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مشروعات »الربط الكهربائي« .. 
خطوة مصرية جديدة علي

 طريق تصدير الطاقة
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رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

البنوك تشهد عودة مؤسسات دولية لضخ تدفقات دوالرية فى أسبوع »جنون الدوالر« أمام اجلنيه

وزير املالية يقرر تعديل بعض أحكام الالئحة  
التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة املضافة

رسائل حكومية لطمأنة 
مجتمع املال واألعمال
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الوزراء : صندوق النقد الدولي يدعم االقتصاد املصري بتوقعات متفائلة ملؤشرات 2023

 

»احلصاد« ترصد املحاور الرئيسية 
الستراتيجية الدعم احلكومي  لسوق 

األوراق املالية خالل 2023

احلكومة ترفع شعار »ترشيد اإلنفاق العام« 
لتجاوز تــــــــداعيات األزمة االقتصادية 

بحزمة قرارات مصيرية

»الشيوخ« يقتحم »املسكوت عنه«  يف االقتصاد غير الرسمي  ويقدم دراسة شاملة للرئيس   200 مليار جنيه يف خطة »التحالف الوطني للعمل األهلي« خالل 5 سنوات 

 

قض���ت املحكمة الدس���تورية العليا برئاس���ة 
املستش���ار بولس فهمي حكم���ا مهما برفض 
الطع���ن على دس���تورية قان���ون تنظيم الطعن 
عل���ى عق���ود الدولة الص���ادر م���ن الرئيس 
املؤقت الس���ابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 
2014، والذي أحيل إلى الدستورية بتصريح 
م���ن محكم���ة القضاء اإلداري خ���ال نظرها 
دع���وى بطان ق���رارات خصخصة ش���ركة 
النوبارية إلنتاج البذور )نوباس���يد( واملرفوعة 
م���ن املحام���ي خالد علي وكيا ع���ن عدد من 
العاملني بالش���ركة واللجنة النقابية املس���تقلة 

للعاملني بها.

وبذلك تكون املحكمة قد أكدت دس���تورية هذا 
القانون، وأقرت الحكم بع���دم قبول الدعاوى 
التي ترفع أمام املحاكم لبطان قرارات وعقود 

الخصخصة.
وصرح املستش���ار محمود محمد غنيم، نائب 
رئي���س املحكمة، ورئيس املكتب الفني بها، أن 
املحكمة قالت في حيثياتها إن حالة الضرورة 
تواف���رت إلص���دار ه���ذا القان���ون حيث مر 
االقتصاد القوم���ي بمرحلة دقيقة احتاج فيها 
إلى العمل على جذب االس���تثمارات األجنبية، 
وحج���ب كل م���ا يزع���زع الثقة في س���امة 
البن���اء االقتصادي، وضمان احت���رام الدولة 
لتعاقداته���ا، ما حقق حال���ة الضرورة املبررة 

إلصدار القرار بقانون املطعون فيه.

كشف  املهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية، عن االنتهاء من قائمة 
تضم عدد 86 مشروع صناعي تستهدف الحد 
من فاتورة االس����تيراد، مشيرا إلي العمل على 
زي����ادة القيمة املضافة وتعميق التصنيع املحلي 
وتنمية الص����ادرات عن طريق تمك����ني القطاع 
الخاص وزيادة تنافس����ية الصناع����ة املصرية 
وتوط����ني صناعات ذات مكون تكنولوجي، وذلك 
عن طريق توفير األراضي واملجمعات الصناعية 
وتبسيط االجراءات وتحديد االحتياجات للسوق 

املحلية واالقليمية.
و أعلن  رئيس التنمية الصناعية خال لقاءه مع 
عدد من مستثمري جمعية العاشر من رمضان، 
عن إص����دار 75 ترخيص مس����بق للصناعات 
عالية املخاطر خ����ال الربع األخير من 2022، 
وذل����ك عقب اختصار مدة إص����دار التراخيص 
باإلخطار في مدة ال تتعدي األسبوع، والرخص 

عالية املخاطر في مده ال تتجاوز 20 يومًا والتي 
كان يصل زمن اصدارها إلى ما يقارب العام.

وق���ال  عب���د الكريم،  إن هن���اك تكامل بني 
مركز تحدي���ث الصناع���ة والهيئ���ة العامة 
مس���توي  لتحس���ني  الصناعي���ة  للتنمي���ة 
الخدمات املقدمة للمس���تثمرين، مشيرًا إلى 
أن آخر 4 أشهر ش���هدت الخدمات املقدمة 
للمستثمرين تبسيط وتسريع في اإلجراءات 
واملعاينات والس���جات الصناعية ، مشيرا  
إلي عملية ميكنة عدد من الخدمات لتقديمها 
حيث تم���ت عملية طرح األراضي الصناعية 
األخيرة من خال الهاتف املحمول تيس���يرًا 
على املستثمرين وتحقيقًا ملبدأ الشفافية، إذ 
يتم التقدم لطلب األرض الصناعية وش���راء 
كراس���ة الشروط ودفع الرس���وم عن طريق 
املوق���ع اإللكتروني، وقد تم س���حب حوالي 
1500 كراسة ش���روط خال شهر بصورة 
مميكنة وس���ريعة، كما تم مد فت���رة التقدم 

بكراسات الشروط ملدة أسبوع أخر.

رفض دعوى عدم دستورية قانون إجراءات 
الطعن على عقود الدولة

  التنمية الصناعية تكشف :  حتديد 86 نشاط 
صناعي تساهم يف احلد من فاتورة االستيراد

كتبت - رضوى عبداهلل

للرقابة  العام����ة  الهيئ����ة  وافقت 
املالية على قي����د البنك التجاري 
الشركات  بسجل  الدولي مصر 
والجهات الراغب����ة في أن يكون 
طرفا مستقا إلصدار الصكوك 
ل����دى الهيئة تحت رقم )2( وملدة 
ثاث سنوات قابلة للتجديد بعد 
موافقة البن����ك املركزي املصري 
إعماال لقرار مجلس إدارة الهيئة 
رقم )120( لسنة 2020 بتاريخ 
26/7/2020 بشأن ضوابط قيد 
وتجديد وشطب الطرف املستقل 
ملتابعة إصدارات الصكوك لدى 
الهيئة، على أن ُيعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى 
اإلدارات املختص����ة تنفي����ذه كل 

فيما يخصه.
ج����اء القرار بع����د االطاع على 
املس����اهمة  الش����ركات  قان����ون 
باألس����هم  التوصية  وش����ركات 
املس����ئولية  ذات  والش����ركات 
املحدودة وش����ركات الش����خص 
الواحد الص����ادر بالقانون 159 
لس����نة 1981 والئحته التنفيذية، 
وعل����ى قانون س����وق رأس املال 
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 
1992 بإص����دار قانون س����وق 
رأس امل����ال والئحت����ه التنفيذية 
والق����رارات الص����ادرة تنفي����ذا 
لهم����ا، وعل����ى قان����ون اإليداع 
والقيد املركزي ل����أوراق املالية 
الص����ادر بالقانون رق����م )93( 

لسنة 2000 والئحته التنفيذية.

وذك����رت الهيئ����ة أنه  أن����ه بعد 
االط����اع أيض����ا عل����ى موافقة 
البن����ك املركزي املص����ري على 
قيد البن����ك لدى الهيئ����ة العامة 
س����جل  ف����ي  املالي����ة  للرقاب����ة 
في  الراغبة  والجهات  الشركات 
أن تكون طرفا مستقا إلصدار 
الصكوك وعلى الطلب املقدم من 
البنك للقيد بس����جل الش����ركات 
والجهات الراغب����ة في أن تكون 
طرفا مس����تقل ملتابعة إصدارات 
الصكوك لدى الهيئة وتعدياته، 
وعل����ى القانون رقم 10 لس����نة 
2009 بش����أن تنظي����م الرقاب����ة 
على األس����واق واألدوات املالية 
غير املصرفية وعلى قرار رئيس 
الجمهوري����ة رق����م 192 لس����نة 
2009 بش����أن النظام األساسي 
للهيئة العامة للرقابة املالية وعلى 
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة 
رقم )120( لسنة 2020 بتاريخ 
26/7/2020 بشأن ضوابط قيد 
وتجديد وشطب الطرف املستقل 
ملتابعة إصدارات الصكوك لدى 
الهيئ����ة وعل����ى مذك����رة اإلدارة 
وترخيص  لتأس����يس  املركزي����ة 
الشركات املعدة في هذا الشأن 
وعل����ى موافق����ة لجنة تأس����يس 
وترخيص الش����ركات املش����كلة 
بالهيئ����ة بجلس����تها رقم )531( 
 9/1/2023 بتاري����خ  املنعق����دة 
رئيس  من  واملعتمد محضره����ا 

الهيئة.

كتبت - نيفني يوسف

الرقابة املالية تعتمد قيد البنك التجاري الدولي 
CIB طرفا مستقال إلصدار الصكوك

أكد رئي���س ال���وزراء  الدكت���ور مصطفى 
مدبول���ي،  أن هناك توجيه���ات من الرئيس 
السيس���ي  بأن يكون هناك مس���ار تنموي 
متطور ومتكامل لتنمية سيناء يشمل مدنها 
وقراها  ، ويتس���ق م���ع أهمية وخصوصية 
املكانة الفريدة لهذه األرض الغالية، ويتناغم 
كذلك م���ع جهود الدولة التنموية املماثلة في 
كل رب���وع مصر، وذلك من خ���ال تكاتف 
جمي���ع الوزارات والهيئ���ات وأجهزة الدولة 

املعنية.
جاء ذلك خال جولة تفقدية موس���عة – يوم 
أم���س الس���بت-  لرئيس مجل���س الوزراء،   
بمحافظ���ة ش���مال س���يناء؛ ملتابع���ة تنفيذ 
املشروعات التنموية والخدمية بها، ويرافقه 
خال الجولة كل من الدكتور محمد ش���اكر 
املرقبي، وزير الكهرب���اء والطاقة املتجددة، 
والدكت���ور علي املصيلح���ي، وزير التموين 
والتجارة الداخلية، واملستشار عمر مروان، 
وزي���ر العدل، والدكتور خال���د عبد الغفار، 
وزير الصحة والس���كان، والدكتور عاصم 
الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية 
املحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير 
التعلي���م العال���ي والبحث العلم���ّي، واللواء 
أركان حرب، محمد عبدالرحمن ربيع، قائد 
الجي���ش الثان���ى امليدان���ى،  و  وليد جمال 

الدين، رئيس الهيئة العام���ة لتنمية املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس.

 قال  رئيس مجلس الوزراء  إن  هذه الزيارة 
املهمة التي يقوم بها للبقعة الغالية من أرض 
مص���ر، تأتي في إطار متابعة املش���روعات 
التنموي���ة العدي���دة التي يت���م تنفيذها على 
أرض الفيروز، ضمن االستراتيجية القومية 
لتعمير س���يناء، التي يتوالها   الرئيس عبد 

الفتاح السيسي .
من جانبه   أكد الدكتور محمد عبد الفضيل 
شوشة، محافظ شمال س���يناء، أن  رئيس 
الجمهوري���ة أول���ى اهتماما كبي���را بتنمية 
سيناء بالكامل وتطهيرها من دنس اإلرهاب 
الغاش���م، وبالفع���ل ب���دأت عملي���ة التنمية 
الش���املة ف���ي إطار خطة وضعته���ا الدولة 

بالت���وازي مع الحرب عل���ى اإلرهاب؛ حيث 
تش���هد أرض سيناء حاليا تنفيذ العديد من 
املش���روعات التنموية العماقة ومنها إعادة 
البنية التحتية واملرافق الكاملة ملدن سيناء.

     كم���ا أك���د املحاف���ظ أن مدينة العريش 
تشهد تغييرا ملحوظا بعد أن عاد لها األمن 
واالس���تقرار بفضل الجه���د املضني الذي 
بذلته القوات املس���لحة والش���رطة وجميع 
أجه���زة الدولة في القض���اء على العناصر 
اإلرهابي���ة، موضحا أن املحافظة تعمل على 
تنفيذ التوجيهات الرئاس���ية ببذل قصارى 
الجهود املمكنة إلع���ادة مظاهر الحياة إلى 

طبيعتها، وتيسير سبل الحياة للمواطنني .
وتفقد  رئي���س مجلس الوزراء خال جولته   
مشروع إنش���اء مدينة رفح الجديدة، الذي 

يتم تنفيذه من جانب الهيئة الهندسية للقوات 
املسلحة “إدارة املهندسني العسكريني« .

         واس���تمع رئيس الوزراء إلى ش���رح 
حول مشروع إنش���اء مدينة رفح الجديدة، 
حيث تمت اإلشارة إلى أن املدينة تقام على 
مساحة تصل إلى أكثر من 535 فدانا على 
الطريق الدول���ي العريش - رفح عند منطقة 
الوفاق، وتفصلها مس���افة 45 كيلومترًا عن 
مدينة العريش، وتحتوي مدينة رفح الجديدة 
على 626 عمارة س���كنية، تتكون كل عمارة 
م���ن دور أرضي و3 طوابق علوية، بإجمالي 
10016 وح���دة س���كنية، وتصل مس���احة 
الوحدة الس���كنية إلى 120م2،  وكذا 400 
بي���ت ب���دوي مكون م���ن دور واح���د، على 
مساحة إجمالية بالفناء تصل إلى 300 متر 
مربع لكل بيت، ع���اوة على منطقة خدمات 
مركزية، وأخرى فرعية، بها نقطتا ش���رطة 
ومطافئ، ومكتب بريد وس���نترال، ومخبز، 
ومحات تجارية، وس���وق تجارّية، ومدرسة 
تعلي���م أساس���ّي، ومس���جد، فض���ا عن 

حضانتني لأطفال.
    وأوضح املس���ئولون أن���ه تم االنتهاء من 
84 عمارة كمرحلة عاجلة في رفح الجديدة 
به���ا  دور أرض���ي و3 طواب���ق علوية لكل 
عمارة بإجمالي 1344 وحدة سكنية، وذلك 
من املرحلة األولى من املشروع التي تشمل 
تنفي���ذ 272 عمارة بإجمال���ي 4352 وحدة 

سكنية.

رئيس احلكومة  و7 وزراء فى جولة موسعة مبحافظة شمال سيناء  
ملتابعة تنفيذ املشروعات التنموية واخلدمية بها

عقد الدكتور إبراهيم عش���ماوي مس���اعد أول وزير 
التموي���ن ورئيس جه���از تنمية التج���ارة الداخلية، 
اجتماًعا مع املهندس إبراهيم العربي رئيس االتحاد 
الع���ام للغ���رف التجارية؛ لبحث أوج���ه التعاون بني 
الجهاز واالتحاد، واالس���تعدادات لتنظيم انتخابات 
2027، تنفي���ذا  الغ���رف التجاري���ة دورة 2023 / 
لتوجيه���ات الدكتور علي املصيلح���ي وزير التموين 

والتجارة الداخلية.
جاء ذلك بحضور محم���د املصري نائب أول رئيس 
االتحاد الع���ام للغرف التجارية، وعادل ناصر نائب 
رئي���س االتحاد الع���ام للغرف التجاري���ة، والدكتور 
عاء عز أمني عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور 
محم���د الفيومي أمني صن���دوق االتحاد ورؤس���اء 

الغرفة التجارية باملحافظات املختلفة.
وقال عش���ماوي، إنه في ضوء التعاون املشترك بني 
وزارة التج���ارة والصناع���ة وجهاز تنمي���ة التجارة 
الداخلي���ة، واالتحاد العام للغرف التجارية، بش���أن 
تنظي���م انتخاب���ات الغرف التجاري���ة دورة 2023 / 
2027، ج���رى تش���كيل لجان الج���داول االنتخابية 
برئاسة مديري مكاتب السجل التجاري باملحافظات 
أو م���ن ين���وب عنه���م، والتأكيد على رؤس���اء لجان 
الج���داول االنتخابي���ة والتش���ديد على الش���فافية 
واملوضوعي���ة وااللت���زام بالحيادي���ة والوقوف على 

مسافة واحدة بني جميع املرشحني.
وأكد عشماوي، حرص وزير التموين على مزيد من 

التعاون م���ع االتحاد العام للغرف التجارية س���واء 
في يتعلق بخدمات الس���جل التجاري والتوسع في 
إنشاء مكاتب للسجل بالغرف التجارية باملحافظات 
املختلفة، أو فيما يتعلق حاليا بالتوس���ع في إنش���اء 
مع���ارض "أها رمضان" بجميع املحافظات؛ تنفيذا 

لتوجيهات القيادة السياسية .
وطل���ب جهاز تنمي���ة التجارة الداخلي���ة، من وزارة 
التج���ارة والصناع���ة، مواف���اة الجه���از بالبيانات 
الخاص���ة بالج���داول االنتخابية لكل غرفة بش���كل 
إلكتروني؛ للمس���اعدة في تنقية وتدقيق الكش���وف 
االنتخابي���ة من خال املراجعة والتحقق مع الجهات 
الحكومية املختلفة م���ن خال منظومة الربط وتبادل 
البيان���ات معهم لتوفير الوق���ت والجهد في مراجعة 

الكشوف الورقية.

كتب - أحمد ابراهمي

"تنمية التجارة الداخلية" يعلن تشكيل جلان 
اجلداول االنتخابية للغرف التجارية

أعلنت وزارة اإلس���كان عن طرح 20 ألف وحدة س���كنية 
بمش���روعات س���كن مص���ر ودار مص���ر وجن���ه ومصر 
والقطامية جاردينز، وذلك في نحو 20 مدينة جديدة، علي 
أن يتم طرح كراس���ات الشروط اعتبارا من  اليوم  األحد 

،  وملدة شهر .
وق���ال الدكتور عاص���م الجزار، وزير 
واملجتمع���ات  واملراف���ق  اإلس���كان 
العمرانية، بأنه سيبدأ  اليوم األحد  
، التس���جيل باملوق���ع اإللكتروني 
واإلس���كان  التعمي���ر  لبن���ك 
www.hdb-reservation."
c o m " ، < h t t p : / / w w w .
 <،"hdb-reservation.com
س���كنية،  وح���دة   2,291 لحج���ز 
بمش���روعى "اإلس���كان املتميز" ذى 
الطابع الساحلي، و"قطامية جاردنز"، 
حي���ث تطرح الوزارة حصتها بهذا املش���روع الذى نفذته 
إحدى ش���ركات القطاع الخاص، ويستمر التسجيل حتى 
ي���وم الخميس 16 فبراي���ر 2023، ويب���دأ حجز وحدات 
"اإلس���كان املتميز" من الساعة 10 صباح يوم اإلثنني 13 
مارس 2023، وحتى الس���اعة 11:59 مساء يوم الثاثاء 
14 م���ارس 2023، بينم���ا يبدأ حجز وح���دات "قطامية 
جاردنز" من الس���اعة 10 صباح يوم األربعاء 15 مارس 
2023، وحتى الس���اعة 11:59 مس���اء يوم الخميس 16 
م���ارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أس���بقية الحجز 

. "online"

"اإلسكان " تبدأ اليوم طرح كراسات 
الشروط ل 20 ألف وحدة سكنية ب4 
مشروعات داخل 20 مدينة جديدة 

تنظ���م إدارة مع���رض القاه���رة 
الدول���ي للكت���اب، ف���ي الثاني���ة 
ظه���ر يوم غدا اإلثن���ني 16 يناير 
الج���اري، مؤتم���ر صحفي، في 
قاع���ة املؤتم���ر بمرك���ز املن���ارة 
بالتجمع الخامس، للكش���ف عن 
تفاصيل ال���دورة ال� 54 ملعرض 
القاه���رة الدولي للكت���اب، املقرر 
إقامته 25 يناير الجاري، بأرض 

املعارض.
ويحضر املؤتم���ر الدكتورة نيفني 
الكياني وزيرة الثقافة، والدكتور 
أحمد بهي الدي���ن، رئيس الهيئة 
املصرية العامة للكتاب، وس���فير 
الهاش���مية  األردنية  اململكة  دولة 
بالقاهرة السفير أمجد العضايلة، 
الش���رف، وس���عيد  دولة ضيف 
الناش���رين  اتحاد  رئي���س  عبده 
املصريني، ومحمد رش���اد رئيس 
العرب، وهشام  الناشرين  اتحاد 
عكاش���ة رئي���س مجل���س إدارة 

وممثلو  املص���ري،  األهلي  البنك 
والنشر  للطباعة  املتحدة  الشركة 
املنفذة  املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا 
باملنص���ة الخاص���ة باملع���رض، 

وأعضاء لجنته العليا.
وتش���هد الدورة ال���� 54 ملعرض 
القاهرة الدول���ي للكتاب، موافقة 
الهيئ���ة املصرية العام���ة للكتاب، 
على مش���اركة جميع دور النشر 
الت���ي تقدم���ت لاش���تراك ف���ي 
املعرض، فض���ًا عن تخصيص 
جناح في املعرض لدور النش���ر 
له���ا  لي���س  الت���ي  الصغي���رة 
في  االشتراك  تناسب  إصدارات 
مع���رض الكت���اب 2023، تأكيًدا 

لدعم صناعة النشر.
وما يميز معرض القاهرة الدولي 
قائم���ة  غي���اب  للكت���اب 2023، 
االنتظار الت���ي كانت تحمل عدد 
كبي���ر م���ن دور النش���ر خاًصة 
الجديدة، للمش���اركة في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب.

غدا .. هيئة الكتاب تعقد مؤمتر صحفي إلعالن 
تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

كتب - اسامة السيد
 

تداولت بعض املواقع اإللكترونية وصفحات 
التواص���ل االجتماع���ي أنباء بش���أن وقف 
ل���م يتلق���ى  الت���ي  البطاق���ات التمويني���ة 

أصحابها رس���الة ص���رف املقررات 
التموينية للشهر الجاري، وقد قام 
املركز اإلعام���ي ملجلس الوزراء 
بالتواص���ل م���ع وزارة التموين 
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 
تلك األنب���اء، ُمؤكدًة أنه ال صحة 
لوقف البطاقات التموينية التي لم 
يتلقى أصحابها رس���الة صرف 

املقررات التموينية للشهر الجاري، 
ُمشددًة على انتظام صرف املقررات 

التموينية لكافة املستحقني من أصحاب 
البطاقات التمويني���ة دون إيقاف، وذلك بما 
يع���ادل القيمة املخصصة له���م من الدعم، 
والبالغ قيمتها 50 جنيهًا ش���هريًا لكل فرد 
مقي���د بالبطاقة التمويني���ة، ُموضحًة أنه ال 
عاقة بني عملية صرف املقررات التموينية، 
وإرس���ال الرسائل النصية الخاصة بعملية 
الص���رف، حي���ث أن الرس���الة الخاص���ة 

بتفاصيل عملية صرف املقررات ترسل ملن 
قام بعملية تس���جيل وتحديث رقم الهاتف 
املحمول، دون التأثير على غير املس���جلني 
أصح���اب  ُمناش���دًة  هواتفه���م،  ألرق���ام 
البطاق���ات التمويني���ة الذي���ن ل���م يقوموا 
بتس���جيل أرقام هواتفهم املحمولة 
عل���ى قاعدة البيان���ات، ضرورة 
التس���جيل م���ن خ���ال مكاتب 
التموين أو املنصات اإللكترونية 
)دعم مص���ر - مصر الرقمية(، 
وذل���ك لتس���هيل التعام���ل في 
الدعم املقدم له���م، إضافة إلى 
تحديث قواعد بيانات مستفيدي 
الدعم، مع االس���تفادة بالخدمات 
التكنولوجية التي تقدمها الوزارة.  

وفي س���ياق متصل، تم البدء منذ األول 
من يناير 2023، في تعميم عملية إرس���ال 
الرس���ائل إلى أصحاب البطاقة التموينية، 
عقب صرف املقررات التموينية، وذلك على 
مس���توى جميع املحافظات، والتي تتضمن 
تفاصيل صرف املقررات، وأنواع وكميات 
السلع التي حصل عليها املستفيد من تاجر 

التموين ضمن مقرراته التموينية.

احلكومة تؤكد انتظام صرف املقررات التموينية لكافة 
املستحقني من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف

 مدبولي : توجيهات من الرئيس بأن يكون هناك مسار تنموي متطور ومتكامل لتنمية سيناء
 يشمل مدنها وقراها ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة ألرض الفيروز

• السنة اخلامسة عشر   •    العدد  677    •  الثمن  5 جنيه
  15  يناير  2023
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مشروع قانون حكومي أمام البرملان
 إلنشاء جهاز إدارة والتصرف فى األموال 

املستردة واملتحفظ عليها

اقتصاديون يكشفون عن خارطة طريق 
شاملة  الستفادة مصر من ثروة

الرمال السوداء

البنك التجاري الدوليCIB  يطرح شهادة 
ادخار جديدة بفائدة 22.5% بأجل عام ونصف

 ومصرعلي قلب رجل واحد للتغلب علي أزمتي الغالء والدوالر 
ُرعــب عـــاملـــــي مــــن تداعـــيات األزمـــة العاملــية

األسعار والغالء حديث القاصي والداني يف مصر .. والكارهون 
للوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمة

وزير املالية يقرر تعديل بعض أحكام الالئحة 
التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة املضافة
»الشيوخ« يقتحم »املسكوت عنه«  يف االقتصاد غير الرسمي  ويقدم دراسة شاملة للرئيس 

للوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمةللوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمة

أصحابها رس���الة ص���رف املقررات 
التموينية للشهر الجاري، وقد قام 
م���ي ملجلس الوزراء 
بالتواص���ل م���ع وزارة التموين 
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 
 أنه ال صحة 
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

ً
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

ؤكدة
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

ُ
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

تلك األنب���اء، م
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

تلك األنب���اء، م
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

ُتلك األنب���اء، ُمؤكدةتلك األنب���اء، مؤكدة
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

ُ
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

تلك األنب���اء، م
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

ُ
الداخلي���ة، والتي نفت  والتجارة 

لوقف البطاقات التموينية التي لم 
يتلقى أصحابها رس���الة صرف 

املقررات التموينية للشهر الجاري، 
 على انتظام صرف املقررات 

التموينية لكافة املستحقني من أصحاب 
البطاقات التمويني���ة دون إيقاف، وذلك بما 

بتس���جيل أرقام هواتفهم املحمولة 
عل���ى قاعدة البيان���ات، ضرورة 

التس���جيل م���ن خ�
التموين أو املنصات اإللكترونية 

)دعم مص���ر 
وذل���ك لتس���هيل التعام���ل في 
الدعم املقدم له���م، إضافة إلى 
تحديث قواعد بيانات مستفيدي 
الدعم، مع االس���تفادة بالخدمات 
التكنولوجية التي تقدمها الوزارة.  

وفي س���ياق متصل، تم البدء منذ األول 
التكنولوجية التي تقدمها الوزارة.  

وفي س���ياق متصل، تم البدء منذ األول 
التكنولوجية التي تقدمها الوزارة.  

من يناير 2023، في تعميم عملية إرس���ال 

والقطامية جاردينز، وذلك في نحو 
أن يتم طرح كراس���ات الشروط اعتبارا من  اليوم  األحد 

والقطامية جاردينز، وذلك في نحو 
أن يتم طرح كراس���ات الشروط اعتبارا من  اليوم  األحد 

والقطامية جاردينز، وذلك في نحو 

،  وملدة شهر .
وق���ال الدكتور عاص���م الجزار، وزير 
واملجتمع���ات  واملراف���ق  اإلس���كان 
العمرانية، بأنه سيبدأ  اليوم األحد  
، التس���جيل باملوق���ع اإللكتروني 
واإلس���كان  التعمي���ر  لبن���ك 

hdb-reservation."
< h t t p : / / w w w .

hdb-reservation.com
291 لحج���ز 
بمش���روعى "

الطابع الساحلي، و
حي���ث تطرح الوزارة حصتها بهذا املش���روع الذى نفذته 
إحدى ش���ركات القطاع الخاص، ويستمر التسجيل حتى 

ي���وم الخميس 16 فبراي���ر 2023
من الساعة " من الساعة " من الساعة 10 "اإلس���كان املتميز

ي���وم الخميس 
"

ي���وم الخميس 

عصام الجزار

علي املصيلحي

»فنتك إيجيبت« تطلق أول أكادميية رقمية فى مصر 
لتنمية مهارات العاملني بالقطاع املصرفى

كتب - محمود معروف

كتب - محمد عالء
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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

 

اإلسكان تنفذ 3264 وحدة سكنية  
بسكن كل املصريني بغرب قنا.. و720 

وحدة بسكن مصر

»ناقش األزمات الدولية«.. اجتماع 
جلنة املتابعة والتشاور السياسي 

املصري السعودي

ج����اء حضور الرئي����س عبد الفتاح السيس����ي فعاليات  
املؤتمر األول للتحالف الوطني للعمل األهلي التنموي   ، 
بمثابة رسالة دعم رئاسية قوية ملشاركة منظمات العمل 

األهلي في العمل التنموي علي مستوي الجمهورية .
وخالل االحتفالية ، اس����تعرضت نهى طلعت أمني س����ر 
التحالف الوطني للعمل األهلي التنموي، جهود التحالف 
خ����الل العام 2022،  مؤكدة أن هناك فرصة ذهبية لعام 
املجتمع املدني واالستفادة بأكبر شكل ممكن بمجموعة 
م����ن القرارات وقان����ون العمل األهلي، مش����يرة إلى ان 
التحالف كان فرصة النطالقة مفهوم العمل التش����اركى 
بع����دد من الكيان����ات الهام����ة وإجراء ح����وار مجتمعي 

وتوسعة دائرة االستفادة.
وتابع����ت: “البداي����ة كان����ت مارس املاض����ى، من خالل 
استهداف املواطنني في األماكن األكثر استحقاقا، حيث 
تم الوصول إلى 30 مليون مواطن مصري وساعدنا في 
ذلك وج����ود قاعدة بيانات موح����دة، كانت تضم 37.4 
مليون مواطن للمواطنني األكثر احتياجا بالتنس����يق مع 
الجهات املعنية، مؤكدة وجود طموح في اس����تدامة هذا 
اإلنجاز وانضمام كيانات أكثر الى التحالف ليصل الى 

30 كيان تحت مظلة التحالف الوطني.
وأش����ارت إل����ى أن التحال����ف اس����تهدف توفير فرص 
عمل ومش����روعات كثيفة العمال����ة فضال عن ملف تنمية 
الثروة الحيوانية واحالل الس����الالت املوجودة بسالالت 
محس����نة، مبينة أنه تم الوصول إل����ى 30 مليون مواطن 
بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما انعكس على حالة الرضا 

عند املواطنني األمر الذى شجعنا بشكل كبير.
وأك����دت أن التحال����ف رك����ز على بعض املح����اور، مثل 
الس����كن، حيث تم توفير الس����كن ل�54 ألف مواطن عبر 
منازل جديدة وتأهيل منازل قائمة، باإلضافة إلى تمكني 
صغ����ار م����ن زراعة املحاصي����ل االس����تراتيجية لتقليل 
الفاتورة االس����تيرادية مثل زراعة القمح ، مش����يرة إلي  
أن التحالف استطاع الوصول إلى 5 ماليني مواطن في 
مجال الصحة، و25 مليون مواطن في ملف الغذاء، و20 
مليون مواطن في ملف املس����اعدات االجتماعية، مشيرة 
إلى أن هن����اك مبادرات خاص����ة بالتحالف مثل مبادرة 
“ازرع” وغرضها تمكني صغار املزارعني والتوسع في 
الزراع����ة، حيث تم اس����تهداف 100 ألف مزارع إلنتاج 

محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 مليون أردب.
وقالت إن  قوافل ستر وعافية  تجوب املحافظات والقرى 
وتقدم مجموعة من التدخالت املختلفة، وتم اس����تهداف 
320 أل����ف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 ش����هور في 
2022، باإلضافة إلى إعادة االحتفال باملواس����م الدينية 
وتم اس����تهداف 25 مليون مواطن أى 5 ماليني أسرة ، 
وش����ددت علي  ارتفاع س����قف طموح التحالف ، حيث 
يس����تهدف من  خ����الل الخط����ة   14 ملي����ار جنيه في 
2023، تشمل 50 ألف مش����روع بصدد تمويلهم، و30 
ألف مش����روع متناهي الصغر قائم بالفعل، وتوفير 15 
أل����ف فرصة عمل من خالل ملتقي����ات التوظيف، وتنمية 
500 ألف مزراع، باإلضافة إلى استهداف 1.5 مليون 
مواطن فى ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من املعاشات 

والدعم النقدي، و5 ماليني مواطن في ملف الصحة.
وكش����فت عن رصد 2 مليار جنيه من خالل استهداف 
250 أل����ف مس����تفيد ف����ي مل����ف اإلغاث����ة والقواف����ل 
االجتماعية، مضيفة: “نس����تهدف إخراج أكبر عدد من 
املواطنني من دائرة الفقر واس����تكمال تجربة هي األولى 
من نوعها دوليا، حيث لم يتم تنس����يق مثل هذا التحالف 
ف����ي اى دول����ة من ال����دول، ليك����ون لدينا مظل����ة حماية 
اجتماعية تستطيع استيعاب أكبر عدد من املواطنني في 

حال االحتياج.
وش���ددت على ان هن���اك زيادة لألنش���طة والبرامج 
الخاص���ة بالتحال���ف خالل ال���� 5 س���نوات املقبلة 
بميزاني���ة تقدر ب���� 200 مليار جنيه والتوس���ع في 
االستثمار الخيري، مش���يرة الى أن هناك إجراءات 
تنفيذية من خالل توس���يع التحالف وتنسيق مباشر 
مع كافة الوزارات، عبر 258 مكتب مرتبطني بشبكة 
جمعي���ات قاعدية تتج���اوز 24 ال���ف جمعية و536 
نقطة ارتكاز وتخزين سلع، و18600 موظف وعامل 
يتقاضوا اجورا من التحال���ف اغلبهم من املؤهالت 
العلي���ا، وتطوع 251.223 ش���اب وفت���اة بإجمالى 
عدد املتطوعني املش���اركني في التحال���ف بإجمالى 
39.200.000 ساعة، وفرت إنفاق 56 مليون جنيه.

