمواصلة جهود ومشروعات انتشال الصعيد 

من دائرة التهميش ، ووضعه في قلب اهتمام الدولة وعلي رأسها .
فعلى مدار عقود، ظلت حركة التنمية فى مصر تفتقد التوازن، وتركزت 
ف���ي العاصمة  القاه���رة ومدن كاإلس���كندرية ودوائرهم���ا، بينما تم 
حرمان األقاليم بالوجهني البح���رى والقبلى،  حيث ظلت املناطق بهما 
تعان���ي من تهميش وإهمال، وحتى داخ���ل املحافظات كان التركيز فى 
البنية األساس���ية والخدمات الصحية على عواصم املحافظات واملدن، 
وتجاهل القرى والتوابع، وظلت التحركات موسمية ترتبط باالنتخابات 
وال تتجاوز الوعود، ونتيجة تركيز جهود التنمية فى العاصمة أو مراكز 
املحافظات، حرمت األقالي���م واملحافظات من فرص التنمية، ما جعلها 
طاردة للسكان، داخل املحافظات نفسها، ومن املحافظات إلى القاهرة 

واإلسكندرية، وهو ما أنتج اختالال عاما فى عدالة التنمية.
   الس���نوات األخي���رة جاءت مختلف���ة تماما في هذا املل���ف ، كغيره 
م���ن امللفات التي تبناه���ا ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيس���ي منذ 
توليه املس���ؤولية ، حيث شهدنا  تحوال فى نظرة الدولة، وتبنى الرئيس 
السيسى، اس���تراتيجية ممرات التنمية والتوزيع العادل للمشروعات، 
من خالل التوجه فى كل االتجاهات، وتبنى سياس���ة تنمية مس���تديمة 
وقابلة للتوس���ع واالس���تمرار، سواء باتجاه س���يناء من خالل األنفاق 
واملشروعات املرتبطة بالطاقة والزراعة والنقل والطرق، ومحطات تنقية 
وإعادة اس���تخدام املياه، أو اس���تصالح األراضي بالوجهني البحري 
والقبل���ي، وتم توجيه الجهد األكبر إلى الصعيد وبإرادة واضحة، بدءا 
من الطرق السريعة التي تربط الصعيد بالقاهرة، وتوفر الجهد والوقت 
واملح���اور والطرق التي تربط ش���رق الصعيد بغرب���ه، وتخدم محاور 

التنمية الصناعية والزراعية.
 هذه االستراتيجية جاءت مبينة  على محاور التنمية والعمران، شماال 
وجنوبا، ش���رقا وغرب���ا، وتتضمن املش���روعات مدنا جديدة س���كنية 
ومناط���ق صناعية، ترتبط بحركة الزراعة والري والتصنيع، بالش���كل 
ال���ذى يعيد صياغة التنمية بناء على وجود البش���ر وليس العكس كما 

كان متبعا فى السابق. 
وش���هدت محافظات الصعيد املصرية منذ تول���ى الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي قي���ادة البالد، مش���روعات قومية عمالق���ة، وإنجازات غير 
مس���بوقة في مختلف املجاالت والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية 
واالجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسني مستوى الخدمات 
املقدمة للمواطنني، لتودع بها س���نوات من املعاناة واإلهمال والتهميش 
، حيث نجحت الدولة املصرية بتوجيه من القيادة السياس���ية في ضخ 
استثمارات كبيرة في قطاعات البنية األساسية التي ترتبط باحتياجات 
ملحة لدي املواطنني، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي 
ومياه الش���رب، ورفع كفاءة الط���رق املحلية، وتغطية الترع، وإنش���اء 

العدي���د من املنش���آت واملراف���ق الخدمية بإجمالي اس���تثمارات 
16.13 مليار جنيه و4119 مشروًعا منتهًيا وجارًيا.

وت���م االنتهاء من وتش���غيل عدد 387 مش���روًعا في صعيد 
مصر في قطاعات البنية األساسية من إجمالي استثمارات 
برنام���ج التنمية املحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار 
و867،704 ملي���ون جنيه على قطاع���ات الصرف الصحي 

والط���رق والنقل، مياه الش���رب الكهرباء واإلنارة وتحس���ني 
البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية 

االقتصادي���ة املحلي���ة وتطوير ورف���ع كفاءة 
الوح���دات املحلي���ة ودعم وتطوي���ر املراكز 
امليكانيكية  الحم���الت  ودعم  التكنولوجية 
ودع���م منظوم���ة الخدم���ات املجتمعي���ة 
وتطوير املنظومة الصحية، وقد استفاد 
من البرنام���ج قرابة 5،8 مليون مواطن 

في محافظات الصعيد املستهدفة.
 ومن ب���ني محافظ���ات الصعيد التى 
تشهد عملية تنمية  متواصلة ، حظيت 
محافظة س���وهاج باهتم���ام كبير من 
قبل الرئيس، م���ن خالل افتتاح عدد 
من املشروعات التنموية املهمة، حيث 

افتتح الرئيس السيسى محور كوبرى 
جرجا العلوى على النيل، ومتحف سوهاج 

القوم���ى، وعددا من الوحدات الس���كنية بمدينة 
س���وهاج الجديدة، وبعدها محور كوبرى طما 
العل���وى على الني���ل، وهى مش���روعات تغير 
وجه التنمية فى س���وهاج، أنتجت املئات من 
فرص العمل للشباب ووضعت سوهاج على 
الخريطة الس���ياحية وقربت املس���افات بني 
الشرق والغرب، وربطت محافظات الصعيد 

ببعضها، األمر الذى س���هل من عملية التبادل 
التجاري وأدوات اإلنتاج فيم���ا بينها، وأيضا بينها 

وبني مدن مصر.
  كم���ا تم خالل األس���بوع املاضي  افتتاح مش���روع 
عم���الق، وهو املستش���فى الجامعي الجدي���د بمدينة 
س���وهاج الجديدة، الذى يوفر عل���ى أهالي الصعيد 
مش���قة الس���فر لتلقى الع���الج بالقاه���رة وغيرها ، 
واملستش���فى تكلف إنشاؤه  بحسب األرقام الرسمية  
1.1 مليار جنيه، ويضم 286 س���ريرا و47 س���رير 
عناي���ة مركزة و12غرف���ة عمليات، ووحدات غس���يل 
كل���وى لألطفال والكبار مع األقس���ام والتخصصات 
املختلف���ة، واألجهزة واملع���دات بتكلف���ة 320 مليون 
جني���ه، بما يمكنه من تقديم أفضل الخدمات العالجية 
للمواطن بالصعيد عموما، وسوهاج بوجه خاص، وهو 
على مس���احة 24 ألف متر مربع مقسمة إلى 3 مباٍن، 
مبنى االستقبال والعيادات الخارجية، واملبنى التعليمي 

وكلية الطب، ومبنى  الخدمات.  
وبجانب املستش���فى تأت���ى املنطق���ة الصناعية بغرب 
جرج���ا جن���وب محافظ���ة س���وهاج، إح���دى القالع 

الصناعية الجديدة على أرض محافظة سوهاج، وتفتح 

آفاقا جديدة لالستثمار أمام صغار وكبار املستثمرين، حيث تم تنفيذ 
أعمال الص���رف الصحي ومكافحة الحري���ق والكهرباء واالتصاالت، 
وغيره���ا من مس���تلزمات البني���ة التحتي���ة، والهدف ه���و دفع عجلة 
االستثمار وتوفير فرص عمل ألنها تجمع بني االستثمارات الصناعية 

الكبيرة واملشروعات الصناعية الصغيرة واملتوسطة.
وقد تمت إقامة مجمع الصناعات الصغيرة واملتوسطة باملنطقة، ضمن 
مبادرة الرئيس السيسى، لتش���غيل الشباب، وللتكامل الصناعي بني 
املصان���ع الكبي���رة والصغي���رة، وبالطبع تنضم هذه املش���روعات مع 
املشروعات واملحاور التي تربط شرق النيل بغربه، ضمن خطط التنمية 
الت���ي تهدف إلى رفع نس���بة النمو، ومضاعف���ة العوائد وخلق فرص 
عمل، وتوازن بني النمو االقتصادي والزيادة السكانية، وعدالة التنمية 

رأسيا وأفقيا.
مصر 2030 

وضعت مصر استراتيجية التنمية املستدامة لتعزيز رؤية مصر 2030 
من خالل التنفي���ذ الناجح لبرنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي 
الوطني، الذي ب���دأ في نوفمبر 2016، ومن خالل هذا البرنامج نفذت 
مصر العديد من اإلصالحات التش���ريعية واملؤسسية مع العمل على 
تحقيق االس���تقرار االقتصادي الكلي، والسيطرة على السياسة املالية 
والنقدية، وإجراء اإلصالح الهيكلي في العديد من القطاعات، وتحسني 
بيئة األعمال، وتكثيف االس���تثمار في مشاريع البنية التحتية، وتحفيز 
النمو االقتصادي الش���امل واملس���تدام الذي يحركه القطاع الخاص 
كش���ريك فعال للحكومة تعمل على تحقيق التنمية، مع التوس���ع أيًضا 
في برامج الحماية االجتماعية للتخفيف من تأثير تدابير اإلصالح على 

من هم في أمس الحاجة إليها.
وفي دراس���ة  للمركز املص���ري للفكر والدراس���ات ، أكدت  أنه وفي 
قلب كل هذه الجهود، يأتي الهدف االس���تراتيجي املتمثل في تحسني 
نوعية الحياة للمواطنني في محافظات صعيد مصر، من خالل تكثيف 
الجهود واالس���تثمارات املوجه���ة إلى هذه املنطق���ة، وتطبيق عدد من 
منهجيات االس���تهداف من خالل برنامج تكاف���ل وكرامة الذي يهدف 
إلى تحقيق العدالة الجغرافية من خالل معالجة الفوارق اإلقليمية التي 
تؤثر على املناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطي البرنامج محافظات 
صعيد مص���ر وهي األفقر في البالد، من توفير فرص عمل ألبناء تلك 
املحافظات، واالستهداف املباشر لألسر الفقيرة واالستهداف القاطع 

للنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
و يعم���ل البرنام���ج في 34 مرك���ًزا في الصعيد ضم���ن مبادرة حياة 
كريمة، باعتبارهم األكثر احتياًجا، بتكلفة 155 مليار جنيه يتم خاللها 
تطوير ش���امل وكامل للبنية التحتية وتوفي���ر خدمات التعليم والصحة 
للمواطن���ني، وته���دف االس���تثمارات الضخمة التي يت���م ضخها في 
الصعيد لتقليل الفجوة املوج���ودة بني ريف الصعيد وريف الوجه 
البحري. باإلضافة إلى عمل جهاز تنمية املش���روعات املتوسطة 
والصغي���رة ومتناهية الصغر على اس���تهداف املناطق األكثر 
ضعًف���ا ف���ي صعيد مصر والوص���ول إلى الفق���راء في هذه 

املناطق، وخاصة الشباب والنساء.
واستحوذت   محافظات الصعيد كافة  على 96.8% من جملة 
االعتم���ادات املنفذة بمبادرة حياة كريمة، وقد وصلت نس���بة 
تنفيذ مش���روعات الصرف الصح���ي 97.3%، أما عن 
القطاع الطبي فقد وصلت نسبة تنفيذ الوحدات 
الصحي���ة 90.2%، وف���ي املج���ال التعليمي 
وصلت نسبة إنش���اء املدارس 48.8%، وفي 
مج���ال الطرق وصلت نس���بة تنفيذ الرصف 
ورفع كف���اءة الط���رق 85.2%، وفي مجال 
الري تم تنفيذ 247 مش���روًعا، إلى جانب 
تأهي���ل ت���رع بأط���وال 2470 كيلومت���ًرا 
وبتكلف���ة وصلت 8.60 ملي���ارات جنيه، 
فضاًل عن إنشاء وإحالل وتجديد 4179 
منش���أة صناعية على املج���اري املائية، 
وتطوير الري ف���ي األراضي القديمة في 
زم���ام 60 ألف ف���دان، وإنش���اء وإحالل 
شبكات الصرف املغطى وتوسعة املصارف 
املكش���وفة، وأيًضا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر 

ديروط الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان.
 اهتمام رئاسي 

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيس���ي املسؤولية 
، أدرك وبنظرة ثاقبة وكس���ابقيه م���ن بناة مصر 
العظام ، أن في تنمية الصعيد واالهتمام به تكون 
االنطالق���ة نحو بناء مصر ونهضتها بش���كل عام 
، ومن وقتها ظلت التوجيهات الرئاس���ية مستمرة 
بوضع الصعيد ف���ي بؤرة االهتمام ، حيث ضخت 
الدول���ة  1.1 تريلي���ون جنيه س���نوًيا  ، علي مدار 
ثماني س���نوات ، ملش���روعات تنموي���ة في مختلف 
القطاع���ات بمحافظات الصعي���د املختلفة، ونفذت 
الدولة برنامج التنمي���ة املحلية بصعيد مصر الذي 
ينفذ في محافظتي س���وهاج وقنا، وج���اٍر اإلعداد 
للتوس���ع الجغرافي في محافظتني إضافيتني وهما 
أس���يوط واملنيا، ليس���تفيد م���ن البرنامج حوالي 
5.4 مالي���ني مواط���ن حت���ى اآلن، نصفهم من 
الس���يدات، وذلك من مشروعات تحسينات البنية 
التحتية املحلية وتقديم الخدمات، كما اس���تفادت 
حوالي 80 ألف مؤسس���ة صغيرة ومتوسطة من 
تحس���ينات البرنام���ج منذ إطالقه، وس���اهم في 
تحس���ني بيئة األعمال املحلية بنس���بة 9.3% في 

محافظتي سوهاج وقنا.
 وإذا ما عدنا إللقاء النظر علي ناتج هذه الجهود 
عل���ي أرض الواق���ع ف���ي محافظة كس���وهاج ، 
نج���د أن املحافظة  حظي���ت  باهتمام من خالل 
مش���روعات البني���ة التحتي���ة التي تس���تهدف 
املراكز وق���رى املحافظة، م���ن خالل أعمال 

رصف الطرق واإلنارة وإنش���اء البوابات الخاصة باملدن وتغطية الترع 
وغيره���ا، وتعد مدينة طهطا واحدة من امل���دن التي تتوالى فيها أعمال 
إنشاء املشروعات الجديدة بمختلف األماكن، وتكلفة مشروعات البنية 
التحتي���ة التي يت���م تنفيذها باملدينة تج���اوزت 128 مليوًنا و500 ألف 

جنيه.
 كما تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة والتي تعد إحدى املدن الجديدة 
التي تم إنش���اؤها طبًقا لقرار جمه���وري منذ عام 2000، وهي إحدى 
مدن الجيل الثالث، ويطلق عليها أيًضا اسم “الكوامل” ألنها تعد قريبة 
للغاي���ة من قرية الكوامل وتحتوي على جزء منها. ومن املس���تهدف أن 
يصل حجم الس���كان في املدينة إلى 820 ألف نسمة حتى عام 2050، 
ويبعد موقع مدينة س���وهاج الجديدة 8 كم فقط عن س���وهاج الحالية، 
حيث تقع جنوب غرب مدينة سوهاج غرب النيل، وتبلغ املساحة الكلية 
للمدينة حوالي 29,000 فدان، حيث تنقسم املدينة إلى: مناطق سكنية، 
مناطق خدمي���ة، مناطق صناعية، مناطق تعليمية، مناطق ترفيهية. كما 
يبلغ إجمالي حجم االس���تثمارات في سوهاج الجديدة: 3.1 مليارات 
جنيه تنقسم كاآلتي: قطاع اإلسكان: 1.1 مليار جنيه، قطاع الخدمات: 
234.7 ملي���ون جنيه، قطاع املرافق: 1.7 مليار جنيه، قطاع الزراعة: 

26.1 مليون جنيه.
يبلغ عدد الوحدات الس���كنية في مدينة س���وهاج الجديدة 686 وحدة 
من اإلس���كان الحر، تم تنفي���ذ وتخصيص 686 وح���دة بمعرفة هيئة 
املجتمعات العمرانية الجديدة س���وهاج، وتم تنفيذ 7200 من وحدات 
س���وهاج الجديدة في 300 عمارة س���كنية، وجاري تنفيذ 456 وحدة 
س���كنية في 19 عمارة ضمن مشروع اإلسكان االجتماعي، ويبلغ عدد 
أراضي س���وهاج الجديدة 2,489 قطعة أرض ضمن مش���روع ابني 
بيتك – 152 قطعة ضمن مشروع اإلسكان االجتماعي، فيما يبلغ عدد 
أراضي اإلس���كان املتميز 196 قطعة، وتحتوي سوهاج الجديدة على 

خدمات متميزة  ومتعددة  .
جهود حكومية 

رئيس الوزراء  الدكت���ور مصطفى مدبولي،  حرص بدوره علي العمل 
في إطار التكليفات الرئاسية باالهتمام بالصعيد  ، وخالل استعراضه 
تقريرا من اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حول 
جهود الهيئة بمحافظات الوجه القبلي في مختلف محاور التنمية ، أكد 
رئي���س الوزراء تضافر جهود مختلف ال���وزارات والجهات الحكومية، 
بهدف دفع خطط التنمية في الصعيد، بما ُيس���هم في االس���تفادة من 
الفرص الواعدة هناك، لتنفيذ مش���روعات ُتس���اهم في رفع مستويات 
التش���غيل، واتاحة املزيد من فرص العمل، لالرتقاء بمس���توى معيشة 

املواطنني.
 أما تقرير هيئة تنمية الصعيد فأشار إلي أن الهيئة تمارس  دورها منذ 
إنشائها عام 2018 وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية املتكاملة 
واملستدامة بمحافظات الصعيد في إطار رؤية مصر 2030، الفتًا إلى 
أن الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مش���روعات تنموية في جميع املجاالت 
بواقع 17 مش���روعًا، في املحور: الزراعي، واالجتماعي، والصناعي، 
والبيئي، وذلك بُمشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، 
تحقق نسبًا مرتفعة من التش���غيل، وعائدًا تنمويًا للمناطق املستهدفة، 
مع اس���تثمار املوارد البش���رية والطبيعية لتعزيز التنمية املتوازنة في 

محافظات الصعيد. 
 وفيما يخص املحور اإلجتماعي، تقوم الهيئة   بتنفيذ عدة مش���روعات 
تس���تهدف رفع مس���توى املعيش���ة وتوفير فرص العمل،  كما يش���هد  
املحور االجتماعي  أيضًا تنفيذ 3  مجمعات صناعية حرفية بمحافظات 
الوجه القبلي، ضمن املبادرة الرئاس���ية "حي���اة كريمة"، مع تزويدها 
باملع���دات وتدريب العامل���ني، في إطار خطة الدول���ة لدعم الصناعات 
الصغيرة، وتوفير فرص العمل لرفع مس���توى املعيشة بالصعيد، ويقع 

املجم���ع األول بقرية بالن���ة بمركز نصر النوبة بأس���وان، والثاني في 
قرية الرم���ادي قبلي بمركز إدفو بأس���وان، والثالث بقرية بني واصل 
بمركز ساقلتة بسوهاج، ويضم كل مجمع حرفي 30 ورشة للصناعات 
الصغي���رة ومتناهية الصغر، ويتي���ح كل مجمع نحو 370 فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة.
 وفيم���ا يتعلق باملحور الزراعي،   يتم تنفيذ عدة مش���روعات لتحقيق 
األم���ن الغذائ���ي واالكتفاء الذاتي م���ن املحاصي���ل الزراعية وخاصة 
الرئيسية، وتتضمن تلك املشروعات إنشاء ُمجمع صوب زراعية إلنتاج 
شتالت القصب بكوم امبو بأسوان، بواقع 10 ماليني شتلة في املوسم 
الواحد، في إطار من ترشيد استخدامات مياه الري وخفض التكاليف، 
وكذا مش���روع رفع كفاءة وتطوي���ر مزرعة الدواج���ن التكاملية بقرية 
العزب بالفيوم، إلنتاج 240 ألف طائر في الدورة الواحدة، من سالالت 
الدواج���ن األصيلة، وكذا إنتاج بيض املائ���دة البلدي، ومن املخطط أن 

يتيح ذلك املشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
  وف���ي  املحور الصناعي،  تقوم  الهيئ���ة   بتطوير ورفع كفاءة ُمجمع 
تعبئة وتغلي���ف التمور بالوادي الجديد، لتص���ل الطاقة التخزينية إلى 
4 آالف طن، ويتيح 400 فرصة عمل مباش���رة وغير مباش���رة، وكذلك 
تطوير ورفع كفاءة مصنع العسل األسود ومشتقاته، بقرية تونة الجبل، 
بمركز مل���وى، بمحافظة املنيا، لتصل الطاق���ة اإلنتاجية إلى 3 أطنان 
في اليوم، ويوفر 120 فرصة عمل مباش���رة وغير مباشرة، إلى جانب 
تطوير ورفع كفاءة مصنع إنتاج الخش���ب املضغوط بمحافظة سوهاج، 
بالش���راكة مع الش���ركة املصرية للصناعات التحويلية، لتطوير خطوط 

اإلنتاج وزيادة املساحة التخزينية.
 دعم تشريعي 

 وض���ع  قان���ون هيئة تنمي���ة الصعيد رقم 157 لس���نة 2018،   رؤية 
وخارطة طريق للمش���روعات التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد، 
حي���ث تضمن القانون أه���داف ومهام للهيئة العام���ة لتنمية الصعيد، 
إلح���داث عملية تنمية ش���املة في مختلف املج���االت، بداية من وضع 
خطة لإلس���راع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية الشاملة 
ملناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية االجتماعية 
واالقتصادية للدولة ، فضال عن تنفيذ العديد من املش���روعات القومية 
الت���ي تحق���ق عائدًا تنمويًا ونس���بة مرتفعة من التش���غيل وجعلها من 
املشروعات ذات األولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ 
البرنامج الش���امل للتنمية االقتصادية للمناطق األكثر احتياجًا، وذلك 
من خالل إعادة توزيع االس���تثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق 
التكافؤ فى توزيع املوارد االقتصادية لرفع مس���توي معيشة املواطنني 
في تلك املحافظات، وتعمل الهيئة على التخطيط للمش���روعات املحققة 

لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل.
ومن أبرز أهداف الهيئة أيضا، العمل على جذب االستثمارات الالزمة 
لتحقيق التنمية املستدامة، والعوائد االقتصادية واالجتماعية للمناطق 
املس���تهدفة، وينص قانون هيئ���ة تنمية الصعيد عل���ى أن يكون للهيئة 
موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة االقتصادية طبًقا 
للقواع���د التى تحددها الئحة الهيئة وباتباع قواعد النظام املحاس���بي 
املوحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وأن تبدأ الس���نة 
املالية للهيئة مع بداية الس���نة املالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون 
للهيئة حس���اب خاص لدى البنك املرك���زي تودع فيه مواردها، ويرحل 
الفائ���ض م���ن موازنة الهيئة من س���نة إلى أخرى، ويت���م الصرف من 
مواردها بق���رار من مجلس اإلدارة وذلك فى املج���االت التي يحددها 

مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.
وح���دد القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الذي يعد الس���لطة 
العليا املهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه الزما 
من القرارات لتحقيق األهداف التي أنش���ئت الهيئة من أجلها في إطار 

 اهتمام الرئيس السيسي بإطالق المشروعات القومية علي أرض الصعيد نقل  محافظاته  من التهميش إلي حياة جديدة 

    االنتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروًعا في صعيد مصر في قطاعات 
البنية األساسية من إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد 

مصر بما يقرب من  3 مليارات جنيه 

 قانون هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 وضع   رؤية وخارطة 
طريق للمشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد وحدد الهدف 

في إحداث عملية تنمية شاملة في مختلف المجاالت 

 مالمح البناء فى كل ربوع الوطن فى مقدمتها "
 صعيدنا الطيب والذى عانى كثيرا، ولذلك فقد
 كانت التوجيهات واضحة لكافة أجهزة الدولة

 بوضع تنمية الصعيد فى األولويات، وتكامل
 الجهود لتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها

 بشكل مباشر على المواطن، خاصة فى الصحة
 والتعليم أو البناء وتطوير البنية التحتية، وذلك
 بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى لتعزيز
 أصول الدولة ورفع كفاءتها لدفع االقتصاد " ..

  بهذه الكلمات حدد  الرئيس  عبد الفتاح السيسى
 استراتيجية تعامل الدولة المصرية بمختلف

 أجهزتها مع ملف تنمية الصعيد ، ورؤيتها
 الشاملة لتحقيق النهضة في كل ربوع الوطن

 وفي القلب منها صعيد مصر  ، وأضاف الرئيس
 قائال : يجب أن نسعى نحو أحالمنا وأن نصدق

.أننا نستطيع تحقيقها

الرئيــــــس السيـــــســــي  يكـــــتب تـــــاريخ جـــــديد لـتنمــــية محـــافظـــات اجلـــنوب

 التنمية  ظلت لعقود  تفتقد التوازن وتتركز  في العاصمة   واإلسكندرية  مع  حرمان األقاليم بالوجهين البحري والقبلي منها واألمور تغيرت علي مدار الثماني سنوات األخيرة 

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676

الصعيد يطوي صفحة التهميش

ال���ذى يعيد صياغة التنمية بناء على وجود البش���ر وليس العكس كما 

وش���هدت محافظات الصعيد املصرية منذ تول���ى الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي قي���ادة البالد، مش���روعات قومية عمالق���ة، وإنجازات غير 
مس���بوقة في مختلف املجاالت والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية 
واالجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسني مستوى الخدمات 
املقدمة للمواطنني، لتودع بها س���نوات من املعاناة واإلهمال والتهميش 
، حيث نجحت الدولة املصرية بتوجيه من القيادة السياس���ية في ضخ 
استثمارات كبيرة في قطاعات البنية األساسية التي ترتبط باحتياجات 
، حيث نجحت الدولة املصرية بتوجيه من القيادة السياس���ية في ضخ 
استثمارات كبيرة في قطاعات البنية األساسية التي ترتبط باحتياجات 
، حيث نجحت الدولة املصرية بتوجيه من القيادة السياس���ية في ضخ 

ملحة لدي املواطنني، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي 
ومياه الش���رب، ورفع كفاءة الط���رق املحلية، وتغطية الترع، وإنش���اء 

العدي���د من املنش���آت واملراف���ق الخدمية بإجمالي اس���تثمارات 
ًا.

العدي���د من املنش���آت واملراف���ق الخدمية بإجمالي اس���تثمارات 
ً

العدي���د من املنش���آت واملراف���ق الخدمية بإجمالي اس���تثمارات 
ًا وجارًيا.ا وجاريا.ا وجاري ً

العدي���د من املنش���آت واملراف���ق الخدمية بإجمالي اس���تثمارات 
ً

العدي���د من املنش���آت واملراف���ق الخدمية بإجمالي اس���تثمارات 
ًا منتهًيا وجاريا منتهيا وجاريا منتهي ً

العدي���د من املنش���آت واملراف���ق الخدمية بإجمالي اس���تثمارات 
ً

العدي���د من املنش���آت واملراف���ق الخدمية بإجمالي اس���تثمارات 
ا منتهي مشروعا منتهي مشروع 4119

ا في صعيد  مش���روعا في صعيد  مش���روًعا في صعيد  387وت���م االنتهاء من وتش���غيل عدد 387وت���م االنتهاء من وتش���غيل عدد 387
مصر في قطاعات البنية األساسية من إجمالي استثمارات 
ا في صعيد 
مصر في قطاعات البنية األساسية من إجمالي استثمارات 
ا في صعيد 

برنام���ج التنمية املحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار 
 ملي���ون جنيه على قطاع���ات الصرف الصحي 
ني�ني�ني ���� �والط���رق والنقل، مياه الش���رب الكهرباء واإلنارة وتحس��والط���رق والنقل، مياه الش���رب الكهرباء واإلنارة وتحس�

البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية 
االقتصادي���ة املحلي���ة وتطوير ورف���ع كفاءة 

الوح���دات املحلي���ة ودعم وتطوي���ر املراكز 
امليكانيكية  ال�ال�الت  ����
ودع���م منظوم���ة الخدم���ات املجتمعي���ة 
وتطوير املنظومة الصحية، وقد استفاد 
 مليون مواطن 

في محافظات الصعيد املستهدفة.
 محافظ���ات الصعيد التى 
تشهد عملية تنمية  متواصلة ، حظيت 
محافظة س���وهاج باهتم���ام كبير من 
قبل الرئيس، م���ن خالل افتتاح عدد 
من املشروعات التنموية املهمة، حيث 

افتتح الرئيس السيسى محور كوبرى 
جرجا العلوى على النيل، ومتحف سوهاج 

القوم���ى، وعددا من الوحدات الس���كنية بمدينة 
س���وهاج الجديدة، وبعدها محور كوبرى طما 
العل���وى على الني���ل، وهى مش���روعات تغير 
وجه التنمية فى س���وهاج، أنتجت املئات من 
فرص العمل للشباب ووضعت سوهاج على 
الخريطة الس���ياحية وقربت املس���افات بني 
الشرق والغرب، وربطت محافظات الصعيد 

ببعضها، األمر الذى س���هل من عملية التبادل 
التجاري وأدوات اإلنتاج فيم���ا بينها، وأيضا بينها 

  كم���ا تم خالل األس���بوع املاضي  افتتاح مش���روع 
ق، وهو املستش���فى الجامعي الجدي���د بمدينة 
س���وهاج الجديدة، الذى يوفر عل���ى أهالي الصعيد 
ال�ال�الج بالقاه���رة وغيرها ،  ���� �مش���قة الس���فر لتلقى الع��مش���قة الس���فر لتلقى الع�
واملستش���فى تكلف إنشاؤه  بحسب األرقام الرسمية  
47 س���ريرا و47 س���ريرا و47 س���رير   مليار جنيه، ويضم 286
غرف���ة عمليات، ووحدات غس���يل 
كل���وى لألطفال والكبار مع األقس���ام والتخصصات 
املختلف���ة، واألجهزة واملع���دات بتكلف���ة 320 مليون 
جني���ه، بما يمكنه من تقديم أفضل الخدمات العالجية 
للمواطن بالصعيد عموما، وسوهاج بوجه خاص، وهو 
 ألف متر مربع مقسمة إلى 3 مباٍن، 
مبنى االستقبال والعيادات الخارجية، واملبنى التعليمي 

ٍ
مبنى االستقبال والعيادات الخارجية، واملبنى التعليمي 

ٍ

وكلية الطب، ومبنى  الخدمات.  
وبجانب املستش���فى تأت���ى املنطق���ة الصناعية بغرب 
جرج���ا جن���وب محافظ���ة س���وهاج، إح���دى القالع 

الصناعية الجديدة على أرض محافظة سوهاج، وتفتح 

الجهود واالس���تثمارات املوجه���ة إلى هذه املنطق���ة، وتطبيق عدد من 
منهجيات االس���تهداف من خالل برنامج تكاف���ل وكرامة الذي يهدف 
إلى تحقيق العدالة الجغرافية من خالل معالجة الفوارق اإلقليمية التي 
تؤثر على املناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطي البرنامج محافظات 
صعيد مص���ر وهي األفقر في البالد، من توفير فرص عمل ألبناء تلك 
تؤثر على املناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطي البرنامج محافظات 
صعيد مص���ر وهي األفقر في البالد، من توفير فرص عمل ألبناء تلك 
تؤثر على املناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطي البرنامج محافظات 

املحافظات، واالستهداف املباشر لألسر الفقيرة واالستهداف القاطع 
للنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

ا في الصعيد ضم���ن مبادرة حياة  ً
للنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

ً
للنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

و يعم���ل البرنام���ج في 34 مرك���ز
كريمة، باعتبارهم األكثر احتياًجا، بتكلفة 155 مليار جنيه يتم خاللها 

و يعم���ل البرنام���ج في 
كريمة، باعتبارهم األكثر احتياج

و يعم���ل البرنام���ج في 
ًكريمة، باعتبارهم األكثر احتياًجا، بتكلفة كريمة، باعتبارهم األكثر احتياجا، بتكلفة 

تطوير ش���امل وكامل للبنية التحتية وتوفي���ر خدمات التعليم والصحة 
ني�ني�ني، وته���دف االس���تثمارات الضخمة التي يت���م ضخها في  ���� �للمواطن��للمواطن�
الصعيد لتقليل الفجوة املوج���ودة بني ريف الصعيد وريف الوجه 
البحري. باإلضافة إلى عمل جهاز تنمية املش���روعات املتوسطة 
والصغي���رة ومتناهية الصغر على اس���تهداف املناطق األكثر 
���ا ف���ي صعيد مصر والوص���ول إلى الفق���راء في هذه  ً
والصغي���رة ومتناهية الصغر على اس���تهداف املناطق األكثر 

ً
والصغي���رة ومتناهية الصغر على اس���تهداف املناطق األكثر 

���ا ف���ي صعيد مصر والوص���ول إلى الفق���راء في هذه ضعف���ا ف���ي صعيد مصر والوص���ول إلى الفق���راء في هذه ضعف
املناطق، وخاصة الشباب والنساء.

96.8واستحوذت   محافظات الصعيد كافة  على 96.8واستحوذت   محافظات الصعيد كافة  على 96.8% من جملة 
االعتم���ادات املنفذة بمبادرة حياة كريمة، وقد وصلت نس���بة 
97.3تنفيذ مش���روعات الصرف الصح���ي 97.3تنفيذ مش���روعات الصرف الصح���ي 97.3%، أما عن 
القطاع الطبي فقد وصلت نسبة تنفيذ الوحدات 
الصحي���ة 90.2%، وف���ي املج���ال التعليمي 

وصلت نسبة إنش���اء املدارس 48.8
مج���ال الطرق وصلت نس���بة تنفيذ الرصف 
ورفع كف���اءة الط���رق 85.2%، وفي مجال 
ا، إلى جانب  ً
%، وفي مجال 

ً
%، وفي مجال 

ا، إلى جانب  مش���روعا، إلى جانب  مش���روع الري تم تنفيذ 247
تأهي���ل ت���رع بأط���وال 2470 كيلومت���ر

وبتكلف���ة وصلت 8.60 ملي���ارات جنيه، 
ً عن إنشاء وإحالل وتجديد 

وبتكلف���ة وصلت 
ً

وبتكلف���ة وصلت 
الفضالفضال

منش���أة صناعية على املج���اري املائية، 
وتطوير الري ف���ي األراضي القديمة في 
زم���ام 60 ألف ف���دان، وإنش���اء وإحالل 
شبكات الصرف املغطى وتوسعة املصارف 
ا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر  ً
شبكات الصرف املغطى وتوسعة املصارف 

ً
شبكات الصرف املغطى وتوسعة املصارف 

ا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر املكش���وفة، وأيضا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر املكش���وفة، وأيض
ديروط الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان.

 اهتمام رئاسي 
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيس���ي املسؤولية 

 اهتمام رئاسي 
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيس���ي املسؤولية 

 اهتمام رئاسي 

، أدرك وبنظرة ثاقبة وكس���ابقيه م���ن بناة مصر 
العظام ، أن في تنمية الصعيد واالهتمام به تكون 
االنطالق���ة نحو بناء مصر ونهضتها بش���كل عام 
، ومن وقتها ظلت التوجيهات الرئاس���ية مستمرة 
بوضع الصعيد ف���ي بؤرة االهتمام ، حيث ضخت 
ا  ، علي مدار 
بوضع الصعيد ف���ي بؤرة االهتمام ، حيث ضخت 

ً
بوضع الصعيد ف���ي بؤرة االهتمام ، حيث ضخت 

 تريلي���ون جنيه س���نوي
بوضع الصعيد ف���ي بؤرة االهتمام ، حيث ضخت 

 تريلي���ون جنيه س���نوي
بوضع الصعيد ف���ي بؤرة االهتمام ، حيث ضخت 
ً تريلي���ون جنيه س���نوًيا  ، علي مدار  تريلي���ون جنيه س���نويا  ، علي مدار  الدول���ة  1.1
ثماني س���نوات ، ملش���روعات تنموي���ة في مختلف 
القطاع���ات بمحافظات الصعي���د املختلفة، ونفذت 
الدولة برنامج التنمي���ة املحلية بصعيد مصر الذي 

ينفذ في محافظتي س���وهاج وقنا، وج���ار
للتوس���ع الجغرافي في محافظتني إضافيتني وهما 
أس���يوط واملنيا، ليس���تفيد م���ن البرنامج حوالي 
 مواط���ن حت���ى اآلن، نصفهم من 
أس���يوط واملنيا، ليس���تفيد م���ن البرنامج حوالي 
 مواط���ن حت���ى اآلن، نصفهم من 
أس���يوط واملنيا، ليس���تفيد م���ن البرنامج حوالي 

ني�ني�ني ���� � مالي�� مالي� 5.4
الس���يدات، وذلك من مشروعات تحسينات البنية 
التحتية املحلية وتقديم الخدمات، كما اس���تفادت 
حوالي 80 ألف مؤسس���ة صغيرة ومتوسطة من 
تحس���ينات البرنام���ج منذ إطالقه، وس���اهم في 

 بيئة األعمال املحلية بنس���بة 9.3
تحس���ينات البرنام���ج منذ إطالقه، وس���اهم في 

 بيئة األعمال املحلية بنس���بة 
تحس���ينات البرنام���ج منذ إطالقه، وس���اهم في 

ني�ني�ني ���� �تحس��تحس�
محافظتي سوهاج وقنا.

 وإذا ما عدنا إللقاء النظر علي ناتج هذه الجهود 
عل���ي أرض الواق���ع ف���ي محافظة كس���وهاج ، 
نج���د أن املحافظة  حظي���ت  باهتمام من خالل 
مش���روعات البني���ة التحتي���ة التي تس���تهدف 
املراكز وق���رى املحافظة، م���ن خالل أعمال 
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مديرة صندوق النقد: ثلث االقتصاد 
العاملي سيواجه ركودا يف 2023

مصرف أبوظبي اإلسالمي يعلن 
شراء حصة بنك االستثمار القومي 

يف بنك أبوظبي اإلسالمي مصر

أعلن مصرف أبوظبي اإلس���امي، االس���تحواذ على 
أس���هم إضافية في "مصرف أبوظبي اإلس���امي – 

مصر".
وقال املصرف، في إفصاح لس���وق أبوظبي لألوراق 
املالية، إن املصرف اشترى 9.6 مليون سهم من بنك 

االس���تثمار القومي، والتي تمثل ما نسبته 2.4% من 
رأس مال مصرف أبوظبي اإلسامي – مصر.

وأوض���ح اإلفصاح أن هذه الصفق���ة أدت إلى زيادة 
نس���بة ملكية مصرف أبوظبي اإلس���امي في مصر 

أبوظبي اإلسامي – مصر إلى %52.607.

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676

حذرت رئيس���ة صن���دوق النقد الدولي، كريس���تالينا 
جورجييف���ا، م���ن أن العام الحالي 2023، س���يكون 
أصعب عل���ى االقتصاد العاملي م���ن العام املاضي، 
وتوقع���ت أن يدخل ثلث االقتص���اد العاملي في حالة 

ركود.
 :CBS وقال���ت جورغجفا ف���ي مقابلة مع ش���بكة
"ملاذا؟ ألن االقتصادات الثاث���ة الكبرى، الواليات 

املتحدة واالتحاد األوروبي والصني، تتباطأ 
جميعا في وقت واحد".

وأضاف���ت: "نتوق���ع أن يكون ثلث 
ف���ي حالة  العامل���ي  االقتص���اد 
أنه حتى  رك���ود"، وأوضح���ت 
بالنس���بة لل���دول التي ليس���ت 
في حالة ركود "سيش���عر مئات 

املايني من الناس بالركود".
وتابعت بالقول إن���ه بينما قد ينتهي 

األم���ر بالواليات املتح���دة إلى تجنب 
الركود، فإن الوض���ع يبدو أكثر قتامة 

ف���ي أوروب���ا، التي تضررت بش���دة من 
الح���رب ف���ي أوكرانيا، مح���ذرة من أن 

نصف االتح���اد األوروبي ق���د يدخل في 
حالة ركود.

ويتوقع صن���دوق النقد الدول���ي، أن يبلغ معدل 
النمو العاملي 2.7% ه���ذا العام، متراجعا من %3.2 

في عام 2022.
وس���يكون للتباطؤ ف���ي الصني، تأثي���ر وخيم على 
الصعيد العاملي، حي���ث تراجع ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم بش���كل كبي���ر في عام 2022، بس���بب 

سياسة بكني الصارمة الخاصة ب� "صفر كوفيد"، 
والتي جعل���ت الصني تتخلف عن باقي العالم، مما 
أدى إلى تعطيل ساس���ل التوريد وإلحاق الضرر 

بتدفق التجارة واالستثمار.
وقال ارئيس الصيني، ش���ي جني بينغ،  إنه يتوقع 
نمو االقتصاد الصيني بنسبة 4.4% على األقل في 
2022، وهو رقم أقوى بكثير مما توقعه العديد من 
االقتصادي���ني، ولكنه أقل بكثير من معدل النمو 

البالغ 8.4% في عام 2021.
بداية 2023 س���تكون صعبة.. كورونا 

يخيم على توقعات النمو في الصني
وتخل���ت بكني ع���ن قي���ود كورونا في 
أوائل ديسمبر ، وبينما قد توفر إعادة 
فتح الباد، بعض الدعم الذي تش���تد 
حاج���ة االقتص���اد العاملي إلي���ه، فإن 

التعافي سيكون غير منتظم ومؤملا.
وأدت إعادة الفتح العش���وائية في الصني 
إل���ى إطاق موجة من حاالت كورونا التي 
طغت على نظام الرعاية الصحية، مما قلل 
من االستهاك واإلنتاج في هذه العملية.

وقال���ت جورجييف���ا إن الش���هرين املقبلني 
س���يكونان "صعبني بالنس���بة للصني، وس���يكون 
التأثي���ر على النمو الصيني س���لبيا"، وأضافت أنها 
تتوق���ع أن تنتقل الباد تدريجيا إلى "مس���توى أعلى 
من األداء االقتصادي، وتنهي العام بشكل أفضل من 

بدايته".

كش���ف تقرير حدي���ث أن البنك املرك���زي املصري، 
ي���درس وضع قواعد إطاق العم���ات الرقمية بديا 
عن األن���واع األخرى من العمات املش���فرة وما لها 

من مخاطر.
ووفق تقرير االستقرار املالي الصادر عن "املركزي" 
املصري، فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية 
من كاف���ة ال���وزارات والجه���ات الحكومي���ة املعنية 
برئاسته، بهدف دراسة ملف تطبيق العمات الرقمية 

للبنوك املركزية.
وأش���ار "املركزي" في تقريره إلى أنه يستعني بعدة 
مؤسس���ات دولية لدراس���ة تطبيق العمات الرقمية، 

حيث يحوز تقدما في الدراسة املشار إليها.
ويعد مش���روع العم���ات الرقمية الخاص���ة بالبنوك 
املركزي���ة، اس���تجابة للتغير ف���ي نظ���ام املدفوعات 
والتموي���ل والتكنولوجي���ا ف���ي ظل التغي���رات التي 

صاحبت تفشى فيروس كورونا.
وبحسب مسح لبنك التسويات الدولية، فإن 86% من 
البنوك املركزية تدرس بش���كل نش���ط التبني املحتمل 
للعم���ات الرقمية فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا 
الخاص���ة به���ا، بينما يعت���زم 14% اإلط���اق األولي 

للمشروع.
وخ���ال عام 2022، أطلق بنك التس���ويات الدولية 7 
مشاريع الختبار العمات الرقمية، بينها شراء أصول 
مرمزة، واس���تخدام العملة الرقمية لألفراد، ولتسوية 

املدفوعات الخارجية بش���كل آلي للمؤسسات املالية، 
وكذل���ك وضع نم���وذج للتس���ويات الدولية من خال 
مركز االبتكار الخ���اص بالبنك و4 بنوك دولية أثبتت 

قدرتها على االستخدام املحتمل للعملة الرقمية.
وكش���ف البنك املرك���زي املصري، عن مش���روعات 
أخ���رى يعم���ل عليها خ���ال الفترة املقبل���ة، وجاءت 
ف���ي مقدمة تلك املش���روعات منظوم���ة التعرف على 
هوي���ة العماء إلكترونيا، والعم���ات الرقمية للبنوك، 
واالدخ���ار واإلق���راض الرقم���ي من خ���ال محفظة 
الهات���ف املحمول، فضااً عن وضع القواعد الخاصة 

بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
وتهدف منظومة التعرف على هوية العماء إلكترونيا 
إلى تطوير القطاع املصرفي من خال توفير وس���يلة 
إلكترونية آمنة ملستخدمي الخدمات املالية تمكنهم من 

التحقق من بيانات العماء إلكترونيا.
ويهدف مش���روع االدخ���ار واإلق���راض الرقمي من 
خال محفظة الهاتف املحم���ول إلى إتاحة اإلقراض 
اإللكتروني لعماء محاف���ظ الهاتف املحمول بصورة 
لحظي���ة من خ���ال قناة مؤمن���ة بناء على الس���لوك 

االئتماني.
ويعد وضع القواعد الخاصة بإنش���اء البنوك الرقمية 
من أه���م األدوات لتقديم خدم���ات مصرفية بصورة 
إلكترونية للعماء، حيث يعم���ل البنك املركزي حاليا 

على وضع اإلطار الرقابي لترخيصها.