مساعدات 
من جانبه ، قال الرئيس التنفيذي لبنك الطعام املصري، 
إن القط����اع املدني قطاعا حيا وقويا ويصمم على القيام 
بكل ما يلزم، لتحقيق رس����الته، وهناك عش����رات اآلالف 
من الجمعيات تنتشر على أرض مصر لخدمة املواطنني.

وأض���اف أن التحال���ف الوطن���ي قدم خ���الل العام 
املاض���ي، خدم���ات ألكثر م���ن 25 ملي���ون مواطن 
ف���ي 3000 قرية مصرية ف���ي 27 محافظة، بقضية 
األمن الغذائي، وفقا لخطة منضبطة علميا ومتس���قة 
بدق���ة مع اإلطار األممي ألهداف التنمية املس���تدامة 

وتحديدا الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع.
وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل األهلي التنموي، 
قدم 60 ألف طن م����ن االحتياجات الغذائية ل�24 مليون 
مواطن، كما هناك تركيزا على األس����ر غير القادرة على 
العم����ل، والتي يصع����ب عليهم العمل، مثل الس����يدات 
املعي����الت لع����دة أطفال دون الخامس����ة، وكبار الس����ن 
واملصابني ببعض األم����راض املزمنة التي تجعل عليهم 

مشقة في العمل.
 وتاب����ع أن����ه في  محور التمكني،  تمت  مس����اعدة أكثر 
م����ن 71 ألف م����زارع عبر أكثر م����ن 71 ألف فدان من 

أرض مصر.  
 واس����تعرضت الدكتورة هالة صالح املستشارة الطبية 
للتحال����ف الوطني للعمل األهلي التنموي، أبرز وأهم ما 
قدمه التحال����ف في مجال الصحة، والخدمات الصحية 
املقدمة، بالتعاون بني مؤسسات التعليم العالي واملجتمع 

األهلي، في إطار االهتمام الكبير بقطاع الصحة.
أضاف���ت: “في ملف الصح���ة تم العمل من خالل 3 
آالف جمعية قاعدي���ة، و310 معامل و320 صيدلية 
و60 مستش���فى متخصص، باإلضافة إلى الكيانات 
البحثي���ة املختلفة”، الفتة إلى أن���ه تم تقديم خدمات 
صحي���ة مختلفة إلى 5 مالي���ني مواطن بتكلفة تصل 
4.9 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، 
باالهتم���ام بالصحة على رأس األولويات، تحس���ني 
مؤش���رات الصح���ة، وكانت الفئات املس���تهدفة من 
خدمات التحالف جميع الفئات داخل املجتمع بداية 

من املرأة واألطفال وذوي الهمم.
وقال محمود ف����ؤاد نائب رئيس جمعي����ة األورمان، إن 
مح����ور التمك����ني االقتصادى يس����تهدف نق����ل الفئات 
املس����تهدفة م����ن دائرة االحتي����اج إلى دائ����رة اإلنتاج، 
مشددا على أن التنمية املستدامة لن تتحقق إال بالتمكني 

االقتصادي.

أض����اف، أن التحال����ف يس����عى إلى إح����داث التمكني 
االقتصادي ف����ي كافة محافظات مصر من خالل رصد 
احتياج����ات كل محافظ����ة وإتاح����ة التدري����ب من اجل 
التشغيل لتعظيم الفرص املتاحة، مشيرا إلى أن هناك 5 
محاور ملش����روعات التمكني االقتصادي وتدريب الفئات 
املستهدف الكس����اب املهارات وبدء املش����روعات وحل 

املشاكل التي تواجه تلك الفئات.
وكش����ف عن تنفيذ 39.500 مش����روع بتكلفة 1.185 
مليار جنيه، وتسليم 570 مشروع كشك بضاعة بتكلفة 
14 مليون جنيه تس����ليمه للمس����تفيد ش����امل البضاعة، 
فضال ع����ن فعاليات تدريب����ة بتكلفة 4 مالي����ني جنيه ، 
موضحا أن التحالف يس����تهدف فى 2023 تس����ليم 55 
ألف مشروع صغير بتكلف 1.650 مليار جنيه، وتمويل 

100 ألف رأس محسنة.
وكان  الرئيس عبدالفتاح السيس����ي،  وجه الشكر إلى 
نماذج مس����تفيدة م����ن مبادرة “التمك����ني االقتصادي” 
للتحالف الوطني للعمل األهلي الوطني التنموي، قائال: 
“الزم أش����كركم وأحييكم.. ربنا يوفقكم.. وأنا سعيد.. 
انتوا نماذج ضمن ع����دد كبير من مصريات ومصريني 
ش����غالني ف����ي إطار االس����تفادة م����ن مب����ادرة التمكني 

االقتصادي«.
 كم����ا وج����ه الرئي����س عبد الفتاح السيس����ي، الش����كر 
لجمعيات املجتمع األهل����ي العاملة داخل مصر، قائال: 
“أوجه التحية والتقدي����ر للجمعيات األهلية.. ومش اللى 
ج����وه التحالف بس.. كل الكيانات التي تعمل في العمل 
األهلي.. باس����مي واس����م املصريني.. اش����كركم وإحنا 

محتاجني هذا الدور » . 
أض����اف الرئيس السيس����ي، خالل كلمته ف����ي مؤتمر 
التحالف الوطني للعم����ل األهلي التنموي: “النهاردة ملا 
بتكون مؤسس����ة مجتمع مدني.. بتقوم بدور الحكومة.. 
م����ش بتعمله بنفس الكفاءة واالحت����راف وإحنا بنعترف 
بك����ده.. عندنا 50 أل����ف جمعية موج����ودة في مصر.. 
وكيان����ات التحالف نحتاج املزيد م����ن الكيانات األخرى 
تنض����م.. ش����وفنا الدور املجمع واملحش����ود واملنس����ق 
واملس����يطر عليه.. ونتائجه في العروض الس����ابقة على 
املس����توي االقتصادي والصحي واملس����تويات األخرى 
االجتماعي.. الجهد املنس����ق واضح جدا خالل الس����نة 

دي«.
ودعا الرئيس   املس���اهمني في التحالف الوطني إلى 
مضاعفة الجهود خالل العام الجارى 2023، قائال: 
“كن���ا بنقول عام 2022 إنه عام املجتمع املدني، بس 
بصراح���ة ظروف 2023 يمكن تك���ون محتاجة مننا 
إحنا نب���ذل جهد أكتر م���ن 2022، ألن األزمة اللى 
بنتكل���م عليها أزمة كبيرة وله���ا تداعيات على العالم 
كله، وله���ا تأثير كبير، وبالتال���ي إذا كانت منظمات 
املجتم���ع املدني محتاجة تش���تغل وكي���ان التحالف 
اش���تغل بهمة وضغط كبير خالل 2022 أتصور أن 
الجهد يحتاج أن يتضاعف هذا الجهد خالل 2023.

واملنتج���ات  الس���لع  أس���عار  ارتفع���ت 
والخدمات خالل ش���هر ديسمبر 2022، 
وذلك مقارنة بشهر ديسمبر عام 2021، 
حي���ث زاد قس���م الطعام واملش���روبات 
بنسبة 37.9%، وارتفع قسم املشروبات 
بنس���بة %14.2،  والدخ���ان  الكحولي���ة 
وارتفع قس���م املالبس واألحذية بنس���بة 
15.6%، وفًق���ا للجه���از املركزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء.
وأضاف الجهاز، أن قسم املسكن واملياه 
والكهرباء والغاز والوقود ارتفع بنس���بة 
6.7%، كما زاد قسم األثاث والتجهيزات 
واملع���دات املنزلي���ة والصيان���ة بنس���بة 
24.6%، وارتفع قس���م الرعاية الصحية 

بنسبة %13.6.
وأوض���ح الجه���از، أن قس���م الرعاي���ة 
الصحي���ة ارتف���ع بنس���بة 13.6%، كما 
ارتفع قس���م النقل واملواصالت بنس���بة 
االتص���االت  قس���م  وارتف���ع   ،%17.3
الس���لكية والالس���لكية بنس���بة %0.7، 
وارتف���ع قس���م الثقافة والترفيه بنس���بة 
28.1%، ارتف���ع قس���م التعليم بنس���بة 
7.7%، كما زاد قس���م املطاعم والفنادق 
بنس���بة 33.1%، كما ارتفع قسم السلع 

والخدمات املتنوعة بنسبة %18.7.
وأعل���ن الجه���از، ع���ن ارتف���اع مع���دل 

الجمهورية  الس���نوي إلجمالي  التضخم 
بنس���بة 21.9% لش���هر ديسمبر 2022، 
مقاب���ل 6.5% لنفس الش���هر م���ن العام 
السابق، مؤكًدا زيادة أسعار قسم الطعام 
واملش���روبات بنس���بة 37.9%، بس���بب 
ارتفاع أس���عار الحبوب والخبز بنس���بة 
58.3%، وارتف���اع اللح���وم والدواج���ن 
األس���ماك  وارتف���اع   ،%35.5 بنس���بة 
واملأك���والت البحري���ة بنس���بة %44.2، 
ومجموعة األلبان والجنب والبيض بنسبة 
والده���ون  الزي���وت  وارتف���اع   ،%48.9
بنس���بة 21.8%، وارتفاع الفاكهة بنسبة 
15.7%، وارتف���اع الخضروات بنس���بة 

.%38.8
وأوضح ارتفاع أس���عار مجموعة السكر 
واألغذية السكرية بنسبة 31.0%، وزيادة 
أس���عار مجموع���ة املنتج���ات الغذائي���ة 
األخرى بنسبة 40.9%، وارتفاع أسعار 
مجموعة النب والش���اي والكاكاو بنسبة 
36.0%، وارتفعت أسعار مجموعة املياه 
املعدني���ة والغازية والعصائ���ر الطبيعية 

بنسبة %20.9.
وأرجع الجه���از املركزى ارتفاع قس���م 
بنس���بة  والدخان  الكحولية  املش���روبات 
14.2%، إل���ى ارتفاع أس���عار مجموعة 

الدخان بنسبة %14.2.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان 
واملراف���ق واملجتمعات العمرانية، إنه تم 
وجاٍر تنفيذ 3264 وحدة س���كنية، ضمن 
املبادرة الرئاس���ية "سكن كل املصريني"، 
باملرحلة األولى بمدين���ة غرب قنا، وهي 
إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها 
بصعيد مصر داخ���ل إقليم محافظة قنا، 
موضًح���ا أنه جاٍر أيًضا تنفيذ 30 عمارة 
بمرحل���ة متقدمة بمش���روع س���كن مصر 
لإلس���كان املتوسط، بإجمالي 720 وحدة 
سكنية، كما يتم تنفيذ املرحلة األولى من 

محطة مياه الشرب باملدينة.
وأض���اف مصطفى س���عيد، رئيس جهاز 
املدينة، أنه تم وج���اٍر االنتهاء من تنفيذ 
136 عمارة ضمن املبادرة التى كلف بها 
رئيس الجمهورية "س���كن كل املصريني" 
بمساحة 90 م نموذج ثالث غرف وصالة، 
مؤك���ًدا تكثيف الجهود املبذولة بمختلف 
الخدمات  لتوفي���ر  باملدين���ة  القطاع���ات 
الالزم���ة للمنتقلني إل���ى املدينة، كما تتم 
متابع���ة املوقف التنفيذى ل����720 وحدة 
س���كنية يتم تنفيذها لشريحة متوسطى 
الدخل باملدينة، ضمن مش���روع "س���كن 

مصر".
وأوض���ح رئيس الجهاز، أن���ه جاٍر تنفيذ 
املرحلة األولى ملحطة مياه الشرب بنسبة 
إنج���اٍز متقدم���ة بمدينة غ���رب قنا على 
مس���احة حوالي 45 فداًنا بقيمة تقديرية 
592 ملي���ون جنيه )تش���مل محطة املياه 

واملأخذ والخط الناقل( .

شارك سامح ش���كري، وزير الخارجية 
، ف���ي اجتم���اع الجولة الخامس���ة من 
السياس���ي  والتش���اور  املتابعة  لجنة 
بني جمهورية مص���ر العربية واململكة 
العربية الس���عودية، والتي عقدت على 
بالعاصمة  الخارجية  وزراء  مس���توى 

السعودية الرياض.
وقال الس���فير أحمد أبو زيد، املتحدث 
الرسمي باس���م وزارة الخارجية، بأن 
وزير الخارجي���ة التقى باألمير فيصل 
ب���ن فرح���ان وزي���ر خارجي���ة اململكة 
العربية الس���عودية بشكل ثنائي قبيل 
بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، 
وأعقب ذلك جلس���ة مشاورات موسعة 
ضم���ت وف���دي البلدي���ن ت���م خالله���ا 
تن���اول كافة املوضوع���ات التي تتعلق 
بالعالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية 

والدولية املدرجة على جدول األعمال.

الزراعة تدرس مع »إي فايينانس« تنفيذ منظومة رقابية 
لضمان وصول األسمدة املدعمة ملستحقيها

األمم املتحدة تشيد مببادرة »حياة كرمية«.. وتؤكد 
أنها فرصة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

أكد وزير الزراعة، السيد القصير، 
أن���ه ت���م التوص���ل إل���ى منظومة 
رقابية مع ش���ركة »إي فاينانس«؛ 
إلح���كام الرقاب���ة عل���ى األس���مدة 
الزراعية املدعمة وضمان وصولها 
ملس���تحقيها، مشيرا إلى أنه سيتم 
اإلعالن عن هذه املنظومة وتنفيذها 
خالل األي���ام ال�10 املقبل���ة، وذلك 
في إطار توجيه���ات الرئيس عبد 
الفتاح السيس���ي بزيادة منظومة 

الرقابة والحوكمة.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات 
إعالمية، إن هذه املنظومة ستعمل 
على مراقبة األسمدة منذ خروجها 
من املصانع وحت���ى وصولها إلى 
ث���م متابعة  الزراعية  الجمعي���ات 
صرفه���ا للفالح املس���تهدف، الفًتا 
إل���ى أن الدولة على س���بيل املثال 
تدعم طن س���ماد اليوريا بمبلغ 5 
آالف جنيه، بينما يتم بيعه خارج 

الدعم بمبلغ 10 آالف جنيه.
وأوض���ح أن الرئي���س السيس���ي 
يهت���م بمنظوم���ة األم���ن الغذائي 
واالحتياط���ات  الس���لع  وتوفي���ر 
االس���تراتيجية، الفًتا إلى أنه وجه 
خ���الل اجتم���اع اليوم بتش���جيع 
املزارعني عل���ى توريد محصولهم 
لوزارة التموين، م���ن خالل إعادة 
التس���عير بش���كل محفز  دراس���ة 

للف���الح؛ وذل���ك لتش���جيعه عل���ى 
توري���د املحصول وفي ذات الوقت 

لتقليل الفاتورة االستيرادية.
وأش���ار إلى أنه تم خ���الل الفترة 
املاضي���ة اإلفراج عن مليون و600 
ألف طن س���واء من ال���ذرة أو فول 
الصوي���ا بقيم���ة ملي���ار دوالر من 
املوان���ئ، وه���ي كمي���ات أكبر من 
وزارة  أن  موضًح���ا  املس���تهدف، 
تفعي���ل  عل���ى  تعم���ل  الزراعي���ة 
التعاقدي���ة،  الزراع���ات  منظوم���ة 
داعًي���ا اتحاد الدواج���ن ومصانع 
األعالف وغيره���ا بالتوجه لوحدة 
الزراع���ات التعاقدي���ة بال���وزارة؛ 
للتعاق���د وتش���جيع الف���الح على 
ال���ذرة خ���الل  زراع���ة محص���ول 

املوسم املقبل.

قال أليساندرو فراكاسيتي، املمثل 
املقي���م لبرنام���ج األم���م املتح���دة 
اإلنمائ���ي، إن الحكوم���ات املحلية 
تلعب دوًرا أساس���ًيا في التنمية، 
وأصبح العمل املحلي أكثر أهمية 
اليوم مع تزايد طموحات التنمية 
والحاجة إلى الصمود في مواجهة 

األزمات. 
وأض���اف فراكاس���يتي، أن���ه ل���ن 
املستدامة  التنمية  أهداف  تتحقق 
إذا لم يتم تنفيذها على املس���توى 
املحل���ي، موضًحا أن برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي من خالل العديد 
م���ن املب���ادرات في جمي���ع انحاء 
العالم، يسعي لتطبيق تجربته في 
الحك���م املحلي على توطني أهداف 

التنمية املستدامة وتكاملها.
وجاء ذلك خالل ورشة عمل رفيعة 
وزارة  عقدته���ا  الت���ى  املس���توى 
التخطي���ط بالتعاون م���ع برنامج 
األم���م املتحدة اإلنمائ���ي، بعنوان 
»توطني أهداف التنمية املستدامة 
على مستوى املحافظات املصرية: 
إعداد التقارير املحلية الطوعية«.

وأوضح املمثل املقيم لبرنامج األمم 
املتح���دة اإلنمائ���ي، أن الحكوم���ة 

املصري���ة خطت خطوات واس���عة 
نحو التنمية املحلية املتكاملة من 
خالل مبادرات واسعة النطاق مثل 
حياة كريمة، مشيًرا إلى أن مبادرة 
حي���اة كريم���ة تقدم فرص���ة مهمة 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
من خالل التركيز على أفقر القرى 

وأولئك الذين تخلفوا عن الركب
ولف���ت إلى أن املراجع���ات املحلية 
كبي���رة  فرص���ة  تق���دم  الطوعي���ة 
للمحافظات لرصد التقدم وإشراك 
املواطن���ني ف���ي تحدي���د األهداف 
واإلب���الغ ع���ن نتائج اإلج���راءات 

املحلية.

أحمد ابراهيم

أص���در الدكت���ور محم���د معيط وزي���ر املالي���ة، قراًرا 
بتعدي���ل بع���ض أح���كام الالئح���ة التنفيذي���ة لقانون 
الضريب���ة على القيمة املضاف���ة، حيث تضمنت تحديد 
ضوابط وإجراءات االس���تفادة م���ن اإلعفاءات املقررة 
فى التعدي���الت األخيرة لقانون الضريب���ة على القيمة 
املضاف���ة، التى تتعلق بخدمات تم���س حياة املواطنني، 
وقطاعات تس���تهدف مساندة الصناعة وتحفيز اإلنتاج 
والنمو، ومراعاة البع���د االجتماعي، فى ظل التحديات 

االقتصادية العاملية.
حددت الالئحة التنفيذي���ة لقانون الضريبة على القيمة 
املضاف���ة، إجراءات تعلي���ق أداء الضريبة املس���تحقة 
على اآلالت واملعدات الواردة من الخارج أو املش���تراة 
من الس���وق املحلي���ة للمصانع والوح���دات اإلنتاجية 
الس���تخدامها في اإلنتاج الصناعي، بحيث يقدم املنِتج 
الصناعي للجمرك املختص مستنًدا معتمًدا من الجهة 
الفني���ة املختصة، بأن تل���ك اآلالت واملعدات واردة من 
الخارج أو مش���تراة من الس���وق املحلية الستخدامها 
فى اإلنت���اج الصناعي املرخص به للمصنع أو الوحدة 
اإلنتاجية، وإذا كان اس���تيراد اآلالت واملعدات بغرض 
االتجار يجب على املس���تورد التقدم للجمرك املختص 
باملس���تندات الدال���ة عل���ى التوريد للمنِت���ج الصناعي 
الس���تخدامها ف���ى اإلنت���اج الصناع���ي املرخ���ص به 

للمصنع أو الوحدة اإلنتاجية.

ويكون تعليق أداء الضريبة ملدة سنة من تاريخ اإلفراج 
عن اآلالت واملعدات من الجمرك أو الشراء من السوق 
املحلية، ويجوز ألسباب مبررة تقبلها املصلحة مد هذه 

امل���دة ملدة أو مل���دد أخرى بما ال يج���اوز مجموع 
املدد اإلضافية س���نة كحد أقصى، فإذا ثبت 

للمصلحة اس���تخدام هذه اآلالت واملعدات 
ف���ي اإلنتاج الصناعي خ���الل هذه املدة 
ُأعفيت من هذه الضريبة، وتم إس���قاطها 
عنها فور ب���دء اإلنتاج، وفي هذه الحالة 
يحظر اس���تخدامها في غي���ر األغراض 
التي ُأعفيت من أجلها خالل الس���نوات 
الخم���س التالي���ة لإلعفاء قب���ل إخطار 

املصلحة وسداد الضريبة املستحقة، 
وفًقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة 

السارية في تاريخ السداد.
إجراءات  التنفيذية  الالئح���ة  تضمنت 

االس���تفادة من املحفزات املق���ررة قانوًنا 
لتشجيع االستثمار باملناطق االقتصادية ذات الطبيعة 

الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه 
املش���روعات بالضريبة عل���ى القيم���ة املضافة، حيث 
يخض���ع للضريبة بس���عر »صفر« ما تس���تورده من 
الس���وق املحلية مش���روعات املناطق واملدن واألسواق 
الح���رة واملناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 

س���لع وخدمات الزمة ملزاولة النش���اط املرخص لها به 
داخل تلك األماكن، عدا س���يارات الركوب، بشرط أن 
يقدم البائع املس���جل لدى مصلح���ة الضرائب صورة 
فاتورة بيع السلعة املصدرة لتلك األماكن محدًدا 
بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد 
الخدمة املؤادة معتمًدا من الهيئة العامة 
لالس���تثمار أو الهيئة العام���ة للمنطقة 
االقتصادي���ة، وخطاب صادر من الهيئة 
العام���ة لالس���تثمار أو الهيئ���ة العامة 
للمنطق���ة االقتصادي���ة مخت���وم بخاتم 
شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع 
والخدم���ات الزم���ة ملزاولة النش���اط 
املرخص ب���ه للمش���روع داخل تلك 
األماكن، وصورة شهادة الصادر أو 
إذن اإلف���راج املوحد املتضمن بيانات 
تفصيلية ع���ن طبيعة الس���لعة املصدرة بما 
يفيد إتم���ام التصدير خالل الفت���رة الضريبية، 
ويج���ب أن تكون هذه الصورة معتم���دة من الجمارك، 

ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
كما يخضع للضريبة بسعر »صفر« ما تستورده من 
الخارج مش���روعات املناطق واملدن واألس���واق الحرة 
واملناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من س���لع 
وخدمات الزمة ملزاولة النش���اط املرخص لها به داخل 

تل���ك األماكن، وفًقا لألنظم���ة الجمركية املتبعة في هذا 
الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.

حددت الالئح���ة التنفيذية إجراءات التس���جيل بنظام 
تس���جيل املوردين املبسط للش���خص غير املقيم وغير 
املس���جل بمصلحة الضرائ���ب، الذي ُي���ؤدى خدمات 
خاضعة للضريبة لش���خص غير مسجل داخل البالد، 
وال يمارس نش���اًطا من خالل منشأة دائمة فى مصر، 
على النحو الذي يس���هم فى إخضاع تعامالت التجارة 
اإللكترونية للضريبة من خالل هذا النظام املبسط، بداًل 
م���ن النظام القائم على تعيني ممثل قانونى، بما يتوافق 
م���ع املعايير العاملي���ة ومتطلبات الش���ركات األجنبية، 

ويتسق مع تطبيقات التجارة اإللكترونية.
نصت الالئحة التنفيذية على إلزام هذا الش���خص غير 
املقيم وغير املس���جل، بالتقدم بطلب التس���جيل بنظام 
تس���جيل املوردين املبس���ط عل���ى البواب���ة اإللكترونية 
ملصلحة الضرائب املصرية، أو من يمثله على النموذج 
املقرر، ويت���م مراجعة البيانات وإخط���ار مقدم الطلب 
عبر البري���د اإللكتروني، ف���ى حالة عدم اس���تيفائها؛ 
الس���تكمالها، ثم إصدار رقم تس���جيل لهذا الشخص 
غير املقيم، وش���هادة تس���جيل بالنموذج املحدد، ويتم 

إخطاره بذلك.

14 مارس املقبل..  آخر موعد للتسجيل مببادرة 
"تيسير استيراد سيارات املصريني باخلارج"

حتت شعار »انطلق بال حدود«.. انعقاد قمة 
ريادة األعمال 2023 فبراير املقبل

ق���ال الدكت���ور محم���د معي���ط، وزير 
املالي���ة، إن 14 م���ارس املقب���ل، ه���و 
بمب���ادرة  للتس���جيل  موع���د  آخ���ر 
»تيسير اس���تيراد سيارات املصريني 
بالخ���ارج«، وس���داد قيم���ة الوديعة 
املقررة، وفًقا ألحكام القانون، مشدًدا 
على أنه ال نية ملد فترة العمل بقانون 
»تيسير اس���تيراد سيارات املصريني 

بالخارج«.
وأوض���ح الوزير، أن ع���دد املتقدمني 
ملبادرة »تيس���ير س���يارات املصريني 
بالخارج« بلغ 34 ألف حس���اب، الفًتا 
إلى أنه يت���م يومًيا اإلفراج الجمركي 
عن ع���دد من ه���ذه الس���يارات، علًما 
ب���أن املوافق���ة االس���تيرادية صالحة 
الستيراد السيارة ملدة سنة من تاريخ 

صدورها.
العم���ل  اس���تمرار  إل���ى  وأش���ار 
الت���ي وافق  بالتيس���يرات األخي���رة 
عليه���ا مجلس ال���وزراء، الس���تيراد 
س���يارات املصريني بالخارج، بما في 

ذلك إلغاء ش���رط إيداع املبلغ الواجب 
س���داده قبل التحويل بثالثة أش���هر 
على األقل ليتم االكتفاء بتقديم كشف 
حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة 
عل���ى تاري���خ التحوي���ل، ُمبيًن���ا فيه 
حركات اإليداع والسحب والتحويل، 
وكذل���ك إلغ���اء ش���رط التصديق على 
مس���تندات اإلقامة وكش���ف الحساب 
البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى 
وزارة الخارجية من خالل السفارات 

والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
م���ن جانبه، ق���ال الش���حات غتوري، 
إن  الجم���ارك،  مصلح���ة  رئي���س 
التيسيرات األخيرة الستيراد سيارات 
املصري���ني بالخ���ارج، تضمنت إعادة 
تقييم السيارات وفًقا لفئات متدرجة 
»األساسية، واملتوس���طة، والعالية«؛ 
بم���ا يعني إضافة فئ���ات جديدة بناًء 
عل���ى طلب املصريني بالخ���ارج، ذات 
قيمة جمركية وضريبية أقل بحس���ب 

عدد »الكماليات«.

تنطل���ق النس���خة الرابع���ة م���ن 
 Startups Without« قم���ة 
Borders 2023« فبراي���ر املقبل 
بالقاه���رة، تحت ش���عار »انطلق 
بال حدود«، وتعتبر مركًزا لريادة 
األعم���ال واإلبداع، منذ نش���أتها 
في ع���ام 2018 اس���تطاعت القمة 
إقامة العديد من األحداث العاملية 
املختلفة التي تض���م أكثر من 12 
ألف رائ���د أعمال لديه���م ثقافات 
وجنس���يات مختلفة من الش���رق 

األوسط وأوروبا.
وتأت���ي النس���خة الرابع���ة لتركز 
عل���ى أربع���ة مح���اور تتضم���ن: 
املس���تقبل«  »تكنولوجي���ا 
و»االس���تثمار«  و»التأثي���ر« 
و»املوهب���ة« بحض���ور متحدثني 
م���ن كبرى ش���ركات التكنولوجيا 
 »Meta«و  »Google« مث���ل 

ومش���اركة   ،»Techstar«و
شركات ناش���ئة من جميع أنحاء 
العال���م، باإلضاف���ة إل���ى إقام���ة 
مس���ابقة عاملي���ة بحج���م جوائز 
تصل إل���ى ملي���ون دوالر وفرص 
الناشئة  للش���ركات  اس���تثمارية 
تقام من خ���الل اجتماعات فردية 
الغرف���ة  ف���ي  مس���تثمرين  م���ع 

املخصصة لهم.
وقالت فالنتينا بريمو، املؤس���س 
 Startups �والرئيس التنفيذى ل
بأن���ه   ،»»Without Borders
س���نوات  الخم���س  م���دار  عل���ى 
املاضية، انتقل امللتقى من مدينة 
إل���ى مدينة ف���ى منطقة الش���رق 
إفريقيا وأوروبا  األوسط وشمال 
فى مهمة لبناء نظ���ام بيئى عابر 
دون  األعم���ال  ل���رواد  للح���دود 

التفرقة بني جنسياتهم.

ش���هدت ياس���مني فؤاد وزي���رة البيئة، توقي���ع بروتوكول 
تعاون بني جهاز ش���ؤون البيئة وجامع���ة الوادي الجديد، 
للمساهمة في تمويل مش���روع بيئي يهدف إلى استخدام 
الطاقة الشمس���ية كطاقة متجددة صديقة للبيئة كبديل عن 
اس���تخدام الوقود األحفوري )الس���والر(؛ ليتم استخدام 
الطاقة الشمس���ية بكافة املباني الخاصة باملدينة الجامعية 

القائمة حالًيا، بمبلغ قدره 2 مليون جنيه.
وأكدت فؤاد، أن توقيع البروتوكول، يأتي في إطار س���عي 
وزارة البيئة لدعم وتش���جيع املش���روعات البيئية الرائدة 
وتكاملها مع خط���ة الدولة املصرية، الت���ي تضمن تطبيق 
آليات التخفيف والخفض لالنبعاثات الغازية الغير صديقة 
للبيئة، وذلك التزامًا بالسياس���ات الدولية الخاصة بتقليل 
انبعاث���ات الغازات التي تؤدي إل���ى االحتباس الحراري، 

وحدوث تغيرات مناخية.
وأضافت أن ذلك من خالل التوس���ع في استخدام وتطبيق 
الطاقة الجديدة واملتجددة، ومنها الطاقة الشمس���ية كأحد 
أنواع الطاق���ات النظيفة املتجددة والصديقة للبيئة وكبديل 
عن الوقود األحفوري والكهرباء، وذلك في إطار رؤية مصر 
املستقبلية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030، وكذلك 

رؤية واستراتيجية مصر للطاقة 2035.
ونوهت الوزيرة، إلى أن اإلطار العام للسياس���ة البيئية في 
مصر يتضمن حماي���ة البيئة املصري���ة، وخفض معدالت 
التلوث، ورفع مس���توى الوعي العام بالجوانب البيئية من 
خالل بعض السياس���ات مثل زيادة التوج���ه نحو التنمية 
االقتصادي���ة الخض���راء األقل اعتم���ادًا عل���ى الكربون، 
ودع���م أنظمة اإلدارة البينية املتكامل���ة لتوفير بيئة صحية 

للمواطنني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن املشروعات املستهدف تمويلها 
وفقًا للبروتوكول تش���مل املش���روعات البيئي���ة التجريبية 
والرائ���دة التي تهدف إلى ضمان تطبيق تكنولوجيا الطاقة 

الجدي���دة واملتج���ددة لتضمن آلي���ات التخفيف والخفض 
لالنبعاث���ات الغازية الغير صديقة للبيئة وتهدف أيضًا إلى 

حماية الثروات الطبيعية والبيئية من التلوث.
بينم���ا أكد علي أبو س���نة رئيس جهاز ش���ؤون البيئة، أن 
الجهاز يلتزم وفًقا للبروتوكول بتقديم الدعم املالي املباشر 
م���ن صندوق حماي���ة البيئة إلى جامعة ال���وادي الجديد؛ 
وذلك لتنفيذ مشروع يس���تهدف تغيير نظام تسخني املياه 
من اس���تخدام الوقود األحفوري )السوالر( إلى التسخني 
باستخدام الطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة، 
وذل���ك بكافة املبان���ي الخاصة باملدين���ة الجامعية القائمة 

حالًيا، بمبلغ 2 مليون جنيه.
كم���ا تلتزم جامعة ال���وادي الجدي���د؛ وفق���ًا للبروتوكول 
بتش���كيل لجنة فنية من كلية الهندس���ة وبمش���اركة جهاز 
ش���ؤون البيئة لإلش���راف عل���ى تنفيذ املش���روع، وأيًضا 
مس���ؤولية إدارة املش���روع، والقيام بكافة أعمال الصيانة 
الدوري���ة له، واملتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ املش���روع 

بمشاركة جهاز شؤون البيئة.

توقيع بروتوكول الستخدام الطاقة الشمسية يف جامعة 
الوادي اجلديد بـ2 مليون جنيه

داليا احمد

فبراير القادم .. أمن الطاقة وتشكيل األسواق العاملية على قائمة مناقشات »إيجبس 2023«

زيادة احلبوب واخلبز بـ%58.3.. 
»اإلحصاء« يعلن نسب ارتفاع أسعار السلع 

واخلدمات خالل ديسمبر 2022

  أمين سر التحالف : استثمار    14 مليار جنيه في 2023  تشمل 50 ألف 
مشروع بصدد تمويلهم، و30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل  

وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خالل ملتقيات التوظيف

 

وزير املالية يقرر تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة املضافة

تنطل���ق أعم���ال مع���رض ومؤتمر مص���ر الدولي 
للبترول »إيجبس 2023« فى نس���خته السادسة 
لع���ام 2023 خالل الفترة م���ن 13 إلى 15 فبراير 
2023؛ ملناقش���ة آليات التحول في مجال الطاقة، 
وأم���ن الطاقة، م���ع التطرق مللف العم���ل املناخي 
وتعزيز الجهود املشتركة، وهو ما يسهم في إعادة 

تشكيل األسواق العاملية.
وتش���مل أجندة »إيجب���س 2023« املُقام بمركز 
مص���ر للمع���ارض الدولية، تحت رعاي���ة الرئيس 
عبدالفت���اح السيس���ي، رئي���س جمهورية مصر 
العربية، أكثر من 65 حلقة نقاشية، كما تجمع نحو 
2000 مفوض، وأكثر من 260 متحدًثا للمشاركة 
في الحوار، وعرض الحلول واالستراتيجيات التي 

ستعيد تشكيل أسواق الطاقة العاملية.
يض���م املؤتمر االس���تراتيجي »املؤتم���ر األول«، 
والذي ينعق���د على مدار يوم���ني، مجموعة كبيرة 
م���ن الوزراء وكبار املس���ؤولني واملدراء التنفيذيني 
ألكب���ر ش���ركات الطاق���ة، وذلك ملش���اركة الرؤى 
واألف���كار حول مختلف القضاي���ا فى إطار ثالث 
ركائز أساسية، وهى: االقتصادات الجيوسياسية 
والعاملي���ة، وتحول وحلول الطاق���ة، والجيل القادم 
من النظم البيئية للنفط والغاز والطاقة، كما يسلط 
املؤتمر الضوء على األهمية املتزايدة لدور ش���مال 
إفريقيا والبحر األبيض املتوسط فى دعم العرض 

والطلب على الطاقة العاملية املستدامة.
وتشمل املناقشات تحفيز نمو الصناعة والتحول، 

إذ س���يقوم املتحدث���ون بفحص نماذج الش���راكة 
التطلعية للمش���هد الجديد لالستثمار فى الطاقة، 
س���عًيا لتحقي���ق الت���وازن ب���ني املعايي���ر البيئية 
واالجتماعية والحوكم���ة، وبني أمن الطاقة وهدف 
الوص���ول إلى االنبعاث���ات الصفري���ة، باإلضافة 
إلى إلقاء نظرة على تداعيات الصراع الروس���ى- 
األوكران���ى على أس���واق االس���تثمار ف���ى النفط 

والغاز.
ومن بني املتحدثني الرئيس���يني فى ه���ذا املؤتمر، 
رئي���س جمعية هيئ���ات ضبط الطاقة ف���ى منطقة 
 »MEDREG« املتوس���ط  األبي���ض  البح���ر 
عبداللطيف برض���اش، والرئيس التنفيذى ورئيس 
وحدة أعمال االستكش���اف واإلنتاج في »هيلينك 

بيتروليم أبستريم«، أناستاسيوس فالسوبولوس، 
واملدير املالي بشركة »دراجون أويل«، أحمد على 
ب���ن عبود، واملدي���ر التنفيذي والرئي���س التنفيذى 
لش���ؤون االستثمار بمؤسس���ة التمويل اإلفريقية، 
سامح ش���نودة، ونائب الرئيس التنفيذى والرئيس 
املال���ي ملجموعة »الس���ويدى إلكتريك«، ش���ريف 
الزين���ي، واملدي���ر الع���ام ملؤسس���ة اس���تثمارات 
الطاق���ة اإلفريقية- منظمة منتجي البترول األفارقة 
)األبو(، زكريا دوسو، ومدير قطاع االستكشافات 
 ،»»ANPM واالبت���كارات البحثي���ة بمؤسس���ة

ماتيوس دا كوستا.

200 مليار جنيه يف خطة »التحالف الوطني للعمل األهلي« خالل 5 سنوات 

شيماء مرسي
 

نفت وزارة الزراعة واس���تصالح األراضي املصرية، ما تردد من 
أنباء مؤخًرا بش���أن تجريف أش���جار حديقة الحي���وان بالجيزة، 
تزامًنا مع تنفيذ خطة لتطويرها، موضحة أن حديقة الحيوان ذات 
طبيع���ة خاصة، وال يمكن املس���اس بها، أو قط���ع أي من النباتات 

واألشجار النادرة املتواجدة بها.
وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة، ورفع 

كف���اءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم االس���تفادة م���ن مقوماتها، 
واس���تعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائه���ا كمنطقة مفتوحة 
ومساحات خضراء تعد متنفًسا للمواطنني، لتكون حديقة الحيوان 
عل���ى غرار الحدائق العاملية املفتوحة بال حواجز، مع تطبيق أعلى 
معايي���ر األمان العاملية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب 

ربطها بحديقة األورمان.

"بعد املوافقة على تطويرها".. 

الزراعة تنفي جتريف أشجار 
حديقة احليوان باجليزة

• عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة
• تحديد ضوابط وإجراءات االستفادة من اإلعفاءات القانونية المقررة لتحفيز اإلنتاج وتنشيط السياحة

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  15  يناير  2023  •  العدد  677

املحلية، ويجوز ألسباب مبررة تقبلها املصلحة مد هذه 
امل���دة ملدة أو مل���دد أخرى بما ال يج���اوز مجموع 

املدد اإلضافية س���نة كحد أقصى، فإذا ثبت 
للمصلحة اس���تخدام هذه اآلالت واملعدات 
ال�ال�الل هذه املدة  ���� �ف���ي اإلنتاج الصناعي خ��ف���ي اإلنتاج الصناعي خ�
عفيت من هذه الضريبة، وتم إس���قاطها 
عنها فور ب���دء اإلنتاج، وفي هذه الحالة 
يحظر اس���تخدامها في غي���ر األغراض 
عنها فور ب���دء اإلنتاج، وفي هذه الحالة 
يحظر اس���تخدامها في غي���ر األغراض 
عنها فور ب���دء اإلنتاج، وفي هذه الحالة 

عفيت من أجلها خالل الس���نوات 
الخم���س التالي���ة لإلعفاء قب���ل إخطار 

املصلحة وسداد الضريبة املستحقة، 
ا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة 

السارية في تاريخ السداد.
إجراءات  التنفيذية  الالئح���ة  تضمنت 

ا االس���تفادة من املحفزات املق���ررة قانونا االس���تفادة من املحفزات املق���ررة قانوًنا 
لتشجيع االستثمار باملناطق االقتصادية ذات الطبيعة 

الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه 
املش���روعات بالضريبة عل���ى القيم���ة املضافة، حيث 

يقدم البائع املس���جل لدى مصلح���ة الضرائب صورة 
فاتورة بيع السلعة املصدرة لتلك األماكن محدد

بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد 
الخدمة املؤادة معتمد

لالس���تثمار أو الهيئة العام���ة للمنطقة 
االقتصادي���ة، وخطاب صادر من الهيئة 
العام���ة لالس���تثمار أو الهيئ���ة العامة 
للمنطق���ة االقتصادي���ة مخت���وم بخاتم 
شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع 
والخدم���ات الزم���ة ملزاولة النش���اط 
املرخص ب���ه للمش���روع داخل تلك 
األماكن، وصورة شهادة الصادر أو 
إذن اإلف���راج املوحد املتضمن بيانات 
تفصيلية ع���ن طبيعة الس���لعة املصدرة بما 
يفيد إتم���ام التصدير خالل الفت���رة الضريبية، 
ويج���ب أن تكون هذه الصورة معتم���دة من الجمارك، 

ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
كما يخضع للضريبة بسعر 

مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر األول للتحالف رسالة دعم قوية .. والرئيس : نحتاج لمضاعفة الجهد في العام الجديد 
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

مع رفع أس���عار الفائ���دة بنحو 200 نقطة أس���اس، وتخفيض قيمة 
الجنيه مقابل الدوالر، ثم وافق الصندوق على منح التسهيل وصرف 

الشريحة األولى بقيمة 347 مليون دوالر في ديسمبر.
وم���ن املتوقع أن تحصل مصر على أكثر من خمس���ة مليارات دوالر 
قبل نهاية العام 2023 من مجموعة من املقرضني، وس���تتلقى البالد 
700 مليون دوالر من صن���دوق النقد الدولي على مدار عام 2023، 
من خالل ش���ريحتني بقيمة 347 ملي���ون دوالر لكل منهما مقررة في 
مارس وسبتمبر، ومن املتوقع أن تحصل الحكومة على ملياري دوالر 
م���ن خالل بيع بعض األصول اململوكة للدولة، ومن املقرر أن تحصل 
على التمويل املتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك 
اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك 

التنمية األفريقي.
أزمة عاملية 

كما س���بق وأن قلنا فإن البعض يتجاهل متعمدا اإلشارة إلي معاناة 
كل دول العال���م من تداعي���ات أزمة اقتصادية ضخم���ة ، تؤثر علي 
مناح���ي الحياة في مختلف دول العالم ، واألدهي من ذلك أن تقريرا 
مقدم���ا  من املنت���دى العاملي االقتصادي، كش���ف  أن الفترة املقبلة 
ستشهد أكبر تضخم على مستوى العالم والذي يعد أكبر خطر يهدد 

العالم خالل العامني املقبلني.
وذكر التقرير، أن تفاقم األوضاع بس���بب الحرب األوكرانية، وإعادة 
فتح االقتصاد بعد انتش���ار فيروس كورونا، قد يتس���بب في حدوث 
توترات كثيرة على مناطق عديدة، مما يدفع ماليني األش���خاص إلى 
ه���وة الفقر املدقع مع تأجيج التوت���رات املجمعية، وهو الخطر الذي 
س���يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية واألحداث املناخية القاسية، أو 

حتى النزاعات، وذلك بحسب التقرير.
وأض���اف بيان للمنتدى االقتصادي العاملي، أن النزاعات والتوترات 
الجيو-اقتصادي���ة أدت إلى سلس���لة من املخاطر العاملية الش���ديدة 
الترابط، وتش���مل هذه املخاطر الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء 
املتوقع أن يس���تمر خالل العامني املقبلني، واالرتفاع الحاد في أزمة 
تكلفة املعيشة وتكلفة الديون بس���بب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار 

الفائدة، بحسب البيان.
وأوض���ح  هذه املخاطر تلحق ضرًرا بجهود مكافحة تهديدات أخرى 
طويل���ة األمد وخاصة تغير املناخ، وانهيار التنوع البيولوجي،  داعيا  
إلى اتخاذ إج���راءات تعاون عاملية عاجلة به���دف وضع نوافذ عمل 
تتقلص بس���رعة ، ومشيرا إلي  أن الوباء العاملي والحرب في أوروبا 
أدي���ا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغ���ذاء واألمن في املقام 
األول مش���يرًا كذلك إلى خطر اس���تقطاب املجتمعات عبر التضليل 
واملعلوم���ات الخاطئة أو حتى الح���روب الجيو-اقتصادية ، ومؤكدا 
علي أنه ما لم يبدأ العالم في التعاون بش���كل فعال بش���أن االعتدال  
لتغير املناخ  والتكيف املناخي، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدي 

إلى مزيد من االحتباس الحراري واالنهيار البيئي.
وبالتوازي، فإن األزمات املرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بني مختلف 
البلدان "تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع 
غياب االس���تثمارات في الصحة والتعليم والتنمية االقتصادية، مما 

يفاقم من تآكل التماسك االجتماعي" .
في ظل تلك األزمة العاملية ، فإن  منطقة اليورو ش���هدت تراجع أكثر 
من املتوقع في ديس���مبر املاضى ، وش���هدت أوروبا انخفاضا  أكبر 
من املتوقع من قبل املحللني الذين توقعوا بيانات بني 9.5٪ و ٪9.7، 
وأدى انخفاض أس���عار الطاقة في األس���ابيع األخيرة إلى تفضيل 
هذه الديناميكية ، وبحس���ب تقاري���ر إعالمية  ، فإن هذا الذعر ناتج 
عن مؤش���ر أسعار املستهلك األساسي )باس���تثناء الطاقة واألغذية 
الطازجة( ، الذي ارتفع إلى مس���توى قياسي بلغ 5.2٪ ، مما أدى 

إلى زيادة التضخم املستمر.
فى أملانيا شهدت أس���عار االقتصاد هدنة في الفترة األخيرة من 
عام 2022، وتراجع التضخم للش���هر الثان���ى على التوالي وبلغ 
8.6٪ ، وفق���ا ملكتب اإلحصاء الفيدرالي " ديس���تاتيس  " ، كما 
هو الحال في فرنس���ا ، حيث أظهرت بيان���ات أولية أن التضخم 
في فرنسا تراجع في ديس���مبر من أعلى مستوياته القياسية في 
الش���هر الس���ابق، في أعقاب سلس���لة من البيانات اإليجابية من 
تحس���ن أرقام التصنيع في منطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في 
أملاني���ا ، وفى إيطاليا ، أظهرت إحصائي���ة ، أن "في عام 2022، 
س���جلت األسعار للمستهلكني متوس���ط   نمو سنوي قدره ٪8.1، 
مس���جلة بذلك أكبر زيادة منذ عام 1985، عندما كانت تس���اوي 

9.2٪، حسبما قالت وكالة "آكى " اإليطالية.
في بريطانيا أيضا تراجع التضخم إلى 10.7٪، لكنه يظل بالقرب 
من أعلى مس���توياته في أكثر من 4 عقود، وتواصل األس���ر دفع 
املزي���د واملزيد من األموال مقابل الحص���ول على الغاز والكهرباء 

والغذاء، رغم برامج الحكومة الحتواء الضغوط التضخمية.
بشكل عام فإن القارة األوروبية تعتبر هذه الفترة هي األسوأ   منذ 
عقود ،  ففي هبوط قياس���ي لم يشهده منذ 20 عاما، تراجع سعر 
اليورو في منتصف يوليو ، ليوازي سعر الدوالر األمريكى، مخلفا 
انعكاس���ات وارت���دادات خطيرة على االقتص���اد األوروبي وعلى 
القدرة الش���رائية للمواطن، ووصل سعر صرف العملة األوروبية 
إلى دون مستوى الدوالر الواحد )0.9 دوالر( وذلك للمرة األولى 

منذ عام 2002.
وفي منطقة اليورو، ورغم تراجع التضخم ألول مرة منذ 17 ش���هرا 
ف���ي نوفمبر املاضي، مس���جال نحو 10٪، فإن ال ي���زال بالقرب من 
أعلى مس���توياته على اإلطالق الذي سجله في أكتوبر عند ٪10.6، 
لتواصل أوروبا صراعها مع ارتفاع تكلفة املعيش���ة وتكاليف الطاقة 

الباهظة في خضم موسم التدفئة.
الش���اهد أنه كم���ا أن  هناك أزمة بالفعل ف���إن هناك طرق للتغلب 
عليها ومثلم���ا قال الرئيس عبد الفتاح السيس���ى خالل افتتاحه 
مش���روعات تنموية  بمحافظة سوهاج  فإننا في مصر واجهنا وال 
نزال تداعيات األزمة العاملية  بثبات وقوة مس���تفيدين من خطوات 
اإلصالح االقتصادي التي ش���رعنا فيها وانعكس���ت آثارها فى 
قدراتنا فى مواجهة تلك األزمة العاملية وأن مصر س���تمضي رغم   
كل الصعاب   ليس فقط لعبور األزمة لكن لصناعة مستقبل باهر 

بإذن هلل  .

وألن الوضع في مصر واضح للجميع ، فإننا لسنا بصدد الحديث 
عن مظاهر الغالء ، وتداعيات األزمة االقتصادية العاملية ، بقدر ما 
نس���عي إلي البحث مع املخلصني عن سبل لعبور نفق تلك األزمة 
والنج���اة منها والتخفيف من حدة تداعياتها  ، خاصة وأن الكثير 
م���ن الخبراء يرون  أن االقتص���اد املصري بدأ الدخول في بوادر 
مرحل���ة الركود التضخمي مع بداية الع���ام الجديد 2023،  وأنه  
سيعانى منه بشكل أكبر إذا استمرت السلع ومستويات التضخم 
ف���ى االرتفاع، بينما تنخف���ض القوى الش���رائية للمواطنني التي 
لم تعد قادرة على مواكبة الزيادة فى أس���عار الس���لع، وأحجمت 

بالفعل عن شراء بعضها.
  الرك���ود التضخمي  يجمع الخب���راء علي أنه يعني "تباطؤ معدالت 
النمو االقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة، بالتزامن مع استمرار 
ارتفاع أس���عار السلع على الرغم من عدم شرائها من قبل املواطنني 
"  وهو أس���وأ مراحل األزم���ات االقتصادية التى تق���ع فيها الدول ، 
وبحس���ب هؤالء الخب���راء أيضا فإن مصر  أصبح���ت تعانى حاليا 
من الركود التضخمي، وإذا لم تظهر آثاره بش���كل كامل، لكن هناك 
ب���وادر على وجوده في مس���تويات التضخم التى م���ا زالت ترتفع، 
وزيادة نس���بة البطالة، مع توقعات بتباطؤ معدالت النمو االقتصادي 

عن السنوات السابقة.
وس���جل االقتصاد املصري معدل نمو بنح���و 6.2٪ خالل العام 
املالي املاضي 2021 �� 2022، ولكن التوقعات تش���ير إلى تباطؤ 
هذا النمو ليسجل 4.4٪ في العام املالي الحالي، بحسب توقعات 
صن���دوق النقد الدولي ، فيما س���جلت معدالت البطالة 7.4٪ فى 

الربع الثالث من 2022.
 عل���ي أرض الواقع ن���ري كيف أن  البنك املرك���زي يحاول مكافحة 
التضخ���م برفع أس���عار الفائدة، بهدف الس���يطرة على مس���تويات 
التضخم قبل انفالته والوصول إلى مرحلة الركود التضخمى ، كما 
تم اللجوء لطرح ش���هادات لجذب السيولة مع املواطنني، وبالرغم من 
هذا األسعار مس���تمرة فى االرتفاع بسبب انخفاض أسعار صرف 
الجنيه مقابل الدوالر، ما يؤثر على ارتفاع أسعار جميع السلع نظرا 
ألن معظمها مس���تورد أو يحتوى على مواد خام يتم استيرادها من 

الخارج، ما يرفع تكلفتها.
وفى ديس���مبر املاضي رفع البنك املركزي أسعار الفائدة بنحو ٪3، 
فيما طرح بنكا األهلي املصري ومصر ش���هادات اس���تثمار بفائدة 
25٪ للس���يطرة عل���ى ارتفاع مس���تويات التضخ���م، وخفضها إلى 
مس���توى 7٪ زي���ادة أو نقصان 2٪ بحلول الرب���ع الرابع من 2024 
وفقا ملس���تهدفات »املركزى«، من مستوياتها البالغة 21.5٪ بنهاية 

نوفمبر املاضي بالنسبة للتضخم األساسي.
 إذن م���ن الواضح أن مس���تويات التضخم ل���ن تنخفض على املدى 
القصير، مع اس���تمرار تراجع قيمة الجني���ه مقابل الدوالر وبالتالي 
زيادة األس���عار، بينما بدأت األس���واق تعانى بالفعل من الركود فى 
حركة البيع والش���راء لجميع أصناف الس���لع حتى األساسي منها، 
وه���و ما أدى إلى تراجع حركة اإلنتاج باملصانع وانخفاض أرباحها 

وفقا ملؤشر مديرى املشتريات .
فالرك���ود التضخمي يعنى أنه ال يوجد قوى ش���رائية مع املواطنني، 
وبالرغم من انخفاض الطلب على الس���لع، إال أن أسعارها ما زالت 
ترتفع بسبب زيادة تكاليف إنتاجها ، وبنظرة إلي الواقع   يظهر أننا 
نتجه نحو الركود التضخمي، خاصة إذا اس���تمرت أسعار الصرف 
فى االرتفاع، مع التوقعات العاملية التى تتحدث عن س���قوط ثلث دول 

العالم في الركود التضخمي، لذلك نحن لسنا بمنأى عنها  .
ه���ل يعني هذا التوقف عند ه���ذا الحد من زاوي���ة الرؤية واالنتظار 
لح���ني الوصول إلي املصير الذي تتحدث عنه توقعات بعض الخبراء 
؟ بالتأكيد ليس هذا هو املطلوب علي اإلطالق ، فهناك زوايا أخري ، 
بمك���ن  ، بل يجب النظر منها ، فالركود التضخمي يمكن النجاة منه 
عبر    استمرار حركة النشاط االقتصادي واإلنفاق االستثماري من 
قبل الحكومة على املشروعات القومية، وتحقيق معدالت نمو إيجابية 

حتى وإن تراجعت عن السنوات املاضية.
كذل���ك فإن زاوي���ة الرؤية هذه يمك���ن القول من خالله���ا أن  القوة 
الشرائية بالنسبة للمواطنني لم تتراجع بالشكل الكبير الذى يجعلنا 
نقول إن االقتص���اد قد يدخل فى ركود تضخمي، فالحركة ما زالت 
مس���تمرة على الس���لع والطلب مرتفع حتى بعد انخفاض الجنيه،  و 
ارتفاع األسعار يعود إلى نقص السلع من األسواق، لذلك فإن زيادة 

املعروض من شأنه ضبط  هذه األسعار.
كذلك فإن  ارتفاع األس���عار كان يجب الس���يطرة عليه من خالل 
ش���هادات االس���تثمار ذات العائد املرتفع، والتي ستس���اعد في 
خف���ض الطلب عل���ى البضائع، واملس���اعدة في اجت���ذاب العملة 
األجنبي���ة من حائزيها في الس���وق املحلية والحصول على العائد 
املرتف���ع ، خاصة وأن  نقص العمل���ة األجنبية في مصر في عام 
2022 أدى إل���ى نقص الواردات من الخامات، مما قلص اإلنتاج 

الصناعي بنسبة تقارب ٪30 .
إجراءات تشجيعية 

كذل���ك ف���إن هن���اك إج���راءات عملية أخري لتش���جيع االس���تثمار 
واملس���تثمرين ، بدأت الدولة بالفعل في اتخاذها ، ومن بينها إصدار  
الدكتور محمد معيط وزير املالية، قراًرا بتعديل بعض أحكام الالئحة 
التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة املضافة، حيث تضمنت تحديد 
ضوابط وإجراءات االس���تفادة من اإلعف���اءات املقررة فى التعديالت 
األخيرة لقانون الضريب���ة على القيمة املضافة، التى تتعلق بخدمات 
تمس حياة املواطنني، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز 
اإلنت���اج والنمو، ومراع���اة البع���د االجتماعي، فى ظ���ل التحديات 

االقتصادية العاملية.
حددت الالئح���ة التنفيذية لقان���ون الضريبة عل���ى القيمة املضافة، 
إجراءات تعليق أداء الضريبة املستحقة على اآلالت واملعدات الواردة 
من الخارج أو املش���تراة من الس���وق املحلي���ة للمصانع والوحدات 
اإلنتاجية الس���تخدامها ف���ي اإلنتاج الصناعي، بحي���ث يقدم املنِتج 
الصناع���ي للجمرك املخت���ص مس���تنًدا معتمًدا من الجه���ة الفنية 
املختصة، ب���أن تلك اآلالت واملعدات واردة من الخارج أو مش���تراة 
من الس���وق املحلية الس���تخدامها فى اإلنتاج الصناعي املرخص به 
للمصن���ع أو الوحدة اإلنتاجية، وإذا كان اس���تيراد اآلالت واملعدات 
بغ���رض االتج���ار يجب عل���ى املس���تورد التقدم للجم���رك املختص 
باملس���تندات الدالة على التوريد للمنِتج الصناعي الس���تخدامها فى 

اإلنتاج الصناعي املرخص به للمصنع أو الوحدة اإلنتاجية.
ويك���ون تعليق أداء الضريبة ملدة س���نة من تاريخ اإلفراج عن اآلالت 
واملعدات من الجمرك أو الش���راء من السوق املحلية، ويجوز ألسباب 
مب���ررة تقبلها املصلحة مد هذه املدة ملدة أو ملدد أخرى بما ال يجاوز 

مجم���وع املدد اإلضافية س���نة كح���د أقصى، فإذا ثب���ت للمصلحة 
استخدام هذه اآلالت واملعدات في اإلنتاج الصناعي خالل هذه املدة 
ُأعفيت من هذه الضريبة، وتم إس���قاطها عنها فور بدء اإلنتاج، وفي 
هذه الحالة يحظر اس���تخدامها في غير األغ���راض التي ُأعفيت من 
أجلها خالل الس���نوات الخمس التالية لإلعفاء قبل إخطار املصلحة 
وس���داد الضريبة املس���تحقة، وفًقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة 

السارية في تاريخ السداد.
  الالئحة التنفيذية تضمنت كذلك  إجراءات االستفادة من املحفزات 
املقررة قانوًنا لتشجيع االستثمار باملناطق االقتصادية ذات الطبيعة 
الخاصة بعدم تحميل الس���لع أو الخدمات الواردة لهذه املشروعات 
بالضريب���ة على القيم���ة املضافة، حي���ث يخضع للضريبة بس���عر 
»صفر« ما تس���تورده من الس���وق املحلية مشروعات املناطق واملدن 
واألسواق الحرة واملناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع 
وخدمات الزمة ملزاولة النش���اط املرخ���ص لها به داخل تلك األماكن، 
عدا س���يارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع املسجل لدى مصلحة 
الضرائب صورة فاتورة بيع الس���لعة املصدرة لتلك األماكن محدًدا 
بها الصنف والكمية والقيم���ة أو صورة عقد الخدمة املؤادة معتمًدا 
من الهيئة العامة لالس���تثمار أو الهيئ���ة العامة للمنطقة االقتصادية، 
وخطاب صادر من الهيئة العامة لالستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة 
االقتصادية مختوم بخاتم ش���عار الجمهورية يفيد بأن هذه الس���لع 
والخدمات الزمة ملزاولة النش���اط املرخص به للمش���روع داخل تلك 
األماكن، وصورة ش���هادة الصادر أو إذن اإلفراج املوحد املتضمن 
بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة املصدرة بما يفيد إتمام التصدير 
خ���الل الفترة الضريبية، ويجب أن تكون ه���ذه الصورة معتمدة من 

الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
كم���ا يخضع للضريبة بس���عر »صف���ر« ما تس���تورده من الخارج 
مشروعات املناطق واملدن واألسواق الحرة واملناطق االقتصادية ذات 
الطبيعة الخاصة من س���لع وخدمات الزمة ملزاولة النشاط املرخص 
له���ا به داخل تلك األماكن، وفًقا لألنظم���ة الجمركية املتبعة في هذا 

الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.
كم���ا حددت الالئحة التنفيذية إجراءات التس���جيل بنظام تس���جيل 
املوردين املبس���ط للش���خص غير املقي���م وغير املس���جل بمصلحة 
الضرائ���ب، الذي ُيؤدى خدم���ات خاضعة للضريبة لش���خص غير 
مس���جل داخل البالد، وال يمارس نش���اًطا من خالل منش���أة دائمة 
فى مصر، على النحو الذي يس���هم فى إخض���اع تعامالت التجارة 
اإللكتروني���ة للضريبة من خالل هذا النظام املبس���ط، بداًل من النظام 
القائ���م عل���ى تعيني ممثل قانون���ى، بما يتوافق م���ع املعايير العاملية 
ومتطلب���ات الش���ركات األجنبية، ويتس���ق م���ع تطبيق���ات التجارة 

اإللكترونية.
ونصت الالئحة التنفيذية على إلزام هذا الش���خص غير املقيم وغير 
املس���جل، بالتقدم بطلب التسجيل بنظام تس���جيل املوردين املبسط 
على البواب���ة اإللكترونية ملصلحة الضرائ���ب املصرية، أو من يمثله 
على النموذج املقرر، ويتم مراجعة البيانات وإخطار مقدم الطلب عبر 
البريد اإللكتروني، فى حالة عدم استيفائها؛ الستكمالها، ثم إصدار 
رقم تسجيل لهذا الش���خص غير املقيم، وشهادة تسجيل بالنموذج 

املحدد، ويتم إخطاره بذلك.
كما  تضمنت الالئحة التنفيذية إجراءات االس���تفادة من تيس���ير رد 
الضريبة ملغادري البالد من األجانب لتنش���يط الس���ياحة التسويقية 
الوافدة وحثهم على اقتن���اء املنتجات املصرية لدى عودتهم لبالدهم 
حيث يحق ملن لم تتجاوز إقامته فى مصر ثالثة أش���هر، اس���ترداد 
الضريبة الس���ابق س���دادها للبائع املس���جل عن مش���ترياته لسلع 
خاضعة للضريبة بش���رط أال تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة 
عن 1500 جنيه، بحيث يتم خروج مش���ترياته من البالد بصحبته أو 
بأى وس���يلة أخرى، على أن يتم عرض السلع املشتراة على موظف 
الجمرك املس���ئول باملنفذ الجمركى ملعاينته���ا ومطابقتها على أصل 