أعل���ن البنك املركزي املص���ري، في بيان له، 
الثاث���اء املاضي، ع���ن وص���ول : “صافي 
االحتياطيات الدولية م���ن النقد األجنبي إلى 
34002.9 ملي���ون دوالر أمريك���ي في نهاية 
ديسمبر 2022” مقابل 33.532 مليار دوالر 
في نوفمبر ، بزي���ادة قدرها نحو 468 مليون 

دوالر.
وتع���د هذه الزي���ادة في االحتياط���ي النقدي 
ه���ي األكبر في الش���هور األربع���ة املاضية ، 
رغ���م تأكيد مص���در مصرفي مس���ئول- في 
تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط-  أن 
مصر س���ددت مدفوعات مرتبط���ة باملديونية 
الخارجية خال شهر ديسمبر املاضي بلغت 
نحو ملي���ار دوالر، بجانب قيام البنوك بتدبير 
أكثر من 5 مليارات دوالر لإلفراج عن بضائع 
مس���توردة من املوانئ خال أول 23 يوما من 
ديس���مبر بحس���ب ما أعلنه رئي���س مجلس 

الوزراء في وقت سابق.
وبحس���ب املصدر يغط���ي املس���توى الحالي 
لإلحتياطي 5.4 أشهر من الواردات الخارجية 
ملصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية االحتياطي 

ا للمعايير الدولية. وفقاً
وبحس���ب بيان���ات للبنك املرك���زي على موقعه 
اإللكترون���ي ارتفع���ت قيم���ة الذه���ب املدرج 
باحتياط���ي النق���د األجنبي لدي���ه إلى 7.326 
ملي���ار دوالر مقابل 7.078 مليار دوالر بنهاية 
نوفمب���ر 2022 ، بزي���ادة قدره���ا 248 مليون 

دوالر.
كما ارتفع حجم العمات األجنبية املدرجة في 
االحتياط���ي أيضا إل���ى 26.669 مليار دوالر 
مقاب���ل 26.444 ملي���ار دوالر ، بزيادة قدرها 
225 ملي���ون دوالر ، وس���جل رصي���د حقوق 
الس���حب الخاصة 13 مليون دوالر مقابل 15 

مليونا.
وكان البن���ك املركزي املصري، قد كش���ف عن 
أن الحكومة تمكنت من س���داد أقس���اط ديون 
خارجية وفوائد ديون بقيمة 6.25 مليار دوالر 
خال الربع األخير م���ن العام املالي املاضي. 
وقد بلغ إجمالي ما س���ددته الحكومة املصرية 
من فوائد ديون وأقساط الديون الخارجية نحو 
26.2 ملي���ار دوالر خال العام املالي املاضي 

.2022 /2021
وتش���ير البيان���ات إلى أن أعب���اء خدمة الدين 
تنقسم إلى أقس���اط بقيمة 5.05 مليار دوالر، 
والفوائد بقيمة 1.2 ملي���ار دوالر خال الربع 
األخير. وكش���ف "املركزي املص���ري"، أنه تم 
س���داد نحو 21.7 مليار دوالر قيمة فأقس���اط 
الق���روض خال العام املال���ي بالكامل، بجانب 

4.5 مليار دوالر فوائد مدفوعة عن القروض.
رحلة احتياطي النقد األجنبي خال 2022

ش���هد احتياطيات النقد األجنبي املدرجه لدى 
البن���ك املركزي املصري خ���ال 2022 تذبذبا 
واضح���ا  خ���ال 2022  حي���ث تراجع بنحو 
7.448 مليار دوالر ونس���بة 18.17% ليصل 
إل���ى 33.532 ملي���ار نهاية نوفمب���ر املاضي 
مقارنة ب���� 40.98 ملي���ار دوالر في يناير من 

بداية العام.
وجاءت رحلة احتياطي النقد األجنبي، والذهب 
في البنك املركزي، بحس���ب البيانات الصادرة 

منذ بداية يناير 2022، وحتى نوفمبر املاضي. 
علي النحو التالي 

س���جلت قيم صافي االحتياط���ي النقدي لدى 
البنك املركزي املصري خال يناير 2022 نحو 

40.98 مليار دوالر.
وارتفعت قيمة العم���ات األجنبية املدرجة في 
االحتياط���ي النق���دي لدي املرك���زي املصري 
لتصل إل���ى 34.141 ملي���ار دوالر في نهاية 
يناير 2022 مقاب���ل 34.056 مليار دوالر في 

نهاية ديسمبر 2021.
فيم���ا تراجعت قيمة الذه���ب املدرج بإحتياطي 
النقد األجنب���ي لدي البن���ك املركزي املصري 
بنح���و 24 ملي���ون دوالر لتصل إل���ى 4.204 
ملي���ار دوالر بنهاي���ة يناي���ر 2022 مقارن���ة ب� 

4.228 مليار دوالر خال ديسمبر 2022.
وتراجع���ت قيمة وح���دات الس���حب الخاصة 
ضمن االحتياط���ي النقدي لتصل إلى 2.642 
ملي���ار دوالر بنهاي���ة يناير مقارن���ة ب� 2.657 

مليار دوالر خال ديسمبر 2022.
وس���جل صافى احتياطي النقد األجنبي لدي 
البنك املرك���زي املصري ارتفاع���ااً ليصل إلى 
40.994 ملي���ار دوالر خ���ال فبراي���ر 2022 
بنحو 14 ملي���ون دوالر، مقارن���ة ب� 40.980 

مليار دوالر فى نهاية يناير 2022.
وتراج���ع االحتياط���ي النقدي بنهاي���ة مارس 
2022 فاق���دااً نحو 3.91 ملي���ار دوالر ليصل 
إل���ى 37.082 ملي���ار دوالر أمريكي مقارنة ب� 
40.99 مليار دوالر نهاية فبراير 2022، ألول 

مرة منذ 20 شهر.
فيما ارتف���ع صافي االحتياط���ي النقدي لدي 
البن���ك املركزي املصري بنحو 41 مليون دوالر 
ليصل إل���ى 37.123 مليار دوالر نهاية أبريل 
2022 مقارنة ب���� 37.082 مليار دوالر نهاية 

مارس 2022.
واعل���ن البنك املرك���زي املصري ع���ن تراجع 
صاف���ي احتياط���ي النقد االجنب���ي لديه بنحو 
1.63 مليار دوالر نهاية مايو 2022 مس���جااً 
35.495 ملي���ار دوالرمقاب���ل 37.123 مليار 

دوالر نهاية ابريل 2022.
وتراجع صافي احتياطي النقدي األجنبي لدي 
البن���ك املرك���زي املصري بنح���و 2.12 مليار 
دوالر نهاي���ة يونيو 2022 مس���جااً 33.375 

ملي���ار دوالر مقارنة ب���� 35.495 مليار دوالر 
خال مايو 2022.

ون���زل احتياطي النقد األجنب���ي لدي املركزي 
نهاية يوليو 2022 بنحو 232 مليون دوالر إلى 
33.143 ملي���ار مقارنة ب� 33.375 مليار في 

نهاية يونيو 2022.
وف���ي نهاي���ة أغس���طس 2022 فق���د صافي 
احتياطي النقد املس���جل ل���دي البنك املركزي 
املصري نحو 1.3 مليون دوالر إلى 33.141 
مليار دوالر مقابل 33.143 مليار دوالر خال 

شهر يوليو املاضي.
وارتفع صافي صافي االحتياطي النقدي ملصر 
بنح���و56 مليون دوالر خال ش���هر س���بتمبر 

2022 مسجااً نحو 33.198 مليار دوالر.
كما نما االحتياط���ي األجنبي في نهاية أكتوبر 
2022 بنح���و 213 ملي���ون دوالر ليص���ل إلى 
33.411 ملي���ار دوالر مقارنن���ة ب���� 33.198 

مليار دوالر نهاية سبتمبر 2022.
وزاد احتياطي النقد األجنبي املدرج لدى البنك 
املركزي املصري بنحو 121 مليون دوالر نهاية 
نوفمبر 2022 مس���جااً 33.532 مليار دوالر، 
مقاب���ل 33.411 ملي���ار دوالر خ���ال أكتوبر 

.2022
وفي نفس الس���ياق، أشار البنك املركزي، إلى 
ارتفاع قيم���ة الذهب امل���درج باحتياطي النقد 
األجنبي إلى 7.078 مليار دوالر بنهاية نوفمبر 
2022، مقاب���ل 6.612 ملي���ار دوالر بنهاي���ة 
أكتوبر املاض���ي، كما س���جلت قيمة العمات 
األجنبية املدرجة ف���ي االحتياطي النقدي نحو 
26.444 ملي���ار دوالر بنهاية نوفمبر املاضي، 

إلى 26.55 مليار في أكتوبر املاضي.
وف���ي تصريح���ات صحفية لها ، قالت س���هر 
الدماطي، الخبي���ر املصرفي ونائب رئيس بنك 
مصر س���ابقا، أن عددا من العوامل س���اهمت 
في ارتفاع االحتياط���ي النقدي األجنبي خال 
ديسمبر املاضي، على الرغم من قيام املركزي 
بس���داد مدفوعات تقدر بنحو 2.5 مليار دوالر 
مقاب���ل خدمة فوائد دي���ن خارجية خال آخر 
ش���هرين، فضا ع���ن تدبير نح���و 6.5 مليار 
دوالر لإلف���راج عن الس���لع املحتجزة باملوانئ 

املصرية خال ديسمبر.
وأش���ارت »الدماطي« أن من بني تلك العوامل 

االرتف���اع امللحوظ في صادرات الغاز الطبيعي 
وأيض���ا انتع���اش عوائ���د الس���ياحة وقن���اة 
الس���ويس، حيث س���جلت األخيرة أعلى أرقام 
في تاريخها، مضيفة أن البنك املركزي اتخذت 
خال األسابيع األخيرة مجموعة من القرارات 
املهمة إلعادة التوازن إلى سوق النقد األجنبي 
وتقلي���ل الضغط عل���ى العمل���ة، وكان لها أثر 
إيجاب���ي على ارتفاع الحصيلة في البنوك، من 
بينها التعليم���ات الخاصة بإحكام الرقابة على 
توري���د حصيلة تصدير الذه���ب، لتكون خال 
مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الش���حن، 
ب���دال من 180 يوما مهلة للتوريد الحصيلة قبل 
صدور القرار، وأيضا القيود على اس���تخدام 
البطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم املباش���ر 
خ���ارج الب���اد، بعد رص���د ممارس���ات غير 

مشروعة تتعلق باستخدامها.
وأش���ارت الدماط���ي إل���ى أن االحتياطي���ات 
األجنبية تش���هد زيادات متواصل���ة على مدار 
األربعة أشهر املاضية، حيث ارتفعت بأكثر من 
850 مليون دوالر منذ نهاية أغسطس املاضي 

لتسجل أعلى معدالتها منذ مايو 2022.
وأشار إلى أن االحتياطي النقدي يغطي حاليا 
5.4 أش���هر من ال���واردات الخارجية ملصر، 
وهو رقم ايجابي جدا ويقترب من مستهدفاتنا 

البالغة 6 أشهر لتغطية الواردات.
واك���دت أن املركزي يعمل حالي���ا على اتخاذ 
م���ا يلزم للتص���دي للتحويات غير الش���رعية 
للمصري���ني في الخ���ارج مع وض���ع عقوبات 
مش���ددة لضمان عودته���ا بش���كل كامل إلى 

الجهاز املصرفي.
وش���ددت على أن زي���ادة االحتياطي األجنبي 
هدف اس���تراتيجي للبنك املركزي، مس���تعبدة 
أن تؤثر االلتزامات الخارجية املطلوب سدادها 
خال 2023 على استقرار االحتياطي، السيما 
أن مص���ر لديها خط���ة لجذب االس���تثمارات 
األجنبية من خال طرح حصص من الشركات 
الحكومي���ة وتنش���يط عمليات االس���تحواذات، 
وفضا ع���ن الحص���ول على حزم���ة تمويلية 
خارجية ميسرة من شركاء التنمية عقب توقيع 

مصر التفاق مع صندوق النقد الدولي.

كش���فت القوائم املالية لبنك مصر، عن إرتفاع إجمالي 
ودائ���ع  العم���اء إل���ى 1.570 تريليون جني���ه بنهاية 
س���بتمبر 2022، مقابل 1.233 تريلي���ون جنيه بنهاية 

ديسمبر 2021.
وأوض���ح بنك مصر، أن الودائع تحت الطلب س���جلت 
277.776 ملي���ار جنيه بنهاية س���بتمبر 2022، مقابل 

167.620 مليار جنيه بنهاية ديسمبرمن عام 2021.
وكش���ف بنك مص،  أن الودائع ألجل وبإخطار سجلت 
215.669 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من 2022، مقابل 

163.824 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
فيما سجلت شهادات إدخار في بنك مصر 856.298 
مليار جنيه بنهاية سبتمبر من 2022، مقابل 677.905 

مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وأوضح بنك مصر أن ودائع التوفير سجلت 186.627 
مليار جنيه بنهاية سبتمبر من 2022، مقابل 205.778 
مليار جني���ه بنهاي���ة ديس���مبر 2021، وودائع أخرى 
س���جلت 33.938 مليار جنيه، مقابل 18.797 مليار 

جنيه.
وكش���فت القوائم املالية لبن���ك مصر أن إجمالي حقوق 
امللكي���ة أرتفع���ت إل���ى 130.986 مليار جني���ه بنهاية 
س���بتمبر 2022، مقاب���ل 131.612 مليار جنيه بنهاية 

ديسمبر من عام 2021.
وأوضح بنك مصر أن رأس املال املدفوع وصل إلى 15 
مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، وسجلت اإلحتياطيات 
97.994 ملي���ار جنيه بنهاية س���بتمبر 2022، مقابل 

92.001 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكش���ف بنك مص���ر، عن إرتف���اع إجمال���ي القروض 
وتس���هيات العم���اء لتس���جل 671.817 مليار جنيه 
خ���ال ال� 9 أش���هر األولى م���ن ع���ام 2022، مقابل 

606.768 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وكش���فت القوائم املالية لبنك مصر عن ارتفاع قروض 
الش���خصية إلى 73.057 مليار جنيه بنهاية س���بتمبر 
2022، مقاب���ل 68.031 مليار جنيه بنهاية ديس���مبر 

.2021
وس���جلت محفظة القروض العقاري���ة 12.199 مليار 
جني���ه بنهاية الربع الثالث م���ن  2022، مقابل 9.432 

مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت القوائم املالية لبنك مصر أن إجمالي األصول 
وصلت إل���ى 1.971 تريلي���ون جنيه بنهاية س���بتمبر 
2022، 583 1.960 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر من 

عام 2021.
وأوضح بنك مصر أن النقدي���ة واألرصدة لدى البنوك 
املركزية سجلت 107.489 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 
2022، مقاب���ل  مليار جنيه 32.635 بنهاية ديس���مبر 
2021، وسجلت األرصدة لدى البنوك 574.084 مليار 

جنيه نهاية س���بتمبر 2022، مقاب���ل 373.627 مليار 
جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

فيما سجلت قروض وتس���هيات للبنوك 1.231 مليار 
جنيه نهاية س���بتمبر 2022، مقابل 1.287 مليار جنيه 
بنهاية ديس���مبر 2021، وس���جلت قروض وتسهيات 
للعماء 648.886 مليار جنيه نهاية س���بتمبر 2022، 

مقابل 590.570 مليار دنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت القوائم املالية املستقلة لبنك مصر عن تحقيقه 
صاف���ي أرباح بقيم���ة 17.701 ملي���ار جنيه خال 9 
أشهر في الفترة من يناير وحتي نهاية سبتمبر 2022، 
مقابل نفس الفترة من العام السابق له 17.071 مليار 

جنيه.
وحق���ق بنك مصر إجمالي أرب���اح قبل ضرائب الدخل 
بقيم���ة 27.781 ملي���ار جنيه بنهاية س���بتمبر 2022، 
مقاب���ل 25.514 مليار جنيه بنهاية س���بتمبر من عام 

.2021
وأوضح���ت القوائم املالية لبنك مصر أن صافي الدخل 
من العائد سجل نحو 35.391 مليار جنيه خال ال� 9 
أش���هر االولي من 2022، مقابل 26.360 مليار جنيه 

خال نفس الفترة من  2021.
وبل���غ عائد القروض واإليرادات املش���ابهة لبنك مصر 
نح���و 117.351 ملي���ار جنيه بنهاية س���بتمبر 2022، 
مقاب���ل 93.960 مليار جنيه بنهاية س���بتمبر 2021، 
وس���جلت تكلف���ة الودائ���ع والتكاليف املش���ابهة نحو 
81.960 ملي���ار جنيه، بنهاية س���بتمبر 2022 مقابل 

67.599 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وأض���اف بنك مص���ر أن صافي الدخل م���ن األتعاب 
والعموالت سجل 6.818 مليار جنيه خال ال� 9 أشهر 
االولي م���ن 2022، مقابل 5.146 ملي���ار جنيه خال 

نفس الفترة من  2021.

رغم تسديد التزامات مديونيات خارجية بقيمة 2,5 مليار دوالر 

البنك املركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد األجنبي للشهر الرابع علي التوالي 

بنك مصر يحقق أرباح  بقيمة  27.781 مليار 
جنيه  خالل 9 أشهر من  2022

ناصر ..

شيماء مرسي

التنمي���ة  بن���ك  إط���ار خط���ة  ف���ي 
الصناعية IDB، للتوس���ع بمنطقة 
الثالث���اءة   – افتتح���ت  الصعي���د 
البيلي، رئي���س  غ���ادة  املاض���ي-  
مجل���س اإلدارة التنفي���ذي،  فرع���ا 
جديدُا ل� IDB بمدينة بني سويف، 
وذل���ك بحضور العدي���د من قيادات 
 البنك ورؤس���اء القطاعات املختلفة.
ب���أن  البيل���ي،  غ���ادة  وأف���ادت 
يه���دف  الجدي���د  الف���رع  افتت���اح 
إلى تعزي���ز فرص الش���مول املالي 
ف���ي صعي���د مص���ر، بم���ا يعم���ل 
عل���ى دخ���ول الفئات غي���ر املُدرجة 
 تح���ت مظل���ة الخدم���ات املصرفية.
وذك���رت البيل���ي أن تدش���ن الفرع 
الجدي���د يأت���ي تنفي���ذا لخطة بنك 
الت���ي   IDB الصناعي���ة  التنمي���ة 
تهدف إلى الوصول بخدمات البنك 
املتكامل���ة ملختلف ش���رائح العمالء 

في العديد من املحافظات املصرية.
وقال���ت غ���ادة البيل���ي، إن البن���ك 
بصدد افتت���اح فرع جدي���د بمدينة 
املنص���ورة ، ضمن خطته بالتواجد 
بمنطق���ة الدلت���ا، باإلضاف���ة إل���ى 
إع���ادة  افتتاح  ف���رع البنك بمدينة 
طنطا ف���ي إط���ار خطت���ه لتحديث 

وتطوير فروع البنك القائمة.
بن���ك  البيل���ي أن  وأوضح���ت 
التنمي���ة الصناعي���ة IDB يعم���ل 
وف���ق إس���تراتيجية مح���ددة تركز 
عل���ى تطوي���ر الخدم���ات وزي���ادة 
تج���اه  والس���ير  عمالئ���ه  قاع���دة 
تفعي���ل مب���ادرات البن���ك املرك���زي 
ف���ي ه���ذا الش���أن، وهو م���ا يعمل 
 عل���ى تحقي���ق رؤية مص���ر 2030. 

وقالت البيلي إنه ت���م تزويد الفرع 
بجناح خ���اص بخدمة كبار العمالء 
يض���م  كم���ا   ،)IDB Elegance(
الفرع أجهزة الص���راف اآللي التي 
تق���دم باقة من الخدم���ات على مدار 
يتي���ح  بش���كل  للعم���الء  الس���اعة 
له���م إج���راء العديد م���ن املعامالت 
املصرفية الفورية بمنتهى السهولة 

والراحة واألمان.
هذا، وفي إطار تفعيل مبادرة البنك 
املركزي املصري لخفض االنبعاثات 
الكربوني���ة م���ن منش���آت القط���اع 
املصرف���ي، وبعد انته���اء IDB من 
تنفي���ذ املرحل���ة األول���ى م���ن هذه 
املب���ادرة والخاصة بقياس البصمة 
الكربونية باملركز الرئيس، أش���ارت 
البيل���ي إلى قيام IDB باس���تخدام 
األنظم���ة اإللكتروميكانيكي���ة بفرع 
بني س���ويف الجديد، بحيث يحقق 
تخفي���ض اس���تهالك الكهرباء، مما 
ينعكس إيجابًا عل���ى خفض معدل 

االنبعاثات الكربونية.
وللتيس���ير عل���ى عمالئه ق���ام بنك 
التنمي���ة الصناعي���ة IDB بإطالق 
منه���ا  الخدم���ات؛  م���ن  مجموع���ة 
خدم���ة التحصيالت املختلفة لقطاع 
احتياجاته���م  لتغطي���ة  الش���ركات 
بشكل سريع وآمن، توصيل واستالم 
األموال، نقل الشيكات واملستندات 
التجاري���ة، طباع���ة الش���يكات ذات 
للش���ركات،  الخ���اص  التصمي���م 
باإلضاف���ة إل���ى خدم���ة  املدفوعات 
الحكومية عبر املنصة اإللكترونية” 
E-CPS “بالتع���اون م���ع  “ش���ركة 

.”E-finance

بنك التنمية الصناعية يفتتح أحدث فروعه مبدينة بني 
سويف لتعزيز الشمول املالي يف الصعيد

تقرير االستقرار املالي يكشف عن قيام البنك املركزي 
املصري بدراسة قواعد إطالق العمالت الرقمية

ث���ة الكبرى، الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي والصني، تتباطأ 

نتوق���ع أن يكون ثلث 
ف���ي حالة  العامل���ي  االقتص���اد 
أنه حتى  ، وأوضح���ت 
بالنس���بة لل���دول التي ليس���ت 
سيش���عر مئات 

وتابعت بالقول إن���ه بينما قد ينتهي 
األم���ر بالواليات املتح���دة إلى تجنب 
وتابعت بالقول إن���ه بينما قد ينتهي 

األم���ر بالواليات املتح���دة إلى تجنب 
وتابعت بالقول إن���ه بينما قد ينتهي 

الركود، فإن الوض���ع يبدو أكثر قتامة 
ف���ي أوروب���ا، التي تضررت بش���دة من 
الح���رب ف���ي أوكرانيا، مح���ذرة من أن 

نصف االتح���اد األوروبي ق���د يدخل في 
الح���رب ف���ي أوكرانيا، مح���ذرة من أن 

نصف االتح���اد األوروبي ق���د يدخل في 
الح���رب ف���ي أوكرانيا، مح���ذرة من أن 

ويتوقع صن���دوق النقد الدول���ي، أن يبلغ معدل 
 ه���ذا العام، متراجعا من %3.2

وس���يكون للتباطؤ ف���ي الصني، تأثي���ر وخيم على 

2022، وهو رقم أقوى بكثير مما توقعه العديد من 
ني�ني�ني، ولكنه أقل بكثير من معدل النمو  ���� �االقتصادي��االقتصادي�

البالغ 8.4
بداية 2023

يخيم على توقعات النمو في الصني
وتخل���ت بكني ع���ن قي���ود كورونا في 
أوائل ديسمبر ، وبينما قد توفر إعادة 

فتح الب
حاج���ة االقتص���اد العاملي إلي���ه، فإن 

التعافي سيكون غير منتظم ومؤملا.
وأدت إعادة الفتح العش���وائية في الصني 

اإل���ى إطاإل���ى إطا
طغت على نظام الرعاية الصحية، مما قلل 

من االسته
وقال���ت جورجييف���ا إن الش���هرين املقبلني 
س���يكونان "صعبني بالنس���بة للصني، وس���يكون 

التأثي���ر على النمو الصيني س���لبيا
تتوق���ع أن تنتقل الب

من األداء االقتصادي، وتنهي العام بشكل أفضل من 
"

من األداء االقتصادي، وتنهي العام بشكل أفضل من 
"

من األداء االقتصادي، وتنهي العام بشكل أفضل من 
بدايته

محمد االتربي

أك���د عاء عز أمني عام اتح���اد الغرف التجارية ، أن 
مس���اء الخميس وصباح الجمعة  املاضية شهد حالة 
من الش���لل التام للسوق الس���وداء للعمات األجنبية 
مع ع���روض كثيفة للبيع دون أدنى طلب ش���راء؛ مما 
أدى النخفاض السعر املوازي ليبدأ في االقتراب من 
الس���عر الرس���مي الذى ارتفع الى 27,16 في البنك 

املركزي.
وأوض���ح "عز"- بحس���ب بي���ان صحف���ي - أن ذلك 
أت���ى بعد انهي���ار الطلب من القطاع الخاص بس���بب 
االفراجات املتتالي���ة التي قامت بها الحكومة والبنوك 
خال الفترة املاضية والتي تجاوزت 6,8 مليار دوالر، 
واملتواكب���ة مع ارتف���اع صافى االحتياط���ي النقدي 

بمقدار 470 مليون دوالر خال شهر ديسمبر.
وأش���ار كذلك إلى ط���رح البنك األهل���ي وبنك مصر 
لش���هادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25% والتي 
جذبت من يس���عى ملخزن قيمة أم���ن بدال من مجازفة 
املضارب���ة بال���دوالر، والذى دفع من اش���ترى دوالر 
من الس���وق الس���وداء بغرض املضاربة للتخلص منه 
بعد تحقيق خس���ائر النخفاض سعر السوق السوداء 

حوالى 10 جنيهات خال أسبوع.
ولف���ت إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر 
والبن���ك األهلي أثن���اء االجازات إلصدار ش���هادات 
ال����25%، فمن املتوقع أن يتهافت م���ن قام باملضاربة 
والخسارة على سرعة تحويل الدوالر إلى جنيه لشراء 
الشهادات أثناء اإلجازة بسعر إقفال الخميس 27,16 
جني���ه للدوالر لتوقع انخفاض الس���عر الى مس���تواه 
السابق بعد إجازات البنوك يوم اإلثنني القادم وتحمل 

خسائر اضافية.
وأك���د ان التكامل بني السياس���ات النقدي���ة واملالية 
والتجاري���ة، واس���تخدام البن���ك املرك���زى آللي���ات 
مس���تحدثة للحد م���ن التضخم، وتوال���ى االفراجات 
عن مس���تلزمات اإلنتاج والس���لع، س���يكون لها آثار 
واضحة في اس���تقرار األس���عار في الفترة القصيرة 
املقبل���ة، واملتواكبة مع العديد م���ن املبادرات للحكومة 
ممثل���ة في وزارة التموين والتج���ارة الداخلية ووزارة 
التجارة والصناعة ووزارة الزراعة مع واتحاد الغرف 
التجارية واتحاد الصناعات لتوفير الس���لع املخفضة 

في املرحلة االنتقالية.

احتاد الغرف التجارية: شلل تام يصيب السوق 
السوداء للعمالت األجنبية
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اليوم ..تعطيل العمل 
بكافة البنوك مبناسبة 

عيد امليالد املجيد 

قرر البنك املركزي املصري تعطيل العمل في البنوك العاملة كافة 
في مصر اليوم األحد املوافق 8 من يناير 2023.

وأوضح البنك املركزي املصري، أنه ُيس���تأنف العمل صباح يوم 
غ���دا  االثن���ني املوافق 9 من يناير 2023، بمناس���بة عيد املياد 

املجيد.
وكان  الدكت���ور مصطفى مدبول���ي، رئيس مجلس الوزراء – قد 

ا بأن يكون اليوم األحد املوافق 8 من يناير 2023،  أص���در  قراراً
إجازة رسمية مدفوعة األجر بمناسبة عيد املياد املجيد.

وأض���اف أن إجازة رس���مية بعي���د املياد املجي���د للعاملني في 
الوزارات واملصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات اإلدارة 
املحلية، وش���ركات القطاع العام، وشركات قطاع األعمال العام، 

وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال االمتحانات.

عدة مزايا من طرح الشهادات 
ق����ال تامريوس����ف الخبي����ر املصرفى ،أن ط����رح بنكي 
األهلي ومصر شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 
25% تص����رف بنهاية امل����دة، أو فائدة 22.5% تصرف 
ش����هريا، جاء بعد رف����ع البنك املركزي لس����عر الفائدة 
بنسبة 3%، وارتفاع معدل التضخم في نوفمبر املاضي 
ل� 21%، فكان البد من إصدار شهادات بفائدة أكبر من 

معدل التضخم .
مش����يرا إل����ي  أن هناك ع����دد من األس����باب من طرح 
هذه الش����هادات، أولها كبح معدالت التضخم املرتفعة 
وتعويض املواطنني عن املدخرات التي تأثرت بالس����لب 
الفترة السابقة، إضافة إلى تشجيع املواطنني الحائزين 
على الدوالر للجوء لبيعه ثم االستثمار بالجنيه في هذه 
الش����هادات بعائد مرتفع وهو أعلى من االستثمار في 
الدوالر، وبالتالي نس����تطيع القضاء على جزء كبير من 
االتجار بالعملة في الس����وق الس����وداء، موضحا أنها 
آلية لس����حب السيولة الزائدة من األسواق لكبح جماح 
التضخم ومواجه����ة ارتفاع األس����عار وتقليل عمليات 
الطلب الترفيهي����ة، إضافة لتعويض املواطن عن تراجع 

العملة املحلية
ولفت إلى أن هذه الش����هادات بفائدة عالية تساهم في 
جذب االس����تثمارات األجنبية والعربية لاس����تفادة من 
العائد املرتف����ع للفائدة عليها ألنها ليس����ت مخصصة 
للمصريني فقط، إضافة إلى أن طرح هذه الش����هادات 
يحاف����ظ على الحصيلة الدوالرية وذلك بزيادة تحويات 
العاملني بالخارج بدال من تحويلها للس����وق الس����وداء، 
مشيرا إلى أن هذه الشهادات لن يطول طرحها بالبنوك 

ولكن لفترة قصيرة، .
وأس����تطرد إلى أنه بع����د إلغاء االعتمادات املس����تندية 
والع����ودة ملس����تندات التحصي����ل فيزي����د الطلب على 
االس����تيراد وبالتالي يزيد الطلب عل����ى الدوالر، ولذلك 
زاد س����عر صرف الدوالر مقابل الجنيه وذلك من أجل 
القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة والسيطرة 
عليها، مشيدا بزيادة االحتياطي النقدي األجنبي حتى 

أصبح االحتياطي 34 مليار دوالر .
الشهادات لن يستمر طرحها طويال

فيما أكد  عاكف املغرب����ى-  نائب رئيس مجلس إدارة 
بنك مصر-أن قيام بنوك القطاع العام بطرح ش����هادات 
بفائ����دة مرتفعةتس����هم فى جذب االم����وال إلى القطاع 
املصرفى وعدم اس����تثمارها فى أدوات تؤثر بالس����لب 
على االقتصاد مما تؤدى إلى ارتفاع معدالت التضخم 

بشكل كبير.
 وقال املغربى إن الش����هادة مرتفعة العائد بفائدة %25 
س����يتم إيقاف بيعها للعماء خال أسابيع ولن تستمر 
لشهور، حيث وجدت إقباال كبيرا من العماء لشرائها 
..وأوض����ح أنه ال يس����تطيع أي بنك غير األهلي ومصر 

طرح شهادة ال 25% بسبب تكلفتها املرتفعة.
قدرة القطاع املصرفي علي توظيف السيولة 

وم����ن جانبه ، أك����د عمروطنطاوى الخبي����ر املصرفى ، 
أن الفترة القادمة س����وف يش����هد استقرار فى القطاع 
املصرف����ى مؤكد على قدرة القطاع على توظيف فائض 
السيولة لدية فى أدوات استثمارية تحقق نمو فى أرباح 

البنوك خال 2023 .
وق����ال طنطاوى ، أن إع����ادة هيكلة القط����اع املصرفى 
منذ 2003 ،س����اهمت على قدرة القطاع ملواجهة األثار 
الس����لبية لتداعيات الحرب الروس����ية األوكرانية ،حيث 
س����اهمت مبادرات البن����ك املركزى ف����ى تقوية القطاع 
املصرف����ى ،حيث أنتقل حجم الودائع داخل البنوك من 
1.8 تريلي����ون جنيه في 2014 إلي  7.4 تريليون جنيه 
خ����ال 2022، كما بلغت معدل كفاي����ة رأس املال في 
2014 نح����و 13.2 % وف����ى ع����ام 2022 بلغت 21 %، 
مش����يرا إلى أن إجمالي القروض بلغ 580 مليار جنيه 

في 2014، وفي عام 2022بلغ 3.5 تريليون جنيه.
وأض����اف أن البنك املركزى تعامل بحرفية مع تداعيات 
الحرب الروس����ية األوكرانية ،التى كانت لها أثار كبيرة 
على االقتصاد املصرى ،وس����اهمت فى أرتفاع أسعار 

الدوالر .
وقال طنطاوى ،أنه من الصعب توقع ما س����وف يحدث 
فى س����عر الدوالر خال 2023 أمام الجنيه ألنه مرتبط 
بعدة عوامل منها هل س����ننجح فى جذب عدد كبير من 

السائحني لتنشط قطاع السياحة.
فضااً عن إتجاهات أسعار البترول وكذلك أسعار الغاز 
الطبيع����ي ، باإلضافة إلى حجم الص����ادرات املصرية 
وهل ستتمكن الصادرات املصرية من إقتحام األسواق 
الخارجية أم ال، وحجم التجارة العاملية سيؤثر إيجابيااً 
أم سلبيااً على إيرادات قناة السويس ، وكذلك تحويات 
املصريني بالخارج ستواصل الزيادة أم ال  حيث تعانى 
ال����دول العاملية من ارتفاع مع����دالت التضخم ،واتجاة 
البنوك املركزية إلى رفع معدالت الفائدة للسيطرة على 
تلك املعدالت ،متوقعا أن استمرار الحرب سوف يكون 

لها أثار سلبية سوف تستمر خال 2023.
وأضاف طنطاوى أن س����عر ص����رف الدوالر غير مقلق 
حيث يتم التعامل في ملف سعر الصرف بشفافية تامة 
، وبالتال����ي فإن تحرك س����عر صرف ال����دوالر صعودااً 
وهبوطااً يؤكد أن س����عر الصرف يخضع آللية العرض 
والطلب ، وأن تحرك س����عر الدوالر في هذا املتوس����ط 
يشير إلى وجود سعر حر وليس سوق يتحكم فيه البنك 
املركزي ، مما يعني أن السياسة النقدية والتي يديرها 
البنك املركزي نجحت بشكل كبير في إدارة ملف سعر 

الصرف.
وأضاف أن البنك املركزى لم يتدخل بشكل مباشر فى 
تحديد سعر الصرف حيث لم يتم ضخ الدوالر لحماية 

ودعم العملة املحلية ،بل يترك ذلك للعرض والطلب .
وأكد على أن ظهور الس����وق الس����وداء للدوالر،يتم من 
قبل فئات تستهدف تدمير االقتصاد ،لذا البد من فرض 
الس����يطرة ،للحد من املضاربة فى سعر الدوالر والذى 

كام قد تخطى38  جنيها .
وأضاف أن قي����ام البنك املركزى برف����ع الفائدة خال 
2022 ،س����اهم فى ج����ذب مزيد من الس����يولة للقطاع 
املصرفى ،ف����ى ظل ارتفاع معدالت العائد على االوعية 

الشهادات البنكية لتصل إلى 20% .  ثم إلي 25 %
وأض����اف ان الش����هادات التى تطرحه����ا البنوك تدفع 
عم����اء القط����اع املصرفى ،إلى االس����تثمار فى العملة 

املحلية مما يسهم فى تقوية الجنيه مقابل الدوالر .
تحفظ أموال املودعني من التآكل 

وتقول س����هر الدماطي الخبي����ر املصرفي إن طرح تلك 
الش����هادات بفائدة مرتفعة كان ضرورة ملعالجة الفائدة 
الس����لبية والتي تمثل الفارق بني سعر الفائدة السائدة 
ف����ي البنوك ومع����دل التضخم والذي تج����اوز في آخر 
االحصائيات حاجز 21.5%/ والذي قد يش����هد مزيدا 

من الزيادة خال الفترة املقبلة.
وأش����ارت إلى أنها تحفظ أموال املودع����ني من التآكل 
نتيجة للتضخم وتحركات العملة، وهذا مهم من الناحية 

االجتماعية.
وتابعت أن الشهادات تسهم في سحب فائض السيولة 
من األسواق وبالتالي السيطرة على التضخم، كما انها 
خطوة متوقعة قبل تعويم العملة واتباع سياسات سعر 

الصرف املرن.
مؤشر علي قوة القطاع املصرفي 

أكد حازم حجازى الرئيس التنفيذي ملجلس إدارة بنك 
البرك����ة مص����ر، أن القطاع املصرف����ي املصري يمتلك 
من الصاب����ة ما يؤهله الجتياز األزمة التي يش����هدها 
العال����م حالياًا، فبن����اء على التج����ارب املتنوعة التي مر 
بها وأثقلته وكان على رأس����ها األزمة املالية العاملية في 
عام 2008، ثم تحرير س����عر الص����رف في عام 2016 
وتاه����ا أزمة كورونا في عام 2020، ونجح في اجتياز 
كل ه����ذه التجارب بنجاح، واكتس����ب منه����ا قوة أهلته 
ملكانت����ه الحالية ولتبن����ي خطط لكبح جم����اح التضخم 

الحالي،وحل مشكلة الدوالر .
وأضاف حجازي أن مؤشرات القوة التي يمتلكها هذا 
القطاع نابعة من نس����بة الس����يولة املرتفعة املتوفرة في 
البنوك حالياًا، فضااً عن ارتفاع نسبة القروض مقارنة 
بالودائع بحوالي 48%، وهذا يعني أن هناك مجال كبير 
للنمو في مج����ال اإلقراض أو املرابح����ات من الناحية 
اإلسامية عبر دعم أصحاب املشروعات املختلفة سواء 

كانت زراعية أو صناعية.
وأشار حجازى إلى أن سياسات البنك املركزي النقدية 
املتعلق����ة برفع س����عر الفائ����دة لتقليل نس����بة التضخم 
ساهمت في فتح الباب أمام البنوك التي ال تضع عوائد 
مرتفعة على املدخرات كي تطرح منتجات مالية جديدة 

تائم الفترة الجارية.
القضاء علي السوق السوداء للوالر 

ويري قال هاني توفيق، الخبي����ر االقتصادي أن هناك 
عددااً من األس����باب من ط����رح هذه الش����هادات يجب 
أن يك����ون املواطن على علم بها، أوله����ا ُمجابهة وكبح 
مع����دالت التضخم املرتفعة والتي يش����هدها اإلقتصاد 
العاملي، وتعوي����ض املواطنني عن املدخرات التي تأثرت 
بالس����لب الفترة الس����ابقة جراء األزمات العاملية التي 
تواجه العالم وليس محليااً فقط وعلي رأس����ها الحروب 
والصراع����ات واألزمات واألوبئة، إضافة إلى تش����جيع 
املواطن����ني املالكني للدوالر لبيعه ثم االس����تثمار بالعملة 
املحلية في هذه الشهادات ذات العائد املرتفع واألعلي 
قيمة من االس����تثمار ف����ي الدوالر، مما سُيس����اهم في 
القضاء على جزء كبير من االتجار بالعملة في الس����وق 
السوداء والتي وصلت األسعار به إلى آعلي ُمعدالتها، 
وكذلك سحب السيولة الزائدة من األسواق لكبح جماح 
التضخم ومواجهة ارتفاع األس����عار، إضافة لتعويض 

املواطن عن تراجع العملة املحلية.
وق����ال إن إصاح السياس����ة النقدي����ة وحدها ال يكفي 
ا  والبد من وجود إصاح هيكلي وسياس����ة مالية، منوهاً
إلى  أن إصدار ش����هادات ادخارية بفائدة مرتفعة حل 
المتصاص الس����يولة وخفض األس����عار، وجعل هناك 
حافزا للمواطنني لش����راء شهادات ادخارية، إذ إن هذه 

تعد »روشتة« عاجية لاقتصاد املصري.
وتابع: »شهادات ال�25%، تعد هذه الفائدة هي األعلى 
ا عن روش����تة  في العالم خال الفترة الحالية«، كاش����فاً
عاجية لتوفي����ر الدوالرات عبر ط����رح »أذون خزانة« 
قصير األج����ل وضمان خيار لتثبيت س����عر الصرف، 
وهذا للقضاء على الس����وق السوداء، إضافة إلى توفير 

الدوالر في الدولة.
سالح ذو حدين 

وعل����ي الجان����ب االخر ي����ري بعض الخب����راء أن طرح 
تلك الش����هادات بفائدتها املرتفعة ق����د يربك العديد من 
القطاعات  خاصة اذا دفعت  الصناع أو املس����تثمرين 
إلى تجميد نش����اطهم بهدف االس����تثمار في الشهادة 
25% فا يوجد أي مشروع أو استثمار يدر ربح مرتفع 
بنس����بة 25% ..كما انها س����تؤدي إلي تضرر الحكومة 
التي س����تجد صعوبة في  جذب س����يولة بأسعار فائدة 
منخفض����ة من خال بي����ع أذون الخزان����ة مما يدفعها 
إلى زيادة س����عر الفائدة عل����ى إصدارات أدوات الدين 
الجدي����دة وهو ما يزيد عبء الفائدة عليها...كمل يتوقع 
أن تؤدي تلك الشهادات إلي سحب أموال  املستثمرين  
م����ن البورصة نتيجة ارتف����اع عائده����ا مقارنة بدرجة 

املخاطر املرتفعة في سوق املال.
وفي هذا الس����ياق ، ق����ال الخبير االقتص����ادي أحمد 
عبدالعزي����ز  أن تلك الش����هادات قد  ت����ؤدي إلي  دفع 
املس����تثمرين إلى االس����تثمار في تلك الشهادات، فهى 
ال تحمله����م أي أعب����اء أو معوقات وبفائ����دة عالية؛ مما 
قد يؤثر س����لباًا على االس����تثمارات في مصر بش����كل 
كبير س����واء فيما يتعلق بقطاع الصناعة أو الصناعات 
املتوس����طة أو الصناعات الصغي����رة، وهو ما يمكن أن 
يؤدي إلى تأثيرات سلبية خال الفترة املقبلة تؤدي إلى 

زيادة سعر الدوالر.
وأش����ار إلى أن الدولة تعمل خال الفترة الحالية على 
استقرار األسعار؛ مما يزيد الحاجة إلى االستثمار في 
القط����اع الصناعي وهو ما يمكن أن يتأثر س����لبياًا بعد 
طرح البنك األهلي املصري وبنك مصر شهادات إدخار 
بعائد 25% واالرتفاع املس����تمر للدوالر؛ مما يؤدي إلى 
ال من غيرها  التوجه لاستثمار في شهادات اإلدخار بداً

من أوجه االستثمارات.

مصرفيون واقتصاديون يرصدون أبرز 
النتائج املتوقعة عن  تأثير شهادات الـ25% علي 

معدالت التضخم والسوق السوداء للدوالر  

ناصر ..
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بعد طرحها من قبل بنكي األهلي المصري و مصر 

في خطوة مفاجأة،  
قرر بنكا األهلي 
المصري و مصر 
– خالل األسبوع 
الماضي-  طرح 
طرح شهادة 
ادخارية ذات آجال 
سنة واحدة بعائد 
سنوي %22.5 
يصرف شهريا 
و25% سنويا 
يصرف في نهاية 
مدة الشهادة 
وهي األعلى على 
في تاريخ الجهاز 
المصرفي..ويعني 
إصدار البنكين 
هذه الشهادة 
بفائدة %25 
سنويا حصولهما 
على موافقة من 
البنك المركزي 
المصري بطرح 
هذه الشهادة 
للعمالء باعتبارهما 
ذراع المركزي في 
تنفيذ سياسته 
النقدية... وأكد 
المصرفيون، 
أن طرح تلك 
الشهادات يهدف 
إلي  أمتصاص 
السيولة من 
السوق مما 
يسهم فى تراجع 
معدالت التضخم  
كما يمكنها أن 
تعصف بالسوق 
السوداء للدوالر 
باألضافة إلي 
السعي لجذب 
العديد من 
المستثمرين 
ببالستثمار في 
سندات الخزانة 
و أدوات الدين 
المصرية ..مما 
يمهد الطريق إلي 
استقطاب كمبات 
ضخمة من العملة 
الصعبة

للي���وم الثالث علي التوال���ي  ..يتيح البنك األهلي 
املصري 146 فرعااً م���ن فروعه موزعة بمختلف 
أنح���اء الجمهورية وذلك لخدمة العماء الراغبني 
في شراء الشهادات الباتينية السنوية الجديدة 
بعائد يص���ل إلى 25% س���نويااً، وك���ذا للتنازل 
ع���ن العمات األجنبية، حي���ث منع البنك األهلي 
املص���ري اإلج���ازات والعطات خ���ال اليومني 
املاضي���ني وأعلن ان���ه الف���روع مفتوحة  خال 
يومي الجمعة املوافق 2023/01/06 من الساعة 
الثانية ظهرااً وحتى الس���اعة السادس���ة مس���اءاً 
واألح���د املواف���ق 2023/01/08 من الس���اعة 
التاس���عة صباحااً حتى الس���اعة الثالثة مس���اءاً 

تيسيرااً على العماء.
وكان البنك األهل���ي املصري قد أعلن عن قراره 
بطرح ش���هادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 
25% ُتص���رف بنهاي���ة املدة، أو فائ���دة %22.5 

تصرف شهريا.
مؤك���دا أن تل���ك الش���هادة ت���م توفيرها منذ 
بداي���ة عمل ايوم الخمي���س املاضي في كافة 
فروع البنك األهلي املصري، وجميع القنوات 

اإللكترونية الخاصة بالبنك.
وتص���در الش���هادة االدخارية الجدي���دة بفئات 
1000 جني���ه ومضاعفاته���ا، ويس���تهدف البنك 
من تلك الش���هادة الجديدة األشخاص الطبيعيني 

بالغني وقصر )مصريني وأجانب(.
كما يتم احتس���اب الفائدة م���ن اليوم التالي 
لشراء الشهادة مباش���رة، ويمكن االقتراض 
بضمانها خ���ال املدة، وال يجوز اس���ترداد 
قيمة الش���هادة قبل مضي 6 ش���هور اعتبارا 
م���ن ي���وم العمل التال���ي ليوم الش���راء، كما 
تس���ترد الش���هادة في نهاية مدته���ا بكامل 
قيمتها االسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك 
التاريخ، وفق���ا والقيم االس���تردادية املقررة 

بالبنك.
علما بأن كافة الش���هادات متاحة من خال كافة 
فروع البن���ك األهلي املصري، وك���ذا عن طريق 
اإلنترنت البنكي وتطبيق املوبيل البنكي، وكذا من 
خال مرك���ز االتصاالت الهاتفية الخاص بالبنك 

.19623
والفروع موضحة بالجدول التالي.

قرر بن���ك مصر إتاحة  126 فرع���ا إضافيا للعمل  
بداية من يوم الجمع���ة  املاضية وحتي اليوم األحد 
لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال 

العمات األجنبية.
وأعل���ن البنك أن الف���روع مفتوحة يوم���ي الجمعة 
املوافق 6 يناير من الس���اعة 2 ظهرا حتى 6 مساء 
واألحد املوافق 8 يناير من الس���اعة 9 صباحا حتى 

3 عصرا.
وأوض���ح أن الفروع اإلضافية تقدم خدمات ش���راء 
الشهادات واس���تبدال العمات األجنبية فقط وذلك 
بخاف ف���روع النوادي واملوالت الت���ي تقدم جميع 

الخدمات املصرفية.
وكان بن���ك مصر  ق���د قرر  إعادة اص���دار الوعاء 
االدخ���اري الجديد ش���هادة “طلعت ح���رب”، وهي 
ش���هادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت 
طوال مدة االحتفاظ بالش���هادة، وتبلغ نسبة العائد 
للشهادة 25% سنوياًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.

 هذا، ومن املمكن أن يصرف العائد ش���هرياًا بعائد 
%22.5 سنوياًا.

 وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها 
وتصدر لألفراد الطبيعيني أو الُقّصر من املصريني 
ا من يوم  أو األجانب، ويتم احتس���اب امل���دة اعتباراً

العمل التالي للشراء.
ويمكن االقتراض بضمان الش���هادة، باإلضافة إلى 
إمكانية إص���دار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن 
اس���ترداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارااً من 
ا  يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقاً

لقواعد االسترداد والشروط واألحكام املنظمة.
ويمكن ش���راء الشهادات من أي فرع من فروع بنك 
مصر الت���ي يصل عددها إلى أكث���ر من 800 فرع 
ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، 
كم���ا يمكن ش���راء الش���هادة من خ���ال اإلنترنت 
واملوباي���ل البنك���ي BM Online أو ماكين���ات 

الص���راف اآللي ATM الخاصة ببنك مصر، التي 
يص���ل عددها ألكثر من 5000 آلة منتش���رة بجميع 

أنحاء الجمهورية.
ا على إرضاء عمائه وتلبية  ويحرص بنك مصر دائماً
رغباته���م واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم 
ألوعيت���ه االدخارية القائمة واس���تحداث كل ما هو 

جديد ويتائم مع هذه االحتياجات
وقال محمد اإلتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 
إن مصادر اإلقبال على الش���هادة ذات العائد %25 
التي طرحها البنك ستكون متنوعة؛ إما عبر حائزي 

العمات األجنبية، أو َمن يريد استثمار أمواله.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الدوالر 
ا خال  متروك للعرض والطلب، وقد يشهد انخفاضاً

الفترة املقبلة عقب تحسن التدفقات األجنبية.
كما أوضح اإلتربي، أن تلك الش���هادة تم توفيرها 
منذ بداية عم���ل االخميس املاضي في كافة فروع 
بنك مصر، وجميع القن���وات اإللكترونية الخاصة 

بالبنك.

 و للتنازل عن العمالت األجنبية

اليوم األحد  ..البنك األهلي املصري يستمر يف فتح 
146 فرعًا للراغبني يف شراء الشهادات البالتينية 

السنوية اجلديدة بعائد يصل إلى 25 % سنويًا

بنك مصر يتيح 126 فرعا لشراء شهادات االدخار بداية 
من اجلمعة وحتي اليوم األحد دون توقف

قائمة فروع المراكز التجارية والنوادي

المحافظةالعنـوان (المكتب / الفرع  )إسم م
اإلسكندرية طريق الحريه ــ بولكلى 463(بولكلي  )ايزيس 1
اإلسكندرية شارع بورسعيد ابو قير47أبو قير2
اإلسكندرية طريق الحرية 190اإلبراهيمية3

- سيدي بشر البحري - ميدان محمد نجيب - برج لؤلؤة خالد بن الوليد -  شارع علي باشا إبراهيم 9محمد نجيب 4
اإلسكندريةمحافظة اإلسكندرية

اإلسكندريةشارع اسماء بنت ابو بكر ــ العامريه العامرية4
اإلسكندريةشارع الهانوفيل الرئيسى الهانوفيل العجمى العجمي6
اإلسكندرية يوليو ــ االزاريطة ــ االسكندرية 26 طريق 95برج السلسلة7
اإلسكندرية شارع طلعت حرب  ــ  العطارين 9طلعت حرب باإلسكندرية8
اإلسماعيليةشارع التحرير وفريد ندا ــ االسماعيليه اإلسماعيلية9

األقصراألقصر- ش الدكتور لبيب حبشى من شارع معبد الكرنكاألقصر10
البحر األحمرمحافظة البحر األحمر - مدينة الغردقة -شارع النصر الرئيسي الغردقة11
البحر األحمرمدينة الغردقة- طريق المطار - منطقة الكوثر حي البنوك بالغردقة12
البحر األحمرالشارع الرئيسى- سفاجا سفاجا13
البحر األحمرالبحر األحمر- طريق النصر  - ش العاشر من رمضان141رقم القصير14
البحيرةدمنهور-  شارع سعد زغلول 1دمنهور15
البحيرةمحافظة البحيرة- مركز أبو المطامير - ش محمد متولي الشعراوي أبو المطامير16
البحيرةشارع بورسعيد كفرالدواركفر الدوار17
البحيرةشارع  الجمهوريه ايتاى البارود البحيرةإيتاي البارود18
الجيزة أكتوبر3/1قطعة/المنطقة الصناعية الرابعة/مجمع البنوك(المنطقة الصناعية  ) أكتوبر 196
الجيزة أكتوبر6مدينة - ميدان الحصري خلف مسجد الحصري - 6برج رقم - أبراج برعي بالزا أكتوبر الحصري206

 أكتوبر للعلوم 6 مبني مول أكتوبر هاوس التجاري شرق سوميد بجانب جامعة 4 /1قطعة رقم  أكتوبر 6مدينة 21
الجيزةمحافظة الجيزة-  أكتوبر 6مدينة - والتكنولوجيا 

الجيزة إكتوبر6محافظة - مدينه الشيخ زايد حى الندى مركز الندى التجارى مدينة الشيخ زايد22
الجيزةميدان الجيزة/ عمارة النصر/ شارع األهرام بالجيزة511الجيزة23
الجيزة ش الهرم بجوار مستشفى الجيزة الدولى3الهرم24
الجيزةطريق مصر أسيوط/  شارع عمرو بن العاصى1البدرشين25
الجيزة إكتوبر6محافظة /مدينة العياط/ ش الجيش بجوار مستشفى العياط المركزىالعياط26
الجيزةالجيزة-الدقي-  شارع محى الدين ابو العز تقاطع مصدق29الدقي27
الجيزةإمبابه- ميدان الكيت كات -طريق جمال عبد الناصر إمبابة28
الجيزةالمهندسين- برج ابو الفتوح -  أ شارع جامعه الدول العربيه 56محمد حافظ29
الجيزةمحافظة الجيزة- مدينة القناطر - شارع مجلس المدينة - مبنى مجمع الخدمات التابع لمركز ومدينة منشأة القناطر منشاة القناطر30

الفروع اإلضافية اليت تعمل يومي اجلمعة واألحد
 مساُء3 صباحًا حيت 9 مساًء واألحد من 6 ظهرًا حيت 2اجلمعة من 

المحافظةالعنـوان (المكتب / الفرع  )إسم م
الدقهليةالمنصوره  - شارع المديريه القديمة شارع المديرية بالمنصورة31
الدقهليةمحافظة الدقهلية- مدينة شربين -  شارع الجيش 40شربين32
الدقهليةدكرنس/ شارع النقراشى وشارع الجيش امام موقف التاكسى دكرنس33
الدقهليةميت غمر-  ش الحرية 5ميت غمر34
السويس يوليو السويس23ش السويس35
الشرقية شارع طلعت حرب 29الزقازيق36
الشرقيةفاقوس/  شارع سعد زغلول 31فاقوس37
الشرقيةبلبيس/  شارع بورسعيد 147بلبيس38
الشرقيةشارع بنك مصر ــ كفر صقر كفر صقر39
الغربيةالغربية -بسيون -  يوليو 23شارعبسيون40
الغربيةالغربية-  شارع الجيش طنطا 8طنطا41
الغربيةالغربية- المحله الكبرى /  يوليو 23شارعطلعت حرب- المحلة الكبري 42
الغربيةمحافظة الغربية - مدينة السنطة - شارع الجيش السنطة43
الغربيةالغربيه-كفر الزيات كفر الزيات44
الفيوم شارع الحريه الفيوم45الفيوم45
القاهرةمنطقة المستثمرين الشمالية بالقاهرة الجديدة ـــ محافظة القاهرة–  أ 22قطعة  –  AFS5 ،AGS5وحدة رقمووتر واي46
القاهرةالقاهـــــــرة الجديـــــدة - التجمع الخامــــس–  القطاع الثالث 338قطعة – شارع التسعين التسعين47
القاهرةالقاهرة- التجمع األول - محور مصطفى كامل - مشروع نيو هاواي ميراج ريزيدانس48
القاهرةالتجمع األول مدينة الرحاب مجمع البنوك طريق مصر السويسمدينة الرحاب49
القاهرةمدينتي- مبني البنوك - المنطقة اإلدارية - المرحلة األولي مدينتي50
القاهرة(طريق أكاديمية الشروق والجامعة األمريكية )شارع مبارك - الحى الثامن المجاورة األولى الشروق51
القاهرة12 ، 11ميدان النافورة المطل علي شارعي - منطقة د  - 351المقطم52
القاهرةمحافظة القاهرة- التجمع الخامس - منطقة المثلث - مول أرابيال بالزا أرابيال بالزا53
القاهرةحلوان/  أ شارع مصطفى المراغى 35حلوان54
القاهرةبجوار المدرسة الخديوية-   شارع بور سعيد 315السيدة زينب55
القاهرةالمعادى- أ  ابراج سما 28- كورنيش النيلكورنيش المعادي56
القاهرةالقاهرة- زهراء المعادي  - 13الشطر  - 86بلوك  - 3قطعة - برج العربية زهراء المعادي57
القاهرةحدائق القبه- أ شارع ترعه الجبل 38حدائق القبه58
القاهرةميدان بن سندر-  شارع جسر السويس 2منشيه البكرى59
القاهرةمحافظة القاهرة- الزيتون -  شارع جسر السويس 172 / 150جسر السويس60
القاهرةمحافظة القاهرة - حى السالم أول مدينة السالم  - 2مشروع اإلسكان اإلجتماعى أهالينا أهالينا61
القاهرةميدان الجيش- شارع الجنزورى 13العباسية62

المحافظةالعنـوان (المكتب / الفرع  )إسم م
القاهرةشارع شبرا101شبرا63
القاهرة كورنيش النيل15برج رقم - ابراج اغاخان (شبرا المظالت  )أغاخان 64
القاهرة مبنى كايرو بالزا ــ كورنيش النيل1187النيل65
القاهرةباب اللوق-  ميدان الفلكى 6باب اللوق66
القاهرة شارع طلعت حرب7طلعت حرب 67
القاهرةالزمالك-  شارع الكامل محمد 10الزمالك68
القاهرةالقاهرة - الزمالك - امام حديقة األسماك -  شارع ام كلثوم 102الزمالك - دار ضباط حرس الحدود 69
القاهرةشارع محمد فريد153 المعامالت الدولية70
القاهرةمصر الجديده-  شارع الثورة 113الثوره71
القاهرةمدينه نصر -  شارع عباس العقاد 45 عباس العقاد72
القاهرةمحافظة القاهره - مدينة نصر -  شارع مكرم عبيد 54مكرم عبيد73
القاهرةالقاهرة- مدينة نصر - الحي العاشر - بجوار صن مول -  أبراج صفوة الميثاق 5عمارة رقم الميثاق 74
القاهرةمصر الجديده-  شارع السيد الميرغنى ميدان السبع عمارات 129مصرالجديده75
القاهرةمصر الجديدة- مساكن شيراتون - مبنى السوق التجارى المنطقة الثالثة - عمارات مصر للتعمير العروبه76
القاهرةمصر الجديده-  شارع االهرام 7شارع بيروت77
القاهرةمحافظة القاهرة- مصر الجديدة - النزهة -  مكرر فريد سميكة 111فريد سميكة78
القاهرة شارع االزهر  68الموسكي79
القاهرةش نوبار-  ميدان الظوغلى 5الدواوين80
القاهرةالدراسه -  شارع المنصوريه 187الدراسة81
القاهرة ميدان عرابى  4التوفيقية82
القليوبيةمحافظة القليوبية- مدينة العبور - الحي السابع - مول تاون ستار العبور- تاون ستار 83
القليوبيةبجوار مستشفى الراعى الصالح/ شارع سعد زغلول بنها84
القليوبيةالقليوبية- شبين القناطر - منطقة المرور القديم - شارع الشرفا شبين القناطر85
القليوبيةمحافظة القليوبية- قليوب - طريق القناطر - شارع العاشر من رمضان قليوب86
القليوبيةشبرا الخيمة- شارع سند أرض نوبار شبرا الخيمة87
القليوبيةالقناطر الخيرية - تقسيم شركة القاهرة للزيوت والصابون خلف شركة المحالج المصرية القناطر الخيرية88
المنوفيةالمنوفية - شبين الكوم - شارع الجالء ناصية شارع الشهيد عبدالمنعم حمزة شبين الكوم89
المنوفيةمنوف-ميدان الجالء - شارع بورسعيد منوف90
المنياش الجيش- ميدان الساعة المنيا91
المنيامغاغة-  شارع الجمهوريه مغاغة92
المنيابنى مزار- شارع االبراهيميه بني مزار93

المحافظةالعنـوان (المكتب / الفرع  )إسم م
المنياطريق مصر اسوان الزراعى- شارع بنك مصر ملوي94
أسواناسوان-  كورنيش  النيل أسوان95
أسوانمحافظة أسوان  – مدينة كوم امبو – أمام قسم الشرطة وبجوار المحكمة – شارع بورسعيد كوم أمبو96
أسوانمحافظة أسوان- طريق السادات - حي الشروق السد العالي97
أسوانمحافظة أسوان- مدينة إدفو - شارع كورنيش النيل كورنيش النيل إدفو98
أسيوطاسيوط- ميدان البنوك - شارع سعد زغلولأسيوط99

أسيوطديروط - شارع سعد زغلول ديروط100
أسيوطابو تيج- شارع الجالء أبو تيج101
أسيوطمحافظة أسيوط- مدينة أبنوب - شارع أسيوط أبنوب102
بني سويف يوليو الرياضى سابقا بنى سويف23شارع بني سويف103
بني سويفببا- شارع التحرير ببا104
بني سويفمحافظة بني سويف-الواسطى - بجوار عمر أفندي - شارع طراد النيل الواسطي105
بورسعيدبور سعيد- شارع السلطان حسين ــ مبنى فيربور 5السلطان حسين- بورسعيد 106
جنوب سيناءجنوب سيناء- رأس سدر - طريق القاهره شرم الشيخ رأس سدر107
جنوب سيناءجنوب سيناء ــ الطور- شارع الشهيد احمد حمدى طور سيناء108
جنوب سيناءمجمع البنوك شرم الشيخ شرم الشيخ109
جنوب سيناءمدينة دهب - بجوار محطة تحلية مياه دهب -  خدمات المشربة 4قطعة رقم دهب 110
دمياط شارع سعد زغلول ــ دمياط 35دمياط111
دمياطالمطرية-شارع سامى شلباية المنزلة112
دمياط شارع كورنيش النيل  14فارسكور113
دمياطعمارات الدلتا دمياط الجديدة 11 عمارة 1 مجاورة 1الحي دمياط الجديدة114
سوهاجسوهاج      -  شارع القيساريه 17 سوهاج115
سوهاجطهطا-  شارع محمد فريد 40طهطا116
سوهاججرجا- شارع سعد زغلول جرجا117
سوهاجمحافظة سوهاج- مدينة أخميم - بجوار شركة مصر لتأمينات الحياة - شارع حلمي الشريف سابقاً -  يوليو 26أخميم118
شمال سيناءالعريش -أمام المجلس المحلى  - 19 يوليو رقم 26شارع العريش119
قناشارع بورسعيد  قناقنا 120
قنانجع حمادى- ش بورسعيد من شارع المحطة نجع حمادي121
قنامحافظة قنا- مدينة قوص - شارع طريق النصر قوص122
كفرالشيخكفر الشيخ-شارع صالح سالم كفر الشيخ123
كفرالشيخدسوق ــ كفر الشيخ- شارع الجيش دسوق124
كفرالشيخكفر الشيخ- بلطيم - شارع التحرير بلطيم125
مطروح شارع الجالء ــ مرسى مطروح 18مرسي مطروح126
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بحث محمد ص���اح الدين مصطفى، وزير الدول���ة لإلنتاج الحربي، مع 
السفير أيمن ثروت، أمني سفير مصر لدى جمهورية كرواتيا، سبل تعزيز 

العاقات االقتصادية واالستثمارية بني الجانبني.
وأوضح وزي���ر الدولة لإلنتاج الحربي، أن ه���ذا اللقاء يأتي بهدف بحث 
س���بل تعزيز العاق���ات التجارية واالس���تثمارية الثنائية ب���ني الجانبني، 
وفت���ح آفاق جدي���دة للتعاون مع جمهورية كرواتي���ا في مختلف املجاالت 

الصناعي���ة، وكذا جذب اس���تثمارات للس���وق املصرية ف���ي ظل الفرص 
االس���تثمارية املتاحة واإلصاحات االقتصادي���ة التي تمت بالدولة خال 
الفت���رة املاضية.. وأض���اف أن اللقاء يهدف أيًضا إيج���اد فرص إقامة 
ش���راكات ثنائية تعود بالنفع على كا الطرفني، مؤكًدا على اهتمام الدولة 
املصرية بالتوس���ع في جذب املزيد من االستثمارات، ومعرًبا عن ترحيب 

وزارة اإلنتاج الحربي باستقبال الوفود الفنية للشركات الكرواتية.

اإلنتاج احلربي تبحث استقطاب 
استثمارات وإقامة شراكات مع كرواتيا 

مبختلف مجاالت التصنيع

 

 »السويدي إليكتريك« تعتزم 
إنشاء مدينة صناعية في مصر على 

مساحة 5 ماليين متر

التق���ى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
محمود عصمت، وزي���ر قطاع األعمال العام؛ ملتابعة عدد 

من ملفات عمل الوزارة خال الفترة الراهنة.
وأك���د رئيس الوزراء، حرص الدول���ة على تحقيق اإلدارة 
املثلى للش���ركات التابعة لقطاع األعمال العام، واألصول 
اململوك���ة لها، باعتبار ه���ذا القطاع ركيزة رئيس���ية في 
النه���وض بقط���اع الصناع���ة ال���ذي يمثل قاط���رة دفع 

االقتصاد الوطني.
واس���تعرض الوزي���ر، خال اللق���اء، املوق���ف التنفيذي 
ملش���روع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، 
ف���ي عدة محافظ���ات، ضمن خطة الدول���ة للنهوض بهذا 
املجال االس���تراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نس���بية 

فيه، السيما املدخات والخبرات الفنية املدربة.
وتناول عصمت، خطة تطوير واستغال األراضي اململوكة 
للش���ركات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام؛ للوصول 
إلى االس���تفادة على الوجه األمثل من هذه األصول ذات 
القيمة الكبيرة؛ من أجل تحقيق عائد اقتصادي يس���اهم 
في نمو تلك الش���ركات، وتعزيز قدراتها، وبالتالي زيادة 

اإلنتاج وفرص العمل والتشغيل.
وتطرق إل���ى دور وزارة قطاع األعم���ال العام في تطوير 
ودعم قط���اع الصناعة بمختلف مجاالت���ه، في إطار من 
تعزيز الش���راكة مع القطاع الخاص، حيث تناول موقف 
تطوير عدد من املش���روعات في مجال صناعة األلومنيوم 

لدعم هذه الصناعة املهمة.

أك���د عمر جودة عضو مجل���س االدارة املنتدب والرئيس 
التنفيذي لش���ركة مصر للتأمني، تحقيق الش���ركة لنتائج 
تط���ور ف���ي االداء والنجاح في تحقيق مع���دالت نمو غير 
مس���بوقة تعكس���ها األرقام واالنج���ازات املحققة خال 
النص���ف األول من الع���ام املالي حت���ى 31/12/2022، 
فقد بلغ���ت معدالت النمو في اقس���اط التأمني املباش���ر 
23%، بينما نجحت الش���ركة في تحقيق معدالت نمو في 
اقس���اط التأمني الوارد بلغت 31 لتحقق الش���ركة خال 
الس���تة أش���هر املاضية إجمالي معدل نم���و 24%، وهو 
م���ا يعكس نج���اح وتفوق االس���تراتيجة الت���ى تنتهجها 
الشركة والتي استطاعت بها تحقيق هذه االنجازات رغم 

التحديات التي تواجه االقتصاد العاملي ككل.
يذكر أن الش���ركة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية خال 
العام املال���ي املنتهي في 30/6/20،22 فقد بلغت صافي 
األرب���اح املحققة مبلغ وق���دره 2.738 مليار جنيه، بينما 
بلغ إجمالي استثمارات الشركة مبلغ وقدره 39.7 مليار 
جنيه، وحققت الش���ركة جملة أقساط بلغت 10.4 مليار 
جنيه، باإلضافة إلى نجاح الش���ركة ف���ي تدعيم مركزها 
املال���ي وقوتها املالية كأكبر كي���ان تأميني في مصر يوفر 
حماية متميزة للعماء مستندة على قواعد قوية من املاءة 
املالية للش���ركة من خال زيادة رأس املال املدفوع إلى 8 
مليار جنيه بداًل من 6 مليار جنيه وكذلك زيادة رأس املال 
املرخص به إلى 15 مليار جنيه، ورأس املال املصدر ل�10 

مليارات جنيه.
وأكد جودة، أن الش���ركة تواصل مسيرتها الناجحة في 
ابت���كار حلول تأمينية تلب���ي احتياجات عمائها وتوظيف 
التكنولوجي���ا الحديثة والتح���ول الرقم���ي لتقديم خدمة 
تأمينية متميزة لعماء الش���ركة، فقد نجحت الشركة في 
االنتهاء من تنفيذ وتش���غيل نظام التأم���ني الجديد الذي 
ت���م تطبيقه على كافة افرع التأم���ني بهدف تحديث أنظمة 
التأمني األساس���ية وتطوير العمليات الرئيس���ية، وتيسير 
كف���اءة عمليات االكتت���اب واملطالبات لتطوي���ر آلية العمل 

اليومية.
وأوضح أن هذا هو العهد وامليثاق الذي تلتزم به الشركة 

منذ نش���أتها في أن عماءها على قمة أولوياتها، مضيًفا 
أن الش���ركة استطاعت بكل فخر واعتزاز أن تحظى بثقة 
مؤسس���ات التصنيف العاملي���ة، فقد أكدت مؤسس���ات 
التصني���ف العاملي���ة على ثقته���ا في أداء ش���ركة مصر 
للتأمني وقدرتها ومكانتها املتميزة، فقد حصلت الش���ركة 

على تصنيف من مؤسستني عامليتني للتصنيف.
وأكدت مؤسس���ة »A best« العاملي���ة املتخصصة في 
تصنيف ش���ركات التأمني على تصني���ف مصر للتأمني 
العامل���ي ف���ي 2021/2022، وحصل���ت الش���ركة على 
تصنيف »B+« لقوة مركزه���ا املالي وتصنيف ائتماني 
»bbb«، وال���ذي يوضح مدى قدرتها عل���ى الوفاء بكل 
التزاماتها، مع نظرة مس���تقبلية مستقرة لكا التصنيفني 

.»Stable Outlook«
وفي وقت سابق قامت مؤسسة »Fitch« العاملية بتثبيت 
تصنيف ش���ركة مصر للتأمني عن���د »egy +AA« مع 
نظرة مستقبلية مس���تقرة، وهو أعلى تصنيف قد تمنحه 
ش���ركة فيتش العاملية ملؤسسة مصرية؛ نظًرا ملكانتها في 
س���وق التامني املصري، ومركز الش���ركة املتميز كأكبر 
ش���ركة تأمني في الس���وق وقاعدتها الرأس���مالية القوية 
وأدائها املالي املتميز، واس���تراتيجية االستثمار الرشيدة 

فيها.

أك���د النائب أحمد عاش���ور عضو لجنة الق���وى العاملة 
بمجلس النواب، أن شركة الس���كر للصناعات التكاملية 
»س���كر الحوامدية«، التابعة للشركة القابضة للصناعات 
الغذائية، وتش���رف عليه���ا وزارة التموين، مهددة بكارثة 

كبيرة.
وأضاف عاشور، مخاطًبا الدكتور علي املصيلحي، وزير 
التموين، أن هذه الش���ركة التي أنش���ئت منذ عام 1868، 
كانت أمورها املادية مس���تقرة وتحق���ق أرباحا، إال أنها 
عان���ت من أزمة كبيرة في الفت���رة األخيرة وتحديًدا آخر 

3 سنوات.
وأكد أن كل منتجات الس���كر التي تتم في شركة السكر 
يتم توريدها لهيئة الس���لع التموينية التي توزعها بدروها 
على التجار وتجمع أموالها، إال أنها ال تس���ددها لشركة 

السكر.
وكشف حجم األضرار التي تعرضت لها الشركة نتيجة 
ه���ذا األمر، موضًحا أن مديونيات ش���ركة الس���كر لدى 
هيئة الس���لع التموينية تخطت مليارات الجنيهات، ومن ثم 
لجأت شركة السكر للحصول على قروض لسداد رواتب 
العمال، في مفارقة غريبة وعجيبة، مما يهدد باختفاء منتج 

السكر من السوق إذا توقفت هذه الشركة عن العمل.
وطال���ب عاش���ور، وزير التموين بس���رعة إيج���اد حلول 
س���ريعة وجوهري���ة لهذه الكارثة، حتى تس���ترد ش���ركة 
السكر أموالها، وتستمر عجلة الدوران، مما يحافظ على 
هذه الصناعة االس���تراتيجية، الت���ي ال يمكن ألي منزل 

مصري االستغناء عنها.

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى 
القابضة، تحقيق صافي مبيعات 

بلغت 33.2 مليار جنيه عن 
السنة املالية 2022، ليتخطى 

مستهدف مبيعاتها لعام 2022 
املتوقعة والبالغة 26.24 مليار 

جنيه، بواقع %28.
ويأتي ذلك على الرغم من 

استمرار التداعيات املعاكسة 
الناجمة عن الصراع العسكري 

في أوروبا، الذي أدى إلى تفاقم 
آثار التحديات التي يواجهها 

االقتصاد الكلي بالفعل في 
أعقاب أزمة الوباء العاملي.

وأرجعت املجموعة، الزيادة 
القوية في املبيعات هذا العام 

نتيجة االستفادة من انخفاض 
قيمة الجنيه املصري طوال 

عام 2022، مما زاد من جاذبية 
االستثمار في سوق العقارات 
في مصر، خاصة في املشاريع 

الراسخة مثل مدينتي التي 
طورتها العالمة التجارية 

العقارية الكبيرة واملوثوقة مثل 
.»TMG«

قال الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، إن 

الحكومة تلقت طلًبا من 
مجموعة السويدي إليكتريك 

إلنشاء منطقة صناعية جديدة 
بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي 

من املخطط أن يتم تنفيذها 
عبر نظام املطور الصناعي، 

بالقرب من امليناء الجاف الذي 
يتم تنفيذه بمدينة السادس 

من أكتوبر.
وأكد مدبولي، أن الحكومة 

ترحب وتدعم القطاع 
الصناعي، قائال: »كل ما يهمنا 

في هذا السياق هو اإلسراع 
في عملية تنمية املنطقة 

الصناعية املقترحة، وذلك فيما 
يتعلق بسرعة توصيل املرافق، 

وبناء املصانع وتشغيلها، 
خاصة أن لدينا تجربة سابقة 

مع بعض املطورين الصناعيني 
كانت تستغرق فيها عملية 
تنمية األراضي الصناعية 

سنوات عديدة، وهذا من شأنه 
تعطيل التنمية في املنطقة 

بوجه عام«، مشدًدا على أن 
الحكومة لن تكسب جنيًها 

واحًدا من ثمن هذه األراضي 
الصناعية، وما يهمنا هو 
التنمية، وسرعة تشغيل 

املصانع.

شيماء مرسي

خطة تطوير واستغالل أراضي اشركات قطاع 
األعمال العام علي طاولة احلكومة

عمر جودة يستعرض  استراتيجية مصر للتأمني يف 
توظيف التكنولوجيا احلديثة خالل 2023

برملاني: مديونيات باملليارات لشركة سكر احلوامدية 
لدى هيئة السلع التموينية

»راكتا« تصدر 
بيانًا توضيحيًا بعد قرار 

وزير قطاع األعمال بإقالة 
مجلس إدارتها

33.2 مليار جنيه
 صافي مبيعات مجموعة 

طلعت مصطفي عن السنة 
المالية 2022

أصدرت شركة العامة 
لصناعة الورق »راكتا«، 

بياًنا توضيحًيا بشأن قيام 
وزير قطاع األعمال بإقالة 

مجلس اإلدارة؛ بسبب سوء 
حالة خطوط اإلنتاج وعدم 

الصيانة وإهمال املباني.
وقالت الشركة، في بيان 

، إن مجلس اإلدارة الحالي 
مستمر في العمل والعضو 

املنتدب التنفيذي لحني 
قيام القابضة للصناعات 

الكيماوية بتغيير ممثليها 
بمجلس اإلدارة.

وكان محمود عصمت، 
وزير قطاع األعمال العام، 

أجرى زيارة مفاجئة 
للشركة العامة لصناعة 
الورق )راكتا( بمحافظة 

اإلسكندرية؛ ملراجعة صيانة 
املاكينات وخطوط االنتاج، 

وذلك تمهيدا إلحياء صناعة 
الورق بالشراكة مع مستثمر 

استراتيجي.
ووجه الوزير، على الفور، 

بإقالة مجلس إدارة الشركة؛ 
بسبب سوء حالة خطوط 

اإلنتاج وعدم صيانة املعدات 
واإلهمال، وعدم القيام 

بواجبات العمل.

اسالم عبدالفتاح

رئيس 
 »اقتصادية  قناة 

السويس »  :  134 شركة 
صينية في المنطقة 

االقتصادية  للقناة و العام 
الحالي سيشهد افتتاح 

العديد من المشاريع 
الصينية  

 نظمت جمعية الصداقة املصرية - الصينية بالتعاون مع 
الس���فارة الصينية بالقاه���رة   فعاليات “منتدى التعاون 
االقتصادي واالستثماري املصري الصيني”  ، بمشاركة 
موسعة من مسؤولني وخبراء  ،   من بينهم الدكتورة هالة 
الس���عيد وزيرة التخطيط والتنمي���ة االقتصادية  ، ووليد 
جم���ال الدين، رئيس الهيئة العام���ة للمنطقة االقتصادية 
بقناة الس���ويس، وحس���ام هيب���ة، رئيس الهيئ���ة العامة 
لاس���تثمار واملناطق الحرة،  و السفير لياو لي تشيانغ، 

سفير جمهورية الصني الشعبية في القاهرة    .
كما ألقى كل من وزير التجارة والصناعة وعمرو موسى 
األم���ني العام األس���بق لجامعة ال���دول العربية والرئيس 
الفخ���ري ملجل���س جمعية األعم���ال املصري���ة الصينية 
والس���فير أحمد والي رئيس جمعي���ة الصداقة املصرية 
الصيني���ة، كلمات خ���ال فعاليات املنت���دى تتعلق بقوة 

العاقات املتنامية بني مصر والصني.
وعل���ى الجانب الصيني، ألقى كل من الس���فير الصيني 
َلدى القاهرة ورئي���س الغرفة الصينية للتجارة في مصر 
كلمت���ني باملنتدي الذي ش���هد أيضا مش���اركة مجموعة 
كبيرة من ممثلي الش���ركات املصري���ة والصينية، والتي 
عبرت كلماتهم عن جهود وسبل دعم التعاون بني البلدين 
الصديقني في مج���االت التعمير والبنية التحتية، والطاقة 
النظيف���ة والتحول إل���ى االقتصاد األخض���ر، وصناعة 
الس���يارات التقليدية والكهربائي���ة، والصناعة وتوطينها 
في مصر ونقل التكنولوجيا، فضا عن التعاون املصري 
الصيني في مجال االقتصاد واالستثمارات االقتصادية 
في املنطقة االقتصادية بقناة السويس وربط أجندة مصر 

2030 بمبادرة الحزام والطريق الصينية.
كما ش���هد املنتدي مشاركة تشانج ويتشاي، رئيس غرفة 
التجارة الصينية في مصر، وعدد من رؤس���اء الشركات 
املصرية والصينية ،  إلي جانب  مشاركة عريضة ملمثلي 
عدد من املؤسسات االقتصادية ومراكز الفكر واألوساط 
األكاديمي���ة ومنظمات املجتمع املدن���ي والتي احتفت بها 
الدول���ة املصرية خال ع���ام 2022، حيث عكس املنتدى 
مرة أخ���رى أهمية الدور الذي يمك���ن أن تلعبه منظمات 
املجتمع املدن���ي والجمعيات األهلية ف���ي تعزيز عاقات 
الدولة بالقوى والبلدان األخ���رى، كما عكس قدر اآلفاق 
الواس���عة للتع���اون بني مصر والصني والذي يس���تدعي 
أن تق���وم الدولتني بتوظيفه بما يحق���ق تطلعات ومصالح 

الشعبني الصديقني.
وقال أحمد سام الخبير في الشؤون الصينية واملستشار 
اإلعامي الس���ابق بالسفارة املصرية في بكني إن جمعية 
الصداقة كانت قد طرحت فكرة املنتدى منذ عدة أش���هر 
كأحد أولى النشاطات املواكبة الحتفال الجمعية بالذكرى 
ال 65 إلنش���ائها في عام 1958 كأولى جمعيات املجتمع 
األهل���ي في مصر واملنطقة العربي���ة وأفريقيا التي تعنى 

بالشؤون الصينية والعاقات مع الصني.
وأضاف أن جمعية الصداقة املصرية الصينية من منطلق 
إدراكها بأن عاقات التعاون بني مصر والصني س���وف 
تعود لس���يرتها األولى بعد ثاثة أع���وام من القيود بفعل 
جائحة كورون���ا، كانت حريصة على أن يتم الحفاظ على 
الزخ���م الذي تحقق م���ع انعقاد القم���ة العربية الصينية 
األولى في الرياض في ديس���مبر املاضي، والقمة الهامة 
الت���ي جمعت الرئيس عب���د الفتاح السيس���ي والرئيس 
الصين���ي على هامش القمة العربية الصينية والتي كانت 
ق���وة دفع النطاقة جدي���دة في عاق���ات الدولتني خال 

املرحلة القادمة.
تعزيز العالقات الثنائية 

 وف���ي كلمتها ، أوضحت الدكتورة هالة الس���عيد وزيرة 
التخطي���ط والتنمية االقتصادي���ة   أن املنتدى يمثل حدًثا 
مهًما في س���بيل تعزيز العاقات املصرية الصينية، حيث 
يأتي في مرحلة شديدة الدقة يشهدها العالم، كما تغطي 
موضوعاته مجاالت حيوية ومتنوعة للتعاون بني البلدين.

وأكدت السعيد أهمية ومتانة العاقات املصرية الصينية؛ 
حيث أنها عاقاٍت ذات م���اٍض عريق، ترتكز على ثوابٍت 
أصيلة، وينتظرها مس���تقبٌل واعد؛ مش���يرة إلى الروابط 
التاريخية والحضارية والثقافية التي طاملا جمعت البلدين 
من خ���ال طريق الحري���ر البري، وتمت���د آفاقه وصواًل 
للتعاون من خال محور قناة الس���ويس، متابعه أن ذلك 
يعزز الصداقة واالحترام املتبادل الذي يجمع الش���عبني، 
واالهتم���ام والدعم ال���ذي ُتوِليه القيادة السياس���ية في 
البلدين لتطوير تلك العاقات وتنميتها، في ضوء عاقات 
الشراكة االستراتيجية الش���املة بني البلدين والزيارات 
واللقاءات املتبادلة والتي تكللت مؤخرا باللقاء الذي جمع 
زعيمي البلدين على هامش القمة العربية الصينية األولى 

في الرياض في ديسمبر املاضي. 
وأش���ارت الس���عيد إلى نج���اح البلدين رغ���م التحديات 
واملتغيرات االقليمية الدولية ف���ي تعزيز عاقات التعاون 
الثنائي االقتصادي واالس���تثماري، موضحه أن التبادل 
التجاري بني البلدين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 
37% على أساس سنوي حيث وصل إلى 13 مليار دوالر 
خال ال� 9 أش���هر األولى م���ن 2022، مضيفه أن حجم 
االس���تثمارات الصينية في مصر ج���اءت في العديد من 
املش���روعات اإلنتاجية والقطاعات الحيوي���ة منها قطاع 
الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

 وتابع���ت الس���عيد أن العاق���ات ب���ني مص���ر والصني 
أثبت���ت قدرتها على مواكبة التح���والت والتغيرات املحلية 
واإلقليمية والدولية، حيث التقت إرادة البلدين وس���عيهما 
الحثيث في املشاركة الفاعلة في جهود التنمية ومواجهة 
التحدي���ات االقتصادية والجيوسياس���ية غير املس���بوقة 
التي يش���هدها العالم، متابعه أن ذلك جعل العاقات بني 
مصر والصني نموذًجا واعًدا للش���راكة والتعاون املثمر، 
خاصة في ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانيات بش���رية 
ومادية هائلة تجعل منهما سوًقا كبيرة للمنتجات والعمل، 
مضيف���ه أن التجربة التنموية الثرية للبلدين تخلق العديد 
م���ن الفرص املتاحة للتعاون واالس���تثمار املش���ترك بني 

القطاعني العام والخاص في البلدين.
 وتابع���ت وزي���رة التخطيط  أن جمهوري���ة الصني لديها 
تجرب���ة تنموية ملهمة؛ تحظى بإش���ادة وتقدي���ر العالم، 
وتمي���زت بقدر كبير من الش���مول للنواح���ي االقتصادية 
واالجتماعي���ة، وحق���ق االقتصاد الصيني م���ن خالها 
نجاح���ات كبيرة خاص���ة في مجال تش���جيع التصنيع، 
وزي���ادة التصدير، وجذب االس���تثمار املحلي واألجنبي، 

والحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.
 وأش���ارت   إلى جهود مصر الحثيثة والبرامج الطموحة 
لتحقيق التنمية الش���املة واملس���تدامة م���ن خال “رؤية 

مصر2030”، ومواصلة تنفيذ برنامج إصاحات هيكلة 
جادة في إطار البرنام���ج الوطني لإلصاح االقتصادي 
واالجتماع���ي، مؤكده أن مصر تتمت���ع باقتصاد متنوع، 
اس���تطاع رغم تعاظ���م التحديات أن يحق���ق العديد من 
املؤش���رات اإليجابية، منها تحقيق مع���دل نمو بلغ 5.6 

قبل األزمات االخيرة. 
واستعرضت الس���عيد جهود الدولة املصرية الستكمال 
تلك املس���يرة التنموية بتهيئة البيئة الجاذبة لاس���تثمار 
الخ���اص املحلي واألجنبي، متابع���ه أن التجربة التنموية 
املصرية ش���هدت مس���ارات مختلفة أولهما االس���تمرار 
ف���ي اس���تقرار الدولة املصري���ة من خال االس���تثمار 
ف���ي البنية التحتي���ة، متابعه أنه كان مه���م تدخل الدولة 
لاس���تثمار في البنية التحتية من كهرباء وش���بكة طرق 
واملوان���ئ املصري���ة وذلك لتهيئة ج���ودة الحياة للمواطن 
املصري، وبه���دف توافر بنية تحتية جاذبة لاس���تثمار 
املحلي واألجنبي، مش���يرة كذلك إل���ى مرحلة اإلصاح 
الهيكل���ي، موضحه ان الدولة تس���تكمل في تلك املرحلة 
برنامج اإلصاح االقتصادي الذي تم إطاقه في 2016، 
حيث تتم بش���كل تشاركي مع القطاع الخاص واملجتمع 
املدني ومجتمع األعمال واملفكرين ومراكز األبحاث فهي 
خطة الدولة املصرية وليس���ت خطة الحكومة، متابعه أن 
خال خطة اإلصاح الهيكل���ي تم التركيز على عدد من 
املح���اور التي تضمنت تعزيز ق���درة االقتصاد املصري 
على الصمود وذل���ك باالرتكاز على االقتصاد الحقيقي، 
بالتركي���ز عل���ى القدرة التنافس���ية لقطاع���ات الصناعة 
والزراع���ة واالتصاالت، متابعه أن املحور األول من خطة 
اإلصاح الهيكلي تركز على تلك القطاعات وتوجيه قطاع 
االقتصاد الحقيقي بزيادة نس���بته من 25% إلى 35% من 
الناتج، وبالتالي توجي���ه املنتجات بأن تصبح أكثر قدرة 
على التنافسية وبالتالي يصبح االقتصاد أكثر قدرة على 
مواجه���ة الصدمات الخارجية التي يعان���ي منها العالم 

أجمع.
 وتابعت الس���عيد الحديث ح���ول محاور خطة اإلصاح 
الفته إلى تعزيز ق���درة االقتصاد الخاص، مؤكده أهمية 
مشاركة القطاع الخاص باعتباره الشريك األساسي في 
عملية التنمية واملشغل األساسي لقوة العمل حيث يسهم 
في تشغيل 82% من العمالة املصرية، مشيرة إلى إطاق 
وثيقة سياس���ة ملكية الدولة التي تأت���ي في إطار تعزيز 
دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وخلق البيئة 

االقتصادية الداعمة والجاذبة لاس���تثمارات لوضع 
األس���س واملرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في 

النش���اط االقتصادي، مشيرة كذلك إلى قيام 
الدول���ة بوض���ع الحواف���ز وتفعيل بعض 

األمور املوجودة في قانون االستثمار 
والت���ي لم تكن مفعلة مس���بًقا مثل 

الرخص���ة الذهبي���ة وأخ���رى 
الصناعات  بتوطني  املتعلقة 
الصناع���ات  خاص���ة 

الخضراء.
 كما أشارت السعيد إلى 
تحدي���ث قانون مش���اركة 
القطاع الخاص مع الدولة 

في مشروعات البنية التحتية، 
من أجل مزيد من تس���هيل دور 

القطاع الخاص في تلك املشروعات، 
الفت���ه كذل���ك إل���ى إنش���اء الصندوق 

الس���يادي املصري ليكن ذراًعا استثمارًيا 
مهًما للدولة، لخلق آلية يستطيع القطاع الخاص 

التعامل معها س���واء في تعظي���م العائد في أصول 
الدولة املس���تغلة اس���تغال غير كفؤ، وغير املس���تغلة، 
أو بالدخول في اس���تثمار مباش���ر مع القطاع الخاص، 
مش���يرة إلى البدء في تس���ريع دور املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس كمركز مالي ولوجيستي يمكن العمل معه 
لتعظيم دور القطاع الخاص من مشروعات مختلفة كثيرة 
من توطني صناعات أو توطني مشروعات خاصة بالطاقة 
الجديدة واملتجددة كمش���روعات الهيدروجني األخضر، 
موضح���ه أن مصر حالًي���ا تتحول لتكن مرك���ز إقليمي 

ودولي ملشروعات الهيدروجني األخضر.
 أضاف���ت وزي���رة التخطي���ط أن���ه لدين���ا أكث���ر من 15 
اتفاقية معظمها تحالف���ات دولية ومصرية لجعل املنطقة 
االقتصادي���ة ه���ي املنتج الرئيس���ي لتلك املش���روعات 
الخاص���ة بالطاقة الجديدة واملتج���ددة وغيرها الخاصة 
بتحلية املياه والتي يعمل عليها الصندوق الس���يادي مع 

مجموعة من املؤسسات الدولية.
 وأش���ارت الس���عيد خال كلمتها إلى استضافة مصر 
مؤتمر املناخ COP27، الفته كذلك إلى نجاح مصر في 
إطاق الس���ندات الخضراء ألول مره لتمويل املشروعات 
الخضراء  ، مش���يرة إلى استهداف الخطة االستثمارية 
للدول���ة زيادة املش���روعات الخضراء والتي تس���هم في 
اس���تدامة امل���وارد والحف���اظ عليها من أج���ل األجيال 

القادم���ة، فضًا عن إط���اق معايير االس���تدامة البيئية 
لكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تعمل عليها كل 
املؤسسات وتأخذها في االعتبار عند وضع املشروعات 

الخاصة بها.
مشروعات جديدة 

من جانبه ، قال وليد جم���ال الدين، رئيس الهيئة العامة 
للمنطق���ة االقتصادية بقناة الس���ويس، إن هناك حوالي 
134 شركة صينية في املنطقة االقتصادية لقناة السويس 
وأن العام الحالي سيش���هد افتتاح العديد من املشاريع 

الصينية باملنطقة االقتصادية التي كانت تحت االنشاء.
وأض���اف جم���ال الدي���ن، خ���ال منت���دى االقتص���اد 
واالس���تثمار الصيني املص���ري : »إنن���ا نعتزم إطاق 
جولة ترويجية للصني خ���ال العام الحالي إلبراز ما تم 
إنج���ازه في البنية التحتية ف���ي املنطقة لجذب العديد من 
االس���تثمارات الصينية«، ذاكرا أن حجم االستثمار في 

البنية التحتية بلغ 3 مليارات دوالر حتى وقتنا الحالي.
وأش���ار إل���ى االنتهاء م���ن تطوير ميناء العني الس���خنة 
خال العام الحالي، مردفا: »هناك العديد من املحفزات 
االس���تثمارية الت���ي تش���جع املس���تثمرين عل���ى إقامة 
مشروعات داخل املنطقة االقتصادية في حالة التصدير 
ُيعفى املصدر من الجمارك بش���كل ت���ام كما أن املنطقة 
تسمح بامللكية األجنبية للمشروعات القائمة بنسبة %100 
باإلضافة إلى حوافز خاصة للصناعات التي تشغل أكثر 

من 5 آالف عامل«.
وفي كلمته ، قال السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية 
الصني الشعبية لدى القاهرة إن الشركات الصينية تعمل 
بكل جدية على توس���يع الس���وق املحلية وخدمة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في مصر، بما ترك »لون أحمر 

صيني« في طريقة مصر نحو النهضة.
وتاب���ع تش���يانج: »بصفتي س���فيًرا للص���ني في مصر، 
يس���عدني كثيرا أن أرى أن التع���اون الودي بني الصني 
ومص���ر أصبح أقوى بعد نجاحن���ا في مواجهة تحديات 

الجائحة والتعافي البطيء لاقتصاد العاملي«.
واس���تكمل الس���فير بقوله  :  يقول مثل قديم » الوصول 
غالًبا هو بداية الرحلة الحقيقية » ،  لذا سيشهد السور 
العظيم واألهرامات تضامننا وتعاوننا في املستقبل، ففي 
الس���نوات الثاث إلى الخمس القادمة، نس���عى لتعزيز 
التنمية عالية الجودة في إطار »الحزام والطريق« وتنفيذ 
»األعم���ال الثمانية املش���تركة« للقم���ة الصينية العربية 
األولى، وإثراء مقومات التعاون الثنائي للحصول 
عل���ى النتائج املبكرة في املج���االت الثمانية: 
التنمي���ة واألم���ن الغذائ���ي والصح���ة، 
واالبت���كار األخض���ر وأم���ن الطاقة 
والح���وار الحض���اري، وتأهي���ل 

الشباب واألمن واالستقرار.
»ف���ي  الس���فير:  وتاب���ع 
نفس���ه،  الوق���ت 
س���نواصل تش���جيع 
الصينية  الش���ركات 
مع  التع���اون  عل���ى 
املصرية  الش���ركات 
ف���ي املج���االت العدة 
والطاقة  التصني���ع  مثل 
والنقل واملوانئ  والكهرب���اء 
اللوجس���تية  والخدم���ات 
اس���تنادا  والطيران،  والتكنولوجيا 
إلى مزايا مص���ر الجغرافية وظروفها 
املواتية للتج���ارة الدولة والتكلفة املنخفضة 

للعناصر اإلنتاجية«.
وأوضح السفير تشيانج أن تنفيذ »األعمال الثمانية 
املش���تركة« س���يضخ دفعة جديدة في التعاون الثنائي، 
والنتائ���ج املثمرة للتعاون البراجماتي بني الصني ومصر 

ستفيد الشعبني بشكل أفضل.
و قال عمرو موسي الرئيس الشرفي ملجلس أمناء جمعية 
رج���ال األعمال املصريني الصيني���ني ، إن هناك عاقات 
طيبة بني مصر والصني وإن الشراكة االقتصادية بينهم 

مفيدة ومريحة للطرفني معا.
وطالب موسى، خال كلمته بأن يكون قطاع التكنولوجيا 
على رأس األنش���طة االس���تثمارية ب���ني مصر والصني، 
ذاكرا أن االستثمار في التكنولوجيا األفضل فى التنمية 

لاقتصاد املصري والصيني.
وذكر موس���ى، أن وثيقة مليكة الدولة من أهم الخطوات 
الت���ي تم اتخاذه���ا خال الفترة املاضي���ة ويجب متابعة 

تنفذها ومراقبة نتائجها.
وقال حس���ام هيبة رئيس الهيئة العامة لاس���تثمار، إن 
هناك نحو 2000 شركة مساهمة صينية تعمل في مصر 
بمختلف القطاعات الصناعية باس���تمارات كبيرة أبرزها 

صناعات األجهزة الكهربائية واألعاف الحيوانية.