فاتورة الشراء الورقية أو اإللكترونية ونموذج رد الضريبة املقرر.
نحن وسباق الدوالر  

 تس���اءل الكثيرون حول أس���باب تحرك س���عر صرف الدوالر أمام 
الجني���ه املصري  في معظم البن���وك العاملة في البالد  خالل األيام 
املاضي���ة ، ألكثر من س���عر ف���ي الي���وم الواحد ، وس���ط إجراءات 
ومحاوالت ملواجهة  السوق السوداء ، خاصة بعد حدوث مضاربات 
على أسعار الدوالر، بما رفع سعره بشكل كبير، ودفع املواطنني إلى 
الدولرة أو اقتناء الدوالر األمر الذي رفع الطلب بش���دة، وبالتالي من 
جديد ارتفعت املضاربات، ومعها سعر الصرف أمام الجنيه، ولذلك 
كان ال بد من تحرير س���عر ص���رف الجنيه بالكامل حتى يتم توحيد 

السعر وتتوقف املضاربات.
 فتح���ت ضغط الس���وق الس���وداء واملضاربات على س���عر الدوالر 
ارتفعت قيمته، مما ش���جع بعضا من املواطنني عل���ى اقتنائه كأداة 
اس���تثمار، األمر الذي أس���فر عن نتيجتني، أولهم���ا: انخفاض قيمة 
مدخرات املصريني الذين أبقوا عليها بالجنيه، وذلك بس���بب ارتفاع 
التضخم من ناحية، وانخفاض سعر الصرف أمام الدوالر من ناحية 
أخرى، وثانيهم���ا: ضياع قيمة مدخرات الذي���ن احتفظوا بالدوالر، 
وذلك في الفرق بني قيمة الش���راء في الس���وق السوداء والتي بلغت 
نح���و 36 جنيها في بعض األحي���ان والقيمة الحالية التي تدور حول 

30 جنيها.
 ترك الدوالر للس���وق الس���وداء وارتفاع املضارب���ات عليه  رفع من 
التحركات على س���عره الذي يس���تخدم لتثمني البضائع املستوردة، 
وبالتالي أصبحت السوق غير مستقرة بسبب التغيرات املستمرة في 
الس���عر، مما يصعب عمليات التس���عير على املستوردين من ناحية، 

وُيغير السعر بطريقة يومية من ناحية أخرى.
وبلغت معدالت التضخم خالل ش���هر ديس���مبر مستويات أعلى من 
24.4٪، معظمها مس���تورد من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار السلع 
العاملية املصحوبة بارتفاع س���عر صرف الدوالر مقابل الجنيه، لذلك 
وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر صرف الدوالر في املطلق يؤدي إلى 
ارتفاع مس���تويات التضخم إال أن محاربة السوق السوداء ستؤدي 
إل���ى انخفاض التضخم، بعد الس���يطرة على املضاربات وانخفاض 

الطلب، بما ُيخفض السعر.
ومع ارتفاع املضاربات على الدوالر وبدأ استعماله كأداة استثمارية، 
ارتف���ع الطلب عليه من املواطنني، وانخفض العرض منه من مصادر 
التدفق���ات النقدية، وخصوصا من الس���ياحة والص���ادرات، حيث 

امتن���ع التجار واملواطنني عن تحويل م���ا لديهم من دوالرات انتظارًا 
الرتفاع السعر، مما أدى بالبنك املركزي ملزيد من عرض الدوالر من 
احتياطيه، وفي ذات الوقت انخفضت وارداته منه وهنا بدأ االحتياط 
يتراجع حتى جرت الس���يطرة عليه في األشهر األخيرة، مع ارتفاع 

حصيلة قناة السويس، والصادرات املصرية.
املواجهة 

بالتأكيد ال يمكن أن يدخل االستثمار األجنبي للسوق املصري طاملا 
هناك س���عر صرف غير رسمي أعلى من س���عر الصرف الرسمي، 
حيث س���يضطر إلى دخول الس���وق بأقل من الس���عر الذي يخرج 
به، وفي ه���ذه الحالة، يمتنع االس���تثمار األجنبي عن الدخول حتى 
اس���تقرار أس���عار الصرف وتوحيدها ،  ألنه قد يفقد قيمة معتبرة 
من اس���تثماراته في حال عدم القضاء على الس���وق السوداء. كذلك 
فإن انخفاض س���عر صرف الجنيه إلى مس���توياته الحقيقية يجعل 
األصول املصرية أكثر جاذبية مما ُيش���جع املستثمرين على الدخول 

للسوق القتنائها.
 في املقابل فإن انخفاض س���عر صرف الجنيه يؤدي إلى ارتفاع 
تنافسية الصادرات املصرية، حيث سينخفض سعرها في السوق 
العامل���ي، وبالتالي يرتفع الطلب عليها، ويؤدي ارتفاع الطلب على 
الص���ادرات إل���ى تحويل الجنيه املصري ف���ي الداخل إلى دوالر 
عب���ر عمليات التجارة الدولية، ومعه���ا ُتخلق فرص عمل، ويرتفع 

معدل النمو.
بعكس السابق فإن  ارتفاع سعر صرف الجنيه يؤدي إلى انخفاض 
تنافسية الواردات في الس���وق املصرية، حيث سيرتفع سعرها في 
السوق، وبالتالي ينخفض الطلب عليها، ويؤدي انخفاض الطلب على 
الواردات إلى تحويله إلى املنتج املحلي وبالتالي ارتفاع الطلب وخلق 

فرص عمل للمواطنني.
 وكان  مجل���س ال���وزراء أعل���ن أنه ت���م االفراج عن س���لع ملختلف 
األغراض االس���تيرادية خالل الفترة من 1 إل���ى 10 يناير الجاري، 
وصلت قيمتها إلى أكثر من 1,5 مليار دوالر، وذلك من خالل مختلف 
األنظمة، س���واء نظام التسجيل املسبق للش���حنات "ACI"، أو من 
خارج���ه، ليتجاوز إجمالي ما تم االفراج عنه من أول ديس���مبر 8,5 

مليار دوالر.
وبحس���ب اتح���اد الغرف التجاري���ة فإن  ما تم االف���راج عنه خالل 
العشرة أيام املذكورة  تضمن أكثر من 613 مليون دوالر من األغذية 
وامل���واد الخام ومس���تلزمات اإلنتاج وقطع الغي���ار لتعمل الصناعة 
بكامل طاقتها ولضمان تدفق الس���لع الغذائية في كافة ربوع مصر 

وخلق املنافسة بني املنتجني لتحقيق استقرار في األسعار. 
كذل���ك تضمنت  االفراجات   أكثر من 40.7 مليون دوالر ذرة، و28 
ملي���ون دوالر فول صويا لدعم قطاع الدواجن، الى جانب 56 مليون 
دوالر خام���ات دوائية، كما ت���م االفراج عن الزي���وت الخام بتنكات 
األدبي���ة من زيت نخيل واولني وعباد وذرة، وكذا مس���تلزمات انتاج 
االلبان ومنتجاتها، ولحوم واسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز 

وشاى وبن.
 مبادرة مهمة 

 كذل���ك أعلن  مجلس الوزراء،  عن مبادرته الجديدة لدعم القطاعات 
اإلنتاجية )الصناعة والزراعة(،  وس���ط تأكيدات من رئيس الوزراء 
الدكتور مصطفي مدبول���ي علي  مواصلة الحكومة العمل على دعم 
وتش���جيع القطاع���ات اإلنتاجية، وتعزيز اإلنت���اج املحلي، من خالل 
التركي���ز على القطاع���ات ذات األولوية، والس���يما قطاعي الصناعة 
والزراعة؛ من أجل تحقيق املستهدفات التنموية واالقتصادية للدولة 

املصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات األزمات العاملية.
 املب���ادرة الجدي���دة والتي أكد وزير املالي���ة  ، أنها جاءت بعد  عقد 
عدد من االجتماعات بش���أن هذه املبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة 
ف���ي مصر،   لدع���م هذا القط���اع الحيوّي،  و مواجه���ة التداعيات 
االقتصادي���ة لألزمة الروس���ية األوكرانية، وما تبعه���ا من تداعيات 
س���لبية طالت مختل���ف مناحي الحياة ، هذه املب���ادرة تتضمن أبرز 
مالمحه���ا   خف���ض أس���عار الفائدة عل���ى الق���روض املقدمة لهذه 

القطاعات؛ ملس���اعدتها في مواجهة تلك التداعيات الس���لبية؛ بحيث 
تك���ون القيمة اإلجمالية للمب���ادرة املقترحة، التي تب���دأ اعتبارا من 
موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه املقبل عليها وملدة خمس سنوات، 
هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات 
رأس امل���ال العام���ل، باإلضافة إلى نحو 10 ملي���ارات جنيه لتمويل 

شراء السلع الرأسمالية.
 كما  س���يتم تحديد حجم االئتمان املتاح لكل شركة في ضوء حجم 
أعمالها والقواع���د املصرفية املنظمة لذلك، مؤكدا أنه س���يتم تقديم 
التمويل للشركات املنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 

11٪، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
مشاركة املجتمع األهلي 

  األزم���ات املتالحقة، والتي باتت تحمل أبعادا جديدة ومس���تحدثة، 
سواء فيما يتعلق بتفشي األوبئة، وتداعيات األزمة األوكرانية، والتي 
أثرت بشكل مباش���ر على حياة املواطنني في كافة دول العالم، ربما 
كان���ت أحد أه���م الدوافع إلحي���اء العمل األهلي ف���ي مصر، كأحد 
األدوات التي يمكن االعتماد عليها، في العملية التنموية، على اعتبار 
أن دوره يبقى مهما في دعم أالف البشر، عبر إعادة ترتيب أولوياته، 
بحي���ث يقوم دوره في األس���اس على خدمة املجتم���ع، بعيدا عن أي 
أه���داف أخرى تخرج عن هذا اإلطار، م���ن جانب، تزامنا مع إعادة 
هيكل���ة الدور، من خالل تحويله من سياس���ة الدعم املجرد، واملرتبط 
بأزمات لحظية، إلى املس���اهمة في عملية تأهيل ش���املة، للمواطنني 
يمكن من خاللها تطوير إمكاناتهم بما يؤهلهم للعمل واالعتماد على 
أنفسهم، في مواجهة األزمات التي يمكن أن تواجههم في املستقبل، 
ناهيك ع���ن القيام بدور في تحقيق األه���داف الجمعية التي تتبناها 

الدولة املصرية، وعلى رأسها التنمية في إطار مستدام.
 وهنا تبدو فلس���فة "الجمهورية الجديدة"، في مش���اركة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي في تدشني "التحالف الوطني للعمل األهلي"، 
والذي يهدف في األس���اس إلى حشد كافة الجمعيات واملنظمات 
العاملة في ه���ذا املجال، تحت مظلة واح���دة، تتبنى خطط ورؤى 
موح���دة، بحي���ث ال تخرج عن إطار الرؤية املصري���ة القائمة على 
تحقي���ق التنمية االقتصادية، لتتحول إل���ى أحد األدوات التي من 
شأنها تحقيق األهداف التنموية، في إطار "دوائر التمكني"، التي 
شهدت توسعا كبيرا، خالل السنوات املاضية، بهدف إدماج كافة 
أط���راف املعادلة املصرية، في عملية البن���اء والتنمية القائمة، بدء 
من املرأة والش���باب، مرورا بذوى الهمم، وحتى منظمات املجتمع 

املدني وكافة األحزاب السياسية.
 وتعد عملية إحياء العمل األهلي، واستعادة الثقة الشعبية في دوره، 
بمثابة خطوة مهمة في إطار عملية أوس���ع من الحشد، تتبناه الدولة 
املصري���ة، في الداخل، الس���تغالل كافة موارده���ا لتحقيق اختراق 
كبير، س���واء فيما يتعلق بمجابه���ة األزمات الراهنة أو نحو مواصلة 
عملية التنموية، وهو ما يمثل امتدادا لعملية شراكة متسعة مع كافة 
األطراف األخرى، ناهيك عن كونها جزء ال يتجزأ من سياسة تهدف 
إلى تفعيل أدوارها، بعدما فقدت مس���ارها لس���نوات طويلة، وهو ما 
ي���ؤدى في نهاية املطاف إلى توزيع األدوار واملس���ؤوليات على نطاق 
أوس���ع من ش���أنه تحقيق أكبر قدر من األهداف في املرحلة املقبلة، 
وهو النهج نفسه الذي تتبناه في محيطها الدولي واإلقليمي في إطار 

مساهمتها في حل األزمات التي تواجه مناطقها الجغرافية.
تمويل 

 على صعيد أزمة شح الدوالر،  كانت بداية التحركات في  مواجهة 
تل���ك األزمة مارس من الع���ام املاضي، حينما أعلن���ت الحكومة عن 
مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي في شأن الحصول على 
حزمة تمويلية الحتواء أزمات العجز والتضخم وش���ح الدوالر، وفي 
منتصف ديسمبر املاضي، أعلن املجلس التنفيذي للصندوق موافقته 
على منح مصر حزمة تمويل بقيمة ثالثة مليارات دوالر، إضافة إلى 

ستة مليارات دوالر أخرى من شركاء دوليني.
وكان���ت الحكومة املصرية  أعلنت التوصل إلى اتفاق على مس���توى 
الخب���راء مع صندوق النق���د الدولي في أكتوب���ر املاضي، بالتزامن 

  تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة 
المضافة والمبادرة الحكومية لدعم القطاعات اإلنتاجية )الصناعة والزراعة( 

وتدشين التحالف األهلي للعمل التنموي إجراءات مستمرة للحل 

    تقرير للمنتدى العالمي االقتصادي يحذر: الفترة المقبلة
 ستشهد أكبر تضخم على مستوى العالم  وهو ما  قد يتسبب في 

حدوث توترات كثيرة  في  مناطق عديدة 

ال صوت يعلو في الشارع المصري علي صوت األسعار والغالء ، فهي حديث الناس في 
كل مكان ، كما أنها الشغل الشاغل لوسائل التواصل االجتماعي ، علي تنوعها ، بين 

مكتو حقيقي بنيران األسعار ، وبين ساع  من الكارهين لهذا الوطن إلي استغالل األزمة 
للتشهير بمصر واقتصادها ، متجاهال أن العالم كله يمر بأزمة خانقة لم تنج منها دولة 

واحدة علي مستوي العالم ، سواء كانت دولة كبيرة أو صغيرة ، فالكل يعاني ويواجه 
أزمة تضخم كبيرة ، وما حديث األرقام عن اقتصادات الدول الكبرى ببعيد .

 ومصرعلي قلب رجل واحد للتغلب علي أزمتي الغالء والدوالر 

 مرحلة الركود التضخمي وطرق التغلب عليها عبر الدفع نحو استمرار حركة النشاط االقتصادي  

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  15  يناير  2023  •  العدد  677

األسعار والغالء حديث القاصي والداني يف مصر .. والكارهون للوطن يواصلون حملة الشائعات الزائفة إلستغالل األزمة

ُرعب عالمي من تداعيات األزمة العالمية
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

 

بنك مصر واملعهد املصرفى يوقعان مذكرة 
تفاهم بشأن تطوير رأس املال البشري

البنك املركزي: ارتفاع املعدل 
السنوي للتضخم إلى %24.4 

يف ديسمبر املاضي

أ ش أ
أعل���ن البنك املركزي املصري عن ارتفاع املعدل 
الس���نوي للتضخم األساس���ي ليبل���غ %24.4 
في ديس���مبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 

.2022

وأوض���ح البنك في بيان، الثالث���اء املاضي، أن 
الرقم القياس���ي األساسي ألسعار املستهلكني، 
س���جل معدال ش���هريا بلغ 2.6% في ديس���مبر 
2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 
2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  15  يناير  2023  •  العدد  677

وقع محمد اإلتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 
والدكتور عبد العزيز نصير، املدير التنفيذي للمعهد 
املصرف���ي املص���ري مذكرة تفاهم إلط���الق مبادرة 
“تطوير رأس املال البش���ري في مج���ال تكنولوجيا 
املعلومات”، والتي تستهدف إمداد القطاع املصرفي 
بالكوادر املؤهلة املتخصص���ة في مجال تكنولوجيا 
املعلوم���ات. وقد تم التوقيع مؤخرًا باملقر الرئيس���ي 
لبن���ك مصر، وذل���ك بحضور نائب���ي رئيس مجلس 
إدارة البنك؛ عاكف املغربي، وحس���ام عبد الوهاب، 
ولفي���ف متميز من قيادات البن���ك واملعهد املصرفي 

املصري.
وتأت���ي هذه املب���ادرة من منطلق إيم���ان بنك مصر 
واملعهد املصرفي املصري بأهمية مجال تكنولوجيا 
املعلوم���ات والحد من املخاط���ر املتعلقة بهذا املجال 
ومن ثم أصبحت هناك ضرورة ملحة إليجاد ُس���بل 
للوفاء بُمتطلب���ات القطاع املصرف���ي لتوفير كوادر 
للعمل بهذا املجال، وتتس���ق هذه املبادرة مع مبادرة 
اتحاد بن���وك مصر التي تهدف إلى تدريب ش���باب 

الخريجني في تخصصات تكنولوجية متعددة.
ويتيح املعهد املصرفي املص���ري الفرصة للمتقدمني 
للدورة لتس���جيل بيناتهم على منص���ة املبادرة والذي 
سيتم اإلعالن عنه من خالل املوقع االلكتروني للمعهد 
املصرفي قريًبا، وعند اس���تيفاء ش���روط التس���جيل 
واجتياز االختب���ارات املؤهلة للبرنام���ج، يتم اختيار 
أفضل العناصر لالنضمام للبرنامج التدريبي املكثف 
وال���ذي تم تصميم���ه بعناية بالتع���اون بني بنك مصر 
واملعهد املصرفي املص���ري لضمان جودة الخريجني 

ومالئمتهم ملتطلبات سوق العمل.
وق���د أكد محم���د اإلتربي، رئيس مجل���س إدارة بنك 
مص���ر، عقب مراس���م التوقيع أن البن���ك يولى أهمية 
كب���رى لتطوي���ر وتنمية امل���وارد البش���رية ايمانا منه 
بأن تهيئة العوامل املس���اعدة له���م يمكنهم ويوفر لهم 
ف���رص التطور واكتس���اب مهارات املس���تقبل ويبني 
أفضل املواهب التي يمكنها الحفاظ على قوة القطاع 
املصرفي املصري من خالل قيادات مس���تنيرة، وأن 
رسم وبناء املستقبل يشكل املهمة األساسية لألجيال 
الش���ابة، هذا ويولي بنك مصر أهمية قصوى لتطوير 
كوادره البش���رية بش���كل مس���تمر ، حيث تم تطوير 
سياسات وبرامج التدريب إيمانا من البنك أن موظفيه 
هم أهم أصول املؤسس���ة، وقد وص���ل عدد املوظفني 

الحاصلني علي التدري���ب  خالل 2022 إلى 17600 
موظف في كاف���ة املجاالت املهني���ة واملهارية املطلوبة 
بإجمالي عدد ساعات تدريبية 382253  ساعه خالل 

العام.
وفي هذا الس���ياق، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، 
املدي���ر التنفي���ذي للمعه���د املصرف���ي املصري عن 
س���عادته بإطالق أولى دورات املب���ادرة بالتعاون مع 
بنك مصر، ُمتمنيا التوفيق لكل املتقدمني، كما أش���ار 
الدكتور نصير “أن إطالق هذه املبادرة ُيعد استكماال 
ملجهودات ومبادرات املعهد املستمرة لتطوير املهارات 
الفنية والش���خصية للش���باب في مختل���ف املجاالت 
ملواكب���ة متطلب���ات القطاع املصرف���ي خاصة في ظل 
التطور الس���ريع الذى يش���هده قطاع األعمال بشكل 
عام والقطاع املصرفي بش���كل خ���اص، وأكد نصير 
أن ه���ذه املبادرة تأتى على غ���رار برامج عدة يقدمها 
املعهد للشباب مش���يرا إلى برنامج التدريب من أجل 
التوظيف وأنش���طة املعهد املختلفة لدعم رواد األعمال 

ونشر التثقيف املالي”.
هذا ويس���عى بنك مصر دائمًا لتعزي���ز تميز خدماته 
بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات املصرفية 
واملالية بص���ورة ميس���رة ومتط���ورة، والحفاظ على 
نجاحه طويل املدى واملش���اركة بفاعلية في الشراكات 
املثمرة التي تنعكس ايجابًا على كافة شرائح املجتمع، 
فضاًل عن حرص بنك مصر الدائم على دعم الشباب 
م���ن خالل مبادرات مختلفة لتعزي���ز وتنمية مهاراتهم 
لتأهيله���م للعمل بالقط���اع املصرفي، حي���ث أن قيم 
واس���تراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزامه 

بالتنمية املستدامة والرخاء ملصر.

نظم���ت إدارة البورصة املصرية بالتعاون مع اتحاد 
بنوك مصر اجتماعا تنس���يقيا ملناقشة سبل وآليات 
تطوير القدرات املهنية ملسئولي عالقات املستثمرين 
بالبن���وك، وذلك بحض���ور رامي الدكان���ي، رئيس 
البورص���ة املصرية ومحمد اإلترب���ي، رئيس اتحاد 
بنوك مصر، إلي جانب عدد من رؤس���اء ومسئولي 

إدارات عالقات املستثمرين بالبنوك املقيدة.
وَثْم���َن رئيس البورصة، خ���الل كلمته، دور القطاع 
املصرف���ي املصري، ف���ي دعم وخدم���ة االقتصاد 
الوطني من خالل تعزيز معدالت النمو االقتصادي، 
مش���يرا إل���ي كف���اءة وفعالي���ة القطاع ف���ي ضوء 
املؤش���رات القوية التي يتس���م بها القطاع س���واء 
املتعلقة بالكثافة املصرفية، ومؤش���رات كفاية رأس 
امل���ال وجودة األص���ول والتي س���اهمت في نجاح 
القط���اع املصرفي في إدارة العدي���د من املتغيرات 
االقتصادي���ة الهامة لتحقيق النمو االقتصادي، مثل 
إدارة االحتياطي���ات النقدية ومالها من دور محوري 
ف���ي الحف���اظ على اس���تقرار قيمة العمل���ة املحلية 
وغيرها من اآلث���ار االقتصادية الهامة، إضافة إلى 
دوره ف���ي توظيف املدخرات وتمويل االس���تثمارات 

املختلفة من خالل اإلقراض.
واكد الدكاني أهمية مس���اهمات القطاع في تنشيط 
حركة الت���داول بالبورصة، ومن جه���ة اخرى على 
حرص وسعي ادارة البورصة لتعزيز سبل التعاون 
مع القطاع املصرفي في مختلف املناحي ومنها على 
س���بيل املثال ال الحصر التعاون في تكامل االليات 

.)KYCواالجراءات الخاصة ب� )اعرف عميلك
وأضاف، أنه على الرغم من االداء اإليجابي للقطاع 
وجودة مؤشراته املالية والنمو الجيد في األرباح إال 
أن ذلك لم ينعكس على حركة التداوالت ألسهم عدد 
من البنوك املقيدة، مرجعا ذلك لعدد من االس���باب 
اهمها عدم وضوح الخطة االس���تيراتيجية ملسئولي 
عالقات املس���تثمرين بتلك البن���وك الي جانب تركز 
هيكل امللكية في رؤوس أموال بعض البنوك املقيدة 
أو انخفاض نسبة األسهم حرة التداول في البعض 
اآلخ���ر مما يؤكد مدى أهمي���ة تطوير مهام وقدرات 
إدارات عالقات املس���تثمرين بتلك البنوك من خالل 
عدة محاور منها خلق مزيد من الشفافية والتواصل 

مع أطراف سوق املال.
وم���ن جهته، أع���رب محمد األترب���ي، رئيس اتحاد 
بن���وك مص���ر، عن اعت���زازه كرئيس اتح���اد بنوك 

مصر باإلش���ادات الدولية بأداء البورصة املصرية 
خ���الل العام املاض���ي، حيث كان���ت األفضل أداءًا 
بني البورصات العربية، بعدما حققت مكاس���ب بلغ 
معدله���ا 22% على الرغم من التحديات االقتصادية 

الراهنة والتي ألقت بظاللها على كافة دول العالم.
وتاب���ع: أن تصدر قطاع البن���وك املقيدة بالبورصة 
املصري���ة لحج���م وقي���م التعامالت مقارن���ة بباقي 
قطاعات البورصة خالل العام 2022 بقيم تداوالت 
63 ملي���ار جني���ه يعكس اهمية القط���اع ودوره في 
تنش���يط حركة الت���داوالت بصورة عامة، مش���يرا 
إل���ى أن هذا النش���اط لم ينعكس بالش���كل الكافي 
على القيمة السوقية ألس���هم قطاع البنوك املدرجة 
بالبورص���ة املصرية التي التزال م���ن جهة أقل من 
القيم���ة العادلة باملقارن���ة للقيم العادل���ة الصادرة 
من مراكز بحوث التابعة لبنوك االس���تثمار، وحتى 
باملقارن���ة بقيم أس���هم قطاع البن���وك في بورصات 
األسواق الناش���ئة وهو ما يكشف ضرورة و أهمية 
تطوير القدرات املهنية ملسئولي عالقات املستثمرين 
بالبنوك لتحس���ني اليات التواصل مع اطراف سوق 
املال بهدف سد الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة 

العادلة للسهم.
ودع���ا االتربي لتفعي���ل لجنة فرعي���ة داخل اتحاد 
بن���وك مص���ر معنية بمه���ام عالقات املس���تثمرين 
بعضوية ممثل للبورصة املصرية، الفتا إلي س���عي 
إدارة اتح���اد بنوك مصر خالل الفترة املقبلة تعزيز 
التع���اون مع البورص���ة املصرية إلص���دار مبادئ 
التوجيهية العامة لتواصل عالقات املس���تثمرين في 
البن���وك مع مجتمع االس���تثمار وكذلك التعاون في 
إع���داد دورات تدريبية متخصصة تضمن ملس���ئول 
عالق���ات املس���تثمرين بالبن���وك التع���رف الدقيق 
باملمارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
)ESG( بما يتيح لهم اب���راز مدى توافق األهداف 
االس���تثمارية للبنك وأدواته االس���تثمارية مع هذه 

املعايير وبما يحقق االستدامة.
يش���ار إلى أنه ش���مل الجزء الثاني م���ن االجتماع 
التنس���يقي اس���تعراض فريق العمل بالبورصة من 
خالل عرض تقديمي اهم البيانات واملؤشرات املالية 
للبنوك املقي���دة وكذلك اهم التحدي���ات التي تواجه 
مسئولي عالقات املس���تثمرين بالبنوك وسبل حلها 
لتعظيم دور القطاع وقدرته على جذب فئات متنوعة 

من املستثمرين.

عل���ى الرغم من تعقيدات املش���هد االقتصادي العاملي، 
وتزاي���د التحدي���ات التي فرضته���ا األزم���ات العاملية 
املتتالي���ة، تظل النظرة اإليجابية من جانب املؤسس���ات 
الدولية ملؤش���رات االقتصاد املص���ري، خاصة في ظل 
س���عي الدولة الحت���واء وتج���اوز تداعي���ات املتغيرات 
الخارجية الناجمة عن تل���ك األزمات، عبر تعزيز كفاءة 
سياس���تها النقدية واملالية، مع امت���الك رؤية واضحة 
وتوجه حر يفسح مجااًل أوسع لدور القطاع الخاص في 
عملية التنمية، بجانب وضع الخطط لزيادة الصادرات، 
وفت���ح آفاق جديدة للمزيد من االس���تثمارات األجنبية، 
وذل���ك بالتوازي مع اتخاذها قرارات بترش���يد اإلنفاق 
الحكومي، وتمديد وتوس���يع شبكة الحماية االجتماعية 
للتخفي���ف من وط���أة التداعيات االقتصادية الس���لبية 
الناجم���ة عن األزم���ات الدولية عل���ى املواطن املصري 

وبخاصة على الفئات األكثر احتياجًا.
وفي هذا الصدد نش���ر املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
تقري���رًا تضمن إنفوجرافات تس���لط الضوء على توقع 
صن���دوق النقد الدولي تصاعدًا مس���تقبليًا ملؤش���رات 

االقتصاد املصري.
وكش���ف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق ملؤشرات 
االقتصاد املصري خالل السنوات املقبلة، والتي تشير 
إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% عام 2023/2022، 
و5.3% عام 2024/2023، و5.7% عام 2025/2024، 
و5.9% عامي 2026/2025و2027/2026، فيما توقع 
الصندوق تراجع معدل التضخم ليس���جل 15.8% عام 
2023/2022، و11.1% ع���ام 2024/2023، و%7.6 
عام  2025/2024، و7% خ���الل عامي 2026/2025، 

و2027/2026.
كما توقع الصن���دوق، تراجع الدين العام كنس���بة من 
النات���ج املحلي اإلجمال���ي، ليس���جل 88.3% في عام 
2022 /2023، و85.5% عام 2024/2023، و%83.5 
عام 2025/2024، و81% عام 2026/2025، و%77.9 
في 2027/2026، بينم���ا توقع تراجع الدين الخارجي 
كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي ليسجل 39.6% عام 
2022 /2023، و35.8% عام 2024/2023، و%33.2 
عام 2025/2024، و30.9% عام 2026/2025، و%28 

في 2027/2026.
هذا وقد رصد التقرير توقعات الصندوق بأن يس���جل 
العجز الكلي كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي %7.8 
عام 2023/2022، و8.4% عام 2024/2023، و%7.3 
عام 2025/2024، و6.5% عام 2026/2025، و%5.9 
ع���ام 2027/2026، بينما توقع ارتفاع الفائض األولي 
كنس���بة من الناتج املحلي اإلجمالي ليسجل 1.7% عام 
و%2.3   ،2024/2023 ع���ام  و%2.1   ،2023/2022
في عام���ي 2025/2024 و2026/2025، و2.4% عام 

.2027/2026
واستكمااًل ملا سبق، فقد توقع الصندوق ارتفاع إجمالي 
االحتياطي���ات الدولية لتس���جل 37.1 مليار دوالر عام 
2023/2022، و47.2 مليار دوالر عام 2024/2023، 
و51.4 ملي���ار دوالر عام 2025/2024، و63.9 مليار 
دوالر في ع���ام 2026/2025، و77.8 مليار دوالر في 

.2027/2026
وعلى صعيد ذي صل���ة، رصد التقرير توقع الصندوق 
زيادة أش���هر تغطية الواردات من الس���لع والخدمات، 
لتصل إلى 3.7 ش���هر عام 2023/2022، و4.6 شهر 
عام 2024/2023، و4.7 ش���هر ع���ام 2025/2024، 
و5.8 ش���هر ع���ام 2026/2025، و6.8 ش���هر ف���ي 

.2027/2026
وأش���ار التقري���ر إل���ى توقع صن���دوق النق���د الدولي 
ارتفاع صافي االس���تثمار األجنبي املباش���ر ليس���جل 
9.7 ملي���ار دوالر ع���ام 2023/2022، و12.1 ملي���ار 
دوالر ع���ام2024/2023، و13.5 ملي���ار دوالر ع���ام 
2025/2024، و14.7 مليار دوالر عام 2026/2025، 

و16.3 مليار دوالر عام 2027/2026.
وأضاف التقرير أن الصن���دوق توقع ارتفاع صادرات 
الس���لع والخدم���ات لتص���ل قيمتها إل���ى 76.4 مليار 
دوالر ع���ام 2023/2022، و79.8 ملي���ار دوالر ع���ام 
2024/2023، و84 ملي���ار دوالر ع���ام 2025/2024، 
و87 ملي���ار دوالر ع���ام 2026/2025، و92.3 ملي���ار 

دوالر عام 2027/2026.
ووفق���ًا للتقرير فقد توقع صن���دوق النقد الدولي أيضًا 
ارتف���اع إيرادات قناة الس���ويس لتس���جل 7.4 مليار 
دوالر ع���ام 2023/2022، و7.6 ملي���ار دوالر ع���ام 
2024/2023، و7.9 ملي���ار دوالر عام 2025/2024، 
و8.2 ملي���ار دوالر ع���ام 2026/2025، و8.5 ملي���ار 