 مشاركة موسعة لوزراء ومسؤولين وخبراء بفعاليات المنتدي 

بالقاهرة وتأكيدات علي قوة العالقات المتنامية بين البلدين 

   وزيرة التخطيط : التبادل التجاري بين البلدين  زاد بنسبة  

37% ووصل إلى 13 مليار دوالر خالل الـ 9 أشهر األولى من 2022

 

املنتدي املصري الصيني .. فعاليات مهمة  علي طريق تعزيز 
التعاون  االقتصادي واالستثماري بني القاهرة وبكني 

محيي السعيد

أعلن���ت وزارة الق���وى العامل���ة بقي���ادة وزيرها حس���ن 
ش���حاتة، عن بروتوك���ول تعاون مرتقب مع ش���ركة ابدأ 
لتنمية املش���روعات ووزارة التج���ارة والصناعة واتحاد 
الصناع���ات وصن���دوق تمويل التدري���ب والتأهيل التابع 
ل�»الق���وى العاملة«، يتضمن تنفيذ خط���ة لتطوير وإدارة 
مراك���ز التدريب التابع���ة لوزارة الق���وى العاملة ووزارة 
الصناعة ومصلحة الكفاية اإلنتاجية، وتوفير تدريب فني 
ومهني وتثقيفي للعمالة املصري���ة طبًقا للمعايير الدولية، 
والس���عي نح���و تغيير الثقاف���ة املجتمعية تج���اه العمالة 
الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خال تطوير 
مؤسس���ات التعليم الفني والتدريب املهني التابعة للدولة؛ 
لتك���ون ذراًعا جديدة من أذرع املبادرة الرئاس���ية حياة 
كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في املدن 
والق���رى األكثر احتياًجا للخدمات، وذلك من خال الدعم 
التمويلي من صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى 

العاملة.
وأوضح���ت أن الوزي���ر، منذ تولي���ه حقيبة ال���وزارة في 
أغس���طس املاضي أكد أن ملف تدريب الشباب على مهن 
يحتاجها سوق العمل، على رأس أولويات الوزارة؛ تنفيًذا 

لتوجيهات الرئيس السيسي.
واجتمع وزي���ر القوى العامل���ة، بوفد من ش���ركة »ابدأ 
لتنمي���ة املش���روعات« برئاس���ة أحم���س ربي���ع، رئيس 
مجلس اإلدارة، وممثلني ع���ن وزارة التجارة والصناعة، 
واتحاد الصناعات، وصن���دوق تمويل التدريب والتأهيل، 
ناق���ش فيه املجتمعون من جمي���ع األطراف املعنية مامح 
البروتوكول املقرر توقيعه قريًبا، وتش���كيل لجنة لصياغة 
النقاط الرئيسية التي ستش���ملها البنود التفصيلية التي 
س���يتم توقيعها بني األطراف والجهات املعنية لتنفيذ خطة 
التطوير بش���كل أكثر تفصيًا، وتحديد األسس واملبادئ 

التي ستحكم التعاون بما يحقق األهداف املنشودة.
وشارك في اللقاء عمرو هزاع، الوزير املفوض ومستشار 

وزي���ر التج���ارة والصناع���ة ورئيس وحدة املش���روعات 
التنموي���ة، والل���واء خالد أب���و مندور، رئي���س مصلحة 
الكفاية اإلنتاجي���ة، وخالد الجندي، باح���ث فني بمكتب 
وزير التج���ارة والصناع���ة، وخالد عب���د العظيم، املدير 
التنفي���ذى التح���اد الصناع���ات املصري���ة، ومحمد عبد 
السام، نائب لجنة التعليم والتدريب باالتحاد، وياسمني 
كمال، مس���اعد رئيس مجلس إدارة شركة ابدأ للتدريب 
والبحث والتطوير، ونهال األش���قر مساعد رئيس مجلس 
اإلدارة لش���ؤون االتصال املؤسس���ي بالش���ركة، وخالد 
خلف، نائب مدير اإلدارة القانونية بالش���ركة، وريهام أبو 
شادي، نائب رئيس وحدة املشروعات التنموية بالشركة، 
وسلمى ياسر، املستشار القانوني بالشركة، ورباب عبد 
الفتاح، مساعد مدير قسم التسويق واالتصال املؤسسي 
بالش���ركة، ومري���م س���امة، محام رئيس مكتب س���مير 
لإلستشارات القانونية، ومن وزارة القوى العاملة إيهاب 
عبد العاطي، املستشار القانوني للوزير، وأيمن قطامش، 
رئيس اإلدارة املركزية للتدريب املهني، وحس���ني صبري 
البكباش���ي، مستش���ار الوزير للمعلومات، وعبد الوهاب 
خضر، املستش���ار اإلعامي واملتحدث الرسمي، ومنال 
عبد العزيز، رئيس اإلدارة املركزية لشؤون مكتب الوزير، 

وطارق صقر، ممثل صندوق الطوارئ.

القوى العاملة: بروتوكول تعاون مرتقب مع »ابدأ« 
لتطوير مراكز التدريب املهني

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676
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بحث حس���ام هيبة، رئي���س الهيئ���ة العامة لاس���تثمار واملناطق 
الحرة، واملستش���ار عماد حفناوي، مستش���ار حكوم���ة الفجيرة 
لش���ؤون املناطق الحرة واألفشور، فرص عقد شراكات استثمارية 
بني مجتمعي األعمال في مصر وإم���ارة الفجيرة بدولة اإلمارات، 
خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

واتف���ق هيبة، وحفناوي، على إقامة فعاليات ُمش���تركة لتطوير 

أدوات وآلي���ات التحكيم التج���اري الدولي، وإع���داد دورات 
تدريبي���ة وتوعوي���ة للعاملني بمج���ال االس���تثمار؛ لتعريفهم 
بتط���ورات التحكي���م الدولي عاملًيا، خاصة مع ما يس���تحدث 
من أنش���طة وممارسات جعلت قدرة الدول على حل النزاعات 
االس���تثمارية ركن أساس���ي ف���ي قياس قدراتها التنافس���ية 

وجاذبية بيئة االستثمار الخاصة بها.

 هيئة االستثمار تبحث 
مع إمارة الفجيرة فرض 

الشراكات االستثمارية

وافق مجلس النواب  برئاس���ة املستشار الدكتور حنفى 
جبال���ى  ، نهائيا ،  على 3 مش���روعات قوانني، بش���أن 
تطوي���ر البني���ة الفوقية وتش���غيل وإدارة مين���اءي العني 
السخن والدخيلة، فى إطار إنشاء محور السخنة الدخيلة 
اللوجيس���تى وربط البحرين املتوسط واألحمر، باإلضافة 
لقانون يمنح وزير البترول الترخيص بالتعاقد للبحث عن 

البترول بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية.
 حي���ث وافق مجل���س النواب على مش���روع قانون ُمقدم 
م���ن الحكومة بمنح الت���زام بناء وتطوي���ر البنية الفوقية، 
واس���تخدام، وإدارة، وتش���غيل، واس���تغال، وصيانة، 
وإعادة تس���ليم محطة حاويات بالرصيف )100( بميناء 

الدخيلة-اإلسكندرية. 
ويأت���ي مش���روع القان���ون اس���تكماال ملخط���ط التطوير 
املوض���وع وال���ذي تضم���ن إنش���اء محور الس���خنة / 
الدخلي���ة الوجيس���تي املتكام���ل للحاويات لرب���ط البحر 
املتوس���ط بالبحر األحمر من خال مينائي السخنة على 
البحر األحمر واإلس���كندرية على البحر املتوس���ط، فقد 
ش���رعت وزارة النقل في تطوير البنية التحتية بامليناءين، 
واس���تخدام نفس اآللية إلنش���اء وتش���غيل وإدارة البنية 
الفوقية ف���ي محطة حاويات متطورة وبقدرات تش���غيلية 
عالية ب���كل ميناء منهما )الس���خنة، واالس���كندرية( من 
خال التفاوض مع مش���غلى محطات الحاويات العامليني 
حتى تم التوافق مع تحالف يضم ش���ركات )هاتشيسون 
إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيس���ون بورت���س بي 100 – 
دخيل���ة كونتينر تير مينالز أوفرس���يز(، والبدء في اتخاذ 
اإلجراءات الازمة ملنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، 
واس���تخدام، وإدارة، وتش���غيل، واس���تغال، وصيانة، 
وإعادة تس���ليم محطة حاويات بالرصيف )100( بميناء 
الدخيلة – اإلس���كندرية ملدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت 
الحكومة بمشروع القانون التزاما بحكم املادة )32( من 
الدستور التي حددت أساليب منح التزام املرافق العامة.

 وج���اء مش���روع القانون في ثاث م���واد متضمنة مادة 
النش���ر حيث نص���ت املادة األولى على من���ح التزام بناء 
وتطوير البنية الفوقية، واس���تخدام، و إدارة، وتش���غيل، 
واس���تغال، وصيان���ة، وإعادة تس���ليم محط���ة حاويات 
بالرصيف )100( بميناء الدخيلة – اإلس���كندرية لشركة 
الدخيل���ة ملحط���ات الحاويات” تحت التأس���يس ش���ركة 
مس���اهمة مصرية بنظام املناطق الحرة الخاصة) شركة 
املشروع(، واملؤسسة من مجموعة شركات )هاتشيسون 
إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيس���ون بورت���س بي 100 – 
دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز( املنبثقة من التحالف 
)هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – ترمینال انفستمنت 
ليميت���د هولدينج إس.إي���ه( وفقا ألح���كام العقد املرافق 

والجداول امللحقة به. 
وح���ددت املادة الثانية من مش���روع القانون مدة االلتزام 
املمنوحة لش���ركة املش���روع املذكورة باملادة األولى ب�30 
عاما تبدأ من تاريخ اس���تام األرض م���ن مانح االلتزام 
، أم���ا املادة الثالثة وهي مادة النش���ر التي حددت تاريخ 

العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 وأكدت لجنة  النقل فى تقريرها أن مشروع القانون جاء 
في اإلطار الدس���توري والقانوني، وأن  تنفيذ مش���روع 
محطة حاويات متطورة بميناء اإلسكندرية يأتى  في إطار 
خطة الدولة للنهوض باملوانئ البحرية املصرية التي وجه 
به���ا الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، وضمن رؤية وزارة 
النقل الش���املة لتطوير وتحديث ميناء اإلسكندرية بهدف 
استيعاب حركة بضائع والحاويات املتزايدة وجذب املزيد 

من االستثمارات الخاصة للعمل في هذا املجال.
 وذكرت اللجنة،  أن التوجه نحو تنفيذ مشروعات املرافق 
العامة من خال إش���راك القطاع الخاص في ذلك، بات 
توجه���ًا وضروريًا لدعم موازن���ات الدولة لكي تتمكن من 
تنفيذ مش���روعاتها التنموي���ة والخدمية واالس���تثمارية 

وأن دراس���ة الج���دوى املعدة لهذا املش���روع مبنية على 
أس���اس منح مدة التزام ثاثني عامًا كفترة تشغيل فعلية 
للمشروع من أجل استرداد رأس املال الضخم املستثمر 

فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون.
 وأضاف���ت  أن العوائ���د االس���تثمارية ملش���روع محطة 
الحاويات على رصيف 100 بميناء اإلسكندرية/الدخيلة، 
س���وف تحدث نقلة نوعية في اإليرادات املتوقعة للميناء، 
و س���توفر ميزة تنافس���ية كبيرة للميناء في مجال النقل 
البح���رى باس���تخدام س���فن الحاوي���ات العماقة، وأن 
الش���روط واألحكام ال���واردة في عقد االلت���زام املرافق 

ملشروع القانون  جاءت متوافقة مع الدستور.
 تطوير “ العني السخنة” 

كم���ا وافق مجلس النواب ،  نهائيا على مش���روع قانون 
ُمقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، 
واس���تخدام، وإدارة، وتش���غيل، واس���تغال، وصيانة، 
وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العني السخنة، وجاء 

مشروع القانون في ثاث مواد متضمنة مادة النشر.
ومنحت املادة األولى الت���زام بناء وتطوير البنية الفوقية، 
واس���تخدام، وإدارة، وتش���غيل، واس���تغال، وصيانة، 
وإعادة تس���ليم محطة حاوي���ات بميناء العني الس���خنة 
لش���ركة البح���ر األحم���ر ملحط���ات الحاوي���ات “تحت 
التأسيس شركة مس���اهمة مصرية بنظام املناطق الحرة 
الخاصة )ش���ركة املش���روع( واملؤسس���ة من مجموعة 
شركات )هاتشيسون بورتس سخنة - ريد سي كونتينر 
تيرمينالز أوفرسيز - سي أم إيه تيرمينالز(، املنبثقة من 
التحالف ) هاتشيس���ون بورت هولدينج ليمتد – س���ي. 
أم. إيه. تيرمينالز إس. إيه، إيس. – كوس���كو ش���يبينج 
بورتس ليمت���د(، وفقا ألحكام العق���د املرافق والجداول 
امللحق���ة به، وحددت املادة الثاني���ة مدة االلتزام املمنوحة 
لش���ركة املشروع املذكورة باملادة األولى ب� 30 عاما تبدأ 

من تاريخ استام األرض من مانح االلتزام.
 أم���ا املادة الثالثة، فهى مادة النش���ر التي حددت تاريخ 

العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 وأش���ارت لجنة النق���ل بمجلس النواب ف���ى تقريرها، 

إلي أن التوجه نحو إش���راك القطاع الخاص في تنفيذ 
مش���روعات املرافق العامة بات توجهًا عامليًا وضروريًا 
لدعم موازن���ات الدول في تنفيذ مش���روعاتها الخدمية 
واالس���تثمارية، وأن آلي���ة من���ح التزام املراف���ق العامة 
وفق القواعد الدس���تورية والقانوني���ة تعتبر من اآلليات 
التي يمك���ن أن تحقق العديد من النتائج اإليجابية على 
االقتص���اد القومي، وكذلك على ج���ودة الخدمات التي 
تقدمها املرافق العامة وذلك من خال جذب املستثمرين 
أصح���اب الخب���رات املتميزة ف���ي بناء وتطوي���ر البنية 
الفوقي���ة، وما يس���فر عن���ه ذلك من ضخ اس���تثمارات 
إضافي���ة لتنفيذ مش���روعات داخل الدولة، تس���تهدف 
تطوي���ر البنية التحتية، وتحس���ني أداء الخدمات العامة 

املقدمة للمواطن املصرى.
 ولفتت  اللجنة، إلى أن الش���روط واألحكام الواردة في 
عق���د االلتزام املرافق ملش���روع القانون جاءت في إطار 
تحقي���ق املصلحة العام���ة للجهة مانح���ة االلتزام وهى 

املنطقة االقتصادية لقناة السويس.
 وأوضح���ت أن  مش���روع القانون يه���دف  إلى  زيادة 
حصة مص���ر من الس���وق العاملية لتج���ارة الترانزيت 
وزيادة القدرة االتنافس���ية مع موان���ئ الدول املجاورة 
في مجال النقل البحري باس���تخدام س���فن الحاويات 
العماقة ، وتشغيل خدمات ماحية مباشرة عبر تطوير 
حل���ول متكاملة للنقل والتداول ب���ني محطات الحاويات 
البحرية وخدمات النقل متعدد الوس���ائط ورفع تصنيف 
امليناء عامليًا واالستفادة من خبرات القطاع الخاص في 
تحس���ني أداء الخدمة داخل املين���اء وتوفير فرص عمل 
جدي���دة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباش���رة وغير 

مباشرة.
 ويعمل املش���روع كما أوضح تقرير اللجنة على مراعاة 
ضوابط حماية البيئة في املش���روعات مما يس���اعد على 

حماية البيئة واالرتقاء بالصحة واملجتمع

نشر مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 
إنفوجرافي���ك جديًدا يرصد خال���ه أبرز املعلومات حول 
استثمارات الشركات الناشئة فى مصر خال السنوات 
الخم���س املاضية وفق بيان���ات وزارة التخطيط والتنمية 

االقتصادية فى ديسمبر 2022.
و س���جلت الشركات املصرية الناش���ئة نموا قياسيا فى 
حجم االس���تثمار الجريء خال الخمسة أعوام املاضية 
بمعدل نمو س���نوى مركب بلغ 83.81%، وإجمالى قيمة 
االس���تثمارات خ���ال الخمس س���نوات املاضية يقارب 
ملي���اًرا ونصف ملي���ار دوالر، وإجمالى ع���دد الجوالت 
التمويلي���ة خال الخمس س���نوات املاضية 710 جوالت، 
وبلغ���ت قيمة متوس���ط الجول���ة التمويلية فى الش���ركات 
الناش���ئة 6.8 مايني دوالر ف���ى 2022، مقارنًة ب� 4.2 
ماي���ني دوالر ف���ى 2021. وق���د وصل عدد الش���ركات 
الناش���ئة العاملة فى مصر حاليا 677 ش���ركة، توسعت 

منها محلّيًا ودولّيًا نحو %6.2 .
وق���ال محم���د ع���زام استش���اري التح���ول الرقمي، إن 
التكنولوجيا هي السبب الرئيسي لتطوير الحياة من أول 
العصر الحجري مروًرا بالعصر البرونزي، والتكنولوجيا 
الزراعي���ة التي قام���ت عليها حضارة مص���ر العظيمة، 
وصواًل إلى الثورة الصناعية األولى والثانية وما بعدهما.

وأضاف استش���اري التحول الرقمي، خال تصريحات 
ل���ه   أن التكنولوجي���ا قد يكون لها جوانب س���لبية وهو 
ش���يء متوق���ع وموجود ويج���رى التعامل مع���ه وإيجاد 
الحلول لتقليل املخاطر، ولكنها س���بب رئيس���ي في تقدم 
البش���رية في كل ش���يء، مثل الصحة والتعليم والزراعة 
والصناعة والفضاء واالتص���االت، ولوال التكنولوجيا لم 

يكن باستطاعتنا التواصل مثلما يحدث اآلن.
وأوضح استش���اري التحول الرقمي،  الشركات الناشئة 
هي شركات يقوم عليها شباب في أغلب األحيان، يقدمون 
من خالها خدمات أو منتج���ات قائمة على التكنولوجيا 
لتقدي���م قيمة مضاف���ة، وهي من تصنع املس���تقبل، مثل 
التليغراف فى القرن ال����19، والتليفون في القرن ال�20، 

والكمبيوتر والهواتف واإلنترنت.
وأكد استش���ارى التحول الرقمي، أهمية االستثمار في 
الشركات الناش���ئة العاملة في التكنولوجيا موضًحا أن 
حجم االس���تثمار فيه���ا حالًيا يص���ل 650 مليار دوالر 
س���نوًيا وبزيادة كبيرة من عام إل���ى آخر، وحتى في ظل 
أزم���ة كورونا واألزم���ة االقتصادية العاملية اس���تمر في 
مجال شركات التكنولوجية، وهي أكبر قطاع ُيضخ أموال 
به قائا: االستثمار في التكنولوجيا رهان العالم الرابح.

 فرص عمل 
وفي تصريحات سابقة ، قالت الدكتورة غادة خليل، مدير 
مش���روع رواد 2030، إن عدد الشركات الناشئة العاملة 
في مصر حاليا 677 شركة، ومتوسط عدد فرص العمل 
بالشركات الناش���ئة العاملة 45.955 فرصة عمل، وأن 
نس���بة الشركات التي توسعت محليا وعامليا 6.20% من 

إجمالي عدد الشركات النشطة.
 أضافت أن الش���ركات املصرية الناش���ئة سجلت نمًوا 
قياس���ًيا ف���ي حجم االس���تثمار الجرئ خ���ال الخمس 

أعوام املاضية بمعدل نمو س���نوى مركب بلغ %83.81، 
وأن إجمالي قيمة االس���تثمارات خال الخمس سنوات 
املاضي���ة ما يقارب مليار ونص���ف دوالر، وإجمالي عدد 
الجوالت التمويلية خال الخمس س���نوات املاضية 710 
جول���ة، مؤك���دة أن قيمة متوس���ط الجول���ة التمويلية في 
الشركات الناشئة زادت من 4.2 مليون دوالر في 2021 

إلى 6.8 مليون دوالر في 2022.
 جاء ذلك مؤتمر صحفي عقدته وزارة التخطيط والتنمية 
االقتصادي���ة/ ممثلة في مش���روع رواد 2030؛ إلعان 
حال���ة ري���ادة األعمال والش���ركات الناش���ئة في مصر، 
وذلك خال جلس���ة بعنوان “عي���ادات األعمال.. الحلول 
والخدمات للش���ركات الناش���ئة ورواد األعمال”، والتي 
شهدت توقيع عدد من بروتوكوالت التعاون بني املشروع 

وعدد من الشركاء.
 وخال الجلسة استعرضت الدكتورة غادة خليل، مدير 
مش���روع رواد 2030، تاريخ املشروع واملنح والخدمات 
التي يقدمها، مؤكدة أن مصر من أسرع البيئات الرائدة 
في نمو عدد الش���ركات الناشئة، وأن مصر تحافظ على 
املركز األول أفريقيا وتتقدم 10 مراكز عامليا في املؤش���ر 
العاملي لري���ادة األعمال NECI الص���ادر عن املرصد 

العاملي لريادة األعمال في 2022.
 وأش���ارت “خليل”،   إلى أن هناك فرصة مميزة لرواد 
االعم���ال في دخول قطاع���ات فريدة وصاع���دة كقطاع 

الطاقة واملياه والذكاء االصطناعي. 
 وأك���دت الدكتورة غادة خليل، أهمي���ة عيادات األعمال 
والخدمات التي تقدمها، مش���يرة إلى أن الهدف الحالي 
هو زي���ادة عدد عي���ادات األعمال باملحافظ���ات املختلفة 
وتحس���ني الخدمات املقدمة من خاله���ا لرواد األعمال، 
موضح���ة أن عيادات األعمال توفر بيئة مناس���بة داعمة 
لري���ادة األعمال من خ���ال الخب���راء املتخصصني في 
مجاالت مختلفة، مش���يرة إلى أن املش���روع يتعاون مع 
عدد من الش���ركاء االستراتيجيني، وأن الرعاة الرسميني 

للمشروع هما بنك مصر والبنك األهلي.

  واس���تعرضت “خلي���ل”، أوج���ه التعاون مع ش���ركاء 
املش���روع، الفت���ة إلى أن ش���ركاء املش���روع في مجال 
التس���ويق، حيث وقع املش���روع مع عدد من الشركات، 
وذلك بهدف زيادة عدد الش���ركات التي تقدم استشارات 

تسويقية لرواد األعمال.
 وقال���ت “خليل”، إنه في مج���ال تطوير األعمال تم توقيع 
بروتوكول تعاون كذلك مع جمعية شباب األعمال، مشيرة 
إل���ى توقيع اليوم مع مب���ادرة رواد الني���ل التابعة للبنك 
املرك���زي، الفتة إلى أن���ه في املجال التقن���ي تم التعاون 
مع GoDaddy وهي واحدة من أكبر الش���ركات التي 
تق���دم خدمات تقنية ل���رواد األعمال، كذل���ك التعاون مع 

. BznsBuilder
  خطة متكاملة 

ووضع���ت الدولة خط���ة متكامل���ة لدعم ري���ادة األعمال 
وتشجيع الشركات الناش���ئة، من خال مضاعفة أعداد 
املتدرب���ني وميزانية التدريب التقنى على مدار الس���نوات 
املاضية لتصل إلى مستهدف 225 ألف متدرب بميزانية 
1.3 ملي���ار جنيه فى العام املالى الحالى مقارنة بعدد 4 
آالف مت���درب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2019/2018 
م���ع التركيز عل���ى التخصص���ات عالية القيم���ة، وذلك 
بالتعاون مع كبرى الش���ركات التكنولوجية العاملية لبناء 
الق���درات الرقمية ل���كل فئات املجتمع ووفقا ملس���تويات 
متعددة ، إضافة إلى زي���ادة مراكز اإلبداع التكنولوجى 
من 3 مراكز إلى 30 مركزا من خال نشر مراكز إبداع 
مصر الرقمية فى جميع املحافظات باستثمارات إجمالية 
تصل إل���ى 4.2 مليار جنيه، حيث ت���م افتتاح 8 مراكز 
فى املرحلة األولى من املش���روع، وجار العمل حاليا على 
إنش���اء 12 مركزا جديدا فى املرحلة الثانية من املشروع 
التى سيتم افتتاحها فى العام املقبل، على أن يتم افتتاح 
املرحلة الثالثة التى تضم 7 مراكز فى 2024، عاوة على 
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية we، حيث تم إنشاء 
نحو 6 مدارس فى عدد من املحافظات وس���يتم التوس���ع 

فى الفترة املقبلة لتشمل كل املحافظات.
 وس���اهمت اإلج���راءات الت���ى اتخذته���ا الحكومة لدعم 
الش���باب، فى نمو استثمارات الش���ركات الناشئة نحو 
157 % لتتضاع���ف م���ن 190 ملي���ون دوالر بعدد 117 
صفقة فى عام 2020، إلى  490 مليون دوالر بعدد 147 

صفقة خال عام 2021.
 وتمثل الشركات الدولية 32% من بني جميع املستثمرين 
فى الش���ركات املصرية الناشئة فى 2020، وتحتل مصر 
املركز الثانى على مس���توى الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا من حيث عدد االستثمارات فى الشركات الناشئة 
وفقا لتقرير »ماجني���ت magnitt«، واملركز الثانى من 
حيث مناخ ريادة األعمال على مس���توى الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا وفقا لتقرير »ومضة wamda«، بينما 
ش���غلت املركز األول فى التكنولوجيا املالية فى الش���رق 

. »Blink األوسط وفقا لتقرير »بلينك

 

رئيس الوزراء يتابع جهود 
جذب االستثمارات األجنبية 
في القطاعات المختلفة

وزير الكهرباء: استثمارات 
القطاع بلغت 355 مليار 
جنيه خالل 8 سنوات

الرئيس التنفيذي لسكاتك 
النرويجية يستعرض  
آخر تطورات مشروعات 
الشركة في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، 
اجتماعا ملتابعة جهود جذب 
االستثمارات األجنبية في 
القطاعات املختلفة، بحضور 
الدكتور محمد شاكر، وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة، 
وطارق املال، وزير البترول 
والثروة املعدنية، والدكتورة 
هالة السعيد، وزيرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية، والدكتور 
محمد معيط، وزير املالية، وأحمد 
سمير، وزير التجارة والصناعة، 
وعبداهلل اإلبياري، رئيس قطاع 
االستثمار بـ»صندوق مصر 
السيادي«، ومسؤولي الوزارات 
املعنية.
وفي مستهل االجتماع، أكد رئيس 
الوزراء، على أن الحكومة تضع 
ملف جذب االستثمارات املحلية 
واألجنبية على قمة أولوياتها 
خالل املرحلة املقبلة، الفًتا إلى 
استمرار العمل على خلق مناخ 
جاذب لهذه االستثمارات من خالل 
التنسيق بني الوزارات والجهات 
املعنية.

قال الدكتور محمد شاكر وزير 
الكهرباء، إن االستثمارات في 
قطاع الكهرباء بلغت 355 مليار 
جنيه من 2014 وحتى 2021، 
موضًحا جهود الوزارة في تنمية 
إنتاج الهيدروجني األخضر، 
متوقعا توفير ما يقرب من 100 
ألف وظيفة بالتزامن مع التوسع 
في هذا النوع من الطاقة.
وذكر شاكر، خالل كلمته في 
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس 
النواب، أن مركز التحكم القومي 
تحت اإلنشاء بالعاصمة اإلدارية 
سيتم االنتهاء منه في نهاية عام 
.2023
وأكد وجود انخفاض في معدل 
استهالك الوقود بما يساهم في 
التصدير للخارج، الفُتا إلى سعي 
الوزارة للوصول إلى 60% من 
الطاقة املتجددة وفق استراتيجية 
2035، ومردًفا: »نستهدف 
الوصول إلى 72% في الطاقة 
املتجددة في 2040«.
وتنبأ شاكر، بأن منظومة الطاقة 
املتجددة ستطغى على إنتاج 
الطاقة في مصر خالل 15 أو 
الـ20 سنة املقبلة، السيما وأنها 
طاقة غير مكلفة مثل طاقة الرياح 
والشمسية.

أكد الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، أن الدولة املصرية 
حريصة على اتخاذ القرارات 
الالزمة لدعم قطاع الطاقة 
املتجددة، بما يتماشى مع 
التوجه العاملي لدعم مثل 
هذه املشروعات، مشيًرا في 
هذا السياق إلى قرار مجلس 
الوزراء بشأن تقديم حوافز 
لألنشطة االستثمارية املتعلقة 
باالقتصاد األخضر من بني 
مجاالت أخرى.

وجاء ذلك خالل االجتماع 
الذي عقده مدبولي؛ ملتابعة 
املوقف التنفيذي للمشروعات 
التي تنفذها شركة سكاتك 
النرويجية في مصر، بحضور 
الدكتور محمد شاكر، وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة، 
وتيرييه بيلسكوج، الرئيس 
التنفيذي لشركة سكاتك، 
ومحمد عامر، املدير العام 
اإلقليمي للشركة.

وأكد مدبولي، أن شركة 
سكاتك تعد شريًكا 
استراتيجًيا ملصر في مجال 
الهيدروجني األخضر، مرحًبا 
بمسئولي الشركة النرويجية، 
والفًتا إلى أنه تمت إضافة 
مادة جديدة على قانون 
االستثمار الصادر بالقانون 
رقم 72 لسنة 2017 .

»شركة بتروجلف« :  بدء إنتاج 3 آبار جديدة يف خليج 
السويس بالنصف األول من 2023

تابع طارق املا، وزير البترول والثروة املعدنية، موقف 
مش���روع اإلنت���اج املُبكر من حقل ش���مال جيس���وم 
الشمالي لش���ركة بتروجلف بمنطقة خليج السويس؛ 

للتعجيل بعملية اإلنتاج من الحقل.
واس���تمع الوزير إلى ش���رح من رئيس���ي ش���ركتي 
بتروجل���ف وخدمات البت���رول البحرية حول معدالت 
اإلنج���از ف���ي مش���روع إقام���ة املنص���ة البحري���ة، 

والتسهيات الازمة لإلنتاج املُبكر من الحقل.
وقالت الوزارة، إن املش���روع يسهم في تحقيق زيادة 
ف���ي إجمالي اإلنت���اج الحالي من حق���ول بتروجلف 
بأكثر من الضع���ف، ليصل إلى نحو 20 ألف برميل 
م���ن خال حفر 3 آبار ووضعها على خريطة اإلنتاج 

تباُعا خال شهور النصف األول من العام الحالي.
وأوضحت أن���ه من املنتظر االنته���اء من وضع أولى 
اآلبار أوائل الش���هر املقبل وبدء اإلنتاج من املشروع 
الذي يمثل تعاوًنا مصرًيا خالًصا لجميع الش���ركات 
العامل���ة في تنفي���ذه، التي اس���تطاعت التغلب على 

تحدي���ات التنفيذ من خ���ال تطبيق حل���ول متكاملة 
لاس���تفادة املثلى من املهمات واألصول مما ساعد 
على تس���ريع وتيرة العمل باملش���روع خال الشهور 

األخيرة.

رضوى عبداهلل

ت���رأس الدكتور عاص���م الجزار، وزير اإلس���كان واملرافق 
واملجتمع���ات العمرانية، اجتماع اللجنة التنس���يقية العليا 
لش���ركات مي���اه الش���رب والص���رف الصحي، بحضور 
مس���ؤولي قط���اع املرافق بالوزارة، ومس���ؤولي الش���ركة 
القابضة للمياه والصرف، ورؤساء شركات املياه والصرف 

على مستوى الجمهورية.
وخ���ال االجتماع، أص���در الجزار، حزمة م���ن التكليفات 
والتوجيه���ات لرؤس���اء ش���ركات مياه الش���رب والصرف 
الصح���ي؛ من أجل تطوي���ر األداء، وحوكمة منظومة العمل 
بالش���ركات؛ لارتقاء بالخدمات التي يقدمها قطاع مرافق 
مياه الشرب والصرف الصحي، التي تمس الحياة اليومية 

للمواطنني.
الص���ارم  االلت���زام  اإلس���كان، ض���رورة  وزي���ر  وأك���د 
بإج���راءات الس���امة والصحة املهنية، وع���دم التهاون في 
تنفيذها بمختلف مواقع العمل للحفاظ على س���امة جميع 
العاملني، وتقييم املخاطر املحتملة قبل بدء العمل، وتوضيح 
دور ومهام ومس���ؤوليات كل فرد بفري���ق العمل، وتدريبهم 
للعم���ل باحترافية وعلى أعلى مس���توى، وتوعيتهم بوجوب 
االلتزام بإجراءات الس���امة والصحة املهنية، ومعاقبة من 
لم يلتزم بتنفيذ تلك اإلجراءات، فكل مسؤول سيحاسب عن 

العاملني تحت مسؤوليته.
وش���دد على ض���رورة وضع قواع���د مح���ددة وإجراءات 
قياس���ية؛ لتنفيذ مختلف األعمال بكل املواقع، وفي مختلف 
الظ���روف، وااللتزام الكامل بتلك القواعد، مضيًفا أنه يجب 
علينا الجمع بني الس���رعة في أداء املهام باحترافية ومهنية 
عالي���ة، وفي الوقت ذاته عدم التهاون في االلتزام بإجراءات 

السامة والصحة املهنية.
ولفت إلى تحس���ني األداء املالي للشركات، وتخفيض نسبة 
الفاقد، سواء كان نتيجة التسريب والكسور في الشبكات، 
أو نتيجة للتعدي على وصات املياه، ويجب تسمية األشياء 
بمسمياتها الفعلية، فالتعدي على وصات املياه، ال يسمى 

خلسة، بل يسمى سرقة مياه.
 وأش���ار إل���ى ضرورة التصدي بحزم وحس���م لس���رقة 
وصات املياه، واتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه املخالفني، 
وعدم التهاون في تحصيل فواتير االس���تهاك، واس���تيداء 
ح���ق الدولة، فيجب علينا التعامل بقوة في هذا امللف، وكذا 

تركي���ب عدادات لقياس كمية املي���اه املنتجة والخارجة من 
محطات املياه.

ووجه وزير اإلسكان بالتوسع في تركيب العدادات ُمسبقة 
الدفع، وخاصة باملقار الحكومي���ة، ودور العبادة، ومراكز 
الش���باب، وغيرها من األماكن العامة، التي يتم اس���تهاك 
املياه فيها بشكل جائر، فيجب علينا الحفاظ على كل نقطة 
مياه، كما يجب وضع خطة الس���تبدال الع���دادات املُعطلة 
بعدادات ُمس���بقة الدفع، وتركيبها للمشتركني بدون عداد، 

من أجل املحاسبة الفعلية على حجم االستهاك.
وتوجه بالش���كر لش���ركات املياه والصرف الصحي، على 
جهوده���ا في معاون���ة الجهات اإلداري���ة واملحافظات، في 
التعام���ل مع مياه األمطار والنوات، مش���دًدا على ضرورة 
وضع كل ش���ركة مقترحاته���ا للحلول الجذري���ة والدائمة 
للتعام���ل مع مياه األمطار، وخاصة في املناطق الس���اخنة 
ب���كل محافظة؛ لرف���ع تلك املقترح���ات للمحافظني؛ التخاذ 

اإلجراءات الازمة نحو تنفيذها.
وأوض���ح أن الحل���ول الدائمة وغير التقليدي���ة للتعامل مع 
مي���اه األمطار، أثبتت جدواها وفعاليتها في املدن الجديدة، 
لذا يجب على الش���ركات التنس���يق مع املحافظات وتقديم 
مقترحاتها، عند تنفيذ أعمال رفع كفاءة وسفلتة الطرق؛ من 
أجل تنفيذها بالشكل الذي يضمن عدم تجمع مياه األمطار، 

مما يمنع حصول املشاكل عند سقوط األمطار.

بحث محمود عصمت، وزير قط���اع األعمال العام، بمقر 
الوزارة، مع الس���فير أجي���ت جوبتيه س���فير دولة الهند 
بالقاهرة، آليات تعزيز التعاون املشترك بني مصر والهند 
ف���ي املج���االت االقتصادية والتجارية، وس���بل فتح آفاق 

جديدة أمام االستثمار األجنبي.
وأك���د الوزير، خ���ال اللقاء، على العاق���ات الوثيقة بني 
مصر والهند وعمق التعاون املش���ترك بينهما، معربًا عن 
تطلع���ه لتعزيز التعاون وتب���ادل الخبرات، خاصة في ظل 
وج���ود عدد من نم���اذج التعاون والش���راكة القائمة بني 

شركات قطاع األعمال وشركات هندية.
واستعرض وزير قطاع األعمال العام العديد من الفرص 
االس���تثمارية املطروحة في الش���ركات التابع���ة للوزارة، 
وحرص ال���وزارة وانفتاحه���ا على التع���اون مع القطاع 
الخاص األجنبي واملحلي في إطار وثيقة سياس���ة ملكية 

الدولة.
 وأش���ار إلى الدراس���ات التي تمت على مدار الش���هور 
املاضية بشأن إقامة عدد من املشروعات الصناعية بهدف 

توطني التصنيع املحلي وإحال الواردات.

ومن جانبه، أعرب أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة عن 
اهتمام الجانب الهندي بتعزيز التعاون املش���ترك وزيادة 
اس���تثماراته في مصر التي تعد أحد أهم ش���ركاء الهند 
التجاريني في القارة األفريقية، مش���يرًا إلى تطلع العديد 
من الش���ركات الهندية لفتح آفاق جديدة من التعاون مع 

شركات وزارة قطاع األعمال العام.

وزير اإلسكان  يصدر حزمة من التكليفات لرؤساء شركات مياه الشرب 
والصرف الصحي حلوكمة منظومة العمل واإلرتقاء باألداء

مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون االقتصادي 
والتجاري وفتح آفاق لالستثمار األجنبي

   إقرار قانون يمنح وزير البترول الترخيص بالتعاقد للبحث عن 

البترول بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية   لزيادة الدخل القومي 

داليا أحمد

احلكومة: حل 250 شكوى تلقتها الوحدة الدائمة 
حلل مشكالت املستثمرين من أصل 363ش

ترأس���ت ران���دة املنش���اوي، مس���اعد أول رئي���س مجلس 
الوزراء، اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكات املستثمرين، 
بحضور حس���ام هيب���ة، الرئي���س التنفيذي للهيئ���ة العامة 
لاس���تثمار واملناطق الحرة، ورؤس���اء ومس���ئولي عدد من 
الهيئ���ات والجهات املعنية واملس���تثمرين املعنيني، وذلك في 
إطار سعي الحكومة إليجاد حلول سريعة وفاعلة للمشكات 

التي تواجه املستثمرين والشركات.
وخال االجتماع، أكدت املنشاوي، مواصلة جهود الوحدة؛ 
من أجل بحث املعوقات والتحديات التي تواجه املستثمرين، 
والش���ركات املحلي���ة واألجنبية العاملة ف���ي مصر بمختلف 
القطاعات، والتي تتلقاها الوحدة من خال أكثر من وس���يلة 

مباشرة ورقمية، بهدف دفع االستثمار وتيسير اإلجراءات.
وذكرت أن إجمالي الش���كاوى التي تلقتها الوحدة بش���كل 
مباشر، بلغ 363 ش���كوى، تم االنتهاء من حل 250 شكوى 
منها، ويتم حالًيا التنس���يق واملتابعة بشأن 113 شكوى مع 

الوزارات املعنية لانتهاء منها بالكامل.
وأضافت أن الوحدة تلقت عبر املنظومة اإللكترونية لها 942 
ش���كوى، تم توجيه 672 شكوى منها للوزارات املعنية، حيث 
ت���م االنتهاء من فحص 466 ش���كوى وال���رد عليها بالفعل، 

وجار متابعة 206 شكاوى مع الجهات املختصة.
واس���تعرضت املنش���اوي، خال االجتماع أبرز مش���كات 
املُس���تثمرين عل���ى أجندته، وت���م اتخاذ إج���راءات تجاهها 
بالتنس���يق مع الجه���ات املعنية، كما تطرق���ت للموضوعات 
املتعلق���ة بع���دد م���ن املس���تثمرين الس���عوديني، الفتة إلى 
االنتهاء من الدراس���ة القانونية ل����48 طلًبا، من إجمالي 80 

موضوًعا تم عرضها على الوحدة.
وتابعت: »تم بالفعل االس���تجابة ل����33 طلًبا منها من جانب 
الجهة اإلدارية املعنية وحل مش���كلة املس���تثمر، واالستجابة 
ل����4 طلبات أخرى بصدور قرار من مجلس الوزراء، ويجري 
حاليًا اس���تكمال الدراس���ة والبحث لباق���ي الطلبات تمهيدًا 

للتوصل لقرارات بشأنها«.

كما تطرقت املنش���اوي، ملل���ف الرخصة الذهبي���ة )املوافقة 
الواحدة(، مش���يرة إلى إص���دار دليل الرخص���ة الذهبية، 
من خ���ال الهيئ���ة العام���ة لاس���تثمار واملناط���ق الحرة، 
والقطاع���ات  املمنوح���ة،  متضمًنا الحواف���ز االس���تثمارية 
املس���تحقة، واملس���تندات املطلوبة من املستثمرين للحصول 
عل���ى الرخصة الذهبية، وخاصة ش���روط اعتبار املش���روع 
االس���تثماري »استراتيجي« أو »قومي«، وكذلك القطاعات 

االستثمارية املستهدفة ملنح الرخص الذهبية.
وتناولت الجهود الخاصة بالترويج للرخصة الذهبية، مؤكدة 
إعداد نس���خة من دليل إجراءات إص���دار الرخصة الذهبية 
وإرس���اله للجه���ات املختصة، للتعري���ف بالرخصة الذهبية 
والتيس���يرات التي تمت على اش���تراطات الحصول عليها، 
مع إعداد نس���خة باللغة االنجليزية لهذا الدليل للترويج لها 
خارجًيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خال السفارات 
املصرية بكل دول العالم، وكذا مكاتب التمثيل التجاري، وتم 
كذلك التعريف بالرخصة الذهبية خال الزيارات الترويجية 
الت���ي تقوم بها الهيئ���ة العامة لاس���تثمار واملناطق الحرة، 
للترويج لاستثمار في العديد من الدول العربية واألوروبية، 
وك���ذا خال اللق���اءات التي ُتعقد مع املس���تثمرين املحليني 

واألجانب، وكذا سفراء ووزراء الدول العربية واألجنبية.

سلوي ابراهيم

3 تشريعات جديدة علي طريق دعم االستثمار 

معلومات الوزراء: الشركات املصرية الناشئة سجلت منوا قياسيا فى 
حجم االستثمار اجلريء   مبعدل منو سنوى مركب بلغ %83.81

اسامة السيدعدد من الش���ركاء االستراتيجيني، وأن الرعاة الرسميني 

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676

مجلس النواب يوافق  علي قانونين بتطوير ميناءي العين السخنة والدخيلة 
لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

1.5 مليار دوالر استثمارات الشركات الناشئة بمصر خالل 5 سنوات
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قضايا

ألول مرة.. سكك حديد مصر تعلن 
تشغيل خدمة جديدة بعربات 

الدرجة الثالثة املكيفة

أعلن���ت الهيئة القومية لس���كك حدي���د مصر عن تش���غيل خدمة 
جديدة بعربات درجة ثالثة مكيف���ة على خطي القاهرة/املنصورة، 
املواف���ق  الس���بت  ي���وم  اعتباًرا م���ن  واإلس���كندرية/املنصورة، 

.2023/1/7
وأوضحت الهيئة، أنه تم تش���غيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة 

مكيفة )القاهرة/املنصورة( خدم���ة جديدة حيث يقوم من القاهرة 
الساعة 14:15 ويصل املنصورة الساعة 16:25 كالجدول املرفق. 

وأكدت تش���غيل قط���ار 3021/3022 بعربات درج���ة ثالثة مكيفة 
)املنصورة/اإلس���كندرية( خدمة جديدة، حيث يقوم من املنصورة 

الساعة 19:05، ويصل إلى اإلسكندرية الساعة 21:50.

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية 
املحلي���ة، أن مش���روعات التنمي���ة ف���ي مصر 
تتضم���ن برنام���ج تنمية وتطوي���ر 80 قرية في 
الصعي���د بإجمال���ي مليار جني���ه، إضافة إلى 
املنظوم���ة املتكامل���ة للمخلف���ات ومش���روعات 
التحتي���ة ف���ي صعيد مصر، الت���ي بلغت 2.2 

مليار جنيه.
وقال مس���اعد وزير التنمية املحلية إن برنامج 
التنمي���ة املحلية في مصر بالش���راكة مع البنك 
الدول���ي حددته املنصة الدولي���ة لألمم املتحدة 
كأفضل املمارس���ات في عام 2021، باعتباره 
نموذًجا يحاكي التنمية املس���تدامة والشاملة، 
وتبلغ حجم اس���تثماراته املنتهية والجارية نحو 

16.3 مليار جنيه.
وأش���ار إلى أنه منذ ع���ام 2014 وحتى اليوم، 
بلغ���ت تكلف���ة املش���روعات التي ت���م تنفيذها 
بمحافظ���ات الصعيد والبح���ر األحمر ما يزيد 
ع���ن 65 ملي���ار جني���ه، الفًتا إل���ى أن برامج 
التنمية املحلية تتضمن مش���روعات )الكهرباء، 
واملجازر، واألمن، واإلطفاء، واملرور، والنظافة، 
وتحس���ن البيئة، والط���رق املحلية( التي بلغت 
تكلفتها 39 ملي���ار جنيه، موضًحا أن إجمالي 
تل���ك االس���تثمارات على مس���توى املحافظات 
تضمن م���ا يزيد عن 67 ألف مش���روع، منها 
الرصف والطرق املحلية والكباري، إلى جانب 
املب���ادرات منها “حي���اة كريم���ة” بتكلفة نحو 
5.4 مليار جني���ه، إضافة إلى دعم احتياجات 

الوحدات املحلية بنحو 4337 مشروًعا.

وأكد قاس���م، أن برام���ج التنمي���ة املحلية في 
سوهاج وقنا في الفترة من 2018 وحتى العام 
املاض���ي تضمن���ت نحو 1648 مش���روًعا في 
قن���ا، بتكلفة إجمالية 4.5 مليار جنيه، و2297 
مشروًعا في س���وهاج تم االنتهاء منها بتكلفة 

تزيد عن 4.9 مليار جنيه.
وعن املش���روعات املتكاملة التي تمت بشراكة 
اس���تراتيجية م���ع أهال���ي املحافظتن ضمن 
برنام���ج البنك الدولي، فقد تضمنت إنش���اء 7 
مناطق صناعية إنتاجية في قنا، و5 مناطق في 
س���وهاج، كما تم تنظيم دورات تدريبية مكثفة 
بمحافظات الصعيد لنواب املحافظن ورؤس���اء 
املراك���ز التكنولوجي���ة إلدارة املنظومة؛ بهدف 
تعظيم امل���وارد الذاتي���ة للمحافظت���ن كإدارة 

اقتصادية.
وأش���ار مس���اعد وزير التنمية املحلية، إلى أن 
توفير فرص عمل حقيقية سواء في مشروعات 
صغيرة أو مش���روعات متناهي���ة الصغر تعد 
أه���م عناصر التنمي���ة الش���املة، ولخلق فكر 
ريادة األعمال ألصحاب املش���روعات وتسويق 
املنتجات فقد تم إنشاء منصة “أيادي مصرية” 
بالشراكة مع برنامج الغذاء العاملي وهي منصة 
متكاملة لتسويق املنتجات عبر اإلنترنت بشكل 
إلكتروني كامل وكمنظومة لوجيس���تية متكاملة 
بتوجيه���ات من الرئيس عبدالفتاح السيس���ي؛ 

لكي نحقق االستدامة بأساليب عصرية.

التنمي���ة  الل���واء هش���ام آمن���ة، وزي���ر  أك���د 
املحلية، االهتمام الذي توليه الحكومة بتس���ويق 
مش���روعات الح���رف اليدوية والتراثي���ة للمرأة 
املصري���ة، وتوفي���ر مدخالت اإلنت���اج، وتنظيم 
وتيس���ير املعامالت التجارية الستخدام السوق 
اإللكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة 

اإللكترونية.
ج���اء ذلك خالل اجتماع اللجن���ة العليا التي تم 
تش���كيلها وتختص باإلدارة والتقييم واإلشراف 
واملتابع���ة الدوري���ة ملش���روع )أي���ادي مصر( 
برئاس���ة الوكيل الدائم ل���وزارة التنمية املحلية 
حمزة درويش؛ لبحث تحقيق التكامل والتعاون 
املمكن بن الوزارات والهيئات للنهوض باملنصة 
وتطوير اس���تراتيجية إنتاج وتس���ويق املنتجات 
الحرفية والتراثية داخلًيا وخارجًيا خالل الفترة 
املقبل���ة، بحض���ور ممثلي ال���وزارات والجهات 
املعني���ة، وبرنامج األغذية العاملي وش���ركة )إي 

أسواق مصر(.
وتم خالل االجتماع مناقش���ة توجيهات القيادة 
السياس���ية بأهمية تطوير اس���تراتيجية إنتاج 
وتسويق للمنتجات الحرفية والتراثية بمشاركة 
كافة الوزارات والجهات املعنية، متضمًنا أوجه 

الدعم املقترح بالتكامل بن الجهات.
كم���ا عرضت كل جهة مجموع���ة من املقترحات 
للنهوض باملش���روع وشملت تقديم الدعم الفني 
للمنص���ة اإللكترونية »أي���ادي مصر«، وإمداد 
ال���وزارة بقواعد بيان���ات الحرفين من مختلف 
الجه���ات؛ لتس���جيلهم عل���ى املنص���ة، وعمل 
استراتيجية تس���ويقية ملنتجات الحرف اليدوية 

على املستوى املحلي والدولي.
وق���ال آمن���ة، إن الحكوم���ة تعم���ل أيًضا على 
توس���يع نطاق التدخ���الت التنموية الش���املة، 
الت���ي يكون فيها االبت���كار الرقمي أداة للتعبير 
والنمو املستدام بما يشمل إقامة واملشاركة في 
املعارض الداخلي���ة والخارجية، وتنظيم الورش 
التدريبية والجوالت التفقدي���ة، وتأهيل الكوادر 
البش���رية، وتعزيز ق���درات وح���دات االتصال 

باملحافظات.
وأضاف أن ذلك يأت���ي في إطار االهتمام الذي 
يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ملنصة )أيادي 
مصر(، التي أطلقتها الوزارة لخلق فرص عمل 

للمرأة والش���باب والفتيات بجميع املحافظات، 
بما يساهم في التمكن االقتصادي للمجتمعات 

املحلية، وتحسن مستوى معيشتهم.
وأكد ض���رورة تعزي���ز ودعم جه���ود الحكومة 
نح���و اس���تراتيجية التحول الرقم���ي من خالل 
املش���روعات واملب���ادرات الت���ي يتم تدش���ينها 
ومنه���ا منصة )أيادي مصر( اإللكترونية والتي 

ساهمت في خلق فرص.
ولف���ت إل���ى أن الوزارة تعمل ف���ي إطار الخطة 
االس���تراتيجية الت���ي وضعتها ملنص���ة )أيادي 
على االس���تمرار في تطويرها وتوسيع  مصر( 
نطاقه���ا لزيادة االنتش���ار للمنتجات املعروضة 
وفتح أس���واق جديدة لها على املستوين املحلي 
والدول���ي مما يس���اهم في دعم جه���ود الدولة 

املختلفة في القضاء على البطالة.
وأش���ار إلى النجاحات والجه���ود التي حققتها 
املنص���ة من���ذ إطالقه���ا م���ن وزارة التنمي���ة 
املحلية، مش���يًدا بمس���توى املنتج���ات اليدوية 
والحرفي���ة والتراثي���ة املعروضة عل���ى املنصة، 
موضًحا اس���تمرار ال���وزارة في دع���م املنصة 
بالتنس���يق مع باقي الوزارات والجهات املعنية 
تنفيًذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار 
املنتجن واملصمم���ن من الس���يدات والفتيات 

والشباب في جميع القرى واملدن املصرية.
ونوه بأن الوزارة كانت قد أطلقت منصة »أيادي 
مصر«، خالل االحتفال بيوم املرأة املصرية في 
16 مارس 2021، وتتميز عن غيرها من املواقع 
التس���ويقية األخرى من حيث الثقة واملصداقية 

وأن منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز.
وتضم املنصة حالًيا ما يقرب من 1335 منتًجا 
فنًي���ا متنوًعا مصنوًعا بأيادي منتجن مصرين 

من مختلف املحافظات.

التنمية املحلية: مشروعات التنمية تتضمن تطوير 
80 قرية بالصعيد مبليار جنيه

وزير التنمية املحلية يؤكد االهتمام بتسويق 
مشروعات احلرف اليدوية والتراثية للمرأة

ش����هدت نيفن القباج، وزي����رة التضامن االجتماعي، 
احتف����ال لجن����ة التضام����ن االجتماع����ي واألس����رة 
واألش����خاص ذوي اإلعاقة بمجلس النواب برئاس����ة 
الدكت����ور عبداله����ادي القصب����ي، بخت����ام جلس����ات 

االستطالع واملواجهة مع قيادات املجتمع املدني.
وأك����دت وزيرة التضام����ن، أن املجتمع املدني موخرا 
ش����هد نقلة نوعية ف����ي ظل اهتمام ودعم واس����ع من 
القيادة السياس����ية، مش����يرة إلى أن املجتمع املدني 
مر بعدد من املراحل بداية باالنخراط في االحس����ان 
ثم االهتمام بتقديم املس����اعدات العاجلة ثم الخدمات 
وصوال للفكر التنموي واالنخراط في التنمية الشاملة 
باملجتم����ع والرب����ط بن أه����داف التنمية املس����تدامة 

واستراتيجية حقوق اإلنسان.
وأوضح����ت وزي����رة التضام����ن، أنه س����يتم إط����الق 
االس����تراتيجية الوطنية للتطوع قريًبا، حيث إنه ألول 
مرة س����يكون لدين����ا قواعد بيانات ممنهجة وش����املة 
للمتطوعن ومج����االت التطوع وغيرها، مش����يرة إلى 

الدور املهم للتطوع كأحد أذرع العمل االجتماعى.
وتناول����ت القباج، توفيق أوض����اع الجمعيات األهلية، 
حي����ث تم مد م����دة توفي����ق األوضاع أكث����ر من مرة 
إلعطاء فرصة واسعة للجمعيات كي توفق أوضاعها، 
وليعكس الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم املجتمع 
املدن����ي، وأن مجاالت عمل الجمعي����ات متنوعة مابن 
الحماي����ة والرعاي����ة الصحي����ة واالس����تدامة البيئية 

أصبحت أحد محاور االهتمام.
وكش����فت عن ضرورة الربط بن املجاالت االجتماعية 
واالقتصادية في العم����ل التنموي وتدريب الجمعيات 
لرف����ع مهاراتها في مجاالت التحول الرقمي ونش����ر 
ثقاف����ة العمل املدني م����ع التاكيد عل����ى دور اإلعالم 
في ذلك، مش����يرة إلى أن ال����وزارة تلعب دور الرقيب 
والشريك في ذات الوقت، وهدفنا تعزيز حوكمة العمل 
األهلي والتوس����ع في تكنولوجيا املعلومات والتحول 

الرقمي.
وأش����ادت بالتحالف الوطني العم����ل األهلي التنموي 
ومشاركته القوية مع الوزارة في الحماية االجتماعية 
لألولى بالرعاية، مثمنة مش����اركة املجتمع املدني في 
قم����ة املناخ التي أقيمت فعالياتها في مدينة الس����الم 
شرم الشيخ، وموضحة أن هناك عدًدا من التحديات 
تواج����ه الجمعيات األهلية، مثل ض����رورة وجود عدد 

أكبر من الجمعيات الكبرى في املحافظات.
وم����ن جهته، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس 
لجنة التضامن االجتماعي واألس����رة واألش����خاص 
ذوي اإلعاقة بمجلس النواب، إن التعاون والش����راكة 
والحوار البناء مع املجتمع املدني مس����تمرة، باعتباره 

شريًكا فعااًل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وفًقا 
لرؤية مصر.

وأكد أن املؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات 
املجتم����ع املدني، فأصدرت العديد من التش����ريعات، 
منها قانون رقم “32” لسنة 1964”، مروًرا بالقانون 
رقم 84 لس����نة 2002، وصواًل للمادة 75 من دستور 
2014، والت����ي نص����ت عل����ى أن “للمواطن����ن ح����ق 
تكوين الجمعيات واملؤسس����ات األهلية على أس����اس 
ديمقراطي وتكون لها الش����خصية االعتبارية بمجرد 
اإلخطار، وتمارس نشاطها بحرية وال يجوز للجهات 
اإلدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس 

إدارتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائي.
وق����ال أيمن عبداملوجود، مس����اعد وزي����رة التضامن 
لشؤون مؤسسات العمل األهلي، أن الوزارة اتخذت 
عدًدا من اإلجراءات ملساعدة الجمعيات األهلية منها 
إط����الق املنظوم����ة اإللكترونية للعم����ل األهلي، والتي 
س����تكون بداية لتنظي����م العمل وحوكم����ة الجمعيات 

والتعامل بسهولة ويسر.
وب����ن أن املنظومة لن تنج����ح إال بالتكام����ل وتدريب 
الجمعيات الصغيرة، مش����يًرا إل����ى أنه مع منتصف 
عام 2023 ستظهر إنجازات العمل األهلي من خالل 
املنظومة اإللكترونية وستس����اهم في تس����ويق العمل 

األهلي.
وأوض����ح أن الوزارة نظمت عدة ح����وارات مجتمعية 
مع ممثل����ي الجمعيات األهلي����ة للتباحث فيما يخص 
مش����كالت الكهرب����اء واملي����اه والضرائب، وتس����عى 
للوصول إلى أفضل النتائج س����واء من خالل قرارات 
من الوزارة أو من خالل تعديالت تش����ريعية لتشجيع 

العمل األهلي للقيام بعمله.

التضامن االجتماعي: إطالق االستراتيجية الوطنية للتطوع قريًبا

اسامة السيد

االستثمارات المتواصلة تغير وجه الحياة في محافظات الصعيد 

الرئيس يفتتح مشروعات قومية جديدة ويواصل اهتمامه بتحقيق التنمية يف صعيد مصر 

» السندات الزرقاء« .. بوابة جديدة لتمويل املشروعات التنموية يف مصر 

واص���ل الرئي���س عب���د الفت���اح السيس���ي افتتاح 
املش���روعات القومية بمختلف محافظات الصعيد ، 
حيث افتتح قبل أيام مش���روعات عدي���دة بمحافظة 
س���وهاج ، في إطار العمل املس���تمر علي تحس���ن 
معيش���ة أهالي الصعيد ، والدفع باالستثمارات إلي 

مناطق الصعيد املختلفة .
وتشهد العديد من قرى محافظات الصعيد، اهتماًما 
ملحوًظا من الدولة، لم يحدث في العقود الس���ابقة، 
فالقرى “مهمش���ة”، ال تعرف للمش���روعات القومية 
وال مش���روعات البنية التحتية طريًقا، أصبح العمل 
يجرى بها على قدم وساق لتوفير “حياة كريمة” آمنة 
ألهاليها، فشهدنا مشروعات مياه الشرب والصرف 
الصح���ى، وافتت���اح وحدات صحية ومستش���فيات 

ودخول التأمن الصحى الشامل الجديد.
هناك العش���رات من  املش���روعات التي يتم تنفيذها 
ف���ي صعيد مصر، وتحديدا ضم���ن برنامج التنمية 
املحلية بصعيد مصر املمول جزئياً من البنك الدولى 
والحكومة املصرية، والذى يتم تنفيذه في محافظتى 
“س���وهاج وقنا”، وحقق نجاحات كبرى بشهادات 
دولية، ه���ذه النجاح���ات التي دفع���ت الرئيس عبد 
الفتاح السيسي للتوجيه بتعميم ممارسات البرنامج 

في جميع محافظات الصعيد.
ونجح برنامج التنمية املحلية بصعيد مصر “سوهاج 
وقن���ا”، حت���ى اآلن فى ضخ اس���تثمارات كبرى فى 
قطاعات البنية األساس���ية الت���ى ترتبط باحتياجات 
ملحة لدى املواطنن ورفع مستوى التغطية بخدمات 
الصرف الصحى ومياه الش���رب ورفع كفاءة الطرق 
املحلية وتغطية الترع وإنش���اء العديد من املنش���آت 
واملراف���ق الخدمي���ة، بإجمالى اس���تثمارات 16.3 
ملي���ار جنيه و4119 مش���روعا “منته���ى وجارى”، 
حيث تم إنهاء وتش���غيل من ق���رض برنامج التنمية 
املحلي���ة بصعيد مصر 387 مش���روًعا فى قطاعات 
البنية األساس���ية من إجمالى استثمارات البرنامج 
م���ا يقرب من 2 مليار و 867.704 مليون جنيه على 
قطاعات الص���رف الصحى والط���رق والنقل، مياه 
الش���رب، الكهرباء واإلنارة، تحسن البيئة، التطوير 
الحضرى، ودعم مش���روعات التنمي���ة االقتصادية 
املحلية وتطوير ورفع كف���اءة الوحدات املحلية ودعم 
وتطوي���ر املراك���ز التكنولوجي���ة، ودع���م الحمالت 
امليكانيكية ودعم منظومة الخدمات املجتمعية وتطوير 
املنظومة الصحية، وتش���ير التقارير إلى أنه استفاد 
من البرنامج قرابة 5.8 مليون مواطن فى املحافظات 

املستهدفة.
تنمية 

وتعمل وزارة التنمية املحلية اآلن، على التنس���يق مع 
وزارة التخطيط والتنمي���ة االقتصادية على التطبيق 
الكامل لبرامج التنمية املحلي���ة املطورة بخطة العام 
املال���ى 2025/2024، فى إط���ار دعم منظومة إدارة 
األصول، حيث تم االنتهاء من تطبيق املرحلة األولى 
بقطاع الطرق املحلية بمحافظتى س���وهاج وقنا ل� 4 
م���دن مراكز بكل محافظ���ة بإجمالى 8 مدن مراكز، 
كما ت���م اعتماد تعمي���م األدلة اإلرش���ادية لتخطيط 
وتصمي���م وإدارة الخدم���ات املحلي���ة واملتمثلة فى 
»األسواق والس���ويقات – املواقف«، والتى ستغطى 
أعمال التخطيط واختيار املوقع باإلضافة الى مبادئ 
التصمي���م واملعايي���ر الفنية واالعتب���ارات الخاصة 
لهذه املرافق وس���يتم تنفيذ هذه املهمة بالتعاون مع 

اإلدارات ذات صلة باملحافظات وس���يقوم البرنامج 
بإنتاج إرش���ادات وكتيبات تس���هل استخدامها من 
قبل االدارات املحلية فى عملية التنفيذ واإلدارة وذلك 

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء .
 وارتفع���ت معدالت التنفيذ فى التكتالت االقتصادية 
املرحل���ة األولى بمحافظتى س���وهاج وقنا إلى %50 
وهى عل���ى النحو التالي: تكت���ل الفركة 62%، تكتل 
التلى 50%، تكتل األثاث 44%، تكتل العسل األسود 
57%، كم���ا ت���م اإلنتهاء من كاف���ة مراحل التخطيط 
ووضع الخطط للتكتالت اإلقتصادية للمرحلة الثانية 
والبدء فى مراحل تنفيذها فى محافظة قنا وهم: تكتل 
النباتات الطبية والعطرية، تكتل صناعة الفخار، وفى 
محافظة س���وهاج: تكتل البصل وصناعة النس���يج، 
وفى محافظة أس���يوط: تكتل الرمان، وتكتل النباتات 
الطبية والعطري���ة، وفى محافظة املنيا: تكتل صناعة 

العسل األسود، وتكتل النباتات الطبية والعطرية.
وفيم���ا يخص تعميم ممارس���ات برنام���ج التنمية 
املحلية بصعيد مصر ولضمان استدامة مخرجات 
البرنامج، أنتج���ت وزارة التنمية املحلية، سلس���ة 
متكاملة من األدلة اإلرش���ادية ملنظوم���ة التخطيط 
املحل���ى املط���ورة، والت���ى تتضمن دلي���ل “برامج 
ومج���االت عم���ل ومش���روعات التنمي���ة املحلي���ة 
املط���ورة”، دليل مقدمة ملنظوم���ة التخطيط املحلى 
املطورة، ودليل إعداد خطة التنمية املحلية املتكاملة 
للمحافظ���ة، ودلي���ل إع���داد خطة التنمي���ة املحلية 
املتكاملة للمركز، وذلك تمهيدًا لتعميم ممارس���ات 
اإلدارة املحلي���ة املط���ورة عل���ى مس���توى جمي���ع 
املحافظ���ات، كما تم إعداد دليل عمل ومهام رئيس 
الوحدة املحلية املركز-املدينة-الحي وبهدف تطوير 
مجموعة من األدلة الداعم���ة لصانعى القرار على 
املس���توى املحلى، والتى تسهم فى إرشاد وتوجيه 
قي���ادات اإلدارة املحلية لإلمل���ام بالقوانن واللوائح 
والقواع���د املنظمة واملرتبطة بعم���ل اإلدارة املحلية 

وتنفيذه���ا بما يرف���ع من كفاءة نظ���م عمل اإلدارة 
املحلية.

تدريب 
كما تم االنتهاء م���ن تنفيذ املرحلة االولى من تدريب 
القي���ادات ب���اإلدارة املحلي���ة على مه���ارات اإلدارة 
والتغيي���ر واإلدارة بالنتائج وإعداد اس���تراتيجيات 
تنمية املوارد داخل املحافظات والتخطيط التشاركى 
وإدارة بيئة العمل عل���ى النحو التالي: تدريب نواب 
املحافظ���ن بمحافظ���ات الصعيد العش���ر، تدريب 
الس���كرتير العم���وم بمحافظات الصعيد العش���ر، 
تدري���ب الس���كرتير العموم املس���اعدين بمحافظات 
الصعيد العش���ر، باإلضافة إلى ذلك، تم تم االنتهاء 
من 4 برام���ج تدريبية على النحو التالي: تم تنفيذ 6 
دورات تدريبية ل80 من رؤوس���اء املراكز ملحافظات 
الصعيد على إدارة التغيير و تنمية املوارد و منظومة 
التخطي���ط املحلى و برامج التنمية املحلية، باإلضافة 
إلى تنفيذ 1 دورة تدريبية ل22 من لجنة االش���راف 
على املراكز التكنولوجي���ة بمحافظات الصعيد على 
تحسن الخدمات فى اطار التحول الرقمى مؤشرات 
متابع���ة ادار املراكز التكنولوجي���ة، وتنفيذ 1 دورة 
تدريبية ل� 24 من إدارة املوارد البش���رية و مسئولى 
التدريب بمحافظ���ات الصعيد على اعداد خطط بناء 
القدرات التفاعلية و التش���اركية .ت���م تنفيذ 3 دورة 
تدريبي���ة ل���� 63 من مديرى التخطيط على مس���توى 
الدي���وان و املراكز بمحافظات الصعيد على منظومة 

التخطيط املحلى املطورة .
 وعم���ل برنامج تنمية الصعيد بس���وهاج وقنا، على 
دع���م املحافظتن، فى تنمية املوارد املحلية وفق خطة 
عمل وتم تحديد أربعة بنود أساس���ية وهى املواقف 
والس���ويقات ومنافذ البيع الثابتة واملتحركة وأماكن 
االنتظار واإلعالن���ات والتى تندرج تحت اختصاص 
اإلدارة املحلي���ة، ت���م اتخ���اذ من اإلج���راءات على 
املس���توين املركزى واملحلى بهدف ومأسسة عملية 

تنمية وتطوي���ر املوارد املالية املحلية بالتنس���يق مع 
وزارة املالية واملحافظتن على رأسها إصدار القرار 
الوزارى بن وزيرى املالية والتنمية املحلية بتش���كيل 

لجنة مشتركة لتنمية املوارد املحلية.
إشادة دولية 

 وأشادت بعثة البنك الدولى لدعم تنفيذ البرنامج فى 
زيارتها ملصر خالل الفترة من 26 س���بتمبر إلى 28 
أكتوب���ر 2022، بالتقدم الذى تم إحرازه فى معدالت 
تنفيذ خطة املش���روعات املنفذة بمحافظتى سوهاج 
وقن���ا، وأكدت البعث���ة أن البرنامج يس���ير بمنهجية 
وآلي���ات وأطر عمل س���اهمت فى تحقي���ق معدالت 
تنموية بش���كل مرضي فضاًل عن تطبيق خطة تعميم 
اإلصالحات و املمارس���ات الجي���دة التى كلف بها 
رئيس الجمهورية، كما أش���ادت البعثة بالتقدم غير 
املس���بوق من البرنامج خالل الفترة السابقة خاصة 
فى مجاالت دعم تنافس���ية التكت���الت اإلقتصادية، 

وتحسن الخدمات وإشراك املواطنن.
ويعم���ل البرنامج بش���كل دورى عل���ى قياس مدى 
رض���ا املواطن���ن، حيث تم عق���د اس���تبيان قياس 
رض���ا أصحاب االعمال واملواطنن عن البرنامج من 
االنتهاء من االس���تبيان األول لقياس رضا األعمال 
ع���ن مك���ون التنافس���ية وأصحاب األعم���ال ووفق 
النتائج االولية لهذا االس���تبيان، بلغت نس���بة رضا 
فى محافظة سوهاج 85.2% ومحافظة قنا %84.8.

وكش���فت وزارة التنمية املحلية، عن اجتياز البرنامج 
دورات التقييم الت���ى أهلته للحصول على 375.55 
مليون دوالر مقابل املؤشرات املرتبطة بالصرف، كما 
انتهى مقيم األداء املستقل بمراجعة النتائج املرتبطة 
بالصرف الخاصة باألداء السابع بمنحتى التنافسية 
واألداء بمحافظتى س���وهاج وقنا، وبناء على النتائج 
األولي���ة له م���ن املتوق���ع حص���ول املحافظتن على 
مس���تحقات بإجمالى مبلغ 7 ملي���ون و425 دوالر، 
والتى ال تزال تحت املراجعة النهائية للبنك الدولى.

استراتجية متكاملة 
من جانبه ،  قال  النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة 
اإلدارة املحلية بمجلس النواب، أن استثمارات  هيئة  
تنمية الصعيد ما يقرب من مليار جنيه للمش���روعات 
التى ته���دف لخلق فرص عمل وحلب اس���تثمارات 
مختلفة فى ش���تى القطاع���ات وذلك بالت���وازى مع 
الجهود التى تقوم به���ا الدولة خالل الفترة األخيرة 
فى القطاعات املختلف���ة ومنوثم يجب إلقاء مزيد من 
الضوء عليها وعل���ى االختصاصات والجهود التى 

تقوم بها منذ بدء تفعليها وحتى اآلن واملردود.
وأكد الس���جيني  عل���ى أهمية الوعى باملش���روعات 
القومي���ة والتواصل الجيد،  مطالب���ا إيجاد ميزانية 
لتس���ويق اختصاصات هيئة تنمي���ة الصعيد لجلب 
املزيد من االس���تثمارات، الفتا إل���ى أن الهيئة تقوم 
بجه���د كبير ولكن البد من التس���ويق الجيد ملا تقوم 

به من أعمال.
بدوره ، قال  اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة 
تنمي���ة الصعيد، إن الهيئة لديها س���تراتيجية لتنفيذ 
مش���روعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها األول 
توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب االس���تثمارات 
سواء املحلية أو األجنبية ملحافظات الصعيد وفى 10 

محافظات على وجه التحديد.

يشهد سوق الس���ندات املصرية،  اهتماًما كبيًرا خالل 
الفت���رة األخيرة، حيث ترصد إحصاءات رس���مية بلوغ  
حجم الس���ندات املقيدة نح���و2.49 تريليون جنيه في 
ش���هر يونيو 2022، مقارنًة بنحو 1.87 تريليون جنيه 

في يونيو 2021.
وفي إصدارة جديدة ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
بمجلس الوزراء،   من مجلة بوصلة السياس���ات، وهي 
إصدارة غير دورية تهدف ملتابعة تطورات السياس���ات 
العام���ة حول العال���م، ونقل االتجاه���ات املبتكرة وغير 
املطبقة؛ لدراستها والتعرف على مدى أو فرص إمكانية 
تطبيقه���ا أو تبنيها في مصر ف���ي حالة مالءمتها ذلك ، 
تناول املركز في إصدارته الجديدة موضوع  “السندات 
ومراحل عملي���ة إصداره���ا ومتطلبات تلك  الزرق���اء” 
املراحل والعوائد التي يمكن الحصول عليها من عملية 
اإلصدار، وذلك من واقع تجارب الدول الرائدة في ذلك.
و أشار العدد إلى أن السندات الزرقاء تعد أحد أنواع 
الس���ندات البيئية واالجتماعية والحوكمة املستدامة إذ 
يتم اس���تخدامها كإحدى آليات الحفاظ على اس���تدامة 
االقتص���اد األزرق، وه���ي تعتب���ر التزاًما م���ن الجهة 
املص���درة باس���تثمار عوائد الس���ند األزرق في تمويل 
أحد املش���روعات أو املبادرات املتعلقة بأهداف التنمية 
املس���تدامة الخاص���ة باالنتق���ال نحو اقتص���اد أزرق 
مس���تدام، بم���ا يش���مل إدارة النفايات البالس���تيكية، 
وتحس���ن الوصول إلى املياه العذبة وتعزيز اس���تدامة 
التنوع البيولوجي البحري في املحيطات والبحار وكافة 

املوارد البحرية.
ورصد  مزايا إصدار الس���ندات الزرقاء حيث اشتملت 
تلك املزايا على تعبئة رؤوس أموال مس���تثمري القطاع 
الخ���اص الراغبن في دعم أهداف التنمية املس���تدامة 
إل���ى جانب توجيهها لدع���م االقتصاد األزرق، وضمان 
االس���تخدام املس���تدام للمحيطات واملوارد البحرية في 
الدول الس���احلية والصناعات الت���ي تعمل في القطاع 
البح���ري، باإلضافة إل���ى تعزيز اس���تقرار التصنيف 
االئتماني للدولة التي تصدر السندات الزرقاء، وتحفيز 
الحصول على املزيد من االس���تثمارات من خالل زيادة 
عدد خيارات التمويل املتاحة، والحصول على ش���روط 
تمويل أفضل، فضاًل عن توجيه عوائد السندات الزرقاء 
لالستثمار في قطاعات االقتصاد األزرق بشكل مستدام، 
بما يش���مل املوانئ والش���حن والبنية التحتية ومصايد 
األس���ماك وتربية األحياء املائية لتعزيز األمن الغذائي، 
واملس���اعدة في الحفاظ على النظام البيئية املس���تدامة 
وتقليل تسرب الكيماويات الزراعية والصرف الصحي 
ف���ي املياه، وكذل���ك تعزيز توافق الدولة االس���تراتيجي 
مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املس���تدامة، وبخاصًة 
الهدف رقم 14 املتعلق بالحفاظ على املحيطات والبحار 
وامل���وارد البحرية واس���تخدامها على نحو مس���تدام، 
وتوس���يع مصادر التمويل من خالل خلق فرص تمويل 
جديدة طويل���ة األجل، فضاًل عن الحص���ول على دعم 
عامل���ي؛ مما يجذب املزيد من االس���تثمارات إلى الدولة 
التي تصدر السندات الزرقاء، سواء في مجال استدامة 
املحيطات أو ف���ي القطاعات األخرى ذات الصلة، مثل: 
الس���ياحة والتنمية االجتماعية، وكذل���ك تعزيز إمكانية 
توفي���ر طاقة متجددة باس���تخدام الطاق���ة املائية، وذلك 
م���ن خالل الحفاظ على اس���تدامة امل���وارد املائية التي 

تستخدم في توليد الكهرباء.
دوافع 

استعرضت اإلصدارة دوافع إصدار السندات الزرقاء 
والت���ي تمثل���ت ف���ي حصول الدول���ة على دع���م ومنح 
وضمانات من مؤسس���ات دولية عند إصدار السندات 
الزرقاء، حيث حصلت دولة سيش���ل على س���بيل املثال 
عل���ى 5 مليون دوالر من البنك الدولي إلى جانب قرض 
امتي���ازي بقيمة 5 مليون دوالر من مرفق البيئة العاملية، 
وحصل���ت جزر الباهام���ا على 200 ملي���ون دوالر في 

2022 على ضمانات »PBGs« ضد مخاطر التخلف 
ضد الديون من بنك التنمية للبلدان األمريكية، أما دولة 
بلي���ز وقعت على اتفاقية ملبادلة الدي���ن بحماية الطبيعة 
مع منظمة الحفاظ عل���ى الطبيعة وذلك لتخفيض الدين 
الخارجي بنس���بة 10% م���ن الناتج املحل���ي اإلجمالي 
وحصل���ت على 553 مليون دوالر قيم���ة إجمالي الدين 
الخارجي لدولة بليز إلعادة شراء سندات متميزة بسعر 
مخفض وفي املقابل أصدرت سندات زرقاء بنحو 364 

مليون دوالر.
ومن أهم الدوافع أيًضا زيادة مساحة املسطحات املائية 
الت���ي تطل عليها الدول���ة، وزيادة مس���اهمة االقتصاد 
األزرق ف���ي الناتج املحل���ي اإلجمالي للدول���ة وارتفاع 
درجة اعتمادها على املسطحات املائية في توفير الغذاء، 
حيث بلغ حجم االقتصاد األزرق في الصن خالل عام 
2019 نح���و 8.94 تريليونات ي���وان صيني )ما يعادل 
1.3 تريلي���ون دوالر( أي نحو 9% م���ن إجمالي الناتج 
املحل���ي للصن، فيما بلغ حج���م االقتصاد األزرق في 
سيش���يل في عام 2018 نحو 433 مليون دوالر، أو ما 

يعادل 27.4% من الناتج املحلي اإلجمالي.
وأش���ارت اإلصدارة إل���ى مراحل إصدار الس���ندات 
الزرق���اء والتي تمثلت في ثالث���ة مراحل وهي التخطيط 
ثم إصدار الس���ندات الزرقاء وما تش���مله من متطلبات 
وف���ي النهاية تأتي مرحلة املتابعة والتقييم؛ وذلك بهدف 
ضمان اس���تدامة عملية اإلص���دار والتأكد من تحقيق 
األه���داف التي ت���م وضعها في مرحل���ة التخطيط مما 

يسهل من عملية اإلصالح.
كما تناولت اإلصدارة نماذج ملبادئ التمويل املس���تدام 
التي تس���عى لتنظيم االقتصاد األزرق، ومبادئ تمويل 
االقتصاد األزرق املس���تدام تم إطالقها في عام 2018 
بالتع���اون ب���ن االتح���اد األوروبي ووحدة االس���تدامة 
الدولية وبنك االس���تثمار األوروبي وتتضمن توجيهات 
إلصدارات الس���ندات الزرقاء واإلق���راض األزرق بما 
يش���مل كيفية وض���ع معايي���ر تراعي اس���تدامة حفظ 
واس���تخدام املسطحات املائية، وإدارة املخاطر، وإعداد 

تقارير اإلفصاح.
وكذلك مب���ادئ إرش���ادات التموي���ل األزرق وصدرت 
عن مؤسس���ة التمويل الدولية في ع���ام 2022 تتضمن 
اإلرش���ادات التي اتبعتها املؤسس���ة في مجال التمويل 
األزرق بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء ودليل 

الرابطة الدولية لس���وق رأس امل���ال، وتهدف إلى تقديم 
إرش���ادات متعلقة باس���تخدام عوائد الس���ندات لدعم 
االس���تثمارات املوجه���ة إلى اإلدارة املس���تدامة للمياه 
والصرف الصحي وحماية املحيطات والبحار واملوارد 

البحرية واستخدامها على نحو مستدام.
نماذج دولية 

اس���تعرضت اإلص���دارة نماذج لل���دول التي أصدرت 
السندات الزرقاء حيث ظهرت ألول مرة في عام 2018، 
حينما أصدرت دولة سيش���يل، س���ندات زرقاء سيادية 
بقيمة 15 مليون دوالر أمريكي ملدة 10 س���نوات بمعدل 
فائدة س���نوي بلغ نحو 6.5 %، تم تقس���يم قيمة عوائد 
الس���ندات كالتالي: 12 ملي���ون دوالر لتطوير اقتصاد 
أزرق مستدام، 1.5 مليون لتحسن إدارة املصائد ذات 
األولوية، 1.5 مليون لتوسيع مناطق املحميات البحرية 

املستدامة.
وش���هدت الصن أول إصدار لسندات زرقاء في آسيا 
عام 2020 من ِقبل بنك الصن، وتميزت عملية اإلصدار 
بكونها مزدوج���ة العملة حيث بلغ���ت قيمتها اإلجمالية 
نحو 942.5 مليون دوالر مقسمة كالتالي، 500 مليون 
مستحقة في عام 2023 بنسبة فائدة 0.95%، و442.5 
مليون دوالر مستحقة في 2022 بنسبة فائدة %3.15 

إجراءات تحفيزية .
ناقش���ت اإلصدارة م���دى جاهزي���ة الدول���ة املصرية 
إلصدار السندات الزرقاء، حيث شهدت سوق السندات 
املصري���ة اهتماًما كبي���ًرا خالل الفت���رة األخيرة، وبلغ 
حجم الس���ندات املقيدة نح���و2.49 تريليون جنيه في 
ش���هر يونيو 2022، مقارنًة بنحو 1.87 تريليون جنيه 

في يونيو 2021.
واتخ���ذت الدولة املصرية عدة إج���راءات لدعم وتحفيز 
س���وق الس���ندات في مصر، من أبرزها إطالق منصة 
مطورة لتس���هيل تداول السندات الحكومية خالل شهر 
مايو 2021، والتي تعتبر نظاًما متكاماًل يسمح بإجراء 
كافة متطلبات عملية تداول الس���ندات، فضاًل عن إتاحة 
معلوم���ات أكثر تفصياًل بش���أن األس���عار والعروض 
والطلب���ات وتوفير آلية طلب التس���عير »RFQ« والتي 
تس���مح للبنوك بتقديم طلبات لتس���عير الس���ندات، إلى 
جانب قيام البورصة املصرية بإطالق 4 مؤشرات فرعية 
جديدة خالل ش���هر فبراير 2022 لقي���اس أداء أدوات 
الدين الس���يادية األكث���ر تداواًل والس���ندات الحكومية 

املقوم���ة بالجني���ه املصري بناًء على فترات اس���تحقاق 
مختلفة.

سندات خضراء 
وتعد مص���ر رائدة في مجال الس���ندات الخضراء، إذ 
إنها تعد أول دولة في منطقة الش���رق األوس���ط وشمال 
إفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء، وبلغ حجم أول 
إطالق لسندات سيادية خضراء في مصر في سبتمبر 
2020 نح���و 750 ملي���ون دوالر مل���دة خمس س���نوات 

وبنسبة فائدة بلغت نحو %5.25.
ويمك���ن تحديد م���دى جاهزية مصر إلصدار س���ندات 
زرقاء وذلك في ضوء، انضمام مصر إلى مؤش���ر )جي 
بي مورجان للسندات الحكومية( في أكتوبر 2020، بما 
يعكس وجود مصر على خريطة االقتصادات املستدامة 
وبلغ وزن مصر في املؤش���ر نحو 1.18%، واس���تقرار 
تصني���ف مص���ر في مؤش���رات التصني���ف االئتماني 
الدولية، وتبني مصر الس���تراتيجية االقتصاد األزرق، 
ومب���ادرات حماية البحار املنفذة لخدمة الهدف رقم 14 

من أهداف التنمية املستدامة.
ونوه بأنه يمك���ن تحديد مدى جاهزي���ة مصر إلصدار 
س���ندات زرقاء، وذل���ك في ضوء انضم���ام مصر إلى 
مؤش���ر )جي بي مورج���ان للس���ندات الحكومية( في 
أكتوب���ر 2020؛ بما يعكس وجود مص���ر على خريطة 
االقتص���ادات املس���تدامة وبلغ وزن مصر في املؤش���ر 
نحو 1.18%، واس���تقرار تصنيف مصر في مؤشرات 
التصنيف االئتماني الدولية، وتبني مصر الستراتيجية 
االقتص���اد األزرق، ومب���ادرات حماية البح���ار املنفذة 

لخدمة الهدف رقم 14 من أهداف التنمية املستدامة.
 وعلي م���دار الفترة املاضية ، تواصل وزارة املالية في 
سبيل سد فجوتها التمويلية الدوالرية، استغالل جميع 
أدوات الدي���ن الخارجية املتاحة ، و ذلك من خالل طرح 
س���ندات مس���تدامة للمرة األولى ف���ي تاريخها، بمبلغ 
نصف ملي���ار دوالر في النصف األول من العام 2023 
،  جنًب���ا إلى جنب مع االس���تعداد لطروحات س���ندات 

خضراء وزرقاء وباندا وصكوك.
و قال وزير املالية الدكتور محمد معيط،  في تصريحات 
س���ابقة  إن الحكومة تجري مش���اورات مع بنوك – لم 
يس���مها- من أجل املس���اعدة في الترويج للطرح، الذي 
س���يتم خالل النصف األول من 2023 )النصف الثاني 

من العام املالي 2022/2023(.
وتع���د “س���ندات االس���تدامة” أش���مل من الس���ندات 
الخضراء رغم أنهما يتش���اركان مًعا في املش���روعات 
الت���ي تحد م���ن التغير املناخ���ي وتراع���ي البيئة. لكن 
“املس���تدامة” تمت���د للمش���روعات الت���ي تحم���ل أثرا 
اجتماعًي���ا أيًضا مثل تعزيز املس���اواة بن الجنس���ن 

وتمكن املرأة.
 وظهرت هذه الس���ندات “املس���تدامة” في 2021 بعد 
13 عاًما من إطالق الس���ندات الخض���راء في 2008، 
لترك���ز عل���ى 17 مج���ااًل أهمه���ا القضاء عل���ى الفقر 
والجوع، وتحسن مس���تويات الصحة والتعليم. فضاًل 
عن االهتمام باملس���اوة بن الجنس���ن، وتوصيل املياه 
للمناط���ق الت���ي ال تصل إليه���ا، والنظاف���ة الصحية، 
وتوفير الطاقة النظيفة بس���عر معق���ول، والعمل الالئق 
والصناع���ة، واالبتكار والحد من أوجه عدم املس���اواة، 

وتعزيز املجتمعات املستدامة.
 وبحس���ب هايك رايتش���لت، مدير عالقات املستثمرين 
والتمويل املس���تدام بوح���دة خدمات الخزان���ة التابعة 
للبنك الدولي، فإن تلك الس���ندات هدفها تحسن حياة 
البشر من استدامة ُسبل الحصول على خدمات التعليم 
والصح���ة والوظائف واملياه والصرف الصحي والغذاء 

والطاقة وإعادة تأهيل البيئة الطبيعية وحمايتها.

   برنامج تنمية الصعيد ينفذ 4119 مشروعا بسوهاج وقنا 
باستثمارات 16.3 مليار جنيه

   5.8 مليون مواطن استفادوا من المشروعات أبرزها 
الصرف الصحى ومياه الشرب والمنظومة الصحية

     مركز معلومات »الوزراء » :   توجيه عوائد السندات الزرقاء 
لالستثمار في قطاعات االقتصاد األزرق بشكل مستدام  بما يشمل 

الموانئ والشحن والبنية التحتية ومصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية لتعزيز األمن الغذائي

وزير التنمية املحلية يؤكد االهتمام بتسويق 
شيماء مرسي

سلوي إبراهيم

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676
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قضايا

فيتش تتوقع وصول عدد 
سكان مصر لـ158.8 مليون 

نسمة عام 2050

كش���ف تقري���ر صادر عن وكال���ة فيتش، أن عدد س���كان مصر 
سينمو بشكل ملحوظ حتى عام 2050، متوقًعا أن يصل إجمالي 
عدد السكان إلى 158.8 مليون في عام 2050 مقارنة ب�109.3 

مليون في عام 2021.
وأش���ار تقرير فيتش، إلى أن عدد س���كان مصر س���وف يزداد 
بمتوسط س���نوي يتراوح بن 1.7، و1.8 مليون فرد، وأن النمو 

الس���كاني الكبير يعزي إلى معدالت الخصوبة املرتفعة )3.2(، 
وهي رابع أكبر معدالت الخصوبة في منطقة الش���رق األوس���ط 
وش���مال إفريقيا، ويعني الحجم الس���كاني الكبير في مصر أن 
آفاق التعليم ستكون رحبة مقارنة باألسواق األصغر األخرى في 
منطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا، عالوة على ذلك فهناك 

عدد كبير من الشباب.

أطلق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة 
املالية، كتاًبا دورًيا رقم 6 لس���نة 2022؛ لتعزيز فعالية 
ضوابط مزاولة نش���اطي تمويل املش���روعات املتناهية 
الصغ���ر، وتمويل املش���روعات املتوس���طة والصغيرة؛ 
لضمان س���المة عملية منح التمويل، وتجديده، وحظر 
التموي���ل التكميلي، واإلجراءات ال���الزم اتخاذها عند 
تطبيق خيار الس���داد املُعجل ملواجه���ة مخاطر التعثر، 
وذلك في إطار اس���تكمال دور الهيئة في تطوير وتنمية 
األس���واق املالية غير املصرفية مع الحفاظ على حقوق 

كافة املتعاملن بتلك األسواق.
وأوضح���ت الهيئة العامة للرقابة املالية، س���بب القرار 
بع���د قيام بعض الش���ركات والجمعيات واملؤسس���ات 
األهلية املرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة ومتناهية الصغ���ر تقديم تمويل 
تكميلي للمتعاملن معها، بحيث يستطيع متلقي التمويل 
الحصول على تمويل جديد قبل االنتهاء من مدة السداد 
األصلية ل���ذات النوع من التموي���ل القائم، وبما يحقق 
للعميل االستعاضة كلًيا أو جزئًيا ملا تم سداده مسبًقا 
في حس���اب التمويل، من خ���الل تقديم تمويل جديد له 
تحت مسميات مختلفة س���واء بذات القيمة املسددة أو 
غيرها ودون مراعاة لالعتبارات الفنية الالزمة لسالمة 

منح التمويل.
وألزم الكتاب الدوري الشركات والجهات املرخص لها 
بمزاولة نش���اطي تمويل املش���روعات املتناهية الصغر، 
وتمويل املش���روعات املتوس���طة والصغيرة عدم تجديد 
التموي���ل املمنوح للعمي���ل إال بعد التحقق من س���داد 
التمويل القائم فعلًيا بالكامل، وال يجوز سداد أي مبالغ 
مستحقة للتمويل القائم عن طريق الحصول على تمويل 

جديد.
وأجاز الكتاب الدوري لجهة التمويل تقديم تمويل جديد 
للعمالء الحالين موازي للتمويل القائم، شريطة أال يكون 
من نفس نوع التموي���ل املمنوح للعميل )تمويل جاري/ 
تمويل استثماري( وفي ذات النشاط املمول، وذلك بعد 
التحقق من قدرة العميل على س���داد االلتزامات املالية 
بعد التموي���ل الجديد، ومع االلتزام ب���أال تتجاوز قيمة 
التمويالت الحاصل عليها العميل من جهة التمويل في 
كافة منتجاتها التمويلية الحد األقصى املنصوص عليه 

باللوائح والقوانن.
أك���د الكتاب الدوري، على ض���رورة االلتزام في جميع 
حاالت من���ح التمويل للعمالء بتقيي���م موقف مديونيات 
العميل مع الجهات األخرى )إن وجدت( من خالل جهة 
االستعالم االئتماني بغرض التحقق من سالمة موقف 
االئتمان���ي للعمي���ل، وقدرته على تحم���ل األعباء املالية 
الجديدة، وم���دى انتظام العميل في س���داد التزاماته، 
وكذلك التأكد من أن التمويل املزمع منحه لن يس���تخدم 

لسداد أًيا من املديونيات القائمة.
كم���ا حظر الكت���اب ال���دوري، منح العم���الء القائمن 
منتجات تمويلي���ة جديدة بهدف تقدي���م تمويل تكميلي 
قبل االنتهاء من مدة الس���داد األصلية لذات النوع من 

التمويل املمنوح له.
وتلتزم جهات التمويل التي لديها محفظة قائمة تحتوي 
عل���ى عمالء حاصل���ن على تمويل تكميل���ي بتخفيض 
محفظته���ا بما تم س���داده من التموي���ل القائم في هذا 
الس���ياق وف���ق توقيتات الس���داد الخاص���ة بالعمالء، 
وموافاة الهيئة ببيان شهري بأرصدة تلك املحافظ وفق 

النموذج الذي ُتعده الهيئة لهذا الغرض.
وف���ي حالة رغبة العمي���ل في القيام بالس���داد املعجل 
للتموي���ل أكد الكتاب الدوري، عل���ى ضرورة اإلفصاح 
الكاف���ي للعميل عن ف���رق تكلفة التمويل التي س���وف 
يتحمله���ا حال قيامه بالس���داد املُعج���ل مقارنة بعبء 
التكلفة األصلية للتمويل مع التحقق من إتمام الس���داد 
املُعجل للتمويل القائم م���ن موارد العميل الذاتية، وفي 
حال رغبة العميل في القيام بالس���داد املُعجل للتمويل 
القائ���م والحصول على تمويل جدي���د من جهة التمويل 
يراعى عدم تحميل العميل ألعباء تكلفة التمويل الجديد 

تزيد عن أعباء تكلفة التمويل الحالي.
وين���درج ضمن أعب���اء التمويل الجدي���د كل من عمولة 
الس���داد املعج���ل، ومع���دل تكلف���ة التموي���ل، ومعدل 
املصاري���ف اإلداري���ة وذل���ك حرصًا على ع���دم زيادة 
أعب���اء التموي���ل على العم���الء مع قيام جه���ة التمويل 
بدوره���ا لتوعية العميل بكاف���ة التفاصيل واألعباء التي 
س���يتحملها نتيجة قيامه بذل���ك والحصول على موافقة 
العميل الصريحة في الحالة األخيرة، كما حظر الكتاب 
ال���دوري عل���ى جهة التموي���ل تقديم تموي���ل لألطراف 
املرتبطة للعميل ٌمتزامن مع إتمام طلبه للسداد املعجل.