دوالر عام 2027/2026.
وتط���رق التقرير إل���ى توقعات صندوق النق���د الدولي 
بارتفاع إيرادات قطاع الس���ياحة لتسجل 11.3 مليار 
دوالر ع���ام 2023/2022، و14.2 ملي���ار دوالر ع���ام 
2024/2023، و18.9 مليار دوالر عام 2025/2024، 
و22.8 ملي���ار دوالر عام 2026/2025، و26.5 مليار 

دوالر عام 2027/2026.
يأتي ه���ذا في حني، لفت التقرير إل���ى توقع الصندوق 
تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج املحلي 
اإلجمالي ليس���جل 3% عام 2023/2022، و2.5% عام 
2024/2023، و2.4% عام 2025/2024، و2.1% عام 

2026/2025، و1.8% عام 2027/2026.
هذا وقد كش���ف التقرير عن أب���رز تعليقات الصندوق 
ح���ول أداء االقتصاد املص���ري وجدوى السياس���ات 
الحالية واملس���تقبلية، مش���يرًا إلى تع���رض االقتصاد 
املص���ري ملجموع���ة م���ن الصدم���ات العاملي���ة، حيث 
أظه���رت مصر مرونة في مواجه���ة جائحة كورونا، تلك 
األزم���ة الصحية التي أخرت تأثي���رات الجهود املبذولة 
واإلصالح���ات الهيكلي���ة التي تش���تد إليه���ا الحاجة 
اآلن، مبين���ًا ف���ي الوقت ذاته أن مص���ر التزمت بتنفيذ 
أجندتها لإلصالحات الهيكلية رغم التحديات املختلفة، 
وأص���درت وثيقة سياس���ة ملكية لزي���ادة دور القطاع 

الخاص في االقتصاد. 
وفي س���ياق متصل، أش���ار الصندوق إل���ى انخفاض 
عجز امليزان الجاري بش���كل أكبر مما كان متوقعًا عام 
2022/2021 بس���بب انخفاض الواردات غير النفطية 
وارتف���اع امليزان البترولي بعد زي���ادة صادرات الغاز، 
موضحًا أيضا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط 
والغ���ذاء عامليًا، تباطأ النم���و بأقل من املتوقع في الربع 
الراب���ع ع���ام 2022/2021 مما يعكس ق���وة التصنيع 

وقطاعي النقل واالتصاالت.
وذكر الصندوق أن القطاع املصرفي استمر في إظهار 

قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤش���رات السالمة 
املالي���ة اعتبارًا من يوني���و 2022 قطاًعا مصرفيًا عالي 
الس���يولة، ومس���تويات مالئمة ل���رأس املال، ونس���بة 

منخفضة من القروض املتعثرة.
وأوض���ح الصن���دوق أن األزم���ة الروس���ية األوكرانية 
فرض���ت تحدي���ات عل���ى االقتصاد املص���ري وبلورت 
ضغوط���ًا موج���ودة مس���بقًا، مما جعل مص���ر تتخذ 
إجراءات جريئة منها التحول إلى س���عر الصرف املرن 
وسياس���ة نقدية تهدف إلى خف���ض التضخم تدريجيًا، 
متوقعًا أن تس���اهم مرونة سعر الصرف في امتصاص 
الصدمات الخارجية بما في ذلك التداعيات املس���تمرة 

للحرب، وإعادة بناء االحتياطيات األجنبية.
وذك���ر الصندوق أن برنامج مص���ر املدعوم منه يهدف 
إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار 
االقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو املستدام بقيادة 
القطاع الخاص، كما يساهم في تعزيز ثقة املستثمرين، 
والوصول إلى األسواق باملستوى املناسب ملصر للوفاء 

بالتزاماتها الخارجية.
ولف���ت التقري���ر إل���ى رؤية الصن���دوق بأنه م���ع تزايد 
الضغوط االقتصادية التي تؤثر على األس���ر املصرية، 
اتخ���ذت مص���ر تدابير للمس���اعدة في حماي���ة الفئات 
األكث���ر تضررًا جراء األزمة، منه���ا إقرار حزمة حماية 
اجتماعية جديدة، وإضافة أس���ر جديدة لبرنامج تكافل 
وكرامة، متوقعًا زيادة اإليرادات، مما يس���اهم في خلق 
مساحة ألولوية اإلنفاق على الصحة والتعليم والحماية 

االجتماعية.
دعم اإلصالحات 

كانت  رئيس���ة بعث���ة صندوق النق���د الدولى فى مصر 
»إيفان���ا فالدكوفا هوالر« أكدت في تصريحات لها قبل 
أي���ام  أن الصن���دوق يقف على أهبة االس���تعداد لدعم 
اإلصالح���ات االقتصادية والجه���ود املبذولة للحد من 

التضخم فى مصر.
وقال���ت إن برنام���ج الصن���دوق - الذي تم���ت املوافقة 
عليه في ديس���مبر- يدعم برنام���ج اإلصالح الذي تقوم 
به الس���لطات املصرية، والذي يهدف إلى معالجة نقاط 
الضعف وتعزيز النمو املس���تدام والشامل وخلق فرص 

العمل.
وبحس���ب مركز إعالم األمم املتحدة، أكدت “فالدكوفا 

هوالر” خالل مؤتمر صحفي بمقر الصندوق بالعاصمة 
األمريكية واشنطن، أن برنامج املراجعة الخاص بمصر 
يرتكز على ثالث ركائز رئيسية: أوال، ستركز سياسات 
أس���عار الصرف والسياس���ات النقدية عل���ى التحول 
الدائم إلى نظام س���عر الصرف املرن الذي من ش���أنه 
أن يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وإعادة 

بناء االحتياطيات مع خفض التضخم تدريجيا.
وأوضح���ت أن الركي���زة الثانية تهدف إل���ى االنضباط 
املالي املس���تمر والسياس���ات الهيكلي���ة املالية حفاظا 
على ثقة الس���وق وضمان املسار التنازلي لنسبة الدين 
إلى النات���ج املحلي اإلجمالي، مع تعزي���ز عملية إعداد 
امليزانية، وزيادة الش���فافية، وتحس���ني تكوين امليزانية 

للسماح بالتوسع في اإلنفاق االجتماعي.
ووف���ق للركي���زة الثالثة، ستس���اعد أجن���دة اإلصالح 
الهيكلي في تعزيز اس���تثمارات القطاع الخاص وتأمني 
نمو قوي وش���امل على املدى املتوسط، بما في ذلك من 
خالل تقليص دور الدولة في توليد النشاط االقتصادي، 
وتحقي���ق تهيئ���ة مناخ تنافس���ي عادل بني الش���ركات 
اململوكة للدولة والش���ركات الخاص���ة، وإزالة الحواجز 

أمام التجارة.
وأش���ارت “إيفان���ا فالدكوفا هوالر” إل���ى أن صندوق 
النقد الدولي يتوقع تس���جيل تباطؤ في التضخم بسبب 
اإلج���راءات واإلصالح���ات الت���ي تجريها الس���لطات 
املصرية، وأن التضخم يش���كل تحديا عامليا هذا العام، 

وأن مصر ليست استثناء.
وأكدت أن اإلجراءات التي قامت بها الس���لطات لتعويم 
الجنيه ستس���اعد في كبح التضخم وتش���جيع تدفقات 
االس���تثمار.. قائلة: “املرونة في سعر الصرف ستجلب 
العدي���د من الفوائد، ستس���اعد االقتص���اد املحلي في 
مصر على التكيف بش���كل أكثر سالسة مع الصدمات 
الخارجية، وس���تدعم قدرة الشركات املصرية على بيع 
س���لعها وخدماتها في الخارج، وستش���جع على زيادة 

االستثمار«.
وأضاف���ت “فالدكوف���ا ه���والر” إن إصالحات الخطط 
املالية في مص���ر ينبغي أن تؤدي إلى زيادة اإليرادات، 
وتش���جيع نش���اط القطاع الخاص، وتعزيز التوظيف، 
وخفض مس���تويات الديون الس���يادية إلى نس���بة 78 
ف���ي املائة من الناتج املحلي اإلجمالي، مش���يرة إلى أن 
صن���دوق النقد الدولي يؤك���د أن اإلصالحات الهيكلية 
يجب أال تأتي على حساب اإلنفاق االجتماعي والدعم.

وأشادت رئيس���ة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر 
بالسياس���ات االقتصادية املصرية، وقال���ت: “اعترافا 
بالتأثي���ر الكبير للتضخم املرتفع على القوة الش���رائية 
لألسر ذات الدخل املنخفض واملتوسط، فإن النهج الذي 
تتبعه الس���لطات في دعم امليزانية املس���تهدف- والذي 
بدأته بالفعل منذ صدمة أسعار السلع العاملية- هو نهج 
صحيح، فدعم امليزانية هو األداة الصحيحة للتعويض، 
ويج���ب أن يظل هذا الدعم مح���دد األهداف، مما يعني 
أنه يص���ل فقط إلى أولئك الذي���ن يهدفون إلى تعويض 

الصدمات االقتصادية، بما في ذلك التضخم« .
يذكر أن  املجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق 
قب���ل نهاية 2022  على إقراض مصر 3 مليارات دوالر 
فى إطار تس���هيل الصندوق املمدد، وبحس���ب التقرير، 
فإن البرنامج الذى يمتد ملدة 46 شهًرا يسهم فى تعزيز 
استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار األسعار 
من أجل امتص���اص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك 

التداعيات املستمرة لألزمة الروسية- األوكرانية.
 وتوقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يتراجع التضخم 
األساس���ى إلى 7% بحلول السنة املالية 2024/ 2025، 
وأن تس���جل موازن���ة الدولة فائضا بنس���بة 2.1% من 

إجمالى الناتج املحلي.
 وق���ال الصندوق أن مصر أظه���رت مرونة فى مواجهة 
الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء “كوفيد -19”، 
مش���يًرا إلى استقرار س���عر الصرف، وتحويالت قوية 
من الخارج، وانتعاش فى الس���ياحة، مشيًرا إلى خطط 
الحكوم���ة للحماية االجتماعية واألمن الغذائى من بينها 

برنامج التحويل النقدى )تكافل وكرامة(.

اعلن املص���رف املتحد ومؤسس���ة االورمان عن 5 
مشروعات تنموية مش���تركة بمحافظات الصعيد ، 
وج���اء هذا اإلعالن خالل إنعقاد املؤتمر الس���نوي 
للتنمية املس���تدامة – النس���خة الثالثة  والذي اقيم 
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس 
الجمهوري���ة بداي���ة من ي���وم الجمع���ة أمس األول 
ويس���تمر حتي اليوم األحد  ورفع املؤتمر شعار » 
شراكات قطاع االعمال : نحو حلول مستدامة اكثر 

كفاءة »   
وق���د القت كلم���ة االفتتاح الدكت���ورة نيفني القباج 
– وزي���رة التضامن االجتماع���ي - نيابة عن رئيس 
الجمهورية بحض���ور الدكتور محمد معيط – وزير 
املالية والسيد القصير - وزير الزراعة واستصالح 
األراضي والس���فيرة سها الجندي – وزيرة الدولة 
للهجرة وش���ئون املصريني بالخارج واملستش���ار 
مصطفي الهم���م – محافظ االقصر ومليس نجم – 
مستش���ار محافظ البنك املركزي املصري لشئون 
التنمي���ة املس���تدامة.  فضال عن نخب���ة من رجال 
االقتصاد واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وعدد 

من املؤسسات.   
وجاءت املش���روعات التي أعلن عنها بنك املصرف 

املتحد مع مؤسسة األورمان علي النحو التالي :
اوال : - مستشفى ش���فاء األورمان باألقصر : في 
2017 املاضي ش���ارك املصرف املتحد مؤسس���ة 
االورمان في مراحل التاس���يس ملستش���في ش���فا 
االورم���ان بالصعيد.  عندما ق���ام املصرف املتحد 
بش���راء جهاز غسيل كلوى بوحدة الرعاية الحرجة 
الجراحية لصالح املستش���فى,   من���ذ ذلك الحني 
تنامت ش���راكة املصرف املتحد ملؤسسة االورمان, 
وش���ملت الدعم العالج���ي ل 440 الف حالة ممثلة 
في ع���الج كيماوي , اش���عاعي, وعمليات.  فضال 
ع���ن الدعم املادي للمرضي القادمني من محافظات 
اخري ممثل في مسيرة العالج والضيافة باالقصر. 
وتعد مستش���فى ش���فاء األورمان باألقصر واحدة 
من أكبر و أوئل املستش���فى املتخصصة في عالج 
امراض السرطان بصعيد مصر وباملجان.    تخدم 
املستشفي عدد كبير من املرضي واملصابني من 6 
محافظات ) األقصر ، أس���وان ، الوادى الجديد ، 
البحر األحمر ، قنا ، سوهاج( علي مستوي صعيد 
مص���ر.  بتعداد حوال���ي 15 مليون نس���مة وعدد 
حاالت سرطانية بلغت حوالى 15000 حالة سنويا.  
ثانيا : قرية خورشيد – مركز اهناسيا – محافظة 
بني س���ويف : ف���ي اطار املش���روع القومي لحياة 

كريمة, قام املصرف املتحد وبالتعاون مع مؤسسة 
االورمان باعمار قرية خورش���يد بمركز اهناس���يا 
بمحافظة بني س���ويف.  ش���مل االعمار انشاء  54 
من���زل وتوصيل 21 مرفق مياه و50 مرفق كهرباء.  
فض���ال ع���ن توزيع 50 م���ن روؤس املاش���ية علي 
االهالي من س���كان القري���ة.  باالضافة الي تقديم 
الدعم املالي الشهري, بدل تغذية لكل رأس ماشية.  
ه���ذا فضال ع���ن تم توزي���ع 5 أكش���اك متضمنه 
البضاعة والثالجات باملجان علي املس���تفيدين من 

اهالي القرية.  
وقد ت���م اختيار ه���ذه الحاالت من قب���ل املصرف 
املتحد ومؤسس���ة االورمان وبالتع���اون مع مديرية 
الش���ئون االجتماعي���ة بن���اء علي بح���ث اجتماعي 
دقيق للحاالت املس���تفيدة, وبيان مدى احتياجاتهم 
وظروفهم املعيش���ية الصعبة.  فضال عن التنسيق 
الكامل م���ع جهاز الطب البيط���رى لعمل إجراءات 
التأم���ني على رؤوس املاش���ية وتقديم اإلرش���ادات 

البيطرية للمستفيدين لضمان نجاح املشروع. 
ثالث���ا : حملة صكوك األضاح���ى : اطلق املصرف 

املتحد بالتع���اون مع دار االورمان حملة تس���ويق 
صكوك األضحية بمناس���بة عيد االضحي املبارك.  
و ذل���ك إلتاح���ة فرصة أكبر لإلس���تفادة من لحوم 
األضاح���ى وتوزيعها على املس���تحقني فى جميع 

محافظات مصر.
رابع���ا : حملة مص���ر الدفيانة : ش���ارك املصرف 
املتحد, مؤسسة االورمان في الحملة التي اطلقتها 
عام 2016 لتغطي قري الصعيد تحت مسمي مصر 
الدفيانة.  حيث تم توزيع 1000 بطانية تضامنا مع 
اهالي الصعيد املتضريني فى جراء الس���يول التى 

تتعرض لها البالد. 
خامس���ا : حملة س���تر و دفا : اس���تكماال للجهود 
املش���تركة لدعم االس���ر الغير قادرة, قام املصرف 
املتح���د باس���تكمال التع���اون م���ع مؤسس���ة دار 
االورمان, بهدف تخفيف حدة أثار برد الشتاء على 
األس���ر واألطفال واملس���نني.  وذلم عن طريق فتح 
حس���اب لتلقي الدعم املادي لشراء البطاطني.  هذا 
وقد ش���ارك في هذه الحملة فري���ق عمل املصرف 
املتح���د وعدد كبير من عم���الء املصرف املتحد من 
خالل 68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

كما قام املصرف املتحد بتس���هيل طرق التبرع علي 
عمالئ���ه  وتقدي���م اوجة الدعم واملس���اندة املجتمعية 
باط���الق مجموعة من الحلول الرقمية تحت مس���مي 
»بنكك علي الخط« منها: املوبي���ل البنكي واالنترنت 
البنكي ومحفظة UB الذكية فضال عن اكثر من 225 
ماكينة صراف آلي منتشرة علي مستوي الجمهورية.  
تعمل هذه الحلول الرقمية علي مدار الس���اعة 7 ايام 

في االسبوع بمعايير الخدمة العاملية.
وق���ال  اش���رف القاضي  رئي���س املصرف املتحد 
- تعقيبا علي هذا الش���راكة التنموية واملش���روعات 

الوطني���ة بني املصرف املتحد ومؤسس���ة االورمان 
- ان العم���ل التنم���وي يعتب���ر ملحم���ة وطنية بكل 
املقاييس.  فالشراكة املتنامية بني مؤسسات الدولة 
واملؤسسات االقتصادية ومؤسسات املجتمع املدني 
تعتبر ملحمة وطني���ة لتكافل املصريني لدعم القري 
االشد احتياجا وجموع املهمشني نحو حياة كريمة. 
مؤك���دا عل���ي  ان   الرئيس عبد الفتاح السيس���ي 
أطلق الع���ام املاضي 2022, ع���ام املجتمع املدني 
ومع بدايات هذا العام 2023 شهد فخامته مراسم 
اط���الق التحال���ف الوطني للعمل االهل���ي.   وهذا 
تاكي���د علي ال���دور الكبير الذي تق���وم به منظمات 
املجتم���ع املدني من اجل مس���اندة الدولة املصرية 
ف���ي طريق التنمي���ة املس���تدامة وتحقي���ق العدالة 
االجتماعي���ة.  وحرص الدول���ة باجهزتها املختلفة 
علي التنسيق الكامل مع مؤسسات املجتمع املدنية 
ملد قاعدة الشمول الخدمي والتنموي لجميع انحاء 
الجمهورية بما في ذلك املناطق املهمش���ة, ليضمن 
وصول الخدمة بجودة الي املس���تحقيني سواء دعم 

مادي او خدمي من صحة وتعليم وفرص عمل.
ومن جانبه، أكد املهندس حس���ام القباني -  رئيس 
مجل���س إدارة جمعي���ة االورم���ان - أن الجمعي���ة 
تعتز وتق���در الذي يق���وم به املص���رف املتحد في 
تنفيذ مس���ئوليته املجتمعية وتحقيق أهداف التنمية 
املس���تدامة وخطة مص���ر 2030، مش���يرا الى ان 
املصرف املتحد يهتم باملشاركة في مختلف األنشطه 
التي تقدمها الجمعية للفئات األكثر استحقاقا و أن 
هناك خطط مس���تقبليه تم مناقش���تها مع املصرف 
املتحد الستمرار التعاون لسنوات مقبله باذن اهلل 
لتعظيم العائد على املس���تفيدين من دعم املصرف 

املتحد لألنشطة التي تقدمها جمعية االورمان.

 

 

الوزراء : صندوق النقد الدولي يدعم االقتصاد املصري بتوقعات متفائلة ملؤشرات 2023   

البورصة تبحث تطوير القدرات املهنية ملسؤولي 
عالقات املستثمرين بالبنوك  مع مجلس إدارة اإلحتاد 

ناصر ..

تقرير للمركز اإلعالمي ل » الوزراء » : أبرز توقعات الصندوق   تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% عام 2023/2022  و%5.3 
عام 2024/2023  و5.7% عام 2025/2024 .. و تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2023/2022 

علي هامش المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة 

 رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر  :  الصندوق 
يقف على أهبة االستعداد لدعم اإلصالحات االقتصادية 

والجهود المبذولة للحد من التضخم فى مصر 

املصرف املتحد ودار االورمان يعلنان عن  شراكة تنموية لـ 5 مشروعات قومية كبري مبحافظات الصعيد 
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“البنك األهلي املصري” األول يف السوق املصرفية املصرية 
واألفريقية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض 

املشتركة بشهادة بلومبرج العاملية خالل عام 2022 

البورصة تقر قيد أسهم 
زيادة رأسمال بنك القاهرة 

إلى 20 مليار جنيه

قررت لجنة قي���د األوراق املالية بالبورصة املصرية، قيد 
زيادة رأس املال املرخص به لبنك القاهرة، من 10 مليار 

جنيه إلى 20 مليار جنيه.
وقال���ت  البورصة، في بيان ، أنه تقرر قيد أس���هم زيادة 
رأس امل���ال املصدر واملدفوع لبن���ك القاهرة من 5.250 
ملي���ار جنيه إل���ى 10 مليار جنيه، بزي���ادة نقدية قدرها 

4.75 مليار جنيه موزعه على عدد 2.375 مليار س���هم 
بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

وتقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة 
البيانات اعتبارا من بداية جلس���ة تداول يوم غدا  االثنني 
املواف���ق 16 يناير الج���اري كما يلي :-) ص 1 : ص 4( 

5 مليار سهم.

تس���تمر القروض املش���تركة بالبنك األهلي املصري في 
تحقي���ق نتائج متميزة، هذا ما تؤكده نتائج التقييم الذي 
أعدته مؤسس���ة بلومبرج العاملية ع���ن القائمة الخاصة 
بالقروض املش���تركة خالل ع���ام 2022 بتحقيق نتائج 
متميزة عل���ى الصعيد املحل���ي والدول���ي والذي أظهر 
حصول البنك األهلي املصري على املركز األول كأفضل 
بنك في الس���وق املصرفية املصرية واألفريقية عن قيامه 
باألدوار املختلفة س���واء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي 

ومسوق للقروض املشتركة.
كم���ا أظه���رت النتائ���ج أيضا حص���ول البن���ك األهلي 
املصري علي املركز الس���ادس كوكي���ل للتمويل ومرتب 
رئيسي واملركز العاشر كمسوق للقروض املشتركة على 
مس���توى منطقة الشرق األوسط وش���مال أفريقيا وذلك 
بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، 
حي���ث اس���تطاع البنك األهل���ي املص���ري إدارة أربعة 
وعش���رون صفقة تمويلية، وهو أكبر ع���دد صفقات تم 
ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة 

إجمالية 148 مليار جنيه خالل عام 2022. 
وتعقيبا على تلك اإلنجازات املتميزة، أكد هشام عكاشة 
رئيس مجل���س إدارة البنك األهلي املص���ري أن نتائج 
التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل 
ومصداقية كبيرة على املستوى الدولي على ريادة البنك 
في مجال القروض املشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة 
الش���رق األوس���ط، مش���يرًا إلى أن هذا النج���اح يأتي 
انعكاسا لحرص البنك املستمر على توفير االحتياجات 
التمويلي���ة الالزمة للمش���روعات الكبرى من خالل قيام 
البنك األهلي املصري بترتيب وإدارة وتس���ويق صفقات 
القروض املش���تركة ذات الج���دارة االئتمانية والجدوى 
االقتصادية املرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة 
لالقتصاد املص���ري ودفع عجلة التنمي���ة، ودعم خطط 
الدولة للنهوض بمختلف القطاعات االقتصادية الحيوية 
مث���ل البترول، الس���ياحة، البني���ة التحتي���ة، الصناعة، 
الزراع���ة واألس���مدة والصناع���ات الغذائي���ة، التطوير 
العقاري، ومواد البناء، مما يس���اهم بشكل إيجابي في 
دعم التنمية االقتصادية للبالد وتوطني الصناعة وتقليل 
االس���تيراد وزيادة مع���دالت التصدير، وم���ن ثم توفير 
املزيد من فرص العمل للشباب املصري وزيادة معدالت 
النمو االقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك النجاح يأتي على 
الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم 
خالل الفترات األخيرة وتبعاتها على االقتصاد املصري 

والعاملي.

 ومن جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
إدارة البن���ك األهل���ي املصري عن اعتزازه باس���تمرار 
البنك في تحقي���ق تلك املكانة املميزة في أحد القطاعات 
الحيوي���ة بالبن���ك، مؤكدا على أن البن���ك يولي صفقات 
القروض املش���تركة عناية فائقة، مس���تندًا في ذلك إلي 
ش���بكة العالق���ات القوي���ة واملتنامية التي ترب���ط البنك 
بالبنوك املحلية ومؤسس���ات التمويل اإلقليمية والدولية 
الت���ي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك األهلي املصري 
على إتم���ام وإدارة الصفقات الكب���رى بمهنية وحرفية 
عالي���ة باإلضافة إل���ى قاعدة رأس���مالية ضخمة وقوية 
تس���مح للبنك بتوفير التمويالت الالزمة والتي تتماشى 
مع احتياجات العمالء وطبيعة النشاط االقتصادي لكل 
مش���روع، مؤكدا على أن تل���ك النتائج تعد بمثابة حافز 
للعاملني عل���ى بذل املزيد من الجه���د للحفاظ على تلك 
املكانة وتحقيق املزيد لدعم املش���روعات الكبرى مؤكدا 
على أن هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العالقات القوية 
والش���راكات املمت���دة التي تربط البن���ك بالبنوك املحلية 
والعاملي���ة وتتويجا للجهد املب���ذول من جانب املختصني 
بالبنك، واستكماال لخططه التي تهدف إلى الحفاظ على 

مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح ش���ريف رياض الرئي���س التنفيذي لالئتمان 
املصرف���ي للش���ركات والق���روض املش���تركة بالبن���ك 
األهل���ي املصري أن ه���ذا النجاح يدل عل���ى احترافية 
البن���ك وقدرته عل���ى ترتيب وإدارة القروض املش���تركة 
ف���ي مختلف القطاع���ات وتلبية االحتياج���ات التمويلية 
للعدي���د من العمالء في مختل���ف القطاعات الحيوية في 
االقتصاد املص���ري والقدرة على تحقيق التعاون املثمر 
بني كاف���ة البن���وك العاملة في مصر وصالب���ة القطاع 
املصرف���ي واحترافية البنك وقدرت���ه على ترتيب وإدارة 
القروض املش���تركة في مختلف القطاعات االقتصادية، 
وتوفير الس���يولة النقدية ملختلف القطاعات االقتصادية 
وم���ا يعد تتويجا للجهود املبذول���ة من جانب املختصني 
وف���رق العمل بالبنك التي اس���تطاعت بحرفية إبرام 24 
صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خالل حلول 

تمويلية مختلفة ومتكاملة.
وأضاف أن هذه املكانة تأتي نتيجة الهتمام البنك بتطوير 
العنصر البش���ري ال���ذي يعتبر الث���روة الحقيقة للبنك 
ووضع الخطط التدريبية للعاملني على أحدث األساليب 
في تقدي���م الخدمات واملنتجات املصرفي���ة املتنوعة بما 
يساهم في تلبية احتياجات العمالء املتنوعة وبما يواكب 

التطور املتالحق في عالم الخدمات املصرفية. 

أعلن البنك التجاري الدولي CIB مصر طرح شهادة 
ادخار جديدة مرتفعة العائد أجل 18 ش���هرا )س���نة 
ونص���ف( بعائد ثابت بالجنيه املصري بس���عر فائدة 

مرتفع يصل إلى %22.5.
وبحس���ب موقع البنك اإللكتروني ، تصرف الشهادة 
الجدي���دة فائدة س���نوية 20% بدورية ص���رف العائد 
شهريا، و22.5% يصرف عائدها عند نهاية استحقاق 

الشهادة حسب رغبة العميل.
وس���مح البنك شراء الشهادة من أول 100 ألف جنيه 

كحد أدنى ثم مضاعفات األلف جنيه.
ويتي���ح البنك بيع الش���هادة للعمالء من خالل 3 طرق 
وه���ي الف���روع التابعة له واملنتش���رة على مس���توى 
الجمهورية، وخدمة اإلنترنت البنكي، ومحفظة الهاتف 

املحمول إلتاحة مرونة شرائها.
وجاء ق���رار بنك CIB بطرح ش���هادة مرتفعة العائد 
في أول تحرك على مستوى كافة البنوك الخاصة بعد 
طرح ش���هادة أجل سنة واحدة بفائدة تصل 25% في 

بنكي األهلي ومصر.
وكانت لجنة السياسة النقدي�ة للبنك املركزي املصري، 
قد قررت ف���ي اجتماعه�ا ي��وم الخميس املواف���ق 22 

ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة 300 نقطة.
وقامت اللجنة برفع س���عري عائد اإليداع واإلقراض 
لليلة واحدة وس���عر العملية الرئيس���ية للبنك املركزي 
عن���د مس���توي 16.25%، 17.25% و16.75% على 
الترتيب، كما تم اإلبقاء على س���عر االئتمان والخصم 

عند مستوي %16.75.
وارتف���ع صافى أرباح البنك التجاري الدولي - مصر 
»CIB« خالل ال� 9 أش���هر األولي من العام 2022، 
بنحو 23.3% لتصل إلى 12.205 مليار جنيه، مقابل 
9.894 ملي���ار جنيه خالل الفت���رة املقارنة من العام 

االسابق عليه.
وكش���فت القوائم املالية املس���تقلة للبنك، عن ارتفاع 
صافى الدخل من العائد إلى نحو 21.71 مليار جنيه 

خالل ال� 9 أش���هر املنتهية فى سبتمبر 2022، مقابل 
18.105 مليار جنيه خالل الفترة املقارنة من 2021.
وحق���ق البنك التجارى الدول���ى، صافى أرباح خالل 
الرب���ع الثالث من العام الج���ارى بلغت نحو 4.431 
مليار جنيه، مقاب���ل 3.817 مليار جنيه خالل الفترة 

املقارنة من 2021، بنمو قدره %16.
وارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 18.8% لتصل إلى 
590.359 مليار جنيه بنهاية سبتمبر املاضى، مقابل 

496.651 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وقفز صافى القروض والتسهيالت للعمالء بنحو %22 
لتس���جل نحو 176.669 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 
2022، مقابل 144.765 مليار جنيه بنهاية ديس���مبر 

املاضي.
وارتفعت القروض الش���خصية إل���ى 37.999 مليار 
جنيه بنهاية س���بتمبر املاضى، مقابل 31.608 مليار 
جنيه بنهاية ديس���مبر املاضى، كم���ا زادت القروض 
العقارية إلى 3.093 مليار جنيه، مقارنة مع 2.474 

مليار جنيه.
وارتفعت محفظة التجزئ���ة املصرفية بالبنك التجاري 
الدولي بنحو 21.3% لتس���جل 49.848 مليار جنيه 
بنهاية دس���بتمبر املاضي، مقارنة مع 41.063 مليار 

جنيه بنهاية ديسمبر املاضي.
وبلغت محفظة القروض املباشرة نحو 67.874 مليار 
جني���ه بنهاية س���بتمبر 2022، مقابل 49.757 مليار 
جني���ه بنهاية ديس���مبر 2021، كما س���جلت محفظة 
القروض املش���تركة 41.908 مليار جنيه، مقارنة مع 

43.062 مليار جنيه.
وزادت ودائ���ع العم���الء بنح���و 22.5% لتص���ل إلى 
497.584 مليار جنيه بنهاية س���بتمبر 2022، مقابل 
406.1 ملي���ار جني���ه بنهاي���ة 2021، فيما س���جلت 
االستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة 1.074 
ملي���ار جني���ه بنهاية س���بتمبر املاض���ى، مقارنة مع 

1.014 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

 قفزات مجنونة يحققها س���عر الدوالر األمريكي مقابل 
الجنيه املصري ، خالل األيام املاضيبة ، وصلت ذروتها 
خ���الل تعامالت األربع���اء املاضي ، مع آخ���ر ارتفاع 
س���جله الدوالر مقابل الجنيه  ، وتجاوز س���عر صرف 
ال���دوالر مقابل الجنيه    مس���توى 32 جنيها في بعض 
البنوك بزيادة أكثر من 7 جنيهات في مس���توى قياسي 
جديد ، بعد  س���اعات  من إعالن صندوق النقد الدولي 
تقاصيل برنامج تعاونه مع مصر والذي يتضمن قرضا 

بقيمة 3 مليارات دوالر  .
 وب���ات من املتداول يومي���ا أن تكون هناك  توقعات بأن 
يش���هد ال���دوالر تحرًكا على م���دار الي���وم، فيما توقع 
الخبراء ب���أن يتجه الدوالر إلى مواصل���ة االرتفاع في 
مقاب���ل الجنيه  داخل البن���ك املركزي املصري والبنوك 

املصرية األخري.
 و سجل الدوالر في بنكي األهلي ومصر،  يوم  األربعاء  
املاضي ، نحو 32 جنيه للش���راء، و32.05 جنيه للبيع، 
وذل���ك تزامًنا م���ع اليوم الس���ابع من طرح ش���هادات 
االدخار ذات عائد ال�25% ...وجاء هذا األرتفاع قبل أن 
ينخف���ض الدوالر أمام الجنيه إلي ما دون األ30 جنيها 

يوم الخميس 
 واعتب���ر مصرفيون  أن  تس���جيل الجني���ه انخفاضا 
كبيرا إلى مس���تويات قياس���ية مقابل العمالت األجنبية 
ف���ي معام���الت  نهاية  األس���بوع  بالبن���وك يرجع إلى 
3 أس���باب جوهرية   ، مش���يرين إل���ي أن   انخفاض 
الجنيه يساهم في تس���هيل دخول استثمارات سعودية 
وإماراتية لالستحواذ على حصص في شركات مصرية 

بالبورصة بسعر جنيه منخفض.
كما  يس���هم االنخفاض في تسهيل دخول استثمارات 
أجنبية غير مباش���رة سريعا على سعر منخفض للعملة 
املحلية، إلى جانب تنفي���ذ الحكومة املصرية لتعهداتها 
ضم���ن برنامج التع���اون املعلن مع صن���دوق النقد  ، 
خاص���ة فيما يتعل���ق بالتزام نظام س���عر صرف مرن 
يعكس العرض والطلب على العملة، بحسب املصرفيني.