وفي س���ياق متصل ق���ال رئيس الهيئ���ة العامة للرقابة 
املالي���ة، إن صدور الكت���اب الدوري جاء نت���اج عملية 
الرصد واملتابعة املس���تمرة للممارسات بكافة األسواق 
املالية غير املصرفية، ومنها نش���اط تمويل املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة ومتناهية الصغر، وخاصة قيام 
بعض الشركات بتقديم تمويل تكميلي للعمالء القائمن 
بأس���اليب مختلفة ترفع تكلفة التمويل ودرجة املخاطر 
التي يتحملها العميل بش���كل ق���د يؤثر على قدرته على 

سداد التزاماته.
وأك���د أن تعزي���ز فعالية ضوابط مزاولة النش���اط وفق 
التعليمات الواردة بالكت���اب الدوري تهدف إلى خفض 
درجة املخاطر الت���ي يتحملها العمي���ل، والحفاظ على 
االس���تقرار املالي للجه���ات القائمة بالتمويل بش���كل 
يعمل على استقرار األسواق املالية غير املصرفية التي 
تمارس فيها األنش���طة املخاطبة بالكتاب الدوري، وذلك 
اس���تكمااًل لجهود الهيئ���ة في تطوير وتنمية األس���واق 
املالي���ة غي���ر املصرفية م���ع الحفاظ على حق���وق كافة 

املتعاملن فيها.

الرقابة املالية تعدل ضوابط متويل املشروعات 
املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة

حصاد التخطيط يف 2022.. زيادة احلد األدنى ألجور القطاع اخلاص أبرز اإلجنازات

احلكومة تعلن عن رؤية من 3 محاور لدعم صادرات القطاعات اإلنتاجية خالل 2023

ش����هد عام 2022 زخًما من األحداث التى عملت عليها 
وزارة التخطي����ط والتنمية االقتصادية، وكذلك املؤتمرات 
الدولية الكبرى، التي اس����تضافتها مصر للمرة األولى، 
حيث كان لل����وزارة دور رئيس����ي في اإلعداد والتنظيم 
لها، فض����اًل عما أطلقته الوزارة من مبادرات مهمة على 
املس����توين املحلى والدولى، إلى جان����ب تمثيل الوزارة 

ملصر فى عدد من املحافل الدولية.
ورص����د بيان لل����وزارة، أبرز األحداث الت����ى قامت بها 
خالل الع����ام املاضى، ومنها إطالق املش����روع القومى 
لتنمية األس����رة املصرية بحضور الرئي����س عبد الفتاح 
السيسى كأحد أبرز األحداث فى العام، وإدراج »خطة 
املواط����ن« على منص����ة األمم املتحدة ملبادرات تس����ريع 
تحقي����ق أهداف التنمي����ة املس����تدامة، إدراج »املنظومة 
اإللكتروني����ة ملتابع����ة حي����اة كريمة« وتطبيق »ش����ارك 
2030« عب����ر منصة »مبادرات تس����ريع تحقيق أهداف 
التنمية املس����تدامة« التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية 

.UNDESA واالجتماعية باألمم املتحدة
وعن املب����ادرات التى أطلقتها ال����وزارة كإطالق ُمبادرة 
»القرية الخضراء« واختيار قرية فارس بأسوان، كأول 
قرية مصرية تحصل على شهادة »ترشيد« للمجتمعات 
الخض����راء، افتتاح مركز خدمات مصر بأس����وان وهو 
مشروع قومي لتطوير الخدمات الحكومية، وأول مجمع 
خدم����ات نموذجى ومميكن لتقدي����م الخدمات الحكومية 

على أعلى مستوى من الجودة.
وتضمنت أبرز املؤتم����رات واملبادرات التى عملت عليها 
الوزارة واللقاءات التي عقدتها الدكتورة هالة الس����عيد، 

وزيرة التخطيط، خاللها:
املبادرة الوطنية للمشروعات

 الخضراء الذكية:
وفي إطار اس����تضافة مصر مؤتمر الدول األطراف فى 
 ،27 COP اتفاقي����ة األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ
ش����هد عام 2022 إط����الق مبادرة وطنية للمش����روعات 
الخضراء الذكية في املحافظات، وضمن أعمال املبادرة 
أطلقت ال����وزارة البرنامج التدريبي االفتراضي ألعضاء 
اللجان التنفيذية باملحافظات للمب����ادرة، ونظًرا لإلقبال 
الشديد من املش����روعات املتقدمة للمبادرة تم مد فترات 
التقديم الس����تيعاب طلبات الترشح التى بلغت عند غلق 

باب التقديم 6281 مشروًعا.
االقتصادي����ة  والتنمي����ة  التخطي����ط  وزارة  واس����تمرت 
في عق����د ورش عم����ل ملمثليه����ا في اللج����ان التنفيذية 
للمحافظات باملب����ادرة الوطنية للمش����روعات الخضراء 
الذكية، وذلك مع حرص الوزيرة على املتابعة املس����تمرة 
للموقف التنفيذي للمبادرة، بمش����اركة الدكتور محمود 
محيي الدي����ن، رائ����د املناخ للرئاس����ة املصري����ة ملؤتمر 
ال����دول األطراف باتفاقي����ة األمم املتح����دة لتغير املناخ، 
كما تم اس����تعراض نم����وذج املبادرة ف����ى مؤتمر وزراء 
التعاونيات األفارقة وإمكاني����ة تطبيقه بالدول اإلفريقية، 
وتوال����ى عرض نتائج املش����روعات الفائزة بكل محافظة 
تباًعا إلى أن تم االستقرار على 162 مشروًعا من العدد 
الكلي وفي اجتماع ختامي للجنة املبادرة تم اختيار 18 
مش����روًعا فائًزا، و27 مشروًعا س����فيًرا عن املحافظات 
وإعالنه����ا في مؤتم����ر وطني بحضور رئي����س مجلس 

الوزراء.
استضافة البنك اإلسالمي للتنمية:

وجاءت اس����تضافة مص����ر للدورة ال�����47 لالجتماعات 
الس����نوية 2022 ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بشرم 
الش����يخ من أبرز األحداث التي عمل����ت عليها ونظمتها 
وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، والتي شهدت عقد 
15 جلسة حوارية تناولت القضايا االقتصادية والتنموية 
بمنتدى القطاع الخاص، و18 جلس����ة تبادل للمعلومات 

ناقش����ت التغيرات املناخية وأفضل املمارسات لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة واالقتصاد األخضر والتحول 
الرقمى والحوكمة، بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة 
كافة بجلس����ات املؤتمر، وعلى رأس����هم وزيرة التخطيط 

محافظ مصر لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
وعقدت عدة لقاءات خالل فعاليات االجتماعات، تضمنت 
أبرزها لقاء مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس 
مجموعة البنك اإلس����المى للتنمية، وآخر مع وزير املالية 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار الكويتى، 
عبد الوهاب محمد الرش����يد، كما التقت بوفد تنس����يقية 
ش����باب األحزاب والسياسين، فضاًل عن لقائها بوزيرة 
املالية اإلندونيس����ية س����رى موليانى إندراواتى ملناقشة 
جوان����ب التع����اون ب����ن البلدي����ن فى ضوء اس����تضافة 
مصر ل����� COP27، إلى جانب لق����اء بالدكتورة مونيك 
نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقى، 
وذلك ملناقشة سبل تعزيز التعاون بن مصر واملفوضية.

وتم إطالق االفتتاح الرس����مي للمكتب اإلقليمى ملجموعة 
البنك ف����ى القاهرة، كما تم اإلطالق الرسمي ملؤسس����ة 
منت����دى القطاع الخاص »PSF« بالتعاون بن مجموعة 
البنك ووزارة التخطيط، وشهدت الدورة ال�47 توقيع 13 
اتفاقي����ة ومذكرة تفاهم بن الجهات املصرية الش����ريكة 
والبن����ك اإلسالمي، واملؤسس����ات األعضاء في مختلف 
املج����االت الحيوي����ة، منه����ا توقيع خطاب نواي����ا لتعزيز 
الصادرات املصرية من املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ب����ن وزارة قط����اع األعمال الع����ام واملؤسس����ة الدولية 
اإلس����المية لتمويل التجارة، وكذا توقي����ع خطاب نوايا 
بن وزيرت����ى التخطيط والتنمي����ة االقتصادية والتجارة 
والصناع����ة م����ع املؤسس����ة الدولية اإلس����المية لتمويل 
التج����ارة وجمعية املصدرين املصرين »إكس����بولينك« 

إلنشاء أكاديمية التصدير.
املنتدى السياسي باألمم املتحدة:

مثلت الوزيرة مصر باملنتدى السياس����ي رفيع املستوى 
باألمم املتحدة لهذا العام، حيث استعرضت تجربة مصر 
في مواجهة تحديات تحقيق أهداف التنمية املس����تدامة، 
كما نظمت الوزارة حدًثا جانبًيا بعنوان »توطن أهداف 
التنمية املس����تدامة من أجل مواجه����ة تبعات تغير املناخ 

وتحقيق التعافي األخضر« خالل فعاليات املؤتمر. 
والتقت الس����عيد، خالل مش����اركتها أحسن إقبال وزير 
التخطيط والتنمية واإلصالح الباكس����تانى، لبحث سبل 
التع����اون بن مصر وباكس����تان، كما التقت أوش����ا راو 
مون����ارى، وكيلة األمن الع����ام لألمم املتح����دة واملديرة 
املس����اعدة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائ����ى، والدكتورة 
خالدة ب����وزار، األمن العام املس����اعد لألم����م املتحدة، 
ومديرة املكت����ب اإلقليمى للدول العربي����ة لبرنامج األمم 

املتح����دة اإلنمائ����ى، لبح����ث س����بل التعاون املش����ترك، 
فض����اًل عن لقائه����ا بأمينة محم����د، نائبة األم����ن العام 
لألمم املتحدة، وش����اركت الس����عيد كذلك بالقاء وزارى 
رفيع املستوى بعنوان »تس����ريع تحقيق أهداف التنمية 
املس����تدامة بحل����ول 2030: معالجة األزمات املس����تمرة 

والتغلب على التحديات«.
50 عاًما على العالقات املصرية- اإلماراتية:

وفي إطار ح����رص وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
على اس����تمرار وتوطيد العالق����ات املصرية- اإلماراتية، 
س����اهمت ال����وزارة بالعمل م����ع الجان����ب اإلماراتى فى 
تنظي����م حفل م����رور 50 عاًما على العالق����ات املصرية- 
اإلماراتي����ة، بحض����ور وزراء م����ن حكومتي البلدي����ن، 
وأكثر من 1800 ش����خصية من كبار املسؤولن ورجال 
األعمال واملس����تثمرين واملثقفن واملبدعن واإلعالمين، 
وخالل فعاليات الحفل التقت وزيرة التخطيط بمجموعة 
م����ن املؤثرين عل����ى مواقع التواص����ل االجتماعى بدولة 
اإلمارات، كما ش����اركت بعدة جلس����ات خالل فعاليات 

الحفل.
:COP27 رئاسة مصر ملؤتمر املناخ

وفى إطار اس����تضافة مصر ل�COP27 شاركت وزارة 
التخطيط وممثلوها مشاركة واسعة فى التنظيم للمؤتمر، 
حيث ش����هد العام 2022 عقد عدة لق����اءات بن الوزيرة 
وعدد م����ن الجهات املعنية باإلعداد للمؤتمر، فضاًل عما 
قام ممثلو الوزارة باملش����اركة فى الفعاليات واملؤتمرات 
التى تس����هم في التحضي����ر للموضوع����ات التى تبناها 
مؤتم����ر هذا الع����ام، ومن أبرز الجه����ود التي قامت بها 
الوزارة، مش����اركة هالة السعيد بالجلسة التشاورية مع 
»ألوك ش����ارما«، رئيس مؤتمر املناخ COP26، لبحث 

.COP27 االستعدادات الالزمة الستضافة مؤتمر
والتق����ت جيريمى هوبكن����ز، املمثل املقي����م ملنظمة األمم 
املتحدة للطفولة فى مصر )اليونيس����ف( والوفد املرافق 
لبحث تأثي����رات تغير املن����اخ على الطف����ل، والتى تمت 
مناقش����تها خالل فعاليات املؤتم����ر، فضاًل عن لقاء وفد 
الجمعية املصرية البريطاني����ة لألعمال والذى اتجه إلى 
لندن للترويج الس����تضافة مصر لقمة املناخ، فضاًل عن 
لقاء بع����دد من الوزراء املصرين ملتابعة االس����تعدادات 
الالزم����ة لعق����د املؤتم����ر، وكذل����ك املش����اركة بعدد من 
املنتديات كمنتدى »الطريق إلى مؤتمر األطراف السابع 
املنتدى اإلقليمى اإلفريقى ملبادرات املناخ  والعش����رين: 

وتمويل العمل املناخى وأهداف التنمية املستدامة«.
وت����رأس الدكت����ور أحمد كمالي، نائب وزي����رة التخطيط 
والتنمي����ة االقتصادية، اجتماع مجموعة العمل املصغرة 
من الوزارات ملؤتمر األطراف Cop27، ذلك إلى جانب 
إطالق ال����وزارة، بالتع����اون مع برنامج األم����م املتحدة 

اإلنمائ����ي، للجولة األولى من املش����اورات حول املبادرة 
املقترح����ة لرئاس����ة )COP27( حي����اة كريمة من أجل 

إفريقيا قادرة على التكيف مع تغير املناخ.
ومع انطالق فعاليات املؤتمر اس����تقبلت وزيرة التخطيط 
الرئي����س األمريكى جو بايدن، ل����دى وصوله إلى أرض 
مدينة ش����رم الش����يخ للمش����اركة بأعم����ال املؤتمر، كما 
شاركت الوزارة وممثلوها في جلسات الجانب املصري، 
وكذا ضمن الجلس����ات الدولية واملنعقدة خالل فعاليات 
املؤتم����ر، فضاًل عن اس����تحواذ الوزارة عل����ى فعاليات 
بعينه����ا كتنظي����م يوم الحل����ول املصري����ة، وإطالق عدة 
مبادرات هي األبرز لهذا العام، حيث أطلقت الس����عيد، 
املبادرة الرئاس����ية »حياة كريم����ة إلفريقيا«، و»مبادرة 
أصدق����اء تخضي����ر الخط����ط االس����تثمارية الوطنية فى 

إفريقيا والدول النامية« ضمن يوم الحلول.
كم����ا أطلقت الوزيرة، أول صندوق مصرى لالس����تثمار 
الكرب����ون  ش����هادات  التي تص����در  في املش����روعات 
EgyCOP، كم����ا نظم����ت ال����وزارة ع����دة فعاليات من 
ضمنها حوار بعنوان: »العمل الرائد بن القطاعن العام 
والخ����اص من أجل عالم أكثر مرون����ة«، وحظيت وزارة 
التخطي����ط باس����تضافة مركز القاهرة أله����داف التنمية 
املس����تدامة كأول مركز في املنطقة خ����الل املؤتمر، إلى 
جانب مشاركة الوزارة في إطالق مشروع الهيدروجن 

األخضر الرئاسي.
وأعلن���ت الوزارة، خالل فعاليات املؤتمر، عن االتفاق 
مع البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية، على تقديم 
الدعم ل�6 شركات صغيرة ومتوسطة من املشروعات 
الفائ���زة باملب���ادرة الوطنية للمش���روعات الخضراء 
الذكية، وتوقيع الصندوق الس���يادي املصري عدًدا 
من االتفاقي���ات وبروتوكوالت التع���اون مع عدد من 
املطوري���ن بقيم���ة 83 ملي���ار دوالر في قطاع الطاقة 
املتجددة، فضاًل عن توقيع املذكرة اإلطارية ملشروع 
إنتاج الوقود األخضر بمنطقة السخنة الصناعية بن 
الصندوق والش���ركة املصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، 
وهيئة الطاق���ة الجديدة واملتجددة، وش���ركة مصدر 

اإلماراتية، وحسن عالم املصرية.
املبادرات:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والجهات 
التابع���ة لها ع���دة مبادرات لع���ام 2022، تمثل أبرز 
وأه���م تلك املبادرات في إطالق مبادرة »حياة كريمة 
إلفريقي���ا«، وُمبادرة »القري���ة الخضراء«، واملبادرة 
الوطني���ة للمش���روعات الخضراء الذكي���ة، ومبادرة 
»أصدق���اء تخضير الخط���ط االس���تثمارية الوطنية 
في إفريقيا والدول النامي���ة«، باإلضافة إلى مبادرة 
تطوي���ر التجمعات الحضرية ضمن مش���روع حياة 
كريمة، فضاًل عن مبادرة »شباب من أجل التنمية«، 
التي أطلقتها الوزارة بالش���راكة م���ع وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي )املجلس األعلى للجامعات(.

للمب���ادرة  األول  الجامع���ى  في الع���ام  وش���ارك 
2022/2021 خمس جامعات حكومية هي )القاهرة 
- ع���ن ش���مس - بورس���عيد - املنص���ورة - بن���ى 
س���ويف(، وقد تم توسيع دائرة املشاركة لتشمل 14 
جامعة حكومية وأهلي���ة وخاصة فى العام الجامعى 
2023/2022، وهي جامعات )القاهرة، عن شمس، 
اإلس���كندرية، بنى س���ويف، بورس���عيد، املنصورة، 
حلوان، أس���يوط، طنطا، كفر الشيخ، قناة السويس، 
الجامع���ة املصري���ة اليابانية للعل���وم والتكنولوجيا، 
الجامع���ة البريطانية في مصر، جامعة الجاللة(، مع 

إطالق املرحلة الثانية من املبادرة 2023/2022.

يعول االقتصاد املصري علي قطاعات عدة خالل العام 
2023 لتحقي���ق طفرة تتجاوز  الظ���روف االقتصادية 
العاملية التي تؤثر في حركة التجارة والتصدير عاملًيا،  
وف���ي مقدمته���ا  القطاعات اإلنتاجي���ة املختلفة  التي 
تسعي لتحقيق مس���تهدفات غير مسبوقة للصادرات 
السلعية خالل 2023 بنسبة ارتفاع اجمالية تصل 15 
% بحس���ب تقرير لوزارة التج���ارة، لتصل الصادرات 
إل���ى مس���تويات 40.25 ملي���ار دوالر ألول مرة في 

التاريخ.
وف���ي هذا اإلطار ، أعلن املهندس أحمد س���مير وزير 
التج���ارة والصناعة أن الص���ادرات املصرية نجحت 
خالل ال�11 ش���هرًا األولى من عام 2022 في تحقيق 
مؤش���رات ايجابية بنس���بة زيادة بلغت 11% حيث بلغ 
إجمال���ي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون 
دوالر مقارنة بنحو 29 مليار و405 مليون دوالر خالل 
نفس الفت���رة من عام 2021 وبف���ارق 3 مليار و170 
ملي���ون دوالر، مش���يرًا إلى أنه م���ن املتوقع أن يصل 
إجمال���ي الصادرات املصرية بنهاي���ة عام 2022 إلى 

نحو 35 مليار دوالر.  
وق���ال الوزي���ر إن ه���ذه املؤش���رات االيجابية تعكس 
ق���درة القطاع���ات التصديرية املصرية عل���ى التعامل 
مع التحدي���ات االقتصادية العاملي���ة الحالية الناجمة 
عن التداعيات الس���لبية لألزمة الروس���ية االوكرانية 
وجائح���ة في���روس كورونا، مش���يرًا ال���ى ان نجاح 
الدولة ف���ي تنفيذ برامج رد اعباء الصادرات س���اهم 
في الحفاظ على تنافس���ية املنتجات املصرية بمختلف 
االسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه 

للشركات املصدرة خالل عام 2022.
وأوضح س���مير أن الوزارة تس���تهدف خالل املرحلة 
املقبلة االرتقاء بمع���دالت الصادرات املصرية ملختلف 
االس���واق االقليمي���ة والعاملي���ة وتحقيق االس���تفادة 
القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية 
املوقعة مع عدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية 
الرئيسية في العالم وذلك في اطار التوجهات الحالية 
للدولة املصرية بزي���ادة الصادرات املصرية الى 100 
مليار دوالر سنويًا، الفتًا الى ان الوزارة ستعمل على 
تعزيز االس���تفادة من اتفاقية التج���ارة الحرة القارية 
االفريقي���ة في زي���ادة الصادرات املصرية الس���واق 
ال���دول االفريقية والوصول بها ال���ى 15 مليار دوالر 
خالل السنوات املقبلة من خالل تبني حزم منتقاة من 
االسواق واملنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية 

بهذه االسواق.
و أش���ار  وزير  التجارة والصناعة الى حرص مصر 
عل���ى تفعيل اتفاقية التجارة الح���رة القارية اإلفريقية 
“AFCFTA” والت���ي بدأ العم���ل بموجبها اعتبارًا 
من بداية ع���ام 2021 حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة 
لتحقي���ق التكامل األفريقي وتعزي���ز التجارة بن دول 
القارة الس���مراء ودمجها بمنظومة التج���ارة العاملية 
من خالل إدخ���ال هذه االتفاقية حي���ز النفاذ في ظل 
ترأس مصر لالتحاد االفريقي خالل عام 2019، الفتًا 
إلى أن ش���هر أكتوبر املاضي شهد إطالق اول صفقة 
تجارية في إطار االتفاقية لتصدير منتجات غذائية من 

مصر الي غانا.
ولف���ت   إل���ى أن ت���رأس مصر الجتماع���ات املجلس 
ال���وزاري ال�43 لدول دول تجمع الس���وق املش���تركة 
للشرق والجنوب األفريقي “الكوميسا” بزامبيا خالل 
ش���هر ديس���مبر الجاري جاء تأكيدًا لح���رص الدولة 

املصري���ة على تحقيق التكام���ل االقتصادي اإلقليمي 
ب���ن دول القارة الس���مراء، مش���يرًا إل���ى أن مصر 
تؤمن بأهمية التكامل االقتص���ادي اإلقليمي والقاري 
باعتباره السبيل األمثل لتحقيق النمو واإلزدهار لبالد 

وشعوب دول التجمع.
  تنمية الصادرات   ألفريقيا 

أص���در مجل���س ال���وزراء ق���رار رق���م 263 لس���نة 
2021 بتش���كيل لجن���ة إلع���داد خطة اس���تراتيجية 
لتنمية الص���ادرات املصرية للق���ارة األفريقية بحلّول 
ع���ام 2025، وق���د قام���ت وزارة التخطي���ط والتنمية 
االقتصادية بالتعاون مع ال���وزارات والجهات املعنية 
بإعداد تص���ور مبدئي حول الخط���ة التنفيذية لتنمية 
الصادرات املصرية للقارة األفريقية، وتقوم كل وزارة 
أو جه���ة بتنفيذ املهام املكلفة به���ا وفقًا للمحاور التي 

تتضمنها الخطة. 
وتس���تهدف خط���ة زي���ادة الص���ادرات إل���ى القارة 
اإلفريقية، لتصل إل���ى 10 مليارات دوالر بحلول عام 
2025.، وتش���هد مراحل تنفيد الخطة بدءا من 2022 
حتى 2025 بحيث يتم اس���تهداف )10( دول أفريقية 
خالل الفترة )يناير2022 - ديس���مبر 2022(، و)8( 
دول خ���الل الفترة )يناي���ر 2023 - يونيو 2024(، ثم 
)من 7 إل���ى 12( دولة خالل الفت���رة )يوليو 2024 � 

ديسمبر 2025(. 
وتس���تهدف الخط���ة، الحفاظ على حص���ة مصر في 
أس���واق التصدير الحالية وتنمية اس���واق تصديرية 
جديدة لدعم اإلنتاج والتشغيل ومضاعفة الصادرات 
املصري���ة إل���ى أفريقيا بحل���ول ع���ام 2025، ودعم 
قط���اع الصناعات الصغي���رة واملتوس���طة، والترويج 
لالس���تثمارات املصرية في القطاع���ات ذات األولوية 
للدول االفريقية ونقل التكنولوجيا، تعظيم االس���تفادة 
م���ن االتفاقي���ات والترتيب���ات التجاري���ة م���ع الدول 

االفريقية. 
و ترتب���ط القاه���رة مع عدد كبير من ال���دول االفريقية 
باتفاق���ات تجارة حرة تس���مح للص���ادرات املصرية 
بالتمتع بالعديد من املزايا داخل األس���واق االفريقية، 
وبالرغم  من هذا، فإن حجم التجارة البينية بن مصر 
وافريقي���ا يعد ضئياًل للغاية مقارن���ة بالفرص املتاحة 

بالقارة، حي���ث يقدر حجم الص���ادرات املصرية إلى 
افريقيا بحوالي 3.8 مليار دوالر )إحصاءات 2020(. 
بحس���ب مذك���رة بحثية مقدم���ة م���ن وزارة التخطيط 
ملجل���س الوزراء خالل 2022 ف���إن حوالي 69% من 
ص���ادرات مصر ألفريقي���ا تتركز في ال���دول العربية 
األفريقي���ة، وبالتالي فان صادرات مصر لدول افريقيا 
جن���وب الصحراء)غير العربية( تبل���غ حوالي 30% 
فقط من جملة صادرات مصر ألفريقيا وتتركز في كل 
من كينيا واوغندا وجنوب افريقيا، وتتسم الصادرات 
املصرية ألفريقيا بالتركز الش���ديد )بقيم معقولة( في 
ال���دول االفريقية العربية باإلضاف���ة إلى كينيا وبعض 
دول ش���رق افريقيا مثل اوغندا، مع انتشار جغرافي 

متشتت )بقيم قليلة جدًا( في أكثر من دولة افريقية.
 أسواق جديدة 

  الرؤي���ة املصرية لزيادة الص���ادرات  ترتكز على 
3 مح���اور أساس���ية، األولى العمل عل���ى تدريب 
املصدرين عبر أفضل الوسائل املتاحة، واستغالل 
إمكاني���ات الهيئ���ات الحكومية العامل���ة على ملف 
التصدي���ر، املح���ور الثانى يرتكز عل���ى التعريف 
باحتياج���ات كل س���وق تصدي���رى، خاص���ة في 
ظل خروج بعض الش���حنات املص���درة ولم يتمكن 
“املصدرون” م���ن تصريفها في ال���دول، حيث تم 
تصدي���ر بعض الش���حنات دون دراية باحتياجات 
الس���وق وم���ن ثم تعرض���ت الش���ركات املصدرة 
للخسائر، وهو ما تس���عى الخطة الجديدة لتالفيه 
في الفترة القادمة، عب���ر إتاحة معلومات أكثر عن 

احتياجات كل سوق.
وم���ن ضمن بن���ود خطة زي���ادة الص���ادرات إلى 
أفريقي���ا، التركي���ز عل���ى الوصول إلى األس���واق 
الت���ي يمكن أن يكون للمنتجات املصرية فيها ميزة 
نس���بية، ويمكنها املنافس���ة بقوة، وذلك من خالل 
ش���قن األول، معرفة القطاع���ات التصنيعية التي 
يمكنها التواجد واملنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق 
الجه���ود بن الحكومة ممثلة ف���ي الجهات العاملة 
عل���ى ملف تدعيم الصادرات وبن القطاع الخاص 
والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من 
برامج الدعم التي توفرها الدولة من خالل صندوق 

تنمية الصادرات.
الج���زء الثال���ث من خط���ة تنمية الص���ادرات إلى 
األس���واق األفريقية، سيكون مرتبط بتنسيق العمل 
بن مكات���ب التمثيل التجارى في الخارج، وجهات 
تنمي���ة الص���ادرات هنا في مص���ر ومعها القطاع 
الخاص، حي���ث تعمل كافة املكات���ب التجارية في 
ال���دول األفريقية على اعداد قوائم كاملة للمنتجات 
الت���ي عليها طلب في األس���واق األفريقية، على أن 
تك���ون البيانات محدثة بمعلومات عن كيفية التوغل 

في هذه األسواق باملنتجات املصرية.
  زيادة بالصناعات الطبية واملستلزمات 

أعلن رئيس املجلس التصديري للصناعات الطبية 
ماجد جورج، أن املجلس يستهدف زيادة صادرات 
القط���اع خالل الع���ام املقبل 2023 بنس���بة %30 
مؤكدًا أن النتائج املحقق���ة في العام الحالي تؤكد 
قدرات الص���ادرات على الوصول باملس���تهدفات 

لزيادة بنسبة 30 % العام القادم.
وأك���د ج���ورج، أن توفي���ر البضاع���ة الحاض���رة 
املتنوع���ة للمنتجات املصرية هو الس���بيل الوحيد 
لزي���ادة الصادرات للس���وق األفريق���ي منوها بأن 
املجلس قد تقدم بمقترح لوزارة التجارة والصناعة 
لدعم املراكز اللوجس���تية على غ���رار الدعم املقدم 
للشركات املشاركة في املعارض الخارجية، بحيث 
يتم تعين مندوب محلي باملركز اللوجس���تي يقوم 
بالتواص���ل مع تج���ار الجملة األم���ر الذى يحقق 

فاعلية أكبر في عقد الصفقات.
 أعل���ن الدكت���ور ماج���د ج���ورج رئي���س املجلس 
الطبي���ة واألدوي���ة، أن  التصدي���ري للصناع���ات 
صادرات القطاع سجلت 791 مليون دوالر بالفترة 
م���ن يناير إل���ى أكتوبر 2022 مقاب���ل 542 مليون 
دوالر بالفت���رة املماثل���ة من العام املاضي بنس���بة 
ارتفاع 46%، موضحا أن صادرات مستحضرات 
التجميل س���جلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 508 
مليون دوالر خالل أول 10 أشهر من 2022 مقابل 
233 ملي���ون دوالر بزيادة بلغ���ت 118%، الفًتا إلى 
أن صادرات األدوية بلغ���ت 196 مليون دوالر في 
الفترة م���ن يناير إلى أكتوب���ر 2022 مقابل 228 

مليون دوالر.
و زيادة   في الصادرات الهندسية  

  املهن���دس ش���ريف الصي���اد رئي���س املجل���س 
التصدي���ري للصناع���ات الهندس���ية، توق���ع في 
تصريحات له أن يش���هد عام 2023 زيادة بنس���بة 
20% ف���ي الصادرات، وصوال إل���ى الهدف املُحدَّد 
هو أربعة مليارات دوالر، مؤكدًا سعي املجلس إلى 
فتح أس���واق تصديرية جديدة خاصة فى أفريقيا، 
م���ن أجل دعم خطط الدول���ة للنهوض بالصادرات 
وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 

مليار دوالر خالل السنوات القادمة.
 وأك���د على تركيز املجلس على الس���وق األفريقى 
خالل الفترة املقبلة من أج���ل النهوض بصادرات 
القطاعات الهندس���ية املختلفة، خاصة أن السوق 
األفريقى واعد جدًا بالنس���بة للمنتجات الهندسية 
املصري���ة، وهو ما يدعم خط���ط الحكومة املصرية 

للتواجد بقوة فى األسواق األفريقية.

 توقعات بوصول الصادرات السلعية لـ40 مليار دوالر .. 
وصادرات “الكيماويات » تستهدف  تجاوز 8.5 مليار دوالر

تنطلق أعمال املؤتمر الس���نوي لجمعية الضرائب 
املصرية تحت عن���وان »االس���تثمار والتداعيات 
االقتصادية العاملية وأثرها على الرؤية املستقبلية 
للمنظوم���ة الضريبي���ة«، وذل���ك برعاية وحضور 
الدكت���ور محمد معي���ط، وزير املالي���ة، وذلك يوم 

الثالثاء املوافق 10 يناير 2023.
وق���ال الدكتور أحم���د مصطفى ش���وقي، رئيس 
الجمعي���ة واملؤتم���ر، إن املؤتم���ر يناقش عدد من 
املح���اور الهامة، وط���رح رؤية صحيح���ة لقانون 
جدي���د للضريبة على الدخ���ل، ويواكب االقتصاد 
الرقمي واملنظومة اإللكترونية، ودورها في تشجيع 
االستثمار، كما يتناول املؤتمر املشاكل التطبيقية 
لقانون اإلجراءات الضريبية املوحد، وقانون تنمية 
املش���روعات املتوس���طة والصغي���رة ومقترحات 
حلوله���ا، كما يتضمن جلس���ة منفصلة للضريبة 
على القيم���ة املضافة، لتقييم قانون الضريبة على 
القيم���ة املضافة بن املنافس���ة العادل���ة والتقييم 
الضريبي في ظل التوسع في التجارة االلكترونية.
وأض���اف ش���وقي، أن املؤتم���ر س���وف يناقش 
م���ع قي���ادات وزارة املالية ومصلح���ة الضرائب 
املصري���ة، عدًدا م���ن املطالب الضريبي���ة الهامة 
للمجتم���ع الضريبي، التي يج���ب البدء في العمل 
على تنفيذه���ا، والتي من أهمها ض���رورة إعادة 
النظ���ر في صياغة مش���روع قانون الضريبة على 
الدخل، وضبط صياغته وازالة التضارب املوجود 
في بعض امل���واد، وإعادة ترتي���ب مواده، خاصة 
بع���د إلغاء 47 م���ادة تم صياغته���ا ضمن قانون 
االج���راءات الضريبي���ة، وأيًضا ض���رورة اعادة 
النظر في فلس���فة املادة 87 مكرر ومدى جدواها 

في جذب االستثمار.
وطالب رئيس جمعية الضرائب املصرية املش���رع 
بإع���ادة النظر في مد العم���ل بقانون التجاوز عن 

مقاب���ل التأخي���ر والضريبة اإلضافي���ة، وجميع 
الج���زاءات املالي���ة ملدة س���نة، حيث ت���م اقراره 
مؤخًرا، ولحن انتهاء مصلحة الضرائب في انهاء 
املنازع���ات الضريبية حتى ص���دور القانون 206 
لس���نة 2020 والخاص باالج���راءات الضريبية، 
خاصة وأن هناك الكثير من امللفات التي لم تنتهي 
كفحص أو لج���ان، وتم فحصه���ا تقديرًيا؛ نظًرا 
للتقادم، مما سيؤدي إلى أن املمول امللتزم سوف 
يتحمل سداد مقابل التأخير، وجزاءات مالية طبًقا 
للمادة 87 مكرر، نتيجة تأخير مصلحة الضرائب 

املصرية في إجراءات الفحص.
وأوض���ح أن���ه نظًرا للحاجة امللحة إلى تش���جيع 
االس���تثمار واملس���تثمرين والقيام بإعداد حزمة 
حوافز تش���جيعية لالس���تثمار، فإن���ه يلزم اعادة 
النظ���ر ف���ي امل���ادة 70 م���ن قانون اإلج���راءات 
الضريبية بش���أن ما ورد به���ا من غرامات تصل 
2 ملي���ون، مطالًبا بإع���ادة النظر ف���ي الجزاءات 
املالي���ة غي���ر الجنائية املفروض���ة بموجب أحكام 
قان���ون الضريبة على القيم���ة املضافة، والقانون 
رق���م 3 لس���نة 2022، وهذه املطال���ب الضريبية 
سوف تس���اعد حتًما في توسيع قاعدة التسجيل 
الضريب���ي، ودم���ج االقتصاد غير الرس���مي في 

االقتصاد الرسمي.

أعلن���ت هيئ���ة املجتمع���ات العمراني���ة الجديدة، 
ط���رح 4 قطع أراضي متمي���زة بالقاهرة الجديدة 
للمس���تثمرين األجانب، بإجمالي مس���احة 589 
فداًن���ا، وفًق���ا آللي���ة التخصيص الف���وري مقابل 

السداد بالعملة األجنبية »الدوالر األمريكي«.
أشارت الهيئة إلى أن القطعة األولى تقع بمشروع 
بي���ت الوطن، على مس���احة 75 فداًنا، وتخصص 
إلقامة مشروع بنش���اط مجتمع عمراني متكامل، 
وتم تحديد س���عر املت���ر التقدي���ري بنحو 7655 
جنيًها يتم س���دادها بما يقابله���ا بالدوالر، وحدد 
الجهاز مدة تنفيذ املش���روع 5 س���نوات تحسب 
من صدور القرار الوزاري، على أال تزيد النس���بة 

البنائية عن 50% من مساحة األرض.
أما القطعة الثانية، فتقع بجوار منطقة األمل على 
مس���احة 157 فداًنا مخصصة لتنفيذ مش���روع 
عمراني متكامل، وتم تحديد سعر املتر التقديري 
بنحو 6680 جنيًها، يتم سداد ما يقابلها بالدوالر، 
وحددت الهيئة مدة تنفيذ املش���روع ب�6 س���نوات 
تحس���ب من صدور القرار الوزاري، على أال تزيد 

النسبة البنائية عن 50% من مساحة األرض.
وتقع القطعة الثالثة بمثلث األمل إلقامة مش���روع 
عمراني متكامل على مس���احة 180 فداًنا، بسعر 
6060 جنيًها للمتر، على أن يتم سداد ما يقابلها 
بالدوالر، وحددت الهيئة مدة تنفيذ املشروع بنحو 

6 س���نوات تحتسب من صدور أول قرار وزاري، 
على أال تزيد النسبة البنائية عن 50% من إجمالي 

مساحة املشروع.
وتق���ع القطعة الرابع���ة في جنوب مش���روع بيت 
الوطن بجوار الفيس���تا بنش���اط عمراني مختلط 
ملس���احة 177 فداًن���ا، وقدرت س���عر البيع بنحو 
11505 جنيهات للمتر، على أن تكون مدة التنفيذ 

6 سنوات من صدور القرار الوزاري.
وأش���ارت إلى أنه س���يتم تقس���يم األرض بنسبة 
20% للنش���اط الترفيهي والس���ياحي والتجاري، 

و80% للنشاط العمراني املتكامل.
وحددت هيئة املجتمعات العمرانية آلية السداد بأن 
تتم نسبة الس���داد 10%من قيمة األرض بالدوالر 
من خارج البلد وهي عبارة عن 5% يتم س���دادها 
مع تقديم الطلب، و5% تلتزم الش���ركة بس���دادها 
خالل 60 يوًما من تاريخ اإلخطار بموافقة مجلس 
إدارة الهيئ���ة على التخصيص، باإلضافة إلى %1 

مصاريف إدارية، و5.0% مجلس أمناء.
ويتم س���داد باقي ثمن األرض على 10 أقساط 
نصف س���نوية متس���اوية بال���دوالر األمريكي 
من خارج البلد ويس���تحق القس���ط األول بعد 
6 أش���هر م���ن التاريخ املحدد لس���داد الدفعة 
املقدم���ة، عل���ى أن يتم تحميل كافه األقس���اط 

باألعباء املالية املقررة.

10 يناير .. »الضرائب« تناقش تعديالت
»ضريبة الدخل« يف مؤمترها السنوي

املجتمعات العمرانية تطرح 4 قطع أراٍض للمستثمرين 
األجانب مقابل السداد بالدوالر

نيفني يوسف

محمد عالء

خطة حكومية ترتكز علي تحقيق  زيادة 15% للقطاعات التصديرية المختلفة

محمود معروف

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676
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البورصة تعلن قيد سندات 
اخلزانة استحقاق 29 ديسمبر 

2025 بنظام املتعاملني الرئيسني

أعلن���ت إدارة البورص���ة، إدراج إصدار س���ندات الخزان���ة املصرية 
اس���تحقاق 29 ديس���مبر 2025 بنظام املتعاملني الرئيس���يني، بقاعدة 
بيانات البورصة بنظام املتعاملني الرئ�يس���يني اعتبارا من بداية جلسة 
ت���داول الي���وم، بقيمة قدرها نح���و 5.8 مليار جني���ه موزعة على عدد 
5.884.797 س���ند بقيمة اس���مية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، 

بمعدل عائد ثابت قدره 18% سنوًيا يدفع في 29 ديسمبر من كل عام.
كما تم إداراج قيد س���ندات الخزانة املصرية 27 يونيو 2024 صفرية 
الكوبون بنظام املتعاملني الرئيس���يني، بقيم���ة قدرها نحو 12.5 مليار 
جنيه موزعة على عدد 12.596.838 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 

جنيه للسند الواحد.

وافقت الهيئة العامة للرقابة املالية، على نشر 
تقرير اإلفصاح بغرض الس���ير في إجراءات 
زي���ادة رأس املال املصدر لش���ركة املصرية 
وفًقا  الدولية للصناعات الدوائي���ة »إيبيكو« 
ألح���كام املادة 48 من قواعد القيد بالبورصة 

املصرية.
وقالت الهيئة إن ذلك يأتي بشأن قرار مجلس 
ادارة الش���ركة املنعقد بتاريخ 29 ديس���مبر 
2022، بالسير في إجراءات زيادة رأس املال 
املصدر م���ن 991.7 مليون جنيه إلى 1.14 
مليار جنيه، بزي���ادة قدرها 148.75 مليون 

جنيه.
وأضاف���ت، أن الزيادة موزع���ة على 14.87 
مليون س���هم بالقيمة العادلة البالغة 54.72 
جنيه للسهم الواحد بواقع 10 جنيهات قيمة 
اس���مية وعالوة إصدار قدرها 44.72 جنيه 
للس���هم الواحد من خ���الل االكتتاب النقدي 
لقدامى املس���اهمني كل بحس���ب مس���اهمته 
ف���ي رأس امل���ال مع ت���داول ح���ق االكتتاب 
منفصالاُ عن السهم األصلي بدون مصاريف 
إصدار على أن يتم عرض دراس���ة الجدوى 

واس���تخدامات األموال على الجمعية العامة 
غير العادية.

يشار إلى أن »إيبيكو«، سجلت صافي ربح 
بل���غ 417.79 مليون جنيه من���ذ بداية يناير 
حتى نهاية سبتمبر املاضي، مقابل 324.17 
مليون جنيه أرباًحا خالل الفترة نفس���ها من 
الع���ام املاضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 

األقلية.
وبلغ نصيب الش���ركة القابض���ة من األرباح 
خالل التسعة أش���هر األولى من 2022 نحو 
377.65 ملي���ون جني���ه، مقاب���ل 391.52 
مليون جنيه خالل الفترة املقارنة من 2021، 
وارتفع���ت مبيعات الش���ركة خالل التس���عة 
أشهر حيث سجلت 2.68 مليار جنيه بنهاية 
س���بتمبر، مقاب���ل 2.42 ملي���ار جنيه خالل 

الفترة نفسها من العام املاضي.
وبالنس���بة للقوائم املس���تقلة، ارتفعت أرباح 
الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام 
الجاري حيث س���جلت 384.39 مليون جنيه 
بنهاية سبتمبر، مقابل 326.03 مليون جنيه 

خالل الفترة نفسها من العام املاضي.

قال���ت الهيئة العام���ة للرقاب���ة املالية، إنها 
تلق���ت خطاًبا من ش���ركة كومباس كابيتال 
املالية، يتضم���ن اعتزامها  لالس���تثمارات 
التقدم بعرض شراء غير ملزم – من خاللها 
أو من خالل إحدى شركاتها التابعة، على 
أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية 

- باكني.
وأوضحت الرقابة املالية،أن عرض كومباس 
كابيتال يتضمن االس���تحواذ على نسبة ال 
تق���ل ع���ن 51% وحتى 90% من رأس���مال 
استمرار  املس���تهدفة حفاًظا على  الشركة 
قيده���ا بالبورص���ة وبس���عر مبدئ���ي 30 
جنيًها للسهم، الفتة إلى أن السعر النهائي 
س���يحدد بناًء على نتائ���ج الفحص النافي 

للجهالة على الشركة املستهدفة.
وفي نهاي���ة ديس���مبر 2022، كانت الهيئة 
العام���ة للرقابة املالية تلق���ت أيضًا خطابًا 
من شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة 
الكيماويات، يتضمن اعتزامها تقديم عرض 
لالس���تحواذ على نس���بة 76% كحد أدنى، 
وحتى 100% من أس���هم رأس���مال شركة 
بك���ني وذلك بس���عر مبدئ���ي 29.50 جنيه 
للس���هم، واشترط أن تقوم الشركة املتقدمة 
بالع���رض بالبدء ف���ي إج���راءات الفحص 

النافي للجهالة على ش���ركة باكني لتحديد 
سعر الشراء النهائي.

ومن جانبها، وافقت باكني، على قيام شركة 
إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات، 
بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة 
على الشركة لتحديد سعر الشراء النهائي، 

في ضوء سعيها لالستحواذ عليها.
والصناع���ات  البوي���ات  أن  إل���ى  يش���ار 
الكيماوية - باكني، سجلت صافي ربح بلغ 
8.28 ملي���ون جنيه من���ذ بداية يوليو حتى 
نهاية س���بتمبر 2022، مقابل 1.58 مليون 
جنيه أرباًحا خالل الفترة نفسها من العام 
املالي املاضي، وارتفعت مبيعات الش���ركة 
خالل ال�3 أش���هر األولى من العام الجاري 
لتصل إل���ى 325.25 ملي���ون جنيه بنهاية 
س���بتمبر املاضي، مقابل 213.07 مليون 
جنيه خالل الفترة نفس���ها من العام املالي 

املاضي.
وعلى صعيد القوائم املالية املستقلة، تحولت 
الش����ركة إلى الربحية خالل الثالثة أش����هر 
األولى من العام املالي الجاري لتحقق 650 
ألف جنيه بنهاية س����بتمبر، مقابل خس����ائر 
بقيم����ة 1.18 مليون جنيه خالل نفس الربع 

من العام املالي املاضي.

أعلنت كل من املجموعة املالية هيرميس، وشركة 
مصر إيطاليا العقارية، أن قطاع الترويج وتغطية 
االكتت���اب التاب���ع لبن���ك االس���تثمار الرائد فى 
األس���واق الناش���ئة واملبتدئة قد نجح في إتمام 
اإلص���دار الثاني لس���ندات التوري���ق الخاصة 
بشركة مصر إيطاليا بقيمة إجمالية 986 مليون 
جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 

مليار جنيه.
ويع���د هذا اإلص���دار مضم���ون بمحفظة أوراق 
قبض لصالح ش���ركتني تابعتني لش���ركة مصر 
إيطالي���ا القابضة، وقد تم طرح الس���ندات على 

3 شرائح:
•تبلغ قيمة الشريحة “A” 197.20 مليون جنيه 
 +AA ومدتها 13 ش���هر وتصنيفها االئتمانى
من شركة الش���رق األوسط للتصنيف االئتمانى 

)MERIS( وخدمة املستثمرين
•تبلغ قيمة الشريحة “B” 428.91 مليون جنيه 
ومدتها 36 شهًرا وتصنيفها االئتمانى AA من 

)MERIS( شركة
•تبلغ قيمة الشريحة “C” 359.89 مليون جنيه 
ومدتها 61 ش���هًرا وتصنيفها االئتمانى A من 

.)MERIS( شركة
وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذى لقسم أسواق 
الدين بقطاع الترويج وتغطية االكتتاب باملجموعة 
املالية هيرميس، عن س���عادتها بإتمام اإلصدار 
الثانى لس���ندات التوريق لصالح مصر إيطاليا، 
وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط النمو املستهدفة، 
حيث تتطلع إلى توسيع انتشارها الجغرافى عبر 
تعظيم االس���تفادة من باقة املنتجات والخدمات 

التمويلية املتنوعة التى تنفرد بها الشركة.

وش���ددت حم���دي، أن���ه بع���د النج���اح الكبير 
لإلص���دار األول الذى ش���هد إقب���ااًل كبيًرا من 
جانب املستثمرين، يأتى هذا اإلصدار فى إطار 
اس���تراتيجية املجموعة التى تس���تهدف تعظيم 
القيمة للعمالء واملس���تثمرين على حد سواء من 
خالل توفير باقة متكامل���ة من الحلول التمويلية 
االبتكاري���ة للمؤسس���ات والش���ركات العامل���ة 
بالعديد م���ن القطاعات االقتصادية الرئيس���ية 

بالسوق املصري.
ومن جانبه أعرب محمد خالد العس���ال، الرئيس 
التنفيذي والعضو املنتدب لشركة مصر إيطاليا 
العقاري���ة، عن اعت���زازه بتوطيد هذه الش���راكة 
املمتدة مع املجموع���ة املالية هيرميس عبر إتمام 
اإلصدار الثانى لسندات التوريق ضمن برنامج 
بقيم���ة 2.5 ملي���ار جنيه، وهو م���ا يعكس قوة 
املرك���ز املالى للش���ركة والتزامها تجاه العمالء. 
وأض���اف أن اإلص���دار األول ال���ذى قام���ت به 
الشركة فى ديس���مبر 2021 هو األول من نوعه 
لشركة تطوير عقارى غير مدرجة بالبورصة من 

خالل املجموعة املالية هيرميس.
وأكد أن الشركة استفادت من النجاح الكبير 
الذى حققه اإلص���دار األول، وهو ما انعكس 
فى اإلصدار الحالي الذي س���اهم في تعزيز 
املركز املالى للش���ركة وكذلك نمو محفظتها، 
حي���ث تتطلع الش���ركة إلى تعزي���ز عملياتها 
التش���غيلية وبالتالي ترس���يخ املكانة الرائدة 
الت���ى تنفرد بها في قط���اع التطوير العقاري 

املصري.

أعلنت ش���ركة برايم القابضة لالس���تثمارات 
املالية، عن إعادة تشكيل مجلس اإلدارة، بعد 
قبول استقالة شيرين القاضي، أحد مؤسسي 
الشركة، من رئاس���ة املجلس، ومحمد ماهر، 

من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.
وذكرت برايم، أنه جرى انتخاب حسن سمير 
فريد، كنائ���ب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي، ومحمد ماهر، كرئيس مجلس إدارة 
غير تنفيذي، مع استمرار باقي باقي أعضاء 

مجلس اإلدارة دون تغيير.
يشار إلى أن حس���ن سمير فريد يمتلك أكثر 
م���ن 25 عاًما من الخبرة في مجال أس���واق 
املال والتمويل، وأحد أبناء ش���ركة برايم منذ 
عام 1998، حيث كان عضو مجلس إدارة في 
ش���ركة برايم كابيتال، وبرايم لتداول األوراق 
املالي���ة، كما ش���غل منصب العض���و املنتدب 
لشركة برايم لتداول األوراق املالية في الفترة 

من 2012 وحتى 2020.

الرقابة املالية تقر نشر إفصاح »إيبيكو« للسير 
يف إجراءات زيادة رأس املال

كومباس كابيتال تتقدم بعرض لالستحواذ على 
باكني بسعر مبدئي 30 جنيًها للسهم

شركتا هيرميس ومصر إيطاليا تعلنان إمتام اإلصدار 
الثاني لسندات توريق بـ986 مليون جنيه

إعادة تشكيل مجلس إدارة برامي القابضة.. واستقالة 
محمد ماهر من منصبه كرئيس تنفيذي

»البورصة« تعلن كشف حساب 2022 وتعلن استراتيجيتها لعام  2023 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة املالية، 
إنهاء العمل باإلجراءات االستثنائية 

الخاصة بضوابط تعامل الشركات 
املقيد لها أوراق مالية بالبورصة 
عند شراء أسهم خزينة، وعودة 

العمل بضوابط التعامل على أسهم 
الخزينة في الحاالت غير االستثنائية 

واملنصوص عليها باملادة رقم )51( 
من قواعد قيد وشطب األوراق املالية، 

واملادة رقم )68( من اإلجراءات 
التنفيذية لها.

وقالت الهيئة، إن ذلك يأتي في ضوء 
انحسار تداعيات جائحة كورونا 
وتعافي األسواق املالية العاملية، 

وضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة 
على تعديل أحكام املادة رقم )51( 

من قواعد قيد وشطب األوراق املالية 
بالبورصة، وكذا تعديل أحكام املادة 

رقم )68( من اإلجراءات التنفيذية لها.

البورصة تقرر تعديل 
التصنيف القطاعي لـ3 

شركات مقيدة

إنهاء العمل باإلجراءات 
االستثنائية لشراء الشركات 

بالبورصة ألسهم الخزينة

18 يناير .. عمومية 
»القلعة« تناقش اعتماد 

تطبيق نظام اإلثابة في طور 
انعقاد ثان

البورصة تفحص مستندات 
قيد أسهم زيادة رأسمال 

البنك التجاري الدولي

قررت لجنة قيد األوراق املالية 
بالبورصة املصرية، تعديل التصنيف 

القطاعي لبعض الشركات املقيدة، 
موضحة أنه تقرر تعديل التصنيف 

القطاعي لشركة سماد مصر - 
ايجيفرت، ليصبح قطاع تجارة و 

موزعون بدالاً من قطاع موارد أساسية، 
وذلك في ضوء ايرادات النشاط 
الفعلية الظاهرة بالقوائم املالية 

السنوية للشركة.
كما تقرر تعديل التصنيف القطاعي 

لشركة نهر الخير للتنمية واالستثمار 
الزراعى والخدمات البيئية، ليصبح 
قطاع أغذية و مشروبات و تبغ بدالاً 

من قطاع خدمات و منتجات صناعية 
وسيارات، وذلك في ضوء ايرادات 
النشاط الفعلية الظاهرة بالقوائم 

املالية السنوية للشركة
ا تعديل التصنيف  وتقرر أيضاً

القطاعي لشركة العامة الستصالح 
األراضي والتنمية والتعمير، ليصبح 

قطاع مقاوالت وإنشاءات هندسية 
بدالاً من قطاع عقارات، وذلك في ضوء 

إيرادات النشاط الفعلية الظاهرة 
بالقوائم املالية السنوية للشركة.

قررت شركة القلعة لالستثمارات 
املالية، دعوة الجمعية العامة غير 

العادية لالنعقاد )اجتماع ثاني(، يوم 
األربعاء املوافق 18 يناير الجاري، 

وذلك بعد فشل انعقاد االجتماع األول 
للجمعية في 29 ديسمبر املاضي؛ 

لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضحت الشركة، في بيان 

للبورصة، أن العمومية ستناقش 
النظر في املوافقة على اعتماد 

تطبيق نظام إثابة، وتحفيز ومنح 
التفويضات نيابة عن الشركة.

يشار إلى أن القلعة لالستثمارات 
املالية، سجلت صافي ربح بلغ 

11.86 مليار جنيه خالل الفترة من 
يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، 
مقابل خسائر بقيمة 4.51 مليار 

جنيه خالل الفترة نفسها من العام 
السابق له، مع األخذ في االعتبار 

حقوق األقلية.

أعلنت البورصة املصرية، أن 
»البنك التجاري الدولي - مصر« 
تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة 

رأس املال املصدر واملدفوع من 
29,82 مليار جنيه، إلى 29,99 مليار 

جنيه بزيادة قدرها 165,43 مليون 
جنيه موزعة عدد 16,54 مليون سهم 

بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات 
ا بموجب  للسهم الواحد مسددة نقداً

شهادة إيداع بنكية.
وقالت البورصة، إن الزيادة تمثل 

الشريحة الثالثة عشر لنظام اإلثابة 
والتحفيز للعاملني بالبنك، موضحة 

أن املستندات املقدمة من البنك جاري 
فحصها واستكمالها لعرضها على 

لجنة القيد.
يشار أن »البنك التجاري الدولي 
- مصر«، سجل صافي ربح بلغ 

12.19 مليار جنيه منذ بداية يناير 
حتى نهاية سبتمبر املاضي، مقابل 

ا خالل  9.87 مليار جنيه أرباحاً
فترة املقارنة قبل عام، مع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.

داليا احمد

كش���ف  رئيس البورص���ة املصرية   رامي 
الدكاني ك���م التطورات والطف���رات الكبيرة 
التي ش���هدتها س���وق األوراق املالية خالل 
العام املاض���ي ، مؤكدا  أن النصف الثاني 
من عام 2022 شهد  تسجيل أرقام تاريخية 
غير مسبوقة س���واء ما يتعلق منها بأحجام 
وقيم التداول أو أعداد املس���تثمرين الجدد 

املسجلني في البورصة املصرية.
وفيم���ا يتعل���ق بالش���ركات املقي���دة  ، أكد 
الدكان���ي-  في مؤتمر صحفي  عقده  بمقر 
البورصة بالقرية الذكية   لإلعالن عن التقرير 
السنوي لعام 2022، الثالثاء املاضي - على 
أن ع���ام 2022 ش���هد قيد خمس ش���ركات 
جدي���دة بل���غ رأس مالها املص���در 560.6 
ملي���ون جنيه، وهي ش���ركات ماكرو جروب 
للمس���تحضرات الطبية وبورس���عيد لتداول 
الحاويات ودمياط لت���داول الحاويات والتي 
تم قيدها بالسوق الرئيسي، وشركتي لوتس 
للتنمية واالس���تثمار الزراعي واملستودعات 
املصري���ة العامة والتي تم قيدها في س���وق 

الشركات الصغيرة واملتوسطة.
أما بخصوص برنامج الطروحات الحكومية 
وال���ذي كان مح���ور  أس���ئلة  الصحفي���ني 
ومندوب���ي القن���وات التليفزيوني���ة، فقد أكد 
على أن برنامج الطروحات الحكومية والذي 
س���بق وأعلنت عنه الحكومة املصرية هو من 
اختصاص لجن���ة إدارة مل���ف الطروحات 
الحكومي���ة والتي س���وف تح���دد البرنامج 
الزمني لقيد وطرح هذه الش���ركات بما فيها 
الشركات الحكومية املقيدة والتي من املمكن 
أن تق���وم بزيادة رأس مالها وطرح حصص 
إضافي���ة خ���الل الفت���رة املقبلة اس���تغالاًل 
للوض���ع الجيد للس���وق املص���ري وقدرته 
على اس���تيعاب الطروحات الكبيرة وهو ما 
س���بق وشهده السوق خالل طرح شركة أي 
فاينان���س والذي قدر ب�5.8 مليار جنيه وتم 

تغطيته 68 مرة.
كما أشار  رئيس البورصة أنه يوجد بعض 
الش���ركات املؤهلة للقيد والطرح ولكن وفقًا 
لرؤية الحكوم���ة املصرية و لجنة الطروحات 
وكذل���ك إدارة ه���ذه الش���ركات وخططه���ا 
املس���تقبلية وتوقيت قيد وطرح أس���هم هذه 
الش���ركات ومنه���ا بن���ك القاه���رة، مصر 

لتأمينات الحياة، شركة الحفر املصرية.
طروحات 

وق���ال  الدكان���ي،   إن الحكومة تس���تهدف 
طرح 23 شركة حكومية بالبورصة املصرية 
منها 9 شركات مدرجة بالفعل خالل الفترة 
املقبلة بقيم���ة إجمالية متوقع���ة للطروحات 
80 مليار جني���ه، وتعمل الش���ركات املقرر 
في 7 قطاعات اقتصادية، ومن املس���تهدف 
ط���رح حصص تت���راوح ب���ني 15-20% من 
الطروح���ات، مضيًفا وس���تؤدي الطروحات 
الجديدة إلى زيادة معدالت السيولة وجاذبية 
السوق للمس���تثمرين غير املصريني، وكذلك 
تحقيق أكبر قدر من االس���تقرار للس���وق، 
والح���د من تقلبات األس���عار ال���ذي يعاني 
في الوقت الحالي من س���يطرة س���هم البنك 
التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من 

املؤشر الرئيسي.
 أض���اف “الدكاني”، ، أن الش���ركات التي 
ت���م قيدها وطرح جزء من أس���همها ومؤهلة 
لزيادة األس���هم املطروحة في السوق وهي: 
اإلسكندرية للزيوت املعدنية، وبنك اإلسكان 
والتعمير، وإي فاينانس لالستثمارات املالية 
والرقمية، ومدينة نصر لإلسكان والتعمير، 
ومصر الجديدة لإلسكان والتعمير، ومصر 
للبتروكيماويات- كرير  وسيدي  لأللومنيوم، 

س���يدبك، وأبو قير لألس���مدة والصناعات 
الكيماوية، واإلس���كندرية للتداول الحاويات 

والبضائع.
 وتابع أن الش���ركات املتوق���ع قيدها وطرح 
أس���همها بالبورص���ة املصري���ة، وهي: بنك 
للتأم���ني، وإنب���ي،  اإلس���كندرية، ومص���ر 
وأس���يوط لتكرير البترول، والشرق األوسط 
لتكرير البترول )مي���دور(، واملصرية إلنتاج 
اإليثل���ني ومش���تقاته “إيثيدك���و”، والوادي 
للصناعات الفوسفاتية واألسمدة، والشركة 
املصرية ميثانكس إلنتاج امليثانول، مش���يًرا 
إلى أن الشركات الجاهزة للبدء فوًرا بطرح 
أس���همها دون االنتظار ألي عمليات تخارج 
خاص���ة قبل الط���رح، وهي: بن���ك القاهرة، 
ومص���ر لتأمين���ات الحياة، وش���ركة الحفر 

املصرية.
 أش���ار الدكان���ي، إلى أن الحكومة  س���بق 
أن أعلن���ت عن برنامج للطروحات الحكومية 
من���ذ عام 2017، إال أنه لم يتم طرح س���وى 
جزء من أسهم ش���ركات الشرقية-إيسترن 
كومبان���ي )طرح ثانوي(، وش���ركة أبو قير 
وإي  الكيماوي���ة،  والصناع���ات  لألس���مدة 

فاينانس لالستثمارات املالية والرقمية.
مؤشر جديد 

وق���ال   رئي���س مجل���س إدارة البورص���ة 

املصري���ة، إنه يتم دراس���ة إطالق مؤش���ر 
متوافق مع الشريعة اإلسالمية بما يتماشى 
م���ع متطلب���ات املس���تثمرين الراغب���ني في 
االستثمار باألس���هم املتوافقة مع الشريعة 
اإلس���المية، كم���ا س���يتم إنش���ا وتطوي���ر 
مؤش���رات جدي���دة تناس���ب السياس���ات 
االس���تثمارية املختلفة وذل���ك بالتعاون مع 
املؤسس���ات األجنبية التي لديها خبرات في 

هذا املجال.
 وأش���ار  “الدكان���ي”، إلى أنه تم إنش���اء 
إدارة الترويج وتطوي���ر األعمال بالبورصة 
ف���ي نوفمبر املاض���ي بهدف زي���ادة القيمة 
الس���وقية من خالل جذب ش���ركات جديدة 
للقي���د، والعم���ل عل���ى زيادة الت���داول عن 
طري���ق تحفيز جان���ب الطل���ب، مضيًفا في 
هذا الصدد أن اإلدارة تس���تهدف التواصل 
مع الجه���ات الحكومية بهدف اس���تحداث 
بروتوك���والت تع���اون لزيادة أحج���ام وقيم 
املحافظ االس���تثمارية، ودع���م الطروحات، 
واس���تحداث صانع سوق، كما تتواصل مع 
ش���ركات القطاع الخاص للطرح بالبورصة 
من بينها الشركات التي تم شطبها، وهناك 
5 ش���ركات أبدت النية ف���ي القيد البورصة 

وجاري تجهيز األوراق.
 أض���اف “الدكان���ي”،  أن  إدارة الترويج  
تتول���ي أيض���ا تطوي���ر األعم���ال الترويج 
للبورصة املصرية خارجًيا من خالل توقيع 
مذكرات تفاهم لبحث سبل التعاون، وبحث 
س���بل التعاون املتاحة بعضويات املنظمات 
الدولي���ة، إضافة إلى عق���د جوالت خارجية 
باملش���اركة م���ع القطاع الخ���اص، للترويج 
لس���وق املال املصري خارجًيا، مشيًرا في 
هذا الصدد إلى أنه تم التنسيق لحضور 4 
مؤتمرات ترويجية بالربع األول لعام 2023، 
وج���اري إع���داد 3 بروتوك���والت ومذكرات 

تفاهم.
شهادات الكربون 

وأعل���ن  الدكان���ي،  أن  إدارة البورص���ة 
تس���تهدف أن تصبح مصر املركز الرئيسي 
لتداول شهادات الكربون بالقارة اإلفريقية، 
بهدف مس���اعدة الش���ركات عل���ى خفض 
االنبعاث���ات وإص���دار ش���هادات الكربون 
للمش���روعات مباش���رة، وإج���راء عمليات 
التدقي���ق واملراجعة والتأك���د من صالحية 
الش���هادات املصدرة ومطابقته���ا للمعايير 
الدولي���ة، وإنش���اء س���وق منظ���م يس���مح 
للش���ركات بش���راء وبيع أرص���دة الكربون 

املرتبطة بحجم انبعاثاتها.
 وكش���ف “الدكاني”،   أنه س���يتم الترويج 
لس���وق الكربون كمنصة لتداول ش���هادات 
الكرب���ون من ال���دول األفريقية وتس���جيل 

الش���هادات في السوق عام 2023، على أن 
يتم بدء تداول ش���هادات الكربون املصدرة 
من خالل ش���ركة ليبرا كارب���ون في مصر 

للشركات واملشروعات عام 2024.
 وأوض���ح أن  بورص���ة الكربون تهدف إلى 
أواًل التروي���ج ألس���واق الكرب���ون الطواعية 
محلًي���ا وإقليمًي���ا، ثانًيا تش���جيع الحد من 
االنبعاثات املحلية م���ن الغازات الدفيئة عن 
طريق املوافقة على إصدار أرصدة الكربون، 
ثالًثا رفع مستوى الوعي بخصوص مخاطر 
تغير املناخ بني القطاع���ني العام والخاص، 
رابًعا إعداد املس���تفيدين التفاقيات خفض 
االنبعاثات املحتملة، خامًسا استهداف نسبة 
من سوق اإلصدار في القارة األفريقية إلى 
أن يتم البدء في إصدار ش���هادات مصرية 
ع���ن طريق ش���ركة ليبرا كاربون، سادًس���ا 
 ESG تحفيز املش���اركني على دمج مبادئ

في استراتيجياتهم االستثمارية.
 وأضاف رئي���س مجل���س إدارة البورصة 
املصري���ة، إن إدارة البورص���ة تس���تهدف 
تنش���يط وإع���ادة تفعي���ل آليات الت���داول؛ 
لزيادة قدرة املس���تثمرين عل���ى التحوط من 
مخاط���ر االس���تثمار، إضاف���ة إل���ى زيادة 
أع���داد املس���تثمرين للوصول إل���ى مبادرة 
10 مالي���ني كود، من خ���الل تفعيل األكواد 
الحالية، وجذب مستثمرين جدد، من خالل 
الترويج للبورصة املصري���ة، وزيادة الوعي 
واالدخ���اري بني الش���باب وتوعي���ة بأهمية 
االس���تثمار بالبورصة من خ���الل صناديق 

االستثمار.
 أوض���ح “الدكاني”،   أب���رز آليات التداول 
الت���ي تعمل عليها البورصة، وهي الش���راء 
بالهام���ش، وال���ذي يه���دف إل���ى تمك���ني 
املس���تثمرين من تعظيم قيمة األوراق املالية 
اململوكة لديهم لزيادة حجم اس���تثماراتهم، 
وبل���غ إجمالي ما تم تنفي���ذه من خالل هذه 
اآللي���ة 6.4 ملي���ار جني���ه متوس���ط خالل 
ع���ام 2022، كم���ا يتم العمل على تنش���يط 
آلي���ة اقتراض األوراق املالي���ة بغرض البيع 
وبلغ إجمالي عدد الش���ركات املسموح لها 
بممارسة النش���اط 58 شركة مدرجة، و51 
ش���ركة سمس���رة مرخص لها م���ن الهيئة 
العام���ة للرقابة املالية ضمان بقيمة 50% من 

األوراق املالية املقترضة.
 وقال   إنه بالنس���بة لنشاط صانع السوق، 
والذي يه���دف إلى توفير الس���يولة والعمق 
للس���وق وتحقيق أرباح ع���ن طريق الفروق 
الس���عري بني عروض البيع وطلبات الشراء 
بهدف زيادة الفرص لش���ركات السمسرة، 
وحلول بيع وش���راء جديدة للمس���تثمرين، 
وتعزيز املنافس���ة بني ش���ركات السمسرة، 
الفًت���ا إلى أنه هناك ش���ركة وحيدة مرخص 
لها القيام بالنش���اط، وت���م إطالقها منذ عام 

.2015
بورصة املشتقات املالية 

 وكش���ف رام���ي الدكان���ي،   ع���ن خط���ط 
البورص���ة خالل الفت���رة املقبل���ة، وأبرزها 
تعميق وتوس���يع تواجد البورصة من خالل 
أس���واق جديدة للسلع واملش���تقات، بهدف 
ظه���ور اس���تراتيجيات مبتكرة لالس���تثمار 
مما يعظ���م العوائد للمتداول واملس���اهمني، 
معلًن���ا عن إطالق بورصة املش���تقات املالية 
للمستثمرين خالل النصف الثاني من العام 
الجاري، وكذلك الترويج للبورصة في دولتي 

السعودية واإلمارات خالل العام الجاري.

 وأشار “الدكاني”،   إلى البورصة املصرية 
للسلع، والتي تعد آلية هامة لتنظيم عمليات 
الت���داول واملتاج���رة في أس���واق الس���لع 
“الحاضرة”، واملنتجات االس���تثمارية ذات 
الصل���ة، الفًتا إلى أب���رز املنتجات الزراعية 
التي س���يتم تداولها ببورصة الس���لع وهي 
القطن، والس���كر، والفول، واألرز، والدقيق، 
والقمح، كما سيتم تداول البيض، واألسمدة 
املجمدة،  واللح���وم  والذه���ب،  العضوي���ة، 

والدجاج املجمد.
 وق���ال إن بورص���ة املش���تقات ستس���مح 
للمس���تثمرين بش���راء وبيع املش���تقات في 
البورصة املصرية ألول مرة بدعم من مركز 
مقاصة مركزي، مضيًفا في هذا الصدد أن 
هيئة الرقابة املالية أنشأت اإلطار التنظيمي، 
وتعمل على إنش���اء مرك���ز مقاصة مركزي 
لتس���هيل ورقابة ت���داول املش���تقات املالية، 
لت���داول العقود اآلجل���ة واملس���تقبلية على 
األس���هم، وعقود خيارات األس���هم، وعقود 
خيارات املؤش���رات، وعقود املبادلة، وكذلك 
العقود املستقبلية والخيارات للسلع، وتهدف 
الس���ماح للمستثمرين  بورصة املش���تقات: 
بتثبيت األس���عار التي س���يتم التنفيذ عليها 
مستقباًل، ومساعدة املش���اركني على الحد 
م���ن املخاطر، والتحوط ض���د التقلبات غير 

املواتية ألسعار األصول.
زيادة كبيرة 

وق���ال   رئي���س مجل���س إدارة البورص���ة 
املصرية، إن رأس املال الس���وقي للبورصة 
ش���هد زيادة كبيرة خالل عام 2022 ليصل 
ألعلى مس���توى له في تاريخه مع نهاية كل 
عام، ليصل إل���ى 961 مليار جنيه ما يمثل 
نس���بة 12.3% من الناتج املحلي اإلجمالي، 
مقارنًة بقيم���ة 766 مليار جنيه عام 2021، 
ومقابل 651 مليار جنيه عام 2020، ومقابل 
709 مليار جنيه ع���ام 2019، و751 مليار 
جنيه ع���ام 2018، و826 ملي���ار جنيه عام 
2017، و603 مليار جنيه عام 2016، و431 
مليار جنيه ع���ام 2015، و501 مليار جنيه 
ع���ام 2014، و428 مليار جنيه عام 2013، 

و337 مليار جنيه عام 2012.
 وأوض���ح “الدكان���ي”،   أن نس���بة رأس 
املال الس���وقي إلى الناتج املحلي اإلجمالي 
بل���غ 12.3% ف���ي ع���ام 2022، مرتفًعا من 
11.5% ع���ام 2021، و10.6% عام 2020، 
و12.7% عام 2019، و16.1% عام 2018، 
و22.6% عام 2017، و22.3% عام 2016، 
و17.6% عام 2015، و23.5% عام 2014، 
و23% ع���ام 2013، و22.5% ع���ام 2012، 
مرجًعا انخفاض نس���بة رأس املال السوقي 
إل���ى الناتج املحلي اإلجمال���ي، إلى ارتفاع 
األخير بنسبة كبيرة خالل السنوات األخيرة 

املاضية نتيجة االستثمار الحكومي.
  أعلى عائد سنوى  

 وأعل���ن رام���ي الدكان���ي،  أن  املؤش���ر 
الرئيس���ي للبورصة املصرية ارتفع بنس���بة 
22.2% خ���الل ع���ام 2022، لتحقق أعلى 
عائد سنوي خالل السنوات الست السابقة، 
إذ ارتفع املؤشر بنسبة 10.18% خالل عام 
2021، وانخف���ض بنس���بة 22.3% خ���الل 
ع���ام 2020، وصعد بنس���بة 7% خالل عام 
2019، وانخف���ض بنس���بة 13.21% خالل 
ع���ام 2018، وزاد بنس���بة 21.66% خالل 

عام 2017.
 أضاف “الدكاني”،   أن املؤش���ر الرئيسي 
للبورصة صعد بنس���بة 69%، في نهاية عام 
2022 مقارنًة بأقل نقطة للمؤشر في 5 يوليو 
عام 2022، مقارنًة بهبوط املؤشر الرئيسي 
بنس���بة 32.5% منذ بداية عام 2022 وحتى 

5 يوليو من العام نفسه.

البورصة تربح نحو 42 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي
ارتفع املؤش���ر الرئيس���ي للبورصة املصرية 
“إيجى إكس 30” بنس���بة 9.62% ليغلق عند 
مس���توى 16002.18 نقطة، خالل جلس���ات 
األسبوع املاضي، أول أسبوع في عام 2023، 
وصعد مؤشر األس���هم الصغيرة واملتوسطة 
“إيجى إكس 70 متس���اوى األوزان”، بنسبة 
4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة، 
وسجل مؤش���ر “إيجى إكس 100 متساوى 
األوزان” صع���وًدا بنح���و 5.38% ليغلق عند 
مس���توى 4368.39 نقطة، وس���جل مؤش���ر 
“إيجى إك���س 30 مح���دد األوزان” صعوًدا 
بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 
نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق 

عند مستوى 3599.76 نقطة.
 رأس املال السوقى

وربح رأس املال الس���وقى للبورصة املصرية، 
نحو 42 مليار جنيه خالل جلس���ات األسبوع 
املاض���ي، ليغل���ق عن���د مس���توى 1003.2 
تريلي���ون جنيه، بنس���بة نم���و 7.5%، وصعد 
رأس املال الس���وقي للمؤش���ر الرئيسى من 
629.5 مليار جنيه إلى 689.1 مليار جنيه، 
بنس���بة نمو 9.5%، وزاد رأس املال ملؤش���ر 
األس���هم الصغيرة واملتوس���طة من 176.4 
ملي���ار جنيه إلى 183.9 مليار جنيه بنس���بة 

نمو %4.3.
كما ارتفع رأس املال ملؤش���ر األوس���ع نطاًقا 
م���ن 805.8 مليار جنيه إلى 873 مليار جنيه 
بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس املال السوقي 
لبورص���ة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 

مليار جنيه بنسبة نمو %1.
إجمالي قيمة التداول

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول 
بالبورص���ة املصرية إل���ى 11.1 مليار جنيه 
خ���الل األس���بوع املاض���ي، في ح���ني بلغت 

كمي���ة التداول نحو 4.920 مليار ورقة منفذة 
عل���ى 380 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي 
قيم���ة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية 
التداول بلغت 3.362 مليار ورقة منفذة على 
269 ألف عملية خالل األسبوع قبل املاضي.
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به 
نحو 12.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 
36.6 مليون ورق���ة منفذة على 1535 عملية 
خالل األسبوع املاضي، واستحوذت األسهم 
عل���ى 98.39% م���ن إجمالي قيم���ة التداول 
داخل املقصورة، فى حني مثلت قيمة التداول 

للسندات نحو %1.61.
ووزعت إجماليات التداول للشركات املدرجة 
فى مؤش���رات البورصة بني 7.1 مليار جنيه 
باملؤش���ر الرئيس���ى للبورصة بحجم تداول 
1.03 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 
184.2 أل���ف عملي���ة، وبلغت قيم���ة التداول 
ب�«إيجى إكس 70« نح���و 2.6 مليار جنيه، 
بحجم ت���داول 2.8 مليار ورق���ة مالية منفذة 
م���ن خالل 129.2 ألف عملي���ة، وبلغت قيمة 
الت���داول ب�«إيج���ى إك���س 100« نحو 9.7 

مليار جني���ه بحجم ت���داول 3.8 مليار ورقة 
مالية منفذة من خالل 313.4 ألف عملية.

إجمالى التعامالت
وس���جلت تعامالت املصريني نس���بة %85.9 
من إجمالى التعامالت على األس���هم املقيدة 
بالبورصة املصرية، خالل جلس���ات األسبوع 
املاض���ي، واس���تحوذ األجانب على نس���بة 
5.9%، والع���رب عل���ى 8.1%، وذل���ك بع���د 
اس���تبعاد الصفقات، وفًقا ملا جاء فى التقرير 
األس���بوعى للبورص���ة املصري���ة، وس���جل 
األجانب صافى بيع بالبورصة املصرية بقيمة 
250.8 مليون جنيه، وس���جل العرب صافى 
ش���راء بقيمة 121.7 مليون جنيه، وذلك بعد 

استبعاد الصفقات.
شهادات اإليداع الدولية

وكشف تقرير البورصة املصرية األسبوعي، 
عن أرصدة الش���ركات من شهادات اإليداع 
الدولي���ة حتى نهاي���ة األس���بوع املاضي، إذ 
تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري 
الدولي إلى 301.933 مليون ش���هادة، فيما 
ارتفع رصيد شهادات إيداع املجموعة املالية 

هيرمي���س القابض���ة إل���ى 287.169 مليون 
شهادة، واملصرية لالتصاالت إلى 169.820 
مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 

118.895 مليون شهادة.
واستقر رصيد شهادات إيداع كاًل من مدينة 
نص���ر لإلس���كان والتعمير عن���د 582.913 
مليون ش���هادة، اإلسكندرية للزيوت املعدنية- 
أموك عند 402.169 مليون شهادة، جي بي 
أوتو عند 222.966 مليون ش���هادة، ش���ركة 

حديد عز عند 73.623 مليون شهادة.
خبراء يرصدون تأثير شهادة ال�%25

توقع خبراء س���وق املال أن تؤثر الش���هادات 
االدخاري���ة ذات العائ���د املرتف���ع، على أداء 
البورص���ة املصرية على املدى القريب، نتيجة 
لقيام األفراد بس���حب جزء من الس���يولة من 
األس���هم و تحويلها إلى ش���هادات إدخارية 

لالستفادة من العائد املرتفع.
وقال حس���ام عيد، الخبير بأسواق املال، أنه 
بعد اإلعالن عن طرح شهادات ادخار جديدة 
بعائ���د 25% من قب���ل بنكا مص���ر واألهلي، 
انعكس س���لبًا على أداء مؤش���رات البورصة 

املصرية، ودفع املؤشر الرئيسي للتراجع.
وأضاف عي���د، أن أصدار ش���هادات ادخار 
جديدة بعائد 25% يؤكد على استمرار اتجاه 
لجن���ة السياس���ات النقدية اتباع سياس���ات 
انكماش���ية تش���دديه لكبح جم���اح التضخم 
الس���نوي والس���يطرة عليه، وذل���ك من خالل 
تخفيض حجم الس���يولة النقدي���ة مع األفراد 
لثبات حج���م الطلب على الس���لع والخدمات 
األساس���ية والتي ش���هدت صعودًا قويًا جدًا 
خ���الل الفترة املاضية مم���ا يترتب عليه ثبات 

األسعار ثم االنخفاض تدريجيًا.

تخوف من سحب السيولة من سوق المال واستثمارها بشهادات البنوك 

  رامي الدكاني:   23 شركة حكومية مستهدف 
طرحها بقيمة 80 مليار جنيه .. وندرس 

   إطالق مؤشر متوافق مع الشريعة اإلسالمية

وائل خطاب

سلوي ابراهيم

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676
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اإلفراج عن أعالف »الذرة 
والصويا« بنحو 143 

مليون دوالر يف أسبوع

أعلن الس���يد القصير، وزير الزراعة واستصالح األراضي، 
اإلف���راج عن 287 أل���ف طن من الذرة وف���ول الصويا بنحو 
143 ملي���ون دوالر، مضيًفا أن اإلفراج ش���مل 212 ألف طن 
م���ن الذرة بنحو 84 مليون دوالر، ونحو 75 ألف طن من فول 
الصوي���ا، بقيمة 57 ملي���ون دوالر، وأيًضا إضافات أعالف 

بنحو 2 مليون دوالر.
وأوض���ح أنه بذلك يصبح إجمالي ما ت���م األفراج عنه خالل 
الفت���رة من )16 أكتوبر حتى 29 ديس���مبر 2022( 1.714 
مليون طن، منهم 1.183مليون طن ذرة، و531 ألف طن فول 

صويا وإضافات أعالف، بإجمالي مبلغ 856 مليون دوالر.

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 
اجتماًع���ا عاجاًل م���ع الغرف���ة التجاري���ة 
للقاه���رة، بحضور الل���واء الدكت���ور عبد 
النعي���م حام���د، وكي���ل أول وزارة التموين 

مدير مديرية التموين بالقاهرة.
وحض���ر نيابة عن إبراهي���م العربي، رئيس 
االتح���اد العام للغ���رف التجاري���ة ورئيس 
غرف���ة القاهرة أحمد الوس���يمي، وس���امح 
زكي، نائبا رئيس غرفة القاهرة؛ لبحث آخر 
التطورات إلقامة معارض ومنافذ بيع السلع 
بأسعار مخفضة؛ تنفيًذا لتوجيهات القيادة 
السياس���ية لدعم املواطنني، خاصة في ظل 
االستعداد الستقبال شهر رمضان املبارك.

واتفق الطرفان، خ���الل اللقاء، على تنظيم 
أكب���ر عدد من املعارض واملنافذ الس���لعية 

املوزعة على أحياء القاهرة املختلفة.
وأشاد محافظ القاهرة بالتوأمة الحالية بني 
املحافظة والغرفة التجارية للقاهرة؛ لتقديم 
كافة الخدم���ات االقتصادي���ة واملجتمعية، 
وضبط السوق، الفًتا إلى أهمية االستفادة 
من عام���ل الوقت في إنهاء كافة اإلجراءات 
إلقامة املعارض واملنافذ في ربوع املحافظة 
املختلف���ة، مش���يًدا ب���دور غرف���ة القاهرة 
التجارية ودعمها لتنفي���ذ توجهات الدولة، 

ودعم املواطن القاهري بشكل دائم.
وأش���ار وكي���ل أول وزارة التموي���ن مدير 
مديري���ة التموي���ن بالقاهرة، إل���ى الجهود 

الكبيرة الت���ي تقوم بها محافظ���ة القاهرة 
والغرفة التجارية للقاهرة لضبط الس���وق، 

وتنظيم معارض ومنافذ بيع السلع.
وقال حامد، إن هناك تنسيق كبير لإلفراج 
عن السلع باملنافذ الجمركية للمساهمة في 
دع���م معارض ومنافذ بيع الس���لع، وضبط 
الس���وق من خ���الل اإلفراج املس���بق عن 
البضائ���ع ومس���تلزمات اإلنت���اج، وهو ما 
س���يؤدي إلى ضبط األس���واق، خاصة في 
ظ���ل دخول املواس���م مثل ش���هر رمضان 

املبارك.
ومن جانبه أش���اد أحمد الوسيمي باهتمام 
محافظ القاه���رة لضبط الس���وق، وتنظيم 
أكب���ر عدد من املعارض واملنافذ الس���لعية 
واس���تمراريتها بداي���ة من يناي���ر الجاري 
ولفت���رات طويل���ة، مش���يًرا إل���ى االهتمام 
الكبي���ر من إبراهي���م العرب���ي، و تعليماته 
املُش���ددة بض���رورة تغطية أكب���ر عدد من 
مناطق محافظة القاهرة باملعارض واملنافذ 
السلعية ذات األسعار املخفضة، وذلك من 
خالل ال���دور املجتمعي للتجار الذي يزداد 

يوًما بعد اآلخر لدعم املستهلكني.
وطم���أن الوس���يمي، املواطنني ب���أن تجار 
القاهرة بصفة خاصة وتجار مصر بشكل 
عام الشرفاء دائًما يساندون بلدهم، ويظهر 
معدنهم األصيل ويزداد دورهم املجتمعي، 

خاصة أثناء الظروف االستثنائية.

أكد الدكت���ور صالح الكمون���ي رئيس غرفة 
الغربي���ة التجاري���ة وعض���و مجل���س إدارة 
االتحاد العام للغرف التجارية، التزام التجار 
بإعالن أسعار السلع وتوفير السلع بأسعار 
منخفض���ة، وخاصة الس���لع االس���تراتيجية 
واألساس���ية وتشمل )الس���كر، واملكرون���ة، 
والدواج���ن، واللح���وم، والزيوت، والس���من، 

والفول والعدس(.
الغ���رف  الت���زام  الكموني، عل���ى  وش���دد 
باملحافظات لتحقيق وف���رة في املعروض من 
الس���لع واملنتجات، وإتاحتها بأسعار مناسبة 
دون إضاف���ة أي زي���ادات غير مب���ررة على 
املس���تهلك، خاصة في ظل التيس���يرات التي 
قدمتها الحكومة، والبنك املركزي لإلفراج عن 
كميات كبيرة من السلع ومستلزمات اإلنتاج.

ورحب بتبكي���ر موعد انطالق معارض »أهال 
رمضان«، لتب���دأ في ش���هر يناي���ر الجاري 
بتوجيه���ات رئي���س مجلس ال���وزراء، خالل 
اجتماع���ه مع مجل���س املحافظني من���ذ أيام 

بتوفير املساحات املناس���بة في كل محافظة 
وإعفائها من جميع الرسوم إلقامة املعارض، 
وس���تتولى الغ���رف التجارية إنش���اء وإدارة 
املعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان 
املبارك، إل���ى جانب مئات املناف���ذ املتحركة 
التي س���تجوب القرى والنجوع للوصول إلى 
املس���تهلكني في ربوع مص���ر كافة؛ إلتاحة 

السلع بأسعار مخفضة للمواطنني.

محافظ القاهرة: توأمة مع الغرفة التجارية لتغطية األحياء 
باملعارض واملنافذ السلعية بأسعار مخفضة وضبط السوق

 

  

ذكر مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 
أن صادرات مصر من الغاز املس���ال، وصلت خالل أول 
9 أش���هر من 2022 إلى 4.86 مليون طن، مقابل 4.35 

مليون طن خالل الفترة ذاتها من عام 2021.
وأوضح املركز، أن ص���ادرات مصر من الغاز الطبيعي 
املس���ال ش���هدت ارتفاًعا خالل الربع الثاني من 2022 
وصل إلى 35.7% مس���جلة 1.9 مليون طن، متوقًعا أن 
تحقق صادرات مصر من الغاز الطبيعي املس���ال رقًما 

قياسًيا خالل 2022 بنحو 7 إلى 8 ماليني طن.
وج���اءت تركيا عل���ى رأس الدول املس���تقبلة لصادرات 
الغاز الطبيعي املصري، وذلك بنس���بة 22% من إجمالي 
الصادرات، بينما جاءت إسبانيا في املرتبة الثانية بنحو 

13%، وكوريا الجنوبية في املرتبة الثالثة بنحو %10.

قالت الدكتورة ياس���مني فؤاد، وزيرة البيئ���ة املصرية، إنه يتم 
العم���ل ف���ي 11 موقًعا على مس���توى خليج الس���ويس طوال 
الثالث س���نوات املاضية، ضمن مش���روعات اإلصحاح البيئي 
بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، وذلك 
باس���تخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من املياه املصاحبة 
لعملي���ات تكرير وإنتاج البت���رول، وبتكلفة تبلغ حوالي 7 مليار 

جنيه؛ لتوفيق أوضاع هذه الشركات.
وأضاف���ت الوزيرة، خالل جولة ملش���روعات اإلصحاح البيئي 
بالش���ركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، أنه 
تم االنته���اء من الصرف املخالف على خليج الس���ويس في 3 
مواقع، وتصل نسبة إنجاز العمل لالنتهاء من الصرف املخالف 
ف���ي 6 مواقع أخرى ألكثر من 70%، حيث س���يتم االنتهاء من 
العمل في 11 موقًعا بنهاية عام 2023، كما تس���تكمل ش���ركة 
جابكو خطة توفيق األوضاع البيئية لها بعد إنجاز جزء منها.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مش���روعات اإلصحاح 
البيئي بالتعاون املش���ترك واملثمر بني وزارتي البيئة والبترول، 
وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية؛ للحد من التلوث بخليج 
الس���ويس؛ إللزام جميع املنش���آت التي تق���وم بالصرف على 
خليج الس���ويس بتنفيذ خطط إصح���اح بيئي؛ لوقف الصرف 
نهائًيا لحماي���ة البيئ���ة البحري���ة والتنوع البيولوج���ي بالبحر 

األحمر.
وش���ددت على أن مص���ر حريصة على نق���ل التكنولوجيا في 
مجال محطات معالجة املياه املصاحبة للتنقيب وتكرير البترول، 
موضحة أن رغ���م االعتماد على التكنولوجيا األملانية في تنفيذ 
املحط���ات، إال أن التركي���ب تم بأيادي مصري���ة، موضحة أن 
محط���ات قطاع البترول ذات تكنولوجي���ات معقدة يتم تنفيذها 
وفًقا لطبيعة عمل كل شركة، سواء كانت شركة إنتاج أو تكرير.

وأكدت الوزيرة.

 

أك���د الدكت���ور علي املصيلح���ي، وزير التموي���ن والتجارة 
 الداخلي���ة، أن الش���ركة القابض���ة للصناع���ات الغذائي���ة 
بش���ركاتها التابع���ة قد  وجهت بإنش���اء ركن ب���كل مجمع 
اس���تهالكي تحت مس���مى »أهال رمض���ان«،  بتخفيضات 
تتفاوت بني ال�25% إلى 30%، باإلضافة إلى الش���وادر التي 

 شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.
وفي هذا الس���ياق تلق���ى املصيلحي،  تقريًرا من ش���ركتي 
الجمل���ة العامة واملصرية، حول إنش���اء ع���دد من األركان 
داخل املجمعات االس���تهالكية تحت اسم »أهال  رمضان«، 

وجاري تجهيز باقي املجمعات االستهالكية.
وأش���ار التقرير إلى  قيام الش���ركة العامة لتج���ارة لجملة 
والغ���رف التجارية بإنش���اء 3 معارض بجنوب  س���يناء في 
دهب والطور وشرم الشيخ، باإلضافة إلى معارض »شمال 
س���يناء، واملنوفية، ودمياط، والش���رقية«، وجاري تجهيز ما 

يقارب ال�50 معرًضا  بالتعاون مع الغرف التجارية. 
وبالنس���بة للش���ركة املصرية لتجارة الجملة  أف���اد التقرير 
إلى تجهي���ز بعض األماكن باملجمعات االس���تهالكية بركن 
 ملعارض أهال رمضان، وجاري اس���تكمال باقي املجمعات 
األخرى، باإلضافة إلى مش���اركتها في الشوادر واملعارض 
األخرى التي تنشأ بالتعاون مع  الغرف التجارية باملحافظات 
بحد أدنى 66 معرًضا باملحافظات التي تعمل  بها الش���ركة 

بالصعيد والقاهرة والجيزة.

وزيرة البيئة: االنتهاء من الصرف الصناعي لـ11 
موقًعا على خليج السويس بنهاية 2023

سيد اجلارحي

بالصعيد والقاهرة والجيزة.
داليا احمد

»الكموني«: التجار ملتزمون مبساندة الدولة يف 
امتصاص آثار األزمات االقتصادية العاملية

الغرف التجارية: تخفيضات حتى 30% على سلع 
غذائية خالل معارض أهال رمضان

كش���ف الدكتور ع���الء عز، أمني ع���ام اتحاد 
اإلفراج���ات  تفاصي���ل  التجاري���ة،  الغ���رف 
األخيرة عن مستلزمات اإلنتاج والبضائع من 
املوانئ، وانعكاساتها على األسواق، موضًحا 
أن اإلفراج���ات والوفرة س���اهموا في خفض 
أس���عار طن الف���ول 5 آالف جنيه، والعدس 7 
آالف جني���ه للطن، والف���ول الصويا 10 آالف 

للطن، والذرة 5 آالف جنيه للطن.
وكش���ف أمني ع���ام اتحاد الغ���رف التجارية، 
تفاصيل تخفيضات مع���ارض أهاًل رمضان، 
على السلع األساس���ية، والتي من املنتظر أن 
تبدأ يناير الجاري، موضًحا أن أسعار أعالف 
الدواجن انخفضت، وآليات الس���وق ستتحكم 
في���ه، متوقًعا ع���دم ارتفاع أس���عار الدواجن 
خ���الل الفترة املقبلة؛ نتيج���ة حدوث إفراجات 

أخرى.
مع���ارض  خصوم���ات  أن  إل���ى  وأش���ار 
أهاًل رمضان على مستوى الجمهورية ستكون 
26% عل���ى أس���عار العدس، والش���اي %20، 
واللحمة 20%، والفول 27%، وياميش رمضان 
30%، والزي���ت والس���منة 21%، الفًتا إلى أن 
املواطن سيش���عر بانخفاض األس���عار خالل 

جمي���ع  عم���ل  األكثر، بع���د  أس���بوعني على 
املصانع.