 ورأي خب���راء ومصرفي���ون أن  انخفاض الجنيه بهذه 
الوتي���رة الكبي���رة يعكس تحرك البن���ك املركزي لجذب 
اس���تثمارات أجنبي���ة غير مباش���رة ف���ي أدوات الدين 
املصرية س���ريعا لسد الفجوة التمويلية للدوالر ، الفتني 
إلي  أن املس���تثمرين  األجانب لن يدخلوا لالس���تثمار 
في الجنيه املصري دون وصوله للسعر التوازني مقابل 
الدوالر، ولذلك يسعى املركزي للتحرك سريعا وجذبهم 
لس���هولة الدخول على سعر جنيه منخفض ثم يخرجون 
على س���عر جني���ه مرتف���ع لتحقيق مكاس���ب في فرق 
انخفاض الجنيه والفائدة ، مشيرين إلي تسبب  الحرب 
الروسية األوكرانية في خروج استثمارات غير مباشرة 
بقيمة 22 مليار دوالر خالل العام املاضي، بحس���ب ما 

أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وفي س���ياق متصل ، يرى بنك جولدمان س���اكس، أن 
الجنيه املصري لم يصل بعد إلى السعر العادل له أمام 
الدوالر األمريك���ي، رغم االرتفاعات الكبيرة املس���جلة 

للعملة الخضراء في البنوك املصرية مؤخرًا.
وأكد فاروق سوس���ة املحلل االقتصادي لدى جولدمان 
ساكس ملنطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا، في 
مذكرة بحثي���ة حديثة، أن تعديل س���عر صرف الجنيه 
أمام الدوالر لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل 
كبير قبل اس���تعادة توازن العرض والطلب في س���وق 

العمالت األجنبية.
وبحس���ب سوس���ة، أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده 
سوق الصرف في األسابيع األخيرة، إال أن عدم وجود 
تدفقات كبي���رة من دول الخليج والقدرة املحدودة للبنك 
املركزي املصري على توفير الس���يولة بالعملة األجنبية 
في الس���وق، س���يؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر 

الجنيه ينتج عنه زيادة في األسعار.
وأش���ار إلى أنه م���ن غير الواضح حت���ى اآلن إلى أي 
مدى س���تنخفض قيمة الجنيه، معتبرًا أن العملة املحلية 
ربما تحتاج الوصول إلى االنخفاض الذي تنطوي عليه 

السوق املوازية.
وق���ال: “في الوقت الذي وصل فيه س���عر الصرف إلى 
مس���توى 27.70 جني���ه للدوالر بالبنوك؛ فإن الس���عر 
املوازي وفقًا للمتوس���ط اليومي أق���رب إلى 35 جنيهًا 
للدوالر، وس���عر الصرف املعمول به في س���وق الذهب 

يبلغ نحو 33 جنيهًا للدوالر«.
واعتب���ر أن الجنيه على املدى الطوي���ل يتجاوز بالفعل 
قيمته العادلة وهو ما تدل عليه انحرافات سعر الصرف 
الفعلي الحقيقي، وكما حدث في عام 2016، من املرجح 

أن يكون التجاوز مؤقتًا.
وأضاف أن االس���تثمار األجنبي املباشر واستثمارات 
املحافظ، تجع���ل الجنيه أقرب إلى قيمت���ه العادلة على 

املدى املتوسط إلى الطويل.
موديز وتوقعاتها 

فيما أك���دت وكالة »موديز« للتصني���ف االئتماني، في 
تقرير  لها  ، أنها تتوقع انخفاض الجنيه ملس���تويات ال� 

29 جنيًها للدوالر بنهاية يونيو املقبل.
وأضافت الوكالة في تقريرها، أن مرونة سعر الصرف 
ستس���اهم في إعادة الت���وازن للحس���ابات الخارجية 
واملحافظ���ة على احتياطيات النق���د األجنبي، لكنها في 
الوقت ذاته قد ترفع من معدالت التضخم الفترة املقبلة.

وقالت الوكال���ة، إن فاتورة الفوائد ف���ي مصر مرتفعة 
بالفع���ل، حيث وصل���ت إلى 7.5% م���ن الناتج املحلي 
اإلجمالي، م���ع تخصيص 90% لخدم���ة الدين بالعملة 
املحلية، وأشارت إلى أن فاتورة الفائدة املرتفعة لسداد 
خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، 

مثل تدابير الدعم االجتماعي واالستثمار العام.
ورفع���ت »موديز« توقعاتها لس���عر الص���رف إلى 29 
جنيه���ا للدوالر ف���ي نهاية يونيو املقبل م���ن 25 جنيها 
للدوالر في توقعات س���ابقة، وأوضح���ت أن انخفاض 
الجنيه سيرفع أيًضا من نسبة الدين إلى الناتج املحلي 
اإلجمال���ي إلى أكثر من 90% من توقعات س���ابقة عند 
86.6%، ما يؤّخر خطط خفض نس���بة الدين إلى %80 

من الناتج املحلي حتى العام املالي 2026.
  تداعبات اإلنخفاض

س���هر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر س���ابقا،  قالت 
في تصريح���ات لها  إن البنك املركزي يس���تهدف من 
تراجع سعر صرف الجنيه إتمام استحواذ مستتثمرين 
سعوديني وإماراتيني على حصص في شركات حكومية 

مطروحة في البورصة أو غيره.
وتابعت  الدماطي أن تراجع الجنيه سيس���اهم في 
القضاء على املضاربات في الس���وق السوداء على 
العملة التي يقترب الس���عر فيها من مستوى السعر 

في البنوك.

الخبي���ر املصرف���ي  محمد ب���درة،  يؤك���د أيضا  أن 
انخف���اض س���عر الجني���ه يس���اهم في دخ���ول الدول 
الخليجية لالس���تحواذ على بع���ض األصول املصرية ، 
موضح���ا  أن تراجع الجنيه جاء تنفيذا لتعهدات مصر 
باتباع س���عر صرف للحفاظ على استمرارية التعاون، 

كما أعلن عنه الصندوق أمس في وثائقه  .
و توقع س���يد خضر، الخبير االقتصادي، أن يس���تمر 
ارتفاع الدوالر إلى أن يصل إلى مس���توى أعلى وذلك 
في الوقت الحالي لزيادة الطلب على الدوالر في السوق 
املصرية وفي ظل تهافت املواطنني على ش���راء الدوالر 

بهدف تخزينه كاستثمار.
وقال خضر، إن البنك املركزي بدأ  في إجراءات التحوط 
في محاولة إلنقاذ الجني���ه املصري الفترة املقبلة، وفي 
ظل طرح الش���هادات االدخارية ذات عائد 25% بهدف 
جمع السيولة النقدية من األسواق ومكافحة التضخم.

أزمة 
ويش���ير خبراء إلي أن ازمة الدوالر ترجع إلى تأثير 
عدم توافر العملة األمريكية في عمليات االس���تيراد 
،  وعلى صعيد ملف البضائع املكدس���ة في املوانئ 
املصرية، تش���ير بيانات مصلحة الجمارك املصرية، 
إلى أنه تم اإلفراج عن بضائع تقدر 6.8 مليار دوالر 
خالل شهر ديسمبر املاضي ، فيما كانت تبلغ القيمة 
اإلجمالية للبضائع املكدس���ة باملوانئ املصرية نحو 

14 مليار دوالر.
وتسببت هذه املوجة من اإلفراجات، في انهيار طلب 
املس���توردين على الدوالر عبر السوق املوازية، وهو 
ما أربك حس���ابات التج���ار واملضاربني على العملة 
الصعبة، لتتراجع أسعار صرف الدوالر في السوق 
الس���وداء من مستوى 38 جنيهًا قبل إعالن صندوق 
النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة 

بمصر، إلى حدود 32 جنيهًا  .
وس���بق أن  قرر البنك املركزي  رفع أسعار الفائدة 
300 نقطة وذلك بالتزامن مع الس���ماح لعملة الجنية 
باالنخف���اض مقابل س���عر الدوالر، ثم قي���ام بنكي 
األهل���ي ومصر الحكوميني بطرح ش���هادات ادخار 

بفائدة 25 % ملدة سنة .
كما طرح البنك التجاري الدولي ش���هادة ادخار جديدة 
ملدة 18 ش���هرا بعائد س���نوي يصل إلى 20% يصرف 
ش���هريا، أو 22.5% يت���م صرفها س���نويا م���ن تاريخ 

استحقاق الشهادة.
 ومن���ذ مارس من الع���ام املاضي، ب���دأ البنك املركزي 
املص���ري يتحرك بش���كل مكث���ف الحتواء أزمة ش���ح 
الدوالر. وفي س���بيل تضييق الفجوة بني أسعار صرف 
الدوالر في الس���وق الرسمية والس���وق السوداء، أعلن 
عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة العملة املصرية مقابل 

الدوالر األميركي.
وكانت بداي���ة التحركات خالل االجتماع االس���تثنائي 
ال���ذي عقده في 19 م���ارس من الع���ام املاضي، حيث 
أعلن السماح بارتفاع سعر صرف الدوالر من مستوى 
15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه، ليس���جل الدوالر 

األميركي مكاسب نسبتها %24.5.
أم���ا الخفض الثاني فقد جاء في نهاية أكتوبر املاضي، 
حيث تقرر تحريك أس���عار صرف الدوالر إلى مستوى 
24.25 جني���ه، لتضي���ف الورق���ة األميركية مكاس���ب 
جديدة تبل���غ نس���بتها 23.4%. وكان الخفض األخير 
خالل األسبوع األول من العام الحالي، حيث تم تحريك 
أسعار صرف الدوالر إلى مس���توى 27.70 جنيه في 
الوقت الحالي، ليضيف الدوالر مكاس���ب أخرى بنسبة 
14.2% ..  و من���ذ بداية التحركات في مارس من العام 
املاضي وحتى تعامالت  األس���بوع املاضي ، فقد قفز 
س���عر صرف الدوالر األميركية مقابل الجنيه املصري 
بنس���بة 75.6% رابحًا نح���و 11.93 جنيه في أقل من 

10 أشهر.
تدفقات دوالرية قوية من مؤسسات دولية

وعلي جانب مواز ، كش���ف مصدر مصرفي مس���ئول 
- ف���ي تصريحات لوكالة أنباء الش���رق األوس���ط - عن 
ارتفاع حجم املعامالت التي تمت عبر س���وق اإلنتربنك 
ال���دوالري خالل تعامالت   األربعاء املاضي ، بش���كل 
كبي���ر لتتراوح بني 650 إلى 750 مليون دوالر ألول مرة 
منذ ش���هور، وذلك باملقارنة مع نحو 150 مليون دوالر 

فقط كمتوسط في الفترة املاضية.
وق���ال املصدر، إن البن���وك تلقت أيًض���ا تدفقات قوية 
بالعمل���ة األجنبية خ���الل التعام���الت ، بقيمة تجاوزت 
250 مليون دوالر من مؤسس���ات دولي���ة كبرى، والتي 
عادت لالس���تثمار في الس���وق املصرية من جديد، بعد 
غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع 
األعم���ال الدولي في االقتصاد املصري، وفي إجراءات 

السياسة النقدية املتبعة مؤخًرا.
وأضاف املصدر أن س���وق الصرف شهد خالل األيام 
املاضي���ة حركة تنازالت كبيرة ع���ن العملة األجنبية من 
جانب عمالء البنوك املحلية، بعد طرح شهادات االدخار 
بعائد 25% سنوي و22.5% شهري، األمر الذي ساهم 
ف���ي زيادة املعروض من ال���دوالر وأدى لتراجعه بنهاية 
تعامالت اليوم ألقل من 30 جنيًها بعدما كان قد كس���ر 

مستوى ال�32 جنيًها في بداية اليوم.
وأشار املصدر إلى أنه وألول مرة منذ شهور طويلة فقد 
تم العودة مرة أخرى لتسعير أسهم الشركات املصرية 
ف���ي البورصات الدولية GDR باألس���عار الرس���مية 
للدوالر ف���ي البنوك، مما يعزز من تدفقات االس���تثمار 

األجنبي غير املباشر في األوراق املالية املصرية.
وأكد املص���در أن التدفقات الدوالرية القوية اليوم تعبر 
ع���ن نجاح اإلجراءات والضوابط التي اتخذها القائمني 
عل���ى إدارة السياس���ة النقدية مؤخًرا، وف���ي مقدمتها 
تطبي���ق آلية مرونة س���عر الصرف لتعكس مس���تويات 
الع���رض والطل���ب الحقيقة عل���ى العم���الت األجنبية، 
والتركيز على استهداف معدالت التضخم عبر األدوات 
املختلف���ة للسياس���ة النقدية، ورفع مس���تويات الفائدة 

بالبنوك الستعادة الثقة في العملة املحلية.
وكش���ف املصدر أيضا ع���ن قيام ش���ركات الصرافة 
العربي���ة بتحوي���ل تدفق���ات دوالري���ة جيدة لش���ركتي 

الصرافة التابعتني لبنكي األهلي ومصر.
وتوقع املصدر أن تشهد الفترة املقبلة عمليات بيع قوية 
للدوالر من جانب املستثمرين األجانب والعمالء املحليني 
مع عودة الثقة في خطوات اإلصالح التي يقودها البنك 
املرك���زي املصري لتصحيح أوضاع س���وق الصرف، 
للمساهمة في إعادة تعبئة االحتياطي األجنبي، وتعزيز 

األصول األجنبية للقطاع املصرفي.

ف���ي إط���ار اس���تراتيجية البنك املرك���زي املصري 
للتكنولوجي���ا املالي���ة واالبت���كار، الت���ي تهدف إلى 
تحوي���ل مصر إل���ى مرك���ز لصناع���ة التكنولوجيا 
املالي���ة عربًي���ا وأفريقًيا؛ وموطًنا للجي���ل القادم من 
ك���وادر التكنولوجي���ا املالي���ة بما يتواف���ق مع رؤية 
مص���ر الرقمي���ة 2030؛ فقد أطلقت مب���ادرة “فنتك 
للبن���ك  التابع���ة   -”FinTech Egypt إيجيب���ت
 Digital”املرك���زي، أول أكاديمية رقمية في مصر
Academy”، متخصص���ة ف���ي تنمي���ة املهارات 
التقني���ة والفنية والتكنولوجي���ة، موجهة للعاملني في 
القطاع املصرف���ي واملالي، وش���ركات التكنولوجيا 

املالية الناشئة.
يأتي ذلك اتساًقا مع جهود البنك املركزي املصري، 
الرامي���ة لبناء وتطوي���ر كوادر التكنولوجي���ا املالية، 
باعتبارهم الركيزة األساسية لتحقيق االستراتيجية 
املش���ار إليها، وبما يسهم في تعزيز الشمول املالي، 
وخل���ق فرص عمل جديدة للش���باب في هذا املجال 

الواعد.
ويس���تهدف البن���ك املرك���زي املص���ري أن تصبح 
األكاديمي���ة مرك���ًزا للتميز في مج���ال التكنولوجيا 
املالية، وأساًسا قوًيا لصقل املهارات املهنية للعاملني 
بالقطاع املصرفي واملالي وقطاع التكنولوجيا املالية، 
بما يمكنهم من أداء األعمال والوظائف املطلوبة منهم 
بكل كفاءة واحترافية، وكذلك مواكبة التحول الرقمي 
والتطور التكنولوجي املتس���ارع، وما يتبعه من َتّغيُّر 

نماذج األعمال وسلوك العمالء.
وس���تتيح األكاديمية الجديدة برامج تدريبية معتمدة 
عاملًي���ا، تقدم س���واء افتراضًي���ا أو حضورًيا، على 
أن تطل���ق أول���ي أعمالها ببرنامجه���ا التجريبي في 
الرب���ع األول من عام 2023، وهو البرنامج التدريبي 
لالبت���كار “Innovator Programme”، وذلك 

 ،”EBI“ بالتعاون م���ع املعهد املصرفي املص���ري
 CFTE“ )Centre for Finance,”وش���ركة
. )Technology and Entrepreneurship

 والبرنام���ج التدريبي لالبتكار- ه���و برنامج مكثف 
مدته 6 أش���هر- يتي���ح الفرصة للتعل���م من أفضل 
الخبرات في مجال التكنولوجيا املالية، بحيث يحصل 
املتدرب���ون على املعرف���ة األساس���ية للموضوعات 
املتعلقة بالتكنولوجيا املالي���ة، والذكاء االصطناعي، 
والخدمات املصرفية املفتوحة، واملدفوعات الرقمية.

ويش���تمل البرنامج التدريبي لالبت���كار أيًضا، على 
ورش عمل من خالل بث مباشر عبر اإلنترنت مقدمة 
من أكاديمي���ني متخصصني، وكبار خبراء الصناعة 
محلًيا وعاملًيا، على أن يعقب هذا البرنامج سلس���لة 
برامج تدريبية أخرى خالل الش���هور القليلة املقبلة، 
تش���مل العديد من التخصصات ف���ي التكنولوجيا 

املالية واملوضوعات الحيوية ذات الصلة.
وجدير بالذك���ر أن البنك املرك���زي املصري، أطلق 
خالل السنوات القليلة املاضية العديد من املبادرات 
التي تس���تهدف دعم الكوادر الشابة ورفع مستوى 
الوعي املالي الرقمي ف���ي املجتمع، كان من أبرزها 
مبادرة “FinYology” التي تم إطالقها في فبراير 
2020، بالتع���اون م���ع املعهد املصرف���ي املصري، 
وعدد كبير من الجامعات و الشركات الناشئة حيث 
وصل عدد الجامعات املش���اركة في ه���ذه املبادرة 
إل���ى 25 جامعة حكومية وخاص���ة؛ وتهدف مبادرة 
“FinYology” إلى تنمية الكوادر الش���ابة ونشر 
الوعي واالبتكار في مجاالت وتطبيقات التكنولوجيا 
املالية، وذلك من خالل دعم وتحفيز طالب الجامعات 
ف���ي التخصصات ذات الصلة به���دف تقديم حلول 
ابتكارية واع���دة في مجال التكنولوجي���ا املالية بما 

يتالءم مع طبيعة واحتياجات السوق املصري.

البنوك تشهد عودة مؤسسات دولية لضخ تدفقات دوالرية يف أسبوع »جنون الدوالر«  أمام اجلنيه  

ضمن استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية واالبتكار..

»فنتك إيجيبت” تطلق أول أكادميية رقمية فى مصر 
لتنمية مهارات العاملني بالقطاع املصرفى

ناصر ..

قام بن����ك مص����ر بالتب����رع بمبلغ 30 
مليون جنيه، وذلك في اس����تجابة من 
بنك مصر ومشاركة في دعم مستشفى 
سرطان األطفال 57357؛ والتي تعاني 
م����ن أزم����ة مالي����ة نتيج����ة انخفاض 
التبرعات إل����ى جانب ارتف����اع تكلفة 
العالج وكاف����ة املس����تلزمات الطبية، 
وقد صرح مس����ئولون عن 57357 أن 
الظروف الراهنة س����تدفع املستشفى 
تقليل أع����داد حاالت االطف����ال الجدد 
الذي����ن يتم اس����تقبالهم باملستش����فى 
خالل أق����ل من 6 أش����هر...ويأتي ذلك 
انطالًق����ا من دور بنك مصر الرائد في 

مجال املسئولية املجتمعية
وكعادت����ه يؤم����ن  بن����ك مص����ر بحق 
كل ف����رد ف����ي الحصول عل����ي الرعاية 
الصحي����ة الالئق����ة، وايماًنا من البنك 
ب����أن مؤسس����ة مستش����فى س����رطان 
األطف����ال - مص����ر 57357 صرح طبي 
عظيم نشأ بأياد وعقول مصرية وتقدم 
خدمات العالج اآلمن و املجاني لغير 
القادرين بدون تمييز، ونفخر جميًعا 
بإنجازاته����م وم����ا حققوه من نس����ب 
ش����فاء تج����اوزت 71% وف����ى طريقها 
لتضاهى النس����ب العاملي����ة، هذا إلى 
جانب حرص املستشفى على الجودة 
والتمي����ز في األداء وكف����اءة التجهيز 
بمعايي����ر  العم����ل  لفري����ق  وتأهي����ل 
تضاه����ي م����ا يق����دم في املؤسس����ات 
العالجي����ة العاملية الكب����رى، وتوفير 

أحدث األجه����زة والنظم املتطورة في 
العربية والش����رق األوس����ط،  املنطقة 
كما حصلت املستش����فى عل����ى اعادة 
اعتم����اد معايي����ر الجودة م����ن الهيئة 
الدولي����ة العتماد املنش����آت الصحية 
jci بالواليات املتحدة األمريكية للمرة 

الثالثة على التوالي.
يذك���ر أن بنك مصر وموظفيه يحرصوا 
دائًم���ا على مش���اركة ودعم األطفال من 
محارب���ي   57357 مستش���فى  أبط���ال 
مرض الس���رطان لرفع الروح املعنوية 
لهم واملس���اهمة في استكمال عالجهم، 
ويعد هذا التبرع اس���تمرارا لدور بنك 
مص���ر الرائد في الوق���وف بجانب هذا 
الصرح الطبي؛ حيث حرص البنك على 
دعم مستش���فى 57357 لعالج سرطان 
األطف���ال وذلك من خالل املس���اهمة في 
تكاليف األدوية الالزمة لعالج األطفال.

ويقوم بنك مصر بدور ريادي في مجال 
باعتبارها إحدى  املسئولية املجتمعية 
أه���م املح���اور الرئيس���ية الت���ي يؤمن 
بها، ويساهم بش���كل فاعل في مجاالت 
التعليم والصح���ة، تنمية القرى األكثر 
احتياجا، ودعم الشباب واملرأة املعيلة 
من خالل خلق فرص عمل واملس���اهمة 
ف���ي كل ما ل���ه عالقة بتنمية األنس���ان، 
وق���د وصل حجم إنف���اق بنك مصر في 
مج���ال التنمية املجتمعي���ة ملا يزيد عن 
5 مليارات جنيها خالل الخمس أعوام 

االخيرة.

في استجابة عاجلة

بنك مصر يدعم أبطال مستشفى 57357 مببلغ 
30 مليون جنيه لتوفير األدوية الالزمة

البنك التجاري الدوليCIB  يطرح شهادة ادخار 
جديدة بفائدة 22.5% بأجل عام ونصف

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  15  يناير  2023  •  العدد  677

قفزات غير مسبوقة تصل بـ »األخضر » إلي أسعار تاريخية داخل البنوك ..وخبراء يرصدون التداعيات  

  مسئول مصرفي: القطاع المصرفي شهد تدفقات 
دوالرية قوية من مؤسسات دولية وارتفاع معامالت اإلنتربنك 

الدوالري لـ750 مليون دوالر
  مصرفيون :  انخفاض الجنيه يساهم في تسهيل دخول 

استثمارات سعودية وإماراتية لالستحواذ على حصص في 
شركات مصرية بالبورصة بسعر جنيه منخفض 

من خالل إدارته 24 صفقة تمويلية بقيمة 148 مليار جنيه..  
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تمكَّنت شركة »فينترس���ال ِديا«، من العثور على الغاز 
في منطقة التنقيب بش���رق دمنهور في منطقة دلتا النيل 
البرية، وستقيم األطراف املكلفة بالتنقيب في هذه املنطقة 
وهم املش���غل »فينترس���ال ِديا« )40%( وش���ريكتاها 
»كيرون إنرجي« Cheiron Energy )40%(، و»آي 
إن إي���ه« INA )20%( والش���ركة املصري���ة القابضة 

للغازات الطبيعية »إيجاس«، بتقييم االكتش���اف ليكون 
بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.

وتشغل ش���ركة دسوق للبترول »ديس���وكو«، مشروع 
غاز دس���وق؛ وهي مش���روع مش���ترك بني فينترس���ال 
ِديا، والش���ركة املصري���ة القابضة للغ���ازات الطبيعية 

»إيجاس«.

»فينترسال ِديا« وشركائها يكتشفون 
بئًرا للغاز الطبيعي يف منطقة 

التنقيب بشرق دمنهور

 

مصنع مصر لألسمنت يعود 
للعمل بكامل طاقته بعد 

السيطرة على انفجار تنك مازوت

عقد محمود عصمت، وزير قطاع األعمال العام، اجتماًعا 
م���ع نيفني القباج، وزيرة التضامن االجتماعي؛ ملناقش���ة 
عدد من القضايا، في إطار السياسة العامة للدولة والتي 
تس���تهدف تذليل العقب���ات وتقديم التس���هيالت الالزمة 
لتحقيق التمكني االقتص���ادي، وتوفير فرص عمل ودخل 
مناس���ب ودائم للفئات األقل دخاًل من خالل دعم وإقامة 

املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وناقش االجتماع عدًدا من املش���روعات التي يتم تنفيذها 
حالًيا، ومنها مش���روع إنش���اء ورش صناعية في مجال 
املالبس الجاه���زة، والجاري إقامتها ف���ي مصنع للغزل 
يتبع الش���ركة القابضة للقطن والغزل والنسيج واملالبس 
في محافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة »النداء« 
للعم���ل األهلي واملجتمع���ي في إط���ار برنامج »فرصة« 

التابع لوزارة التضامن االجتماعي.
ورحب وزي���ر قطاع األعمال العام، بالتنس���يق مع وزارة 
التضام���ن االجتماع���ي لتحقيق االس���تفادة من أصول 
وإمكانات ش���ركات قطاع األعمال العام بما يخدم جهود 
الدول���ة لتوفير الحماي���ة االجتماعي���ة للمواطنني خاصة 
الفئ���ات األول���ى بالرعاية، والت���ي تس���تهدفها البرامج 
واملب���ادرات املختلفة التي تعمل عليه���ا وزارة التضامن 

االجتماعي.
وق���ال عصمت، إن ش���ركات قطاع األعم���ال العام تقوم 
بدوره���ا املجتمع���ي في النط���اق الجغرافي لكل ش���ركة 
بالتعاون مع مؤسس���ات املجتمع املدن���ي التابعة لوزارة 
التضامن؛ بهدف تحس���ني البيئة املجتمعية وتوفير فرص 

عمل، مش���يًرا إلى الحرص الدائم عل���ى تحقيق أقصى 
اس���تفادة من األصول غير املس���تغلة وحس���ن إدارتها 

وزيادة عوائدها االقتصادية.
وتطرق االجتماع أيًضا إلى مناقش���ة سبل توفير الرعاية 
الصحية واالجتماعية والتأمينية للعديد من الفئات األقل 
دخاًل، ومن جهتها، أك���دت وزيرة التضامن االجتماعي، 
أن ال���وزارة تتبع نماذج عمل متنوعة في تمكني األس���ر 
األول���ى بالرعاي���ة اقتصادًي���ا، ومنها األس���ر الش���ابة 
املس���تفيدة من برنامج »تكاف���ل«، وذلك من خالل إقامة 
الوحدات اإلنتاجية واملشروعات الجماعية التي تصب في 
تغذية سالس���ل اإلمداد، ومن خالل تحفيز الشراكة بني 
التعاونيات اإلنتاجية والقطاع الخاص لتس���هيل عمليات 

اإلنتاج كثيف العمالة والتسويق.

أعلن���ت ش���ركة WE، ع���ن تطوي���ر عالمته���ا التجارية 
وش���عارها مع بداية العام الجدي���د 2023، وذلك احتفااًل 
بوصول عدد عمالء املحمول إلى 12 مليون عميل، بحصة 
س���وقية تتجاوز 10% خالل 5 سنوات من إطالق العالمة 
التجارية WE، لتصبح أول مش���غل متكامل داخل سوق 

االتصاالت املصري.
وجاء تطوي���ر العالمة التجارية والش���عار ليصبح »غير 
أي حد«، تماش���ًيا مع خطة واستراتيجية الشركة خالل 
املرحلة املقبلة وتحولها من أول مشغل اتصاالت متكامل 
إلى أول مش���غل اتصاالت رقمي، وتقديم حلول وخدمات 
رقمي���ة مبتك���رة ومختلفة تس���اهم في تعزي���ز االقتصاد 
الرقمي واإلس���راع م���ن وتي���رة التحول نح���و املجتمع 
الرقم���ي، وذلك بما يتناس���ب مع مكانة وريادة الش���ركة 
املصري���ة لالتصاالت كواح���دة من أكبر وأق���دم مقدمي 

خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في املنطقة.
وبهذه املناسبة، أطلقت WE حملتها الترويجية الجديدة 
التي ضمت العديد من الفنانني والنجوم وهم هند صبري، 
وعمرو س���عد، ونادين نجيم، وهدى املفتي، ونور النبوي، 
وم���روان موس���ى؛ تعبيًرا عن مخاطبتها لجميع ش���رائح 
العمالء بمختل���ف اهتماماتهم داخ���ل املجتمع املصري، 
وتقديمها ألحدث الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف 
شرائح العمالء وتطلعاتهم املستقبلية، واستكماال لعمليات 
التطوير والتحديث التي تشهدها الشركة بما يساهم في 
تعظيم حجم االس���تثمارات التي يتم ضخها باس���تمرار 
لتحديث الش���بكات وتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات 

ذات قيمة مضافة لتصبح الشبكة األحدث في مصر.
وأعرب عادل حامد، العض���و املنتدب والرئيس التنفيذي 
للشركة املصرية لالتصاالت WE، عن سعادته بما حققته 
الشركة وفريق العمل خالل الفترة املاضية ووصول عدد 
عمالء املحم���ول إلى 12 مليون عميل، ف���ي إنجاز جديد 
تس���طره الشركة وترجمة حقيقية الستراتيجيتها، وهو ما 

يؤكد أننا نس���ير بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مشغل 
رقمي وه���و النموذج املس���تقبلي لخدم���ات االتصاالت 
خالل الفترة املقبلة، وذلك اعتمادا على أحدث الش���بكات 
والتقنيات لتلبية احتياج���ات ومتطلبات عمالئنا بمختلف 

اهتماماتهم.
وأضاف أن رؤية املصرية لالتصاالت ترتكز خالل الفترة 
املقبلة على تقديم خدمات رقمية لتمكني املجتمع املصري 
ودعم خط���ط الدولة نحو التحول الرقمي من خالل تقديم 
أفضل الخدمات بأعلى جودة ممكنة وذلك بما يساهم في 

تعزيز القيمة السوقية للشركة.
وتابع أن التغيير في ش���عار الشركة وعالمتها التجارية 
ليس فقط على مس���توى الش���كل، ولكن أيضا هو تغيير 
للمضمون ونوعية الخدمات التي تسعى الشركة إلطالقها 
خالل الفت���رة املقبل���ة، وإضافة بعدا جدي���دا للخدمات 
الرقمية التي تس���اهم في إثراء تجرب���ة عمالئها وتعزيز 

ريادتها داخل السوق املصري.