وأض���اف أن املهل���ة الت���ي منحه���ا الدكتور 
مصطف���ى مدبول���ي، رئيس ال���وزراء، للمحال 
التجارية لتحديد األسعار انتهت، مشيًرا إلى 
أن املحل التجاري الذي س���يرفع األسعار لن 
يبيع الس���لع، والفًتا إل���ى أن هذه األمور تمثل 

آليات السوق التي سُتساهم في ضبطه.
يتحق���ق  األس���عار  انخف���اض  أن  وأوض���ح 
أيًضا مع وجود وفرة س���لعية في األس���واق، 
مش���يًرا إل���ى أنه س���يتم إتاحة كافة الس���لع 
املُخفض���ة في كاف���ة ربوع مص���ر من خالل 
االتفاق مع املصانع، األمر الذي ظهر جلًيا في 
انط���الق معارض أهاًل رمض���ان قبل موعدها 

هذا العام.
وأك���د أن الس���لع املخفض���ة املتوف���رة ف���ي 
باملواطن���ني  خاص���ة  التجاري���ة  السالس���ل 
فقط، وليس مس���موًحا لبيعه���ا للتجار؛ لذلك 
حددت هذه السالس���ل الحص���ول على عدد 
عب���وات محددة؛ م���ن أج���ل التص���دي ألي 
ممارسات غير طبيعية من شأنها إحداث أزمة 

في وفرة السلع وأسعارها.
اسالم عبدالفتاح

»معلومات الوزراء«: صادرات مصر من 
الغاز املسال بلغت 4.86 مليون طن 

خالل أول 9 أشهر من 2022

التموين تعلن    إقامة ركن باملجمعات 
االستهالكية حتت مسمى »أهال رمضان«

وزير التموين: استالم أكثر من 400 ألف طن أرز 
شعير من الفالحني حتى اآلن

أك���د الدكتور علي املصيلح���ي، وزير التموين 
والتج���ارة الداخلية، اس���تالم أكث���ر من 400 
ألف طن أرز ش���عير م���ن الفالحني حتى اآلن، 
مش���يًرا إلى أنه جارى إنش���اء شوادر في كل 
املناطق بمحافظات الجمهورية، ضمن معارض 
أهال رمضان بتخفيضات تصل إلى 30% عن 
األس���واق، الفًتا إلى أن معارض أهال رمضان 

تستمر حتى نهاية شهر أبريل املقبل.
جاء ذلك خالل افتتاح الدكتور علي املصيلحي، 
وزير التموين والتجارة، معرض أهال رمضان 
في ميدان املؤسس���ة بش���برا الخيمة، يرافقه 

اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
وأش���ار إل���ى أن مع���رض أه���ال رمضان في 
ميدان املؤسسة يضم 15 عارض سلع غذائية 
ولحوم ودواجن بعدد 20 باكية، كما يتم مراقبة 
األسواق بهدف التأكد من توافر السلع وضبط 
األس���عار، وتم إقامة عدد كبير من الش���وادر 

إلتاحة السلع بأسعار مخفضة.
ولفت إلى أن زيادة عدد الش���وادر سيحد من 
ارتفاع أس���عار السلع، مؤكًدا أنه سيتم إقامة 
ش���وادر أهال رمض���ان في مناف���ذ جمعيتي 
وبدالي التموين من خالل طرح الس���لع الحرة 

للمواطنني.

وتلقى وزي���ر التموين، تقريًرا من الش���ركات 
التابعة للوزارة حول إنش���اء عدد من األركان 
داخل املجمعات االس���تهالكية تحت اسم أهال 
رمض���ان، وجاري تجهي���ز باق���ي املجمعات 
االس���تهالكية، وتم إنش���اء 3 معارض بجنوب 
س���يناء ف���ي ده���ب والطور وش���رم الش���يخ، 
باإلضافة إلى معارض ش���مال س���يناء أيضا 
واملنوفي���ة ودمياط والش���رقية، وجاري تجهيز 
م���ا يقرب ال�50 معرض���ا بالتعاون مع الغرف 
التجاري���ة، كذل���ك تجهي���ز بع���ض األماك���ن 
أه���ال  ملع���ارض  االس���تهالكية  باملجمع���ات 
رمض���ان، وجاري اس���تكمال باقي املجمعات 
األخرى، باإلضافة إلى املشاركة في الشوادر 
واملع���ارض األخرى التي تنش���ئ بالتعاون مع 
الغ���رف التجارية باملحافظ���ات بحد أدنى 66 

معرًضا بالصعيد والقاهرة والجيزة. 
وتنس���ق مديريات التموين مع الغرف التجارية 
بكل املحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار 
مخفضة، على أال يقل ع���دد املعارض في كل 
محافظة عن 5 معارض، كما ستش���ارك كبرى 
السالسل التجارية فى التخفيضات من خالل 
تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس 

تخفيضات معارض أهال رمضان.

158 أداة رقابية يف مواجهة وزير التموين »حتت القبة« 
..والرقابة علي األسواق تتصدر مطالب النواب 

»احتاد الصناعات« يطالب بتسهيل إجراءات استخراج التأشيرة 
الصحية للنهوض بالسياحة العالجية

جلس���ة رقابية ساخنة شهدها مجلس النواب خالل 
األس���بوع املاضي في جلس���ته العامة ،  برئاس���ة 
املستش���ار الدكتور حنفى جبالى، رئيس املجلس،  
حي���ث واجه الن���واب  وزير التموي���ن الدكتور علي 
مصيلحي ب�158 أداة رقابية،  في جلسة  استمرت 
ما يزيد عن 6 س���اعات، أجاب خاللها على طلبات 
اإلحاطة واألس���ئلة وطلب���ات املناقش���ة العامة فى 
ش���تى املوضوعات التى استعرضها النواب مقدمو 

األدوات الرقابية.
 وقال   وزير التموين والتجارة الداخلية، ردا على ما 
يتردد بأن وزارة التموين تسبب فى زيادة األسعار،  
: “مينفعش نبيع ب�10 وغيرنا بييع ب�12 وسوف يتم 
سمس���رة هذه األموال، مش علشان حكومة نخسر 
القضي���ة أن الس���وق يكون متزن وه���ذا ما نقوم به 
بتدخلنا، وأن املش���كلة التي تشهدها البالد بسبب 
النق���د األجنبى، عندما يرتفع س���عر الدوالر ترتفع 
األسعار وعندما يتراجع لم تتراجع األسعار، عندما 
ينزل س���عر الدوال تأثيره بعد شهرين وهذا فى كل 

العالم وليس عندنا فقط«.
وأش���ار إلى أن هناك توجيه���ات لتنفيذ املادة 8 من 
قانون حماية املستهلك والتي تتضمن كتابة األسعار 
عل���ى العبوات” مضيفا: “نحن ف���ي وزارة التموين  
نكتب عليها األس���عار وهن���اك تركيز فى هذا األمر 
بالتع���اون مع جهات مثل وزارات الصناعة واإلدارة 

املحلية وغيرهما« .
  وأض���اف أن���ه  “فيم���ا يخ���ص عجز املفتش���ني 
لدى ال���وزارة الجميع يعلم أن���ه ال يوجد تعيني فى 
الحكوم���ة، والبدي���ل الثان���ي االنتداب م���ن منطقة 
ألخرى، والوزارة ليس���ت جاذبة، ففى حال اإلعالن 
يأتيني ش���خص م���ن املحليات، بينم���ا املالية حال 
إعالنه���ا يأتيه���ا ضعف العدد املطل���وب«  ، وتابع 
موجها حديثه ألعض���اء املجلس:” إيدى فى إيدكم، 
حينما نجد كادر جيد هيخرج معاش وال يوجد كادر 
فى التسلسل الوظيفى يتم االستعانة به مرة أخرى، 
واملوضوع ليس تجديد دم ولكن نتحمل املس���ؤولية 
كاملة، خاصة فى ظل عدم وجود كوادر، وفى إحدى 
املحافظ���ات طلبت من املحاف���ظ توفير كادر من أى 

جهة لشغل املنصب« .
 األس���عار علي املنتجاتوعقب وزي���ر التموين على 
طلب���ات اإلحاط���ة الخاص���ة بكتابة األس���عار على 
املنتج���ات، قائال: “هناك تكليفات من رئيس مجلس 
الوزراء ملتابعة مدى التزام منافذ البيع بكتابة السعر 
عل���ى املنت���ج، وفي األرياف س���يكون هن���اك قائمة 
أس���عار على لوحة، وفى حال عدم االلتزام سيكون 
هناك إجراءي���ن األول، حال الحص���ول على إنذار 
س���يتم مصادرة البضاعة وكأنها مجهولة املصدر، 

وثاني مرة سيتم غلق املحال وسحب الرخصة« .
 وأكد   أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق االنضباط، 
في ظل الظ���روف الصعبة ج���دا، متابعا: “البد أن 
نكون واضحني”، وفيما يخص اعتبار األرز س���لعة 
اس���تراتيجية ه���ذا يعني ض���رورة اإلفصاح عنها 

لتقنينها، من خالل الحصول على كافة البيانات.
 وأش���ار الوزير، إلى أنه تم تش���كيل لجنة عليا من 
اتح���اد الصناعات واتحاد الغرف  التجارية وحماية 
املستهلك لوضع س���عر عادل للسلع االستراتيجية 
واألساس���ية، والتي  س���وف يصل عدده���ا إلى ما 
يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، 
الفتا إلى أنه ال يوجد تس���عير  إجباري للس���لع بل 
س���يتم وضع س���عر عادل لها طبقا لتكلفة اإلنتاج 
واملداخ���الت  الخاصة بها، متابعا:” هذه األس���عار 
س���تكون هى املعلوم���ات االسترش���ادية التى يقوم 
بن���اء عليها مفتش التموي���ن التفتيش والرقابة، وإن 

التضخم الذى تشهده البالد مستورد«.
 وق���ال “مصيلح���ى”: “نس���تورد أكث���ر 60% من 
أكلنا” مضيفا: “الذرة تش���هد زيادة فى األس���عار 
ألنها مس���توردة واألمور ليست منعزلة عن بعضها 
واملوضوعات كلها تمش���ي م���ع بعضها البعض”، 
مش���يرا إلى أن���ه رغم األزمة التي نم���ر بها لكن ال 
بد م���ن اس���تمرار الصناعة” مضيف���ا: “هل نحن 
مقتنعون أن الزيادة فى سعر الخامات حتى نعرف 
أن التضخم مستورد” مشيرا إلى أن أمريكا كانت 

فيها تضخم صفر لكن اآلن ارتفع«.
 وتابع :” نحن نمر بمرحلة عدم يقني لس���عر العملة 
وقد اتخذت قرارات فى األرز وليس فى القمح، ولو 
فعلتها فى القمح كنت تعورت فيه أسبوعني وسوف 
تحصل أزمة” على حد قوله”، مشيرا إلى أن القمح 
ارتفع فى أس���بوع م���ن 10 آالف ل�17 ألف ووزارة 
التموين تقوم ببيع قمح للس���وق ونقوم ببيع طن 72  
ب�10 آالف “مشددا علي أن ارتفاع األسعار نتيجة 

أزمة عاملية«.
 وعبر الوزير، عن حزنه بس���بب من يردد أن الحرب 
الروس���ية األوكرانية ليس���ت وراء زيادات األسعار 

التي تشهدها البالد، قائال: “أنا زعالن وليا الحق 
ملن يقول من النواب أن الحرب األوكرانية الروس���ية 
ليس���ت س���ببا فى ارتف���اع األس���عار، وأن األزمة 
الروسية األوكرانية ستظل مؤثرة على األسعار فى 
جميع دول العالم ملدة 4 س���نوات مقبلة، وأشار إلى 
أنه ال يوجد أس���عار جبرية، والحكومة تس���عى فى 

الفترة الراهنة على إتاحة السلع  .
 وق���ال   الدكتور عل���ى املصيلحى  :  إن لم تضبط 
الخامات لن تضبط األس���عار مشيرا إلى أنه طلب 
م���ن وزارة الزراعة أن تكش���ف ع���ن تكلفة زراعة 
الف���دان الواحد م���ن األرز  ، موضحا أن الحكومة 
اضطرت لش���راء 55 ألف طن م���ن األرز من الهند 
بالعملة الصعبة وتم بيعها فى السوق املصرية ب�10 
جنيهات ونصف فقط، وكان ذلك قبل دخول موسم 

األرز فى 2022.
  وأض���اف املصيلحى: “أش���كر من أطلق علَي من 
الن���واب وزير األزمات وأنا وزي���ر إزالة األزمات”، 
مشيرا إلى أن فدان األرز ينتج حوالى من 3.5 إلى 
4 أطنان كما أن الفدان الواحد يكس���ب حوالى 10 
آالف جنيه ف���ى الزراعة الواحدة والبرتقال ال يمنح 
نفس هذا املكس���ب للفالح ولو لم يتم تحديد سعره 
18 جنيها كحد أقصى لألرز ماذا كان سيصل بنا 

الحال اآلن.
  وش���دد وزي���ر التموين علي أن���ه  ال يمكن القبول 
بسياسة لي الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها 
فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارس���ات خارجة 
نجد م���ن يقول أن الحكومة متش���ددة وهكذا وهنا 
يج���ب أن نعل���م ماذا تري���دون هل تري���دون ضبط 

األسعار وتنفيذ القانون أم ال.
 وأض���اف مصيلح���ى: “أحد الن���واب تحدث عن 
مرتبي كوزي���ر للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى 
خدم���ة املواطن، وليس مجرد كلم���ات فلو لم نضع 
سقف لس���عر األرز، لكانت هناك مشكلة كبيرة فى 

سعر هذه السلعة حتى اآلن.
 وتاب���ع وزير التموين: “من الس���نة اللى فاتت وانا 
بق���ول إن الفالح ليس له دخل ف���ى هذا املوضوع 
لكن البهوات دفعت عربون وهو أرز أخضر وحقيقة 
األمر ليس لدينا حصر بمضارب األرز على مستوى 
الجمهورية وأنا كوزارة تموين أعلن بصراحة ليس 
لدين���ا حصر بمضارب جمهوري���ة مصر العربية ال 
عندن���ا موقع ملخزن وال رخصة ملخ���زن، ولن اتكلم 
بش���يء أكثر من الواقع حتى لو كان الواقع صعب، 
الفت���ا إل���ى أن هناك تغيي���ر جوهري فيم���ا يتعلق 
بالرقابة فعلى س���بيل املثال أصبحت هيئة س���المة 
الغذاء وهي هيئة مس���تقلة تتبع رئاسة الوزراء هى 
املس���ؤولة عن الغذاء منذ نزوله م���ن املوانئ وحتى 

وصوله للمواطن.
 رقاب���ة تموينيةوفيما يتعل���ق بالرقابة التموينية أكد 
املصيلحى أن���ه يتفق مع النواب فيم���ا يتعلق بهذا 
األمر أما املخازن فال ت���زال تتبع املحليات، مؤكدا 
أن الرئي���س عب���د الفتاح السيس���ى وج���ه بتنظيم 
األس���واق العشوائية لس���بب واحد أنه إذا لم تنظم 

هذه األسواق فلن تكون لدينا رقابة حقيقية.
 وأكد وزير التموين، أنه ال يوجد تس���عيرة جبرية، 
ول���ن نع���ود للس���تينيات، مضيف���ا: “ال يوجد فى 
الدستور وال القوانني ما يسمح للحكومة بالتسعير 
الجبرى، وتراجعت األمور للمطالبة بالتس���عير وفى 

نفس اللحظة عندما قامت الحكومة بالتس���عير باظ 
س���وق األرز، وانا على مس���ئوليتي ال يوجد معنى 
للتس���عير الجبرى، ولن تعود للستينيات ولن نتذكر 

حكومة السادات كوقت حرب«.
 وأض���اف: “حكوم���ة الحرب لها قواع���د، وأعرف 
معن���ى حكومة حرب ، بع���د 67 مكنش فيه رصيف 
بيتعمل ، أو  مدرس���ة بتتصلح، أو بيت يتعمل، مش 
س���هل خالص نق���ول حكومة حرب له���ا قواعدها 
ومينفعش نسقط أش���ياء  ألنها حققت نتائج جيدة 
لكن أزمة الس���كان والطرق واملدارس من آثار 67، 

واللى عايز يحاسبنى ، يحاسبى انا«.
 وأردف وزي���ر التموين: “من فضلكم ال يوجد  فى 
الدس���تور وال القوانني املتاحة ونح���ن فى البرملان 
املصري صرح س���ن القوانني نق���ول ال يوجد نص 
تشريعي يسمح للحكومة بالعودة للتسعير الجبرية 
وه���ى الت���ي ذكرتموها بأنها تتم بحس���اب س���عر 

التكلفة وهامش ربح«.
 ووج���ه وزير التموين الش���كر لجميع النواب الذين 
عرضوا رأيهم من خالل طلبات اإلحاطة واألس���ئلة 
وأمور يجب مناقشتها مضيفا حتى يمكن أن نفعل 
ش���يئا  له مردود ف���إذا لم نعرف األش���ياء فيكون 
مسمعها شى ومن  يستخدمها لها معنى آخر ومن 
يطبقه���ا لها معنى آخر، وقال نحن جميعا من أعلى 

سلطة سياسية فى مصر مع املواطن.
مس���ئوليةورفض   وزير التموين والتجارة الداخلية 
تحمي���ل عدد من ن���واب البرملان الوزارة مس���ئولية 
الرقابة على األس���واق وصالحية املنتجات، مؤكدا 
وجود تغيير جوهري في األجهزة الرقابية، مضيفا 
أن “هيئة سالمة الغذاء هيئة مستقلة وتتبع مجلس 
الوزراء مسئولة من أول ما تنزل املواد الغذائية من 
امليناء حتى تصل إلى فم البني آدم، وليس التموين 

ولكننا نعاونها  .
وأض���اف الوزير خالل الجلس���ة العام���ة بمجلس 
الن���واب الي���وم املنعق���دة اآلن : ” إدارة املحلي���ات 
هى املس���ئولة عن املخازن غير املرخصة واألسواق 
العش���وائية وعل���ى الرغم من ذلك هناك مس���ئولية 
تضامنية من خالل تضافر الجهود لتشديد الرقابة 

على األسواق.
وأشار إلى أنه رغم عدم تمكن الحكومة من تسعير 
السلع، إال أننا طالبنا بتشكيل لجنة فنية ممثلة بها 
االتحاد العام للغ���رف التجارية وممثلني عن حماية 
املس���تهلك لدراس���ة املدى الس���عري ل� 15 سلعة 
رئيس���ية تشمل السكر والزيت والسمنة والصلصة 
وغيرها  ، وكشف عن إعداد مشروع قانون لتنظيم 
األسواق العشوائية، مؤكدا أنه في حال عدم تنظيم 

األسواق فكيف يمكن قياسها أو إدارتها .
وض���رب مث���اال بالتضخم ف���ي الوالي���ات املتحدة 
األمريكية ، مؤكدا ارتفاع بعض السلع في األسواق 

األمريكية كالبيض والزبدة ألكثر من %30  .
وق���ال وزي���ر التموين  : “عدم وج���ود نظام لتداول 
س���لعة معينة خطر ما بعده خط���ر، وظهرت األزمة 
العام املاضي عندما اختفى األرز املصري ولم يورد 
أحد بعد تس���عيره بتسعة ونصف واستوردنا األرز 
من الهند وتم بيعه بعشرة جنيهات ونصف، مؤكدا 

أنه إن لم تضبط الخامات لن تضبط األسعار”.

أك����د الدكتور ع����الء عبداملجيد، رئي����س غرفة مقدمي 
الرعاية الصحية باتحاد الصناعات املصرية، أن مصر 
من أكبر الدول املؤهلة لتكون وجهة أساسية للسياحة 

العالجية في العالم.
وأضاف عبداملجيد، أن املهتمني والعاملني في القطاع 
الطبي بالس����ياحة العالجية املصرية، يسعون لتحقيق 
ه����دف يتمثل في إعطاء تجربة متميزة لرحلة الس����ائح 
الصحي؛ لجع����ل مص����ر الوجهة الس����ياحة الصحية 

األولى في املنطقة.
وطالب بضرورة منح خصومات على تذاكر السفر من 
قبل ش����ركات الطيران الوطنية، وأيًضا على ش����ركات 
الس����ياحة من����ح خصومات كافية حتي يكون الس����عر 
منافًس����ا بالنس����بة للدول األخري ويكون أحد عوامل 
الجذب للس����ائح العالج����ي، والتركيز عل����ى البرامج 
الس����ياحية ملرافقي املري����ض وتوفير برنامج ش����امل 
لإلجراءات الجراحية يتم العمل به منذ مغادرة املريض 
لبل����ده وحتى انتهاء رحلة عالجه في مصر، وأن يكون 
هناك ف����رق متخصصة للتعامل مع املريض في املطار 
وتخصي����ص ممرات خاص����ة به لنقله بس����رعة؛ وذلك 
بالتنسيق مع هيئة االستعالمات في الدول التي يوجد 
بها مكاتب استعالمات لعمل حمالت ترويجي، وكذلك 
تفعيل امللحقني التجاريني في كافة الدول لتسهيل هذه 
املهمة، وبالنس����بة للدور الرس����مي واملتمثل في وزارة 
الصحة املصرية، من خالل إجراء اتصاالت رس����مية 
من قب����ل وزير الصحة مع نظ����راءه بكافة دول العالم، 
وبصفة خاصة األفارقة والع����رب والتعاون بني اتحاد 
املستش����فيات بكاف����ة ال����دول العربية لجذب الس����ائح 

العربي ملصر.
وم����ن جانبه أوض����ح الدكتور محم����د حبلص، عضو 
مجل����س ادارة غرف����ة الرعاي����ة الصحي����ة، أن العامل 
األه����م ف����ي تطوي����ر الس����ياحة الصحية ف����ي أي بلد 

على مس����توى العالم، ه����و تجربة الس����ائح الصحي 
»TouristExperience Health«، والت����ي على 
أساس����ها تبنى الخط����ط وتحقق من خالله����ا النتائج 
املرجوة، وهذا من خالل دراس����ة ع����دة تجارب دولية 
موثوقة باملنطقة العربي����ة وخارجها إليجاد آلية عملية 
قابلة للتنفيذ بمص����ر، موضًحا أنه تم عمل املقترحات 
الالزمة التي تساهم في إعطاء تجربة إيجابية للعميل، 
وتحديد امله����ام املطلوبة من الجه����ات صانعة القرار، 
والتي ستس����اهم في تحقيق أهدافنا لتطوير السياحة 

الصحية بمصر.
فيم����ا قالت الدكتورة غ����ادة الجنزوري، عضو مجلس 
إدارة الغرف����ة، إن املقص����ود بتجربة رحلة الس����ائح 
الصحي هي مجموع����ة الخبرات واملواقف والخطوات 
واإلجراءات والخدمات التي يمر بها السائح الصحي 
خ����الل رحلته للحص����ول على خدمة صحي����ة في بلد 
آخر، وتبدأ بحصوله على معلومات تخص احتياجاته 
الصحية أثناء وجوده في بلد، وتنتهي بعودته إلى بلده 
وإتمام عملي����ة إجراءات املتابعة للخدمة الصحية التي 

حصل عليها.

وطالب����ت الجن����زوري، بض����رورة تس����هيل إجراءات 
اس����تخراج التأش����يرة الصحية، وعم����ل آلية واضحة 
ومحددة وميسرة لكيفية الحجز للخدمات الطبية وغير 
الطبية، تش����مل األسعار وطرق الدفع، ودليل لألنشطة 

السياحية وسياحة االستشفاء واالستجمام.
واقترح الدكتور هاني ش����ريف، عض����و مجلس ادارة 
غرفة الرعاية الصحية، إنشاء موقع أو منصة إلكترونية 
تمثل السياحة الصحية في مصر توضح وتشرح كافة 
إمكانياتها بحيث يعمل على تس����هيل إمكانية الوصول 
إلى الخدمات الصحية املختلفة، مع توضيح أس����عار 
الحزم الطبية للخدمات الصحية وقائمة باملؤسس����ات 
واملستش����فيات الت����ي تقدم ه����ذه الخدم����ات، ويكون 
وس����يلة دعائية لألنش����طة الس����ياحية األخرى داخل 
مص����ر، ويتم تنفيذها من خالل ش����ركة محترفة يكون 
الشكل الدعائي والتنظيمي بها على أعلى مستوى من 
الس����هولة والفاعلية لصالح املستخدمني وتكون بلغات 

الدول املستهدفة.

   مصادرة المنتجات وغلق المحال حال عدم االلتزام بكتابة 
أسعار السلع  .. والنواب : الرقابة على األسواق أمر هام للغاية لضبط  

األسعار ويجب  زيادة أعداد مفتشي التموين في المحافظات

نيفني يوسف

تفق���د الفريق أس���امة عس���كر، رئي���س أركان ح���رب القوات 
املس���لحة، املدين���ة الصناعية الغذائية »س���ايلو فودز« بمدينة 
السادات، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات املسلحة 
على املتابعة املستمرة لكل الشركات التابعة لجهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية بالقوات املسلحة.
بدأت الجولة التفقدية باس���تعراض اللواء أ.ح. تيمور موس���ى، 
رئي���س مجل���س اإلدارة، مكونات وقطاع���ات املدينة الصناعية 
سايلو فودز، مشيًرا إلى أنها تعتبر أول وأحدث مدينة صناعية 
إلكترونية تعمل بشكل متكامل لتلبية احتياجات السوق املحلي 
م���ن املنتجات الغذائية املختلفة، موجًها الش���كر للقيادة العامة 

للقوات املسلحة على دعمها املستمر للشركة منذ إنشائها.
كم���ا تم تقديم ع���رض، تن���اول القطاعات املختلفة بالش���ركة، 
ومجهوداتها فى تلبية احتياجات السوق املحلي وفًقا للمعايير 

العاملية.
ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات املسلحة 
تحي���ات وتقدير الفريق أول محم�د زك���ي، القائد العام للقوات 
املس���لحة وزير الدف���اع واإلنت���اج الحربي، لرجال الش���ركة؛ 
مل���ا يبذلونه من جهد وع���رق لتأدية مهامه���م بتفاٍن وإخالص، 
مش���يًدا باألداء املتميز للمدين���ة الصناعية الغذائية »س���ايلو 

فودز« وقدرتها على تنفيذ جميع املهام التي توكل إليها.
وتفق���د رئيس أركان ح���رب القوات املس���لحة، مصنع الروتو 
ومحط���ة إع���ادة تدوير املذيب���ات واملعمل املرك���زي، وعدد من 

مصانع املنتجات الغذائية باملدينة.

الفريق أسامة عسكر يتفقد املدينة 
الصناعية الغذائية سايلو فودز

»احتاد الصناعات« يطالب بتسهيل إجراءات استخراج التأشيرة 
رضوى عبداهلل

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676

   على المصيلحى : ال يوجد أصل للتسعير الجبري وفق الدستور والقانون
   نستورد 60% من احتياجاتنا..   والحرب الروسية األوكرانية وراء زيادة األسعار



• السنة الخامسة عشر   •  االحد  8  يناير  2023  •  العدد  676

باألرقام .. العدالة االجتماعية أولوية يف اجلمهورية اجلديدة 

اجلاري.

بيمنا يشمل صرف مساعدات استثنائية لألسر األكثر احتياجًا، 

3.3 ملي���ار جنيه إضافية، الس���مرار ص���رف حزمة احلماية 

االجماعي���ة املقررة بالبطاقات المويني���ة حتى 30 يونيو املقبل 

ل�10.5 مليون أسرة،  بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه.

وتتضمن املس���اعدات أيضًا إضافة 1.5 مليون أسرة لبرنامج 

»تكافل وكرامة«، عالوة على التوس���ع في توزيع كراتني الس���لع 

الغذائية املدعمة بأكثر من نصف التكلفة بواقع 2 مليون كرتونة 

شهريًا فى املناطق األكثر فقرًا فى القرى والنجوع. 

حياة كرمية 

وتناول التقرير احلديث عن املشروع القومي لتطوير قرى الريف 

املص���ري )برنامج حياة كرمية(، حيث م إط���الق مبادرة حياة 

كرمية في يناير 2019، والتي س���تهدف في مرحلتها المهيدية 

تطوي���ر القرى األكثر فقرًا، وتنفيذ تدخالت ب� 375 قرية في 14 

وفي هذا الصدد نش���ر املركز اإلعالم���ي ملجلس الوزراء تقريرًا 

تضمن إنفوجرافات تس���لط الضوء على جه���ود الدولة لتأصيل 

ومتديد مظلة احلماية االجماعية لدعم الفئات غير القادرة خالل 

الس���نوات الثماني املاضية، من خالل اس���تعراض سياس���ات 

العدالة االجماعية وأين كن���ا وكيف أصبحنا، في ظل األزمات 

املتوالية التي تعصف باقتصادات العالم. 

وأبرز التقرير التغير اإليجابي في رؤية املؤسس���ات الدولية مللف 

احلماي���ة االجماعية ف���ي مصر، حيث أكد البن���ك الدولي فميا 

يتعلق ببرامج احلماية االجماعي���ة، أن برنامج مصر لإلصالح 

االقتص���ادي اقت���رن بجه���ود لتوس���يع نطاق برام���ج احلماية 

االجماعية، لتشمل ش���بكات األمان االجماعي وزيادة كميات 

الس���لع الغذائية على البطاقات الموينية، ويعد برنامج شبكات 

األم���ان االجماعي »تكافل وكرام���ة« للتحويالت النقدية من بني 

أكبر االستثمارات في تمنية رأس املال البشري.

وتأتي هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة التي أشار 

فيها إل���ى أن مصر بحاجة لتصممي هيكل وبرنامج كفء لتقدمي 

خدمات احلماية االجماعية للفئات األكثر احتياجًا، حيث تعاني 

برامجها من التعقيد والتجزؤ وال توفر احلماية الكافية للفقراء. 

ومن جانبها، رأت األمم املتحدة فميا يتعلق بتحسني جودة حياة 

املواطنني أن القيادة السياس���ية أطلق���ت »مبادرة حياة كرمية« 

التي ساهمت في حتسني الظروف املعيشية للمجمعات الريفية 

األكثر فقرًا من حيث الس���كن الالئق وخدمات الصرف الصحي 

واملياه النظيفة والتعلمي والصحة. 

وكانت األمم املتحدة ترى في السابق أن هناك حاجة ماسة ألن 

حترز مصر مزيدًا من التقدم والتمنية بش���تى املجاالت املتعلقة 

بالتمنية البشرية، حيث تواجه حتديات عدة فميا يخص حتسني 

مستويات العدالة االجماعية واحلد من الفقر وخلق فرص عمل، 

إلى جانب ضرورة حتسني جودة اخلدمات األساسية.

وبدوره، رحب صندوق النق���د الدولي باإلجراءات التي اتخذتها 

مصر لتوسيع النطاق املستهدف لإلنفاق على احلماية االجماعية 

خاصًة في ظل األزمات الدولية المتصاص الصدمات اخلارجية، 

بيمن���ا كان يرى س���ابقًا أن مصر حتتاج إلى التنفيذ الس���ريع 

خلطط إصالح نظام الدعم وتنفيذ التدابير املالية الالزمة لتوفير 

قاعدة مالية كافية، فضاًل عن تطوير ش���بكة احلماية االجماعية 

اخلاصة بها. 

مبادرات صحية 

أما فمي���ا يتعلق باملبادرات الصحية وعالج فيروس س���ي، فقد 

أكدت اإليكونوميس���ت وفق���ًا للتقرير أن مصر قدمت دروس���ًا 

للبلدان املختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعالجها 

لفيروس سي، عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعالج وطني ألكبر 

عدد من الس���كان خالل فت���رة وجيزة، بع���د أن كانت ترى في 

الس���ابق أن حجم اإلصابة بفيروس سي في مصر كان مختلفًا 

ع���ن أي دولة أخرى في العالم، لوج���ود أكثر من 6% من حجم 

السكان مصاب بالفيروس في عام 2015. 

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت منظمة الصحة العاملية فميا يتعلق 

بالرعاية الصحية الش���املة أن قانون التأمني الصحي الشامل 

ه���و خطوة رئيس���ية لألمام تثق في جناحها، مش���يرة إلى دعم 

تطبيقها بجميع أنحاء البالد لتحقيق حلم الصحة للجميع، حيث 

س���ميتد تطبيق التأمني الصحي من 58% من املصريني إلى كل 

املواطنني.

وكانت املنظمة قد أعلنت في الس���ابق أن نظام الرعاية الصحية 

يعتبر في مصر معقدًا للغاية، ومنظومة التأمني الصحي ال تغطي 

أع���دادًا كبيرة م���ن املواطنني، كما أن املستش���فيات احلكومية 

تواجه عراقيل بس���بب الطلب الهائل واإلدارة غير الفعالة وفشل 

احلكومة في مواكبة التكاليف املتزايدة وإدارة املوارد. 

في غضون ذلك، ذكر تقرير التمنية البشرية الصادر عن برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي فميا يتعلق بالسكن الالئق والقضاء على 

العش���وائيات، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز احلق في 

الس���كن الالئق، خاصة وأن هذه القضية حظيت بدعم سياسي 

كبي���ر أدى لتطوير عدد من املناطق العش���وائية وإطالق برامج 

طموحة لإلسكان االجماعي للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.

يأتي ذلك على خالف ما ذكره التقرير س���ابقًا بأن أعداد قاطني 

العش���وائيات زادت بصورة كبيرة، مما ولد س���لوكيات خطيرة 

نظ���رًا لغياب احل���د األدنى من معايير األم���ان واالنضباط مما 

يؤدي النتشار املخدرات وغيرها من اجلرائم.

برامج احلماية االجماعية 

وأوضح التقرير أبرز بنود اإلنفاق على برامج احلماية االجماعية، 

حي���ث زاد إجمال���ي الدعم واملن���ح واملزايا االجماعية بنس���بة 

50.2%، بعد أن بل���غ 343.4 مليار جنيه عام 2022/2021، 

مقارن���ة ب� 228.6 مليار جنيه ع���ام 2014/2013، عالوة على 

زيادة 4 أضعاف في قمية الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل 

وكرام���ة، والتي بلغت 20مليار جنيه عام 2022/2021، مقارنة 

ب� 5 مليارات جنيه عام 2014/2013.

وأض���اف التقري���ر أن هناك أكث���ر من 6 أضع���اف زيادة في 

املخصص���ات املالي���ة للهيئة القومية للتأم���ني االجماعي، حيث 

بلغ���ت 180مليار جني���ه ع���ام 2022/2021، مقارنة ب� 29.2 

مليار جنيه عام 2014/2013، وإلى جانب ما سبق، فقد زادت 

قمية دعم الس���لع الموينية نح���و 3 أضعاف حيث بلغت 96.8 

مليار جنيه ع���ام 2022/2021، مقابل 35.5 مليار جنيه عام 

.2014/2013

وأيضًا فقد تضمنت بنود اإلنفاق على برامج احلماية االجماعية، 

زيادة قمية دعم إس���كان محدودي الدخ���ل أكثر من 67 ضعفًا 

حيث بلغت 5.4 ملي���ار جنيه )بيان مقدر( عام 2022/2021، 

مقابل 0.08مليار جنيه عام 2014/2013. 

وتطرق التقرير إلى املس���تفيدين من برامج احلماية االجماعية، 

فبالنس���بة ملنظومة الموين واخلب���ز ارتفع املخصص للفرد على 

البطاق���ة الموينية ل� 50 جنيهًا ع���ام 2022، مقابل 15 جنيهًا 

عام 2014، كما يم صرف دعم اس���تثنائي اعتبارًا من سبمبر 

2022 حتى يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم 

أس���رة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتني أو ثالث 

أسر، و300 جنيه ألكثر من 3 أسر.

يأت���ي ذلك بيمنا وصل عدد املس���تفيدين من منظومة اخلبز إلى 

70.9 مليون مس���تفيد حتى اآلن، و62.8 مليون مس���تفيد من 

منظومة الموين حتى اآلن. 

وفميا يتعل���ق ببرامج الدعم النقدي تكاف���ل وكرامة - الضمان 

االجماعي، زاد عدد األس���ر املستفيدة من برامج الدعم النقدي 

بعد إط���الق برنامج تكافل وكرامة أكث���ر من 3 أضعاف، حيث 

بلغ عددهم 5.2 مليون أس���رة ع���ام 2022، مقابل 1.7 مليون 

أسرة عام 2014.

وبش���أن األجور واملعاش���ات، فوفقًا للتقري���ر زاد احلد األدنى 

للمعاشات أكثر من ضعفني حيث بلغ 910 جنيهات في 2022، 

مقارن���ة ب� 450 جنيهًا ف���ي 2014، وكذلك م رفع احلد األدنى 

ألجر االش���تراك التأميني في يناي���ر 2023 ليكون 1400 جنيه 

ب���داًل م���ن 1200 جنيه مبا ينعك���س على زي���ادة احلد األدنى 

للمع���اش، بجانب زيادة احلد األدنى لألج���ور لنحو 3 أضعاف 

حي���ث بلغ 3000 جنيه في نوفمب���ر 2022، مقابل 1200 جنيه 

في 2014. 

وركز التقرير على املس���تفيدين م���ن برنامج احلماية االجماعية 

خالل األزمة الروسية األوكرانية، حيث تشمل 67.3 مليار جنيه 

لصرف حزمة احلماية االجماعية اإلضافية لتخفيف األعباء على 

املواطنني.

وأش���ار التقرير إلى بلوغ تكلفة صرف عالوة شهرية استثنائية 

بقمية 300 جنيه ش���هرًيا للعاملني بالدولة وألصحاب املعاشات 

بتكلفة إجمالية 50.5 مليار جنيه، بجانب نحو 8 مليارات جنيه 

سنويًا تكلفة لزيادة حد اإلعفاء الضريبى الشخصي على الدخل 

جلمي���ع العاملني بالدولة والقطاع اخل���اص ليصل إلى 30 ألف 

جنيه سنويًا بداًل من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة %25. 

وإل���ى جانب ما س���بق فق���د م تثبيت رس���وم اخلدمات، حيث 

س���تتحمل الدولة 43 مليار جنيه إضافية عن املواطنني بس���بب 

عدم تطبي���ق خطة زيادة أس���عار الكهرباء خ���الل العام املالي 

محافظة، حيث استفاد 4.5 مليون مواطن من املبادرة، خاصة 

بعد تنفيذ املرحلة المهيدية بنسبة 100%، بحجم إنفاق بلغ 13 

مليار جنيه.  

وعل���ى صعيد الهدف االس���تراتيجي للمب���ادرة، أوضح التقرير 

أنها تستهدف التطوير الشامل للريف املصري، حيث م إطالق 

املش���روع القومي لتطوير قرى الريف املصري في يوليو 2021، 

مس���تهدفًا 4584 قرية بواقع 172 مركزًا في 22 محافظة، كما 

أنه من املس���تهدف حتس���ني جودة حياة نحو 60 مليون مواطن 

يسكنون الريف املصري، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ نحو تريليون 

جنيه. 

وجاء في التقرير أن املش���روع يم من خ���الل 3 مراحل، حيث 

اس���تهدفت املرحلة األولى 52 مركزًا خالل عام 2022/2021، 

و60 مركزًا خالل املرحلة الثانية عام 2023/2022، و60 مركزًا 

في املرحلة الثالثة عام 2024/2023.

وأبرز التقري���ر جهود توفير الرعاية االجماعي���ة للفئات األولى 

بالرعاي���ة ضمن خط���ط المكني االجماعي، حي���ث م إعفاء 5 

ماليني طالب من غير القادرين من املصروفات الدراس���ية سواء 

م���ن برنامج » تكافل« أو من برنامج » تكافؤ الفرص التعلميية«، 

بجانب اس���تفادة 34 ألفًا من املس���نني م���ن خدمات 355 دار 

ونادي مسنني.

وفي س���ياق متصل، فإنه يم وفقًا للتقرير رعاية 27.4 ألف من 

أبناء مصر كرميي النسب وتقدمي مساعدات لهم بتكلفة إجمالية 

تبلغ 660 مليون جنيه، فضاًل عن توفير دعم نقدي وعيني شهري 

ل���� 431 ألف من األيتام من األس���ر الطبيعية أو املمتدة بتكلفة 

قدرها 1.3 مليار جنيه.

كما تش���مل اجلهود في هذا الص���دد، توفير دعم نقدي ل� 1.1 

مليون من ذوي اإلعاقة بقمية 5.2 مليار جنيه سنويًا، عالوة على 

تقدمي مس���اعدات ل� 226.8 ألف أسرة عن التضرر من أزمات 

وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 910.4 مليون جنيه، وكذلك 

تعامل وزارة التضامن االجماعي مع 22.3 ألف حالة كبار بال 

مأوى و19.4 ألف طفل بال مأوى.

متكني اقتصادي 

وبخص���وص جهود المكني االقتصادي، ذك���ر التقرير أن قمية 

متويل 1.8 مليون مشروع من جهاز تمنية املشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر بلغ���ت 43.8 مليار جنيه، مما وفر نحو 2.8 

مليون فرصة عمل حتى نوفمبر 2022، فضاًل عن أن قمية متويل 

200.7 مشروع ببرنامج مشروعك بلغت أكثر من 25.6 مليار 

جنيه، حيث وفرت مليوني فرصة عمل حتى نهاية نوفمبر 2022. 

يأت���ي ه���ذا فميا م متوي���ل 26.9 ألف مش���روع من صندوق 

التمني���ة احمللية بتكلفة 184.8 ملي���ون جنيه حتى نهاية نوفمبر 

2022، باإلضافة إلى بلوغ قمية قروض األنش���طة االجماعية 

واالس���تثمارية ممولة من بنك ناصر االجماعي 87 مليار جنيه 

واستفاد منها 20.4 مليون مواطن.

واس���تعرض التقرير جهود توفير س���كن آم���ن ومالئم، حيث م 

تنفيذ 612.5 ألف وحدة ضمن مشروعات اإلسكان االجماعي 

بتكلفة 98 ملي���ار جنيه، كما جار تنفيذ 250 ألف وحدة، عالوة 

على استفادة 1.2 مليون مواطن من تطوير املناطق غير اآلمنة 

والت���ي بلغ عددها 357 منطقة ب���� 25 محافظة، بإجمالي 246 

ألف وحدة س���كنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة إلزالة 

اخلطورة أو مشروعات إنشاء مجمعات عمرانية متكاملة والقمية 

التقديري���ة لألرض لتصبح مصر خالية م���ن املناطق غير اآلمنة 

في عام 2022. 

هذا وقد أظهر التقرير أنه م رفع كفاءة البنية األساسية وتوفير 

بع���ض املبان���ي اخلدمية ل���� 152 ألف فدان م���ا ميثل إجمالي 

مس���احة املناطق غير املخططة باحملافظ���ات بتكلفة 318 مليار 

جنيه، فضاًل عن تطوير 58 منطقة مبساحة 4595 فدانًا، تخدم 

حوال���ي 460 ألف أس���رة، كما يجري االنته���اء من تطوير 90 

منطقة مبساحة 10047 فدانًا، وتخدم حوالي مليون أسرة. 

وفميا يتعلق باألسواق العشوائية واملناطق غير املخططة، كشف 

التقرير أن مصر س���وف تنتهي منها ع���ام 2030، حيث تصل 

تكلفة تطوير 1105 أس���واق من األس���واق العشوائية 44 مليار 

جنيه، وتش���مل 306.3 ألف وحدة بي���ع، فضاًل عن تطوير 20 

س���وقًا يشمل 3033 وحدة، بيمنا يجري االنتهاء من تطوير 20 

سوقًا آخر يشمل 3171 وحدة.

رعاية صحية 

ولفت التقرير إلى زيادة عدد املواطنني الذين م عالجهم بالداخل 

عل���ى نفقة الدولة ضمن جهود توفير رعاية صحية الئقة بنس���بة 

108.3% حيث بلغ عددهم 2 مليون مواطن عام 2022/2021، 

مقاب���ل 0.96 مليون مواطن ع���ام 2014/2013، بيمنا زادت 

تكلفة العالج على نفقة الدولة بالداخل أكثر من 4 أضعاف حيث 

بلغت 12.6 مليار جنيه ع���ام 2022/2021 مقابل 3 مليارات 

جنيه عام 2014/2013. 

وأش���ار التقرير إلى جه���ود الدولة في توفي���ر الرعاية الصحية 

لغير القادرين، حيث تس���تهدف تقدمي الرعاية الصحية املتكاملة 

واملجانية ملس���تحقيه من حاملي بطاقات معاش ضمان وتكافل 

وكرامة، حيث وصل عدد املستهدفني منه 6.8 مليون مستفيد.

وفي ذات الس���ياق، ذكر التقرير أن منظوم���ة التأمني الصحي 

الشامل اجلديد تهدف إلى تعديل هيكل إنفاق األسر الذي يوجه 

أكث���ر من 60% م���ن دخلها لإلنفاق على الصح���ة، على أن يم 

تنفيذه���ا من خالل 6 مراحل، في حني م تدش���ني املنظومة في 

بورسعيد واإلسماعيلية، واألقصر، وجنوب سيناء وأسوان، لتبلغ 

تكلفة تطبيق املرحلة األولى منها 51.2 مليار جنيه.

 343.4    
مليار جنيه  

إجمالي الدعم 
والمنح والمزايا 

االجتماعية عام 
2022/2021

   زيادة 4 
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قيمة الدعم 
النقدي بعد 

تنفيذ برنامج 
تكافل وكرامة 

لتصل إلي  
20مليار جنيه 

عام 2022/2021  
مقارنة بـ 5 

مليارات جنيه 
عام 2014/2013 

   180مليار 
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المخصصات 
المالية للهيئة 

القومية للتأمين 
االجتماعي  
 ،2022/2021

مقارنة بـ 29.2 
مليار جنيه عام 

2014/2013

د. نيفني قباج

د. محمد معيط

مظلة الحماية االجتماعية تدعم الفئات غير القادرة  وتمتد خالل السنوات الثماني الماضية رغم  األزمات المتوالية التي تعصف باقتصادات العالم 

 على مدار ثماني سنوات شرعت الدولة المصرية
 في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من

 خالل استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية
 متكاملة، خاصة وأن هذا الملف يظل في صدارة

 أولوياتها واهتماماتها، حيث تم العمل على
 تمديد شبكات األمان االجتماعي، وتعزيز االستثمار

 في رأس المال البشري، وإطالق البرامج والمبادرات
 التي من شأنها النهوض باألوضاع المعيشية

 للفئات األكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم
 اقتصاديًا وضمان حقوقهم اإلنسانية، باإلضافة

 إلى رفع الحد األدنى لألجور ومنح العالوات
 االستثنائية، للتخفيف من آثار اإلصالحات

 االقتصادية عن كاهل المواطنين، عالوة على
 االرتقاء بالخدمات األساسية في مجاالت البنية
 التحتية والصحة والتعليم واإلسكان، والتعامل

 الحاسم مع المشكالت المتراكمة عبر سنوات
 مضت قبل إطالق برنامج اإلصالح االقتصادي،

 وبما يحقق التوازن بين عمليات اإلصالح والتنمية
 والعدالة االجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع

 على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة
 خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات

 وتداعيات سلبية على  مختلف األصعدة، وهو
 ما انعكس كذلك على رؤية المؤسسات الدولية

 لجهود مصر في هذا الملف والتي أصبحت
.إيجابية ومتفائلة مقارنة بالسابق

أحمد ابراهيم