أعلنت شركة إكسون موبيل، 
حصولها على حقوق التنقيب 
في منطقتني قبالة السواحل 

املصرية وهما »مصري 
والقاهرة«، وتقعان في مناطق 

بحرية مصرية في اإلطار 
الخارجي لدلتا النيل، ويغطيان 
مساحة تبلغ أكثر من 11،000 

كيلومتر مربع، وتخضع حقوق 
التنقيب ملوافقة الحكومة على 

اتفاقيات االمتياز.
 ومن املقرر أن تشغل شركة 

إكسون موبيل إيجيبت 
»أبستريم« والتي تمتلك حصة 
تبلغ نسبتها 100٪، املنطقني، 

على أن تبدأ أنشطة االستكشاف 
في عام 2023 عقب توقيع 

اتفاقيات االمتياز.
 وفي هذا السياق، قال 

جون أرديل، نائب رئيس 
شركة إكسون موبيل للبحث 
واالستكشاف، قائل: »تأتي 

إضافة املساحات الجديدة لتعزز 
محفظة استكشاف إكسون 

موبيل في مصر وشرق البحر 
املتوسط، ونتطلع إلى تسخير 

خبرة إكسون موبيل املثبتة وما 
تمتلكه من تكنولوجيا متطورة 

في التعاون مع الحكومة 
املصرية الستكشاف هذه املنطقة 

الحدودية«.

أكد شركة مصر لألسمنت - 
قنا، أن مصنعها عاد للعمل 
بكامل طاقته، بعد السيطرة 

على انفجار تنك مازوت 
باملصنع يوم الثلثاء املاضي، 

موضحة في بيان للبورصة، 
أن االنفجار حادث عارض تم 

السيطرة عليه خلل نصف 
ساعة وجاري معرفة أسبابه.
 وكانت مصر لألسمنت قنا، 
قالت يوم الثلثاء املاضي، 

إنه تم سماع صوت انفجار 
داخل مصنع الشركة الكائن 

بمدينة قفط في محافظة قنا، 
وتبني أنه من تنك املازوت 

اليومى والذي يقوم بتغذية 
الفرن سعته 680 طن )السعة 

التخزينية(، وكمية الوقود 
بداخله تقدر بحوالى 350 

طن.
 وأوضحت إنه بالتوجه إلى 

مكان االنفجار تبني وجود 
لسان من اللهب من داخل 
التنك، وقد تم التعامل مع 

الحريق والسيطرة عليه 
بمعرفة فريق اإلطفاء باملصنع 

وفريق السلمة والصحة 
املهنية، كما قامت األنظمة 

االتوماتيكية لإلطفاء بالعمل، 
مما ساعد على إخماد الحريق 

في أقل من 30 دقيقة.

وزارتا قطاع األعمال والتضامن تبحثان التعاون  
لدعم املشروعات الصغيرة

احتفاال بوصول عدد عمالء المحمول لـ12 مليون..

 شركة WE تبدأ 2023 بتطوير عالمتها التجارية 
حتت شعار »غير أي حد«

 ضم 5 شركات مصرية 
لـ»صندوق ما قبل 

الطروحات« تمهيدًا لبيع 
حصص منها

شركة إكسون موبيل 
تحصل على حقوق التنقيب 

في منطقتين بدلتا النيل

كشف شخصان مطلعان عن 
ضم صندوق مصر السيادى، 

5 شركات إلى »صندوق ما 
قبل الطروحات«؛ تمهيًدا 

لبيع حصص منها تتراوح 
بني 20 و30٪ ملستثمرين 

استراتيجيني.
ولفت الشخصان املطلعان 
على امللف فى تصريحات 
لقناة »الشرق بلومبرج«، 

إلى أن الشركات التى ضمها 
الصندوق هي الوطنية 
للمشروعات اإلنتاجية 

»صافى«، ومصر لتأمينات 
الحياة، واملصرية إلنتاج 

األلكيل بنزين الخطى 
»إيلب«، والشركة الوطنية 

لبيع املنتجات البترولية 
»وطنية«، باإلضافة إلى 

»بنك القاهرة«.
وقال أحد املصدرين، شريطة 

عدم الكشف عن هويته: 
»الصندوق السيادى سيقوم 

بجولة ترويجية خلل 
شهر يناير الجارى، لعرض 
الفرص االستثمارية فى تلك 

الشركات«.

اسالم عبدالفتاح

 إيطاليا 
تتفاوض مع مصر لتنفيذ 

مشروع مشترك للربط 
الكهربائي بين البلدين 

باستثمارات تصل
 إلى 2.8 مليار

 دوالر  

 خط����وة جدي����دة أنجزته����ا مص����ر فيم����ا يتعل����ق 
بمس����روعات الربط الكهربائي مع محيطها اإلفريقي 
والعرب����ي ، حيث نجح����ت وزارة الكهرباء و الطاقة 
املتجددة ممثلة فى الش����ركة املصرية لنقل الكهرباء 
، تنفي����ذ مش����روع الرب����ط الكهربائي ب����ني مصر و 
الس����عوديه وفقا للج����دول الزمنى للمش����روع حيث 
ب����دأت ال����وزارة ف����ى األعم����ال الخاص����ة بتركيب 
اب����راج النق����ل ليخ����رج بذل����ك اكبر مش����روع ربط 
 كهربائ����ي باملنطقة للنور لتب����ادل 3 االف ميجاوات.

وقال  الدكت����ور أيمن حمزة املتحدث باس����م وزارة 
الكهرب����اء و الطاق����ة املتجددة  إن  مش����روع الربط 
الكهربائى بني مصر و الس����عودية يعتبر من أكبر و 
أهم املشروعات باملنطقة بالكامل  ، موكدا أن مصر 
تخطط لتصدير الطاقة للخارج من خالل التوسع فى 
مشروعات الربط الكهربائي لالستفادة من القدرات 
 الهائل����ة من الطاقة املتج����ددة التى تتمتع بها مصر.

 وذكر  حمزة  فى تصريحات  إعالمية  أن  الجدول 
الزمني للمشروع  يتضمن تش����غيل املرحلة األولى 
من خط الرب����ط بني مصر و الس����عوديه فى أكتوبر 
2025 بق����درة 1500 ميج����ا وات ، مش����يرا إلى أن 
باق����ى القدرات س����تدخل تباعا إل����ى أن تصل الى 
3 االف ميج����ا وات للتبادل مع الجانب الس����عودي 
، موضحا أن مدة تنفيذ املش����روع  تس����تغرق   36 
ش����هر من تاريخ توقي����ع العقود بتكلفة اس����تثمارية 
 تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب املصرى ،

و ق����ال حم����زة أن الجانبني املصري و الس����عودى 
بدأوا فى مراحلة أمر توريد املهمات الالزمة لتركيب 
خط����وط النقل س����واء عل����ى األراض����ي املصرية أو 
الس����عوديه ، موضحا أنه تم االنتهاء من الدراسات 
الخاصة باملشروع  و كافة الجوانب الفنية الخاصة 
باملش����روع الذى يتيح تب����ادل 3 آالف ميجاوات بني 
البلدي����ن فى وقت الذروة ال����ذى يختلف بني البلدين 

بفارق 6 ساعات تقريبا.
يذك����ر  أن العقود التي وقع����ت في وقت متزامن بني 
الري����اض والقاه����رة هى عقود  مع ثالث����ة تحالفات 
لش����ركات عاملية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى 
تبلغ س����عته 3000 ميجاوات بتقنية التيار املس����تمر 
HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنش����اء 
ثالث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق املدينة 
ومحط����ة تبوك باململكة، ومحطة بدر ش����رق القاهرة 
يرب����ط بينها خطوط نقل هوائي����ة تصل أطوالها نحو 
1350 متر وكابالت بحرية ف����ي خليج العقبة بطول 
22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمش����روع بلغت  مليار 
800 ملي����ون دوالر يتحمل الجانب املصري منهم 8 

مليار جنيه.
إنجازات 

تقاري����ر إعالمي����ة نقلت أيضا عن  مصدر مس����ئول 
ب����وزارة الكهرب����اء والطاقة املتج����ددة ،  تأكيده  أن 
الش����ركة املصرية لنقل الكهرباء ب����دأت في تركيب 
القواع����د الخاصة بابراج النقل الخاصة بمش����روع 
الربط الكهربائي بني مصر و السعوديه ، كاشفا إنه 
تم االنتهاء من أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد 
الخرسانية لوضع أبراج نقل الكهرباء و ذلك بالتزامن 
 مع صب الخرسانات الخاصة بالجانب السعودى.

و أوضح املصدر   أنه تم  البدء فى األعمال امليدانية 
الخاصة بمحطة محوالت بدر التى يجرى إنش����ائها 
لتنفيذ خط الربط الكهربائي بني مصر والس����عودية 
لتب����ادل 3 آالف ميج����ا وات ب����ني البلدي����ن ،  و قال 
املص����در ،  إن  االستش����ارى العاملى املس����ئول عن 
املش����روع انتهى  من مراجعة التصميمات الخاصة 
بالخطوط الهوائية والكابالت البحرية ملشروع الربط 
الكهربائ����ي بني مص����ر والس����عودية ، الفتا إلى أن 
الش����ركة املصرية لنقل الكهرب����اء بدأت  في مرحلة 
 إعط����اء أوامر توريد املهم����ات و البدء فى تصنيعها.

و أكد أن����ه  تم اإلنتهاء من أعمال الرفع املس����احي 
بنس����بة 100% للمس����ار املت����اح م����ن الخ����ط الذي 
ت����م تس����ليمه للمقاول����ني و ت����م اإلنتهاء م����ن أعمال 
الجس����ات بنسبة 55 % للمس����ار املتاح ، باإلضافة 
إلى  إصدار أوامر الش����راء ألبراج التعليق بنس����بة 
100 % ، مش����يرا  إل����ى أنه تم اإلنته����اء من أعمال 
املسح البحري في املياه الضحلة والعميقة بالجانب 
املصرى والس����عودي وجارى إنهاء أعمال الجسات 
البحري����ة للحف����ر األفقى املوجه عند س����احل خليج 
العقب����ة بالجان����ب املص����رى ، ومن املق����رر أن يتم 
إصدار التقرير املبدئي للمس����ح البحري قريبا بعد 
 مراجع����ة بعض البيان����ات مع الجانب الس����عودي.

تاب����ع املصدر ، أن مش����روع الرب����ط الكهربائي بني 
مصر و الس����عودية س����يكون بتكلف����ة إجمالية تبلغ 
مليار و 800 ملي����ون دوالر بطول 22 الف كيلو متر 
دائرى بمدة تنفيذ 52 شهرا من تاريخ توقيع العقود 

النهائية.
أكبر مشروع 

وتواص����ل   وزارة الكهرب����اء و الطاق����ة املتج����ددة 
انجازته����ا فى تنفيذ خطط الدول����ة و التى من بينها 
مش����روعات الربط الكهربائى م����ع أفريقيا وأوروبا 
و آس����يا و ال����دول العربي����ة ،  فيم����ا أك����د الدكتور 
محمد ش����اكر وزير الكهرباء و الطاقة املتجددة في 
تصريحات سابقة   أن مشروع الربط الكهربائى بني 
مصر و السعودية يعتبر من أكبر و أهم املشروعات 
باملنطق����ة بالكامل فى هذا املج����ال الهام ، موكدا أن 
مصر تضع على رأس أولويتها الفترة املقبل تصدير 
الطاق����ة للخارج من خالل التوس����ع فى مش����روعات 
الربط الكهربائي لالستفادة من القدرات الهائلة من 

الطاقة املتجددة التى تتمتع بها مصر.
 و أوضح شاكر   أن الجانبني املصري و السعودى 
بدأوا فى مراحلة أمر توريد املهمات الالزمة لتركيب 
خط����وط النقل س����واء عل����ى األراض����ي املصرية أو 
الس����عوديه ، موضحا أنه تم االنتهاء من الدراسات 
الخاصة باملشروع  و كافة الجوانب الفنية الخاصة 

باملش����روع الذى يتيح تب����ادل 3 آالف ميجاوات بني 
البلدي����ن فى وقت الذروة ال����ذى يختلف بني البلدين 

بفارق 6 ساعات تقريبا.
 و أضاف ش����اكر، أن مدة تنفيذ املشروع  تستغرق 
36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية 
تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب املصرى 
، مضيف����ا  أن الجدول الزمني للمش����روع  يتضمن 
تش����غيل املرحلة األولى من املش����روع ف����ى أكتوبر 
2025 بق����درة 1500 ميجا وات ، مش����يرا إلى أن 
باقى القدرات س����تدخل تباع����ا إلى أن تصل الى 3 

االف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.
مميزات 

  املهندس����ة صباح مشالى، رئيس 
الش����ركة املصرية لنقل الكهرباء، 
كش����فت بدورها  أن خط الربط 
الكهربائي بني مصر والسعودية 
له مميزات عديدة بخالف تبادل 
3 آالف ميج����اوات بني البلدين 
أهمها السماح ملصر للريط مع 

دول الخليج.
 وأوضح����ت مش����الى   أنه من 

ب����ني املمي����زات الفنية ملش����روع 
الس����عودية  مع  الكهربائي  الربط 

هو إتاح����ة 3000 ميجا وات على 
الش����بكة املصرية فى وق����ت الذروة 

كبديل عن إنشاء محطات توليد كهرباء 
جديده تكل����ف الدولة مليارات الجنيهات، 

موضحة  أن هذا املش����روع يعتبر األكبر 
فى املنطقة.

 وأش����ارت مش����الى، إلى أن املشروع يتضمن 
  DC 3 ح����زم عبارة عن 300 كيل����و متر على نظام
للتغلب على اختالف الجهد فى مصر وفى السعودية 
900 كيلو متر، مشيرة إلى أن الحزمة الثانية تشمل 

إنش����اء محطة محوالت بدر ف����ى  مصر محطة 
ومحتطني ل����دى الجانب الس����عودي، بينما 

تش����مل الحزمة الثالث����ة الكابل البحري 
مناصفة بني الجانبني.

التكلف���ة   وقال���ت مش���الى، إن 
اإلجمالي���ة للمش���روع تبل���غ 

ملي���ار و800 مليون دوالر 
عل���ى  تقس���يمها  يت���م 
املص���ري  الجانب���ني 
الفت���ة  والس���عودى، 
إلى أنه س���يتم تشغيل 
املرحلة األولى اول مايو 

و   1500 بق���درة   2025
تش���غيل املش���روع بالكامل 

نهاية نفس العام.
مشروعات عربية 

وف���ي إطار امت���داد مش���روعات الربط 
الكهربائي ،  أكد رئي���س البرملان األردني 

أحمد الصفدي،   أهمية تدعيم التعاون الثالثي 
بني األردن ومصر والعراق واملشاريع االقتصادية 
التي تم االتفاق عليها بما في ذلك مش���اريع الربط 
الكهربائ���ي، مبدي���ا اس���تعداد ب���الده للتعاون مع 

العراق للقضاء على اإلرهاب.
كما أعلن���ت  وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة أنها 
تعمل  بالتنس���يق م���ع الجانب اليونان���ي لالتفاق 
على تعي���ني املكتب االستش���اري الدول���ي إلعداد 
دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية ملشروع الربط 

الكهربائي بني البلدين.
 وق���ال محمد ش���اكر وزير الكهرباء إن املش���روع 
يه���دف للربط الكهربائي ب���ني اليونان ومصر التي 
ُتنت���ج وفرة م���ن الطاقة املتجددة، مش���يًرا إلى أن 
الق���درات الكهربي���ة التي يمك���ن تبادلها من خالل 

الربط تصل إلى حوالي 2000 ميجاوات.
وكانت ش���ركة يونانية أعلنت ف���ي مارس املاضي 
االنتهاء من إعداد دراسة جدوى أولية بشأن الكابل 

البحري لنقل الطاقة الكهربائية املنتجة في مصر.
وأش���ار الوزير إلى أنه تم عق���د اجتماع مع إحدى 
الش���ركات البلجيكي���ة لبح���ث توصي���ل الكابالت 
البحرية للرب���ط مع اليونان، حيث تمتلك الش���ركة 

واحدة من أكبر وأحدث سفن البناء والتركيب تحت 
سطح البحر في العالم، الفًتا أن السفينة قادرة على 
العم���ل وتركيب كابالت الطاقة عل���ى أعماق كبيرة 

تحت سطح البحر.
وتاب���ع الوزي���ر إن هن���اك اهتماما أوروبي���ا كبيرا 
بمش���روعات الرب���ط الكهربائي م���ع مصر في ظل 
وفرة الطاقة املتجددة التي تتمتع بها مصر، فضاًل 

عن قوة شبكتي النقل والتوزيع« .
وفي الس���ياق نفسه ، تلقت وزراة الكهرباء  عرضًا 
من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي 
بني البلدين باس���تثمارات تصل إلى 2.8 مليار 

دوالر .
وقالت مصادر حكومية في تصريحات 
إن  الع���رض ال���ذي قدمت���ه إيطاليا 
ملس���ؤولي الش���ركة املصري���ة لنقل 
الكهرب���اء التابعة ل���وزارة الكهرباء 
املصرية ش���مل توقيع مذكرة تفاُهم 
لتنفيذ دراس���ات مش���روع الربط 
الكهربائي ب���ني البلدين، على أن 
تتحمل إيطاليا تكلفة االستشارات 
وتقديم دراس���ة جدوى املش���روع 
لوزارة الكهرباء املصرية قبل اتخاذ 
قرار توقيع اتفاقية تنفيذ املشروع.
وتت���راوح الق���درات الكهربائي���ة 
املزمع تبادلها بني مصر وإيطاليا   
ب���ني 2500 و3000 ميغاوات، وفقًا 
م  للمناقش���ات األولية والعرض املقَدّ
من إيطاليا الذي يتضمن التزام تدبير 
التكلفة من بنوك إيطالية وجهات تمويل أوروبية.
وتأتي املفاوضات في وقت تعاني فيه أوروبا أزمة 
طاقة طاحنة لم تش���هدها منذ سنوات، بسبب نقص 
إمدادات الغاز الناتج عن تداعيات حرب روسيا على 
أوكرانيا وقفزة أس���عار الغاز مما يدفع األوروبيني 
لالتجاه إلى بدائ���ل أخرى لتأمني إمدادات 
الكهرباء، منها التوس���ع في مشروعات 
الطاقة املتج���ددة والربط الكهربائي 
م���ع دول أخرى، ب���ل إن إحدى 
دول الق���ارة زادت اعتمادها 
لتجنُّ���ب  الفح���م  عل���ى 

انقطاع الكهرباء.
وارتفع���ت أس���عار 
أوروبا  ف���ي  الغاز 
ال���ذي تس���تخدمه 
مولدات  لتش���غيل 
الكهرب���اء، لتص���ل 
مس���تويات  إل���ى 
فصل  خ���الل  قياس���ية 
صيف 2022، وظّلت مرتفعة 
عن���د نح���و ضع���ف متوس���ط 
مس���تواها في خمس سنوات خالل 

هذه الفترة من العام.
و فيما تس���عى مصر الس���تغالل القدرات 
الكهربائي���ة املنتجة لديها يومي���ًا والتي تبلغ نحو 
58 أل���ف ميغاوات، في وقت يبلغ فيه االس���تهالك 
يومّي���ًا 33 ألف ميجاوات ،  تش���ير بيانات الجهاز 
املرك���زي للتعبئ���ة العامة واإلحصاء إل���ى أن قيمة 
الص���ادرات البترولية والكهرباء بلغت 11.1 مليار 
دوالر ع���ام 2021، مقاب���ل 4.2 ملي���ار دوالر عام 
2020 بارتف���اع بلغت نس���بته 164.3% ، و بلغت 
صادرات مصر خالل تلك الفترة من الغاز الطبيعي 
نحو 3.9 ملي���ار دوالر، فيما بلغت قيمة صادرات 

البترول الخام 3.2 مليار دوالر.
 ومن املقرر بدء التش���غيل التجريبي ملشروع الربط 
الكهربائي بني  مصر والسعودية  نهاية شهر مايو 
2025، على أن يبدأ التش���غيل الرسمي للمشروع، 
البالغ���ة تكلفته 1.8 ملي���ار دوالر، على مرحلتني، 
األولى في يوني���و 2025 بق���درة 1500 ميغاوات، 
والثاني���ة في نوفمبر من العام نفس���ه بقدرة 1500 

ميجاوات أيضًا .

  بدء تركيب ابراج النقل و االعمال الميدانية النشاء خطوط 
الربط بين مصر والسعودية ... ووزارة الكهرباء : تشغيل المرحلة 

األولى بقدرة 1500 ميجا وات 2025 

    التنسيق مع الجانب اليوناني لالتفاق على تعيين المكتب 
االستشاري الدولي إلعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية 

لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين 

 

مشروعات »الربط الكهربائي« .. خطوة مصرية 
جديدة علي طريق تصدير الطاقة

محيي السعيد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،  
الني مابي���و، الرئيس التنفيذي لش���ركة BGI الصيني، 
والتي تعد أحد كبرى الشركات املتخصصة في دراسات 
التسلسل الجيني على مستوى العالم، وذلك لبحث سبل 

التعاون املشترك.
وأش���ار الدكتور حس���ام عبدالغفار، املتحدث الرس���مي 
ل���وزارة الصحة والس���كان، إل���ى أن االجتم���اع تناول 
التشاور حول التوسع في خدمات الفحوصات والتحاليل 
املقدم���ة للمواطنني من خ���الل املعامل املركزي���ة لوزارة 
الصحة، وكذلك التوس���ع ف���ي خدمات املعام���ل املقدمة 
م���ن القطاع الخ���اص، لتحقيق التكامل ب���ني كافة أذرع 
املنظومة الصحية، الفًتا إلى أن الوزارة بدأت بتوجيه من 
الس���يد الرئيس إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر، 

وتجهيزها وفًقا ألكواد البناء واملعايير العاملية.
وأوض���ح عبدالغف���ار، أن االجتماع تناول التوس���ع في 
خدمات الفحوصات الجينية للمواطنني من خالل املعامل 
املركزية، للكشف املس���بق عن األمراض الوراثية وتجنب 
حدوثها، والعمل على إنتاج العقاقير الطبية التي تستهدف 
األمراض ذاتها، الفتًا إلى العمل على إدراج الفحوصات 
من خالل 4 مراحل )فحوصات قبل الزواج، أثناء الحمل، 
ما بعد الوالدة، كبار الس���ن(، وذلك في إطار العمل على 
تنفي���ذ توجيهات القيادة السياس���ية ملواكب���ة التطورات 
العاملية، واتباع أحدث األساليب التكنولوجية الحديثة، في 

مختلف مجاالت الصحة، وعلى رأسها املعامل.
وأضاف أنه تم مناقشة التوسع في خدمات الفحوصات 
والتحالي���ل املقدمة للمواطنني م���ن خالل وحدات الرعاية 
الصحي���ة باملحافظات والبالغ عددها 5400 وحدة، وذلك 
ضم���ن مبادرة الرئي���س لدعم خدمات وح���دات الرعاية 
الصحية، بمختلف مراحلها، الفًتا إلى أن االجتماع تناول 
مناقشة التعاون فيما يخص تدريب العاملني باملعامل في 

مصر على إجراء الفحوصات الجينية املتطورة.
وحضر االجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير 
الصحة لش���ئون مب���ادرات الصحة العام���ة، والدكتورة 
نانسي الجندي، رئيس اإلدارة املركزية للمعامل، ومحمد 
ف���اروق، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 

موبيكا.

وزير الصحة يبحث سبل الشراكة مع »BGI« الصينية 
التوسع يف تقدمي خدمات التحاليل للمواطنني

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  15  يناير  2023  •  العدد  677

 ميجا وات ، مش����يرا إلى أن 
3باقى القدرات س����تدخل تباع����ا إلى أن تصل الى 3باقى القدرات س����تدخل تباع����ا إلى أن تصل الى 3

االف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.
مميزات 

  املهندس����ة صباح مشالى، رئيس 
الش����ركة املصرية لنقل الكهرباء، 
كش����فت بدورها  أن خط الربط 
الكهربائي بني مصر والسعودية 
له مميزات عديدة بخالف تبادل 
 آالف ميج����اوات بني البلدين 
أهمها السماح ملصر للريط مع 

 وأوضح����ت مش����الى   أنه من 
 املمي����زات الفنية ملش����روع 
الس����عودية  مع  الكهربائي  الربط 

 ميجا وات على 
الش����بكة املصرية فى وق����ت الذروة 

كبديل عن إنشاء محطات توليد كهرباء 
جديده تكل����ف الدولة مليارات الجنيهات، 

موضحة  أن هذا املش����روع يعتبر األكبر 

 وأش����ارت مش����الى، إلى أن املشروع يتضمن 
DC كيل����و متر على نظام DC كيل����و متر على نظام DC 300
للتغلب على اختالف الجهد فى مصر وفى السعودية 

وفي الس���ياق نفسه ، تلقت وزراة الكهرباء  عرضا
من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي 

بني البلدين باس���تثمارات تصل إلى 
دوالر .

وقالت مصادر حكومية في تصريحات 
إن  الع���رض ال���ذي قدمت���ه إيطاليا 
ملس���ؤولي الش���ركة املصري���ة لنقل 
الكهرب���اء التابعة ل���وزارة الكهرباء 

املصرية ش���مل توقيع مذكرة تفاه
لتنفيذ دراس���ات مش���روع الربط 

الكهربائي ب�
تتحمل إيطاليا تكلفة االستشارات 
وتقديم دراس���ة جدوى املش���روع 
لوزارة الكهرباء املصرية قبل اتخاذ 
قرار توقيع اتفاقية تنفيذ املشروع.
وتت���راوح الق���درات الكهربائي���ة 
املزمع تبادلها بني مصر وإيطاليا   

2500 ني�ني�ني ���� �ب��ب�
للمناقش���ات األولية والعرض املقد

من إيطاليا الذي يتضمن التزام تدبير 
التكلفة من بنوك إيطالية وجهات تمويل أوروبية.
وتأتي املفاوضات في وقت تعاني فيه أوروبا أزمة 
طاقة طاحنة لم تش���هدها منذ سنوات، بسبب نقص 
إمدادات الغاز الناتج عن تداعيات حرب روسيا على 

محمد شاكر

أ ش أ
أعلن رئيس ش���ركة مصر للطيران املهن���دس يحيى زكريا، 
إطالق مس���ابقة )ابتكار( بني العاملني بكل مجاالت وأنشطة 
الش���ركة القابضة والش���ركات التابعة لها، التي تهدف إلى 
تقدي���م أف���كار إبداعية تقت���رن بالكفاءة والفاعلية لترش���يد 

النفقات وتعظيم العائد بالشركة.
وأك���د املهندس يحيى زكريا -خالل رس���الته للعاملني- ثقته 
أن الش���ركة الوطنية زاخرة بثروة بشرية عظيمة من الطاقات 
واإلمكاني���ات والخبرات الفكري���ة واإلبداعية واملقومات التي 
تؤهلن���ا ألن نك���ون األفضل عاملي���ا، لذا أش���ارككم رؤيتنا 
االس���تراتيجية لع���ام 2023 الت���ي تهدف إلى خل���ق املزيد 
م���ن الحلول املبتك���رة إلدارة األعم���ال وتطويرها عن طريق 
االس���تفادة القصوى من املوارد البش���رية بالش���ركة، وذلك 

بالتواصل املباشر والفعال.
وقال “وم���ن هنا جاءت فكرة إطالق مس���ابقة )ابتكار( بني 
العاملني بكافة مجاالت وأنشطة الشركة القابضة والشركات 
التابع���ة لها والتي ته���دف إلى تقديم أف���كار إبداعية تقترن 
بالكف���اءة والفاعلي���ة لترش���يد النفقات، وتعظي���م العائد مع 
الحفاظ على تحس���ني ج���ودة الخدمات القائم���ة، وإضافة 
خدم���ات جديدة بما يس���هم ف���ي رضاء العم���الء الحاليني 

باإلضافة إلى جذب عمالء جدد«.
وأضاف “وتقديرا لألفكار اإلبداعية املش���اركة في املسابقة 

س���وف يتم اإلعالن ع���ن )جوائز مالية قيمة( بعد دراس���ة 
األفكار املرسلة ومدى إمكانية تنفيذ أي منها«.

واختتم رئيس مصر للطيران، رسالته للعاملني، قائال “ثقتي 
في قدرتك���م كبيرة على تقديم املزيد م���ن األفكار اإلبداعية 
والتي تس���هم ف���ي الحفاظ على تاريخ ه���ذا الكيان الوطني 
العري���ق وتقدي���م تجربة طيران إيجابية وآمن���ة لعمالئنا في 
جمي���ع أنح���اء العالم، وأحثكم على أن نتكاتف معا للس���ير 
بخطوات ثابتة نحو تنفيذ رؤيتنا وأهدافنا االستراتيجية في 
مجال تطوير خدمة العمالء لتعزيز تواجد ش���ركتنا الوطنية 
في قطاع النقل الجوي وتحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع 

على جميع العاملني«.

رئيس مصر للطيران: إطالق مسابقة ابتكار بني 
العاملني بكل مجاالت الشركة للقابضة
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أعلن���ت ش���ركة ب���روج، ش���ركة البتروكيماويات 
املتخصص���ة ف���ي توفير حلول البول���ي أوليفينات 
املبتكرة واملتنوعة، ع���ن اختيار موادها من البولي 
بروبيل���ني املختلط م���ن قبل استش���اري ومقاولي 
األعمال الهندس���ية واملش���تريات والتشييد للخط 
الثالث من مشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى في 

مصر لتصنيع خطوط أنابيب الصرف الصحي.
وس���تقوم بروج بتزويد الش���ركة املصرية األملانية 
بم���ادة البولي  للصناع���ات اإلنش���ائية )إيجيك( 
بروبيل���ني املختل���ط؛ لتصني���ع أنابي���ب الصرف 
الصحي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث ملش���روع 

مترو األنفاق.

»بروج« اإلماراتية تورد 
البولي بروبيلني املختلط 

ملشروع مترو أنفاق القاهرة

وج���ه وزير املالي���ة الدكتور محمد معيط  رس���ائل طمأنة  
ملجتمع األعمال، خالل مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب 
املصري���ة، الذي انعقد بعنوان: »االس���تثمار والتداعيات 
االقتصادي���ة العاملية، وآثاره���ا على الرؤية املس���تقبلية 
للمنظوم���ة الضريبي���ة«، وق���ال: »إنن���ا حريصون على 
اس���تقرار السياس���ات الضريبية، رغم قسوة التحديات 
االقتصادية العاملية، التى تتش���ابك فيه���ا تبعات جائحة 
كورونا، مع اآلثار الس���لبية للح���رب فى أوروبا، وتفرض 
ضغوًطا غير مس���بوقة عل���ى موازنات ال���دول بما فيها 
مص���ر، من حيث األعباء اإلضافية س���واًء نتيجة ارتفاع 
األس���عار العاملية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل فى 
الوق���ت الذى أصب���ح فيه وصول االقتصادات الناش���ئة 
لألس���واق الدولية، أكثر صعوبة وُكلفة فى ظل حالة عدم 
التيقن، ذات الصلة بحرب ال يعلم أحد مداها الزمني، أو 

نطاق تداعياتها«.
أضاف الوزير، أنه سيتم خالل الفترة القليلة املقبلة عقد 
مؤتمر مع رموز مجتمع األعمال، إلعالن وثيقة السياسات 

الضريبية للدولة خالل الخمس سنوات املقبلة.
أكد الوزي���ر، أننا ملتزم���ون باملس���ار الضريبي املحفز 
لالستثمارات املحلية واألجنبية؛ لتحريك عجلة االقتصاد 
على نحو مس���تدام؛ بما ُيس���هم فى تحقيق معدالت نمو 
مرتفع���ة، تنعكس ف���ى إرس���اء دعائم التنمية الش���املة 
واملس���تدامة، وتحس���ني معيش���ة املواطن���ني واالرتق���اء 
بمس���توى الخدمات املقدمة إليهم، ومد ش���بكة الحماية 
االجتماعية مع استهداف الفئات األكثر احتياًجا، واألولى 
بالرعاية، موضًحا أنن���ا ماضون فى تخفيف األعباء عن 
األنش���طة اإلنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع 
الصادرات، م���ع التركيز على القطاع���ات ذات األولوية؛ 
لتحقيق املستهدفات التنموية واالقتصادية وتوفير فرص 
العمل، وقد تم إجراء بعض التعديالت التش���ريعية خالل 
السنوات املاضية إلقرار املزيد من التيسيرات الضريبية 

للمجتمع الصناعي واإلنتاجي.
وق���ال الوزي���ر، إنه ال ني���ة لفرض ضرائ���ب جديدة على 
األنش���طة االقتصادية، وال مساس بسعر ضريبة األرباح 
التجاري���ة والصناعية، الفًتا إلى أنه تنفي���ًذا للتوجيهات 
الرئاس���ية، يجرى حالًيا إعداد مشروع قانون إلنهاء كل 
امللف���ات الضريبية القديمة املتراكم���ة، يرتكز فى جوهره 
على فلسفة قانون تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، التى تغطى 60% من الحاالت القديمة، 

وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية ل� 40% املتبقية.
أضاف الوزير، أننا ال نريد الدخول فى نزاعات ضريبية 
مع مجتمع األعم���ال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح 
فى امللفات الضريبية ، مش���يرا  إلى أن التحول الرقمي، 
سيظل ركيزًة أساسيًة فى مسار الدولة املصرية؛ لضمان 
منظوم���ة ضريبية أكثر تطوًرا ُتضاه���ي األنظمة العاملية، 
ترتكز على دور أكب���ر للذكاء االصطناعى فى رفع كفاءة 
التحصيل الضريبي، والتيس���ير على املمولني، من خالل 
تبس���يط وتوحيد وميكنة اإلج���راءات، خاصة أن األنظمة 
الرقمية أس���همت فى زيادة اإلي���رادات الضريبية خالل 
النص���ف األول م���ن العال���م املالى الحال���ى بمعدل نمو 
نص���ف س���نوي يقترب م���ن 20%، الفًتا إل���ى أن تكامل 
مع منظومة »اإليصال  منظومة »الفاتورة اإللكتروني���ة« 
اإللكتروني« ُيس���هم فى دمج االقتصاد غير الرس���مي، 
وتحقي���ق العدال���ة الضريبية، ومن ثم تعظي���م اإليرادات 
العام���ة للدول���ة، وخلق مس���احة مالي���ة لدع���م التنمية 
االجتماعية، وتخفيف حدة املوجة التضخمية العاملية على 

املواطنني األكثر فقًرا.
وأك���د الوزي���ر، أن هناك 260 ألف ش���ركة انضمت إلى 
منظومة الفاتورة اإللكترونية، وقد بلغ املتوس���ط الشهرى 
املرسل من الفواتير اإللكترونية 35 مليون وثيقة مميكنة، 
مش���دًدا على أنه لن يتم السماح بالتعامل مع أى جهات 
رس���مية بالدولة، أو رد الضريبة أو القيام باالستيراد أو 

التصدير إال للمسجلني بالفاتورة اإللكترونية. 
أوضح الوزير، أنه تم تطوير البنية التش���ريعية للمنظومة 
الضريبية؛ بما يوفر الغط���اء القانوني لعمليات التحديث 
وامليكنة وإعادة هندس���ة اإلجراءات بما ُيكسبها الحجية 
التش���ريعية، مع مراع���اة رؤية مجتم���ع األعمال فى كل 
تشريع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، 
م���ن خالل اعتم���اد منهجية الحوار املجتمعي املس���بق؛ 
تحقيًق���ا للمصلحة الوطنية، مؤك���ًدا أن قانون اإلجراءات 
الضريبية املوحد، وضع إطاًرا تشريعًيا ُيقنن اإلجراءات 
الضريبي���ة املوحدة املميكنة، التى تم تبس���يطها ودمجها 
ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على 
الدخ���ل، والضريبة على الدمغ���ة، والضريبة على القيمة 
املضافة، على النحو الذى ُيس���هم ف���ي إتاحة الخدمات 
للممولني أو املكلف���ني إلكترونًيا دون الحاجة للذهاب إلى 
املأموري���ات، من خالل ارتياد البوابة اإللكترونية ملصلحة 
الضرائب املصرية برقم التسجيل الضريبى املوحد لكل 

منهم الذى يتضمن كل أن���واع الضرائب الخاضع لها، 
وس���داد املدفوعات إلكترونًيا بإحدى وسائل الدفع غير 

النقدى.
ق���ال الوزي���ر، إن املنظومة اإللكتروني���ة الجديدة إلعداد 
وإدارة مرتبات ومس���تحقات العامل���ني التى تم تطبيقها 
عل���ى 8٧% من أجهزة الدول���ة، بمختلف القوانني املنظمة 
ألعماله���م؛ ُتس���هم فى توحي���د وميكنة قواع���د ومعايير 
وإجراءات احتس���اب »ضريبة كسب العمل والتأمينات« 
ش���هرًيا عبر نظام »payroll«؛ على نحو ُيس���اعد فى 
ضمان العدالة بني جميع العاملني، واملنافسة العادلة بني 
الش���ركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق املستهدفات 
املنش���ودة بتعزيز حوكمة املنظومة املالية للدولة، وإرساء 
دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول املالى، واستيداء 

مستحقات الخزانة العامة.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف في العام املالي 2023/ 
2024، رغم التحديات االقتصادية العاملية غير املسبوقة، 
تس���جيل معدل نم���و بنس���بة 5,5% من النات���ج املحلى 
اإلجمال���ي، وتحقيق فائ���ض أولي مس���تدام يصل إلى 
نح���و 2% في املتوس���ط، ووضع مع���دالت العجز والدين 
في مس���ار نزولي، الفًتا إلى أننا نستهدف خفض عجز 
املوازنة ليكون في مستويات 5% على املدى املتوسط، مع 
اس���تهداف تراجع معدل املديونية الحكومية إلى أقل من 

80% من الناتج املحلى اإلجمالي مع نهاية 202٧ .
تطوير وميكنة 

م���ن جانبه أش���اد الدكتور أحمد ش���وقى رئيس جمعية 
الضرائ���ب املصري���ة، ب���دور وزارة املالي���ة ف���ي تطوير 
وميكن���ة املنظومة الضريبية، بتطبيق الفاتورة اإللكترونية 
واإليص���ال اإللكترون���ي، واملعالجة الضريبي���ة بقانون 
املش���روعات املتوس���طة والصغيرة ومتناهي���ة الصغر، 
وقان���ون التجاوز ع���ن مقابل التأخير وانه���اء املنازعات 
الضريبي���ة؛ بما يس���اعد فى توس���يع قاعدة التس���جيل 
الضريبي، ودمج االقتصاد غير الرس���مي في االقتصاد 
الرس���مي، وتحقيق أعلى حصيل���ة ضريبية دون فرض 
أعب���اء جديدة عل���ى املمولني، موضًحا أن���ه حان الوقت 
إلص���دار قانون جديد للضريبة على الدخل، يتس���ق مع 
ميكنة املنظومة الضريبية، ويس���هم ف���ي تحقيق العدالة 

الضريبية املنشودة.
قال ياس���ر محارم أمني عام جمعية الضرائب املصرية: 
»نش���كر وزارة املالي���ة، عل���ى تطبيق النظ���م الضريبية 
املميكن���ة.. الفحص اللي كان بياخد 6 ش���هور تم خالل 

20 ساعة فقط« .
ضبطية قضائية 

كان رئي���س الوزراء  الدكت���ور مصطفى مدبولي،  التقي  
املستشار عمر مروان، وزير العدل، الستعراض مجموعة 
م���ن الضوابط الخاص���ة بحوكمة منح صف���ة الضبطية 

القضائية املُطبقة على قطاعات االستثمار واألعمال.
 وأش���ار رئي���س الوزراء إل���ى أن ه���دف االجتماع هو 
مناقش���ة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية 
القضائية للموظفني العموميني؛ ملنع حدوث أي تجاوزات 

أو تعنت من قبل القائمني على تطبيقها بقطاع االستثمار 
واألعمال، وذلك ضمن اإلجراءات التي تتخذها الحكومة 

لتيسير مناخ االستثمار.
 وع���رض وزير الع���دل، في هذا الس���ياق، مجموعة من 
الضوابط ملن���ح صفة الضبطية القضائي���ة والتي تتمثل 
ف���ي وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد االتفاق مع 
الوزي���ر املختص، وأن يكون للموظف املختص بالضبطية 

القضائية صفة املوظف العام.
 وقال املستش���ار عمر مروان: ُتمنح الضبطية القضائية 
لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص 
عليه���ا في القان���ون الذي يبي���ح منح صف���ة الضبطية 
القضائي���ة للموظف العام، كما ُتمنح الضبطية القضائية 
في دائ���رة االختصاص الوظيفي للموظ���ف العام طوال 

شغله الوظيفة املعنية. 
 وأشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية 
بعمل من األعمال املتعلقة بوظيفة املوظف العام، مضيفا: 
بالبناء على ما تق���دم، يتعني على الوزارات املعنية النظر 
في تنقية كش���وف حاملي صفة الضبطية القضائية في 

ضوء الضوابط السابقة. 
 وتط���رق وزير الع���دل، خالل االجتم���اع، إلى أن بعض 
ال���وزارات طلبت تنظي���م دورات تدريبي���ة لحاملي صفة 
الضبطي���ة القضائي���ة، ووج���ه رئيس ال���وزراء، في هذا 
الصدد، بالتوس���ع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل 
الجه���ات التي لديه���ا صفة الضبطي���ة القضائية، وعدد 
األش���خاص الذي���ن لديهم ه���ذه الصفة، م���ع ضرورة 
حصولهم على اعتماد م���ن وزارة العدل، وأن تكون لهم 

“كارنيهات” مؤمنة تحمل هذه الصفة. 
كما وّجه بإنش���اء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي 
ش���كاوى ضد من يتعسف في اس���تخدام هذه السلطة، 
عل���ى أن يتم عرض هذه الضواب���ط على مجلس الوزراء 

العتمادها رسميًا.
 وخ���الل االجتماع، اس���تعرض وزير الع���دل إحصائية 
تضمن���ت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية 
ع���ن الفترة من 1 يناي���ر 2020 حتى 30 نوفمبر 2022، 
وك���ذا إجمالي القرارات امللغاة والتي س���بق وأن منحت 
صف���ة الضبطية القضائية عن نف���س الفترة، فضال عن 
إجمالي ع���دد املوظف���ني العموميني املمن���وح لهم صفة 

الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.
 كم���ا اس���تعرض بيانا بق���رارات منح صف���ة الضبطية 
القضائي���ة الص���ادرة ل���وزارات: اإلس���كان واملراف���ق 
واملجتمع���ات العمراني���ة، والتنمي���ة املحلي���ة، واملالي���ة، 
والكهرب���اء، والثقافة، والتموين، وامل���وارد املائية والري، 
والتربي���ة والتعلي���م، والتعليم العالي والبح���ث العلمي، 
والنق���ل، والدفاع، والش���باب والرياض���ة، واالتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلومات، وكذا بي���ان بقرارات منح صفة 
الضبطي���ة القضائية الص���ادرة للمحافظ���ات وعدد من 

الهيئات.

قال أحمد كوج���ك، نائب وزير املالية واملتحدث باس���م 
وثيقة ملكية الدولة، إن الحوار الذي دار حول املسودات 
املتتابع���ة للوثيقة نتج عنه العديد من التغيرات اإليجابية 
فيها، مش���يرا الى ان الحكومة اختارت ش���كل الوثيقة 
السياس���ية وليس قانون أو ق���رار باعتبارها وثيقة حية 
قابل���ة للتعديل والتط���ور بالتجري���ب والتطبيق وامتداد 

الحوار املجتمعي بصفة دائمة بني ذوي الشأن، 
وأن الحكوم���ة اختارت ه���ذا االتجاه بعد 

استعراض تجارب دولية عديدة.
بحسب كوجك  فإن الوثيقة ليست الهدف 
النهائي لسياس���ة ملكي���ة الدولة الجديدة، 
بل تغطي فقط فترة من 3 إلى 5 س���نوات، 
وأنها حددت نطاق س���ريانها بشكل أكثر 
دقة وتفصيال من املسودات السابقة التي 

ظهرت منذ مايو املاضي.
ج���اء ذلك خالل  مؤتمر الجوانب القانونية 
والرقابي���ة لوثيقة سياس���ة ملكي���ة الدولة 

ال���ذي نظمت���ه- الثالثاء املاضي-  ش���ركة 
طيبة لالستش���ارات بالتعاون مع 14 من كبرى مكاتب 
املحام���اة واالستش���ارات القانونية في مص���ر، وذلك 
بحضور جمع كبير من الخبراء القانونيني واملس���ئولني 
التنفيذي���ني املهتمني بالنقاش حول الوثيقة وآثارها على 
املش���هد االقتصادي وملف جذب االس���تثمار األجنبي 

واملحلي.
وفي مستهل املؤتمر قال د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس 
الوزراء ووزير التعاون الدولي األس���بق ورئيس املؤتمر، 
إن الوثيق���ة وضع���ت قواعد وأطر جدي���دة لتحديد دور 
الدولة في االقتصاد، وأنها في شكلها األخير عبرت عن 
استجابة الدولة للعديد من املالحظات واملقترحات املهمة 
الت���ي أبديت خالل فترة الح���وار املجتمعي املتخصص 
حولها، وأن املؤتمر ال يهدف فقط ملناقش���ة كيفية تطبيق 
الوثيقة، بل أيضا إلى إيجاد مساحة للحوار حول قانون 

األعمال في مصر من منظوره الواسع.

وم���ن جهته؛ أك���د أيمن س���ليمان، الرئي���س التنفيذي 
لصن���دوق مصر الس���يادي، عل���ى الدع���م املطلق من 
الصن���دوق الندم���اج القطاع الخاص في اس���تثمارات 
جديدة على مستوى قطاعات الدولة املختلفة وباألخص 
القطاعات الجديدة التي تسلط وثيقة ملكية الدولة الضوء 

عليها لتعظيم االستفادة منها على املستوى القومي.
وأضاف س���ليمان في كلمته أن الصندوق 
الفرص  اس���تخالص  عل���ى  يعم���ل 
الخ���اص  للقط���اع  االس���تثمارية 
ويتواصل بش���كل منفتح مع الدولة 
لتحفي���ز االس���تثمارات في مختلف 
القطاعات، مشددا على أن الحوكمة 
واإلعداد القانوني املنضبط والكامل 
لعق���ود التخ���ارج أو الخصخص���ة 
أو الش���راكة م���ع القط���اع الخاص 
الدولة  س���تحمي  بمختلف ص���وره 
م���ن أي آثار س���لبية تتخ���وف منها 
والتعويض���ات،  الدول���ي  كالتحكي���م 
مشيرا أيضا إلى أهمية املحفزات التشريعية للبورصة 

املصرية الجتذاب املستثمرين.
وش���هد املؤتمر عقد 4 ندوات نقاشية، كانت أوالها عن 
الخصخصة وآلياتها القانونية، أدارها املحامى س���عيد 
حنفى، وخاللها تحدث املحامى ياسر هاشم واملحامى 

عبدالجواد.
وقال هاشم إنه كان يفضل صدور الوثيقة فى شكل قرار 
م���ن رئيس الوزراء ليأخذ طبيعة إلزامية وحجية قانونية 
وفى الوقت ذاته يسهل تعديلها، مشيرا إلى أهمية اتباع 
أش���كال جديدة ومرنة من التعاقد والشراكة مع القطاع 
الخاص وإزالة القيود على اس���تغالل العقارات التابعة 
للكيانات محل التخارج، موضحا أن بعض الطروحات 
الحكومي���ة ال تحقق الفائدة املرج���وة منها، وهى جذب 
االستثمار األجنبى بسبب تقدم جهات حكومية مصرية 
لها فقط. بينما قال عبدالجواد إنه يتوجب ضمان كفاءة 

وحياد األجهزة الحكومية وعدم ترتيب التزامات إضافية 
غير محسوبة على املستثمر بعد إتمام التخارج، مقترحا 
االستعانة بشركات خاصة على حساب املستثمر إلتمام 
العملي���ات الفني���ة التخصصية، وضرورة حس���م ملف 

الضرائب املتأخرة على الكيانات املتخارج منها.
ثم ناقش���ت الندوة الثانية نظم الش���راكة بني القطاعني 
الع���ام والخاص وأداره���ا املحامى محم���د األهوانى، 
وتح���دث فيها املحامى زياد ج���اداهلل واملحامى محمد 
هزاع. أعرب جاداهلل عن تفضيله لتجنب مركزية القرار 
بالنسبة لعقود الشراكة بناء على قانون الشراكة املعدل 
مؤخرا، وذلك بهدف تس���ريع اإلج���راءات، مع ضرورة 
تحل���ى الجهات التنفيذية بش���فافية كاملة وإتاحة جميع 
املعلومات التى تحقق للقط���اع الخاص الدراية الكاملة 
بظروف املش���روع مح���ل التعاقد والش���روط القانونية 

املرتبطة به.
فيما قال ه���زاع إن تعديالت قانون الش���راكة األخيرة 
محم���ودة وتس���هل عمليات الترس���ية، س���واء بالتعاقد 
املباشر أو باملبادرة الخاصة من القطاع الخاص، أو من 
خالل التأهيل املجمع لعدد من املش���روعات، متوقعا أن 
تنتشر تعاقدات الشراكة أكثر من املاضى فى القطاعات 
التى ليس���ت لها قوانني منح التزام. كم���ا أفرد املؤتمر 
ن���دوة لحماية املنافس���ة وأثر قانونها عل���ى العالقة بني 
القطاع الخاص والدولة، أدارتها املحامية هبة رس���الن، 

وتحدث فيها د. خالد عطية، واملحامى يحيى شاهني.
وأكد عطية أهمية املبادئ التوجيهية املذكورة فى الوثيقة 
بش���أن املعاملة املتكافئة والحياد التنافسى، طارحا فى 
نفس الوقت تس���اؤالت حول بعض املصطلحات ووضع 
الهيئ���ات االقتصادي���ة نظرا لعدم ج���واز وضعها على 
نفس مس���توى الش���ركات، وغموض ما وصفته الوثيقة 
ب�»الحي���اد الضريبى« نظ���را ملا تتمتع ب���ه العديد من 

أصول الدولة من معاملة ضريبية خاصة.

برلماني يقترح بإنشاء بنك 
استثمار متكامل لتنفيذ 
خطط الدولة االستثمارية

باستثمارات 410 ماليين.. تنفيذ 
4 خطوط كهرباء لخدمة المنطقة 
الصناعية الثامنة بالسادات

»الصندوق الدوار لترشيد 
الطاقة« يمول مشروعات 
باستثمارات 7.6 مليون 
جنيه بشمال سيناء

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو 
مجلس النواب، إلى املستشار 
حنفي جبالي، رئيس املجلس، 
باقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك 
استثمار متكامل لتقديم دور 
فاعل في تنفيذ خطط الدولة 
االستثمارية، موضًحا أن يتولى 
بنك االستثمار املتكامل دعم 
املجاالت االستثمارية التي ترغب 
الدولة املصرية في تعزيزها، 
وإعداد خرائط أو خطط متكاملة 
لدعم املشروعات اإلنتاجية التي 
تريد مصر التوسع فيها من خلل 
توفير الخامات الخاصة بها، 
وإعداد دراسات عن هذه املشارع 
واألماكن التي تصلح إلطلق 
املشروعات الخاصة بها، وعدد 
العمالة التي تحتاجها، وتكلفة 
املشاريع، واألرباح املتوقعة، 
والحوافز التي تقدمها الحكومة 
على املشروع، على أن تكون هذه 
الدراسات متاحة للمستثمرين 
املحليني واألجانب أيضا.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية، إنه جاٍر تنفيذ 4 
خطوط كهرباء جديدة لربط 
املحطات الكهربائية بمدينة 
السادات، باستثمارات قيمتها 
410 مليني جنيه، لخدمة املنطقة 
الصناعية الثامنة والتى تحتوى 
على 1076 قطعة صناعية 
بمختلف األنشطة، وكذلك خدمة 
أراضى توسعات االمتداد السكني 
للمدينة.
وأكد وزير اإلسكان، أن مدينة 
السادات تعد قبلة ملختلف 
األنشطة االستثمارية الصناعية 
والسكنية والتعليمية والتجارية 
والترفيهية؛ نظًرا ملوقعها 
االستراتيجي املتميز، وارتباطها 
بالعديد من محافظات الدلتا.
ومن جهته، أوضح رجب ساملان، 
رئيس جهاز تنمية مدينة 
السادات، أن هذه الخطوط هي: 
خط ربط محطة االمتداد بـ/إيتاي 
البارود بقدرة 220 ك/ڤ، وخط 
ربط محطة الصناعية الثامنة 
باالمتداد بقدرة 220 ك/ڤ، وخط 
النوبارية/بشاي “دخول - خروج” 
لربط املنطقة الصناعية الثامنة 
لخدمة 1076 قطعة صناعية.

أعلن الصندوق الدوار للتنمية 
االقتصادية وترشيد الطاقة 
للمشروعات في محافظة شمال 
سيناء، املوافقة على تمويل 695 
مشروًعا بقيمة تصل الى أكثر من 
7.6 مليون جنيه حتى نهاية شهر 
أكتوبر املاضي.
وأكد محمد عبد الفضيل شوشة، 
محافظ شمال سيناء، أن ذلك يأتي 
في إطار اهتمام الدولة وتوجهات 
القيادة السياسية بدعم األنشطة 
االقتصادية ورفع مستوى املعيشة 
وزيادة دخول األسر الفقيرة 
ومحدودي الدخل، بجانب توفير 
فرص عمل للشباب لحل مشكلة 
البطالة، مشيًرا إلى أن هناك 
تيسيرات مقدمة من الصندوق 
لتمويل مشروعات املواطنني في 
مختلف املجاالت.
وأوضح املحافظ، أنه يتم صرف 
القروض اللزمة حسب طبيعة 
ونوعية املشروع )بدون فوائد( 
ونظير رسوم إدارية فقط ال تتعدى 
4٪، ويتم السداد على أقساط 
ملدة 36 شهرا، كما يتم االهتمام 
بمشروعات البيت املنتج ملا لها 
من تأثير على توفير فرص العمل، 
وزيادة دخل األسرة وتشجيع 
اإلنتاج، وأنها تضم العديد من 
املشروعات املنتجة.
ومن جانبه، أكد أسامة الشريف، 
مدير عام اإلدارة العامة لإلنتاج 
والشئون االقتصادية بشمال 
سيناء أنه تمت املوافقة على 
تمويل 695 مشروعا في مختلف 
املجاالت على مستوى مراكز ومدن 
املحافظة بتكلفة تبلغ 7 مليني 
و626 ألف جنيه، مضيًفا أنه تم 
اضافة نشاط تجارة املستلزمات 
املنزلية إلى املشروعات التي يتم 
تمويلها.

عمرو طلعت يبحث مع »ناسكوم« الهندية التعاون يف 
صناعة التعهيد واخلدمات العابرة للحدود

بح���ث الدكت���ور عم���رو طلع���ت، وزي���ر االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، مع ش���يفندرا س���يناغ نائب 
الرئيس ورئيس تنمية التجارة العاملية ملنظمة ناسكوم 
»NASSCOM«، في العاصمة الهندية نيودلهي، 
سبل التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية، وتنمية 
صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود من خالل 
التنسيق بني هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 

»ايتيدا«، ومنظمة ناسكوم.
وأبدى أعضاء منظمة ناسكوم استعدادهم للتعاون مع 
الشركات املصرية العاملة في مجاالت التكنولوجيا، 

والتي تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
وش���هد اللقاء حضور عدًدا من الشركات من أعضاء 
املنظمة التي تضم أكث���ر من 3 آالف عضو، يقدمون 
90% من إي���رادات صناعة خدم���ات تعهيد األعمال 
التجارية وتكنولوجيا املعلومات في الهند، وتوفر هذه 
الصناعة أعلى نس���بة توظيف ف���ي القطاع الخاص 

بالهند.
كما بحث الوزير، م���ع رانجان بانيرجى مدير املعهد 
أح���د أفضل املعاهد   »IIT« الهن���دي للتكنولوجيا
على مس���توى العالم في بناء القدرات بمجال تطوير 
البرمجيات واألنظمة، تبادل الخبرات، وإقامة شراكات 
دولي���ة في مجال إع���داد البرام���ج التدريبية وتأهيل 
الكوادر املتخصصة في علوم االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، كما ش���هد اللق���اء بحث أوجه التعاون مع 
جامعة مصر للمعلوماتية ومعهد تكنولوجيا املعلومات 

ITI في التدريب والتعليم األكاديمي املتخصص.
وفي سياق متصل، زار عمرو طلعت، والوفد املرافق 

ل���ه، مركز تكنولوجي���ا البرمجيات ف���ي دلهى، حيث 
التقى أرافين���د كومار، املدير العام ملراكز تكنولوجيا 
البرمجي���ات ف���ي الهن���د )STPI( التابع���ة لوزارة 
اإللكتروني���ات وتكنولوجيا املعلومات الهندية واملعنية 
بتهيئة بيئة داعمة للش���ركات الناش���ئة بالتعاون مع 
الصناعة والجه���ات األكاديمية وبدع���م من القطاع 
الخاص ولديها 33 مركًزا منتشرين في أنحاء الهند 

حيث يختص كل مركز بإحدى التكنولوجيات.
واتف���ق الجانب���ان على تعزيز التعاون املش���ترك في 
مج���االت تطوير البرمجيات، ودعم واالبتكار والبحث 
والتطوير، وتنمية الش���ركات الناشئة وذلك في إطار 
جهود الدول���ة املصرية لتهيئة بيئ���ة محفزة لإلبداع 
الرقم���ي وريادة األعمال في كاف���ة أنحاء الجمهورية 

من خالل نشر مراكز إبداع مصر الرقمية

رضوى عبداهلل

تفقد محم���د صالح الدين مصطفى، وزير الدولة لإلنتاج 
الحربي، ش���ركة أبو زعبل للصناعات الهندسية )مصنع 
100 الحربي( التابعة لوزارة اإلنتاج الحربي، يرافقه عدد 

من املسؤولني بالوزارة والهيئة القومية لإلنتاج الحربي.
واطلع وزير الدولة لإلنتاج الحربي على املوقف التنفيذي 
للمش���روع�ات الجاري واملخطط تنفيذها بواس���ط�ة »أبو 
زعبل للصناعات الهندس���ية«، كما تفق���د خطوط اإلنتاج 
داخل الش���ركة، الفتًا إلى أنها تختص بتلبية احتياجات 
القوات املس���لحة من األعي���رة املختلفة للمداف���ع الثقيلة 
واملتوس���طة، وكباري االقتحام س���ريعة اإلنشاء والصلب 
املخص���وص ومنتجاتها الحديثة من الصلب املدرع الذي 
يعتبر منتًجا اس���تراتيجًيا يمثل أس���اس صناعة املعدات 

القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات.
وتفق���د تصنيع العدي���د من املنتج���ات الهندس���ية التي 
ُتس���تخدم في عدة مش���روعات قومية مثل ألواح الصلب 
املدرفلة على البارد والس���اخن، وع���روق البيلت للحديد 
والصلب ومكون���ات مصانع تحويل القمامة إلى س���ماد 
عضوي وخزانات املي���اه والوقود املقاوم���ة للصدأ التي 
يتم تصنيعها وفًقا ألحدث الوس���ائل التكنولوجية وبأعلى 
معايي���ر الجودة العاملية، مش���يًرا إلى أن الش���ركة تتميز 
بتواف���ر خطوط إنت���اج تضاهي خطوط اإلنت���اج العاملية 

وعمالة مدربة على أعلى مستوى.
وح���رص الوزير على االس���تماع إلى رؤس���اء القطاعات 
والعاملني بالشركة وأجاب عن استفساراتهم، مؤكًدا على 
أن الوزارة تس���عى إلى التطوير الدائم واالس���تثمار في 

العمالة، وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية، 
وإعطاء الفرصة للشباب لتولي املناصب القيادية.

وش���دد على أهمي���ة التعاون ما بني الش���باب وأصحاب 
الخب���رات لتطوير األداء بالش���ركة، مؤك���ًدا على اهتمام 
وزارة اإلنت���اج الحرب���ي بتوط���ني أح���دث تكنولوجيات 
التصني���ع في خطوط اإلنت���اج داخل ش���ركاتها التابعة 
لزي���ادة املكون املحلي، وتحقي���ق قيمة مضافة لالقتصاد 
القوم���ي إلى جانب الس���عي نحو تحقي���ق االكتفاء ذاتًيا 
من الصناعات الحيوية، ومنها على س���بيل املثال الصلب 
امل���درع املنت���ج بأكثر من ُس���مك لتف���ادى أي حظر على 
توريده قد ُيفرض من جانب الجهات الخارجية املنتجة له.

ت���رأس طارق امل���ال، وزير البت���رول والثروة املعدنية، ورش���ة 
عمل للتنس���يق بني قطاعي التعدين والصناعة؛ لبحث الفرص 
االس���تثمارية باملنطقة االقتصادية للمثل���ث الذهبي، مؤكًدا أن 
الورش���ة ه���ي ترجمة فعلية لتنفي���ذ توجهات الدول���ة في هذا 
امللف الهام الذى يحظى بعناية خاصة من القيادة السياس���ية 
والحكومة، وأن الجميع مس���ئول عن نجاح هذا املشروع الذي 
يت���م العمل على تحديد أولويات االس���تثمار في كل منطقة من 

مناطقه، في ضوء املقومات املتوفرة ومتطلبات التنمية.
وأض���اف املال، أن تنمي���ة منطقة املثل���ث الذهبي تحتاج 
مشاركة كل جهات وقطاعات الدولة ذات الصلة باملنطقة، 
وأنه في ظل الجمهورية الجديدة وما يتوافر من دعم لهذا 
املشروع يعجل من اإلسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة 
في جذب االس���تثمارات لتنمية تلك املنطقة، مؤكًدا أهمية 
العمل على زيادة كفاءة البنية األساس���ية وتحقيق أقصى 
اس���تفادة من الثروات التعدينية الت���ي تزخر بها املنطقة، 
والت���ي يمك���ن أن تكون مصدًرا رئيس���ًيا ضمن مصادر 

تحقيق القيمة املضافة في االقتصاد القومي املصري.
كما اس���تعراض خالل الورش���ة اس���تراتيجية قطاع التعدين 
والخريطة االس���تثمارية لقطاع التعدين حتى عام 2040 ورؤية 
ال���وزارة لدورها في تنمية منطقة املثل���ث الذهبي وخطتها في 
تعظيم اإليرادات واس���تمرارها في إط���الق املزايدات العاملية 
وسياس���ات تحقيق القيم���ة املضافة ومذك���رات التفاهم التى 
توض���ح دور كل جهة فى التنمية، ودور هيئ���ة الثروة املعدنية 

وعملها على تأكيد االحتياطيات التعدينية باملنطقة.
كما تم خالل ورش���ة العمل إدارة مناقش���ة ح���ول نقاط القوة 
والضعف والفرص والتحديات، شهدت التأكيد على أن خطوة 
تقييم وتأكي���د االحتياطيات التعدينية هي إحدى النقاط الهامة 
ف���ي خطة التروي���ج للمنطقة في ظل توافر الث���روات التعدينية 
باملنطق���ة، وأن املزايدات العاملية الت���ي طرحتها وزارة البترول 

والثروة املعدنية خالل الفترة األخيرة أوجدت نش���اًطا وحيوية 
في مجال البحث واالستكش���اف عن الث���روات املعدنية بهذه 

املنطقة الواعدة.
وأكد املال، أهمية االنفتاح على األفكار القابلة للتطبيق والتنفيذ 
واالتفاق على خريطة طريق لتنمي���ة املثلث الذهبى وتوفير كل 
مقوم���ات االس���تدامة واملرونة، مع مراع���اة أن تتضمن خطة 
التنمي���ة عناية خاصة بتوفير الكوادر البش���رية وبناء قدراتها 
الثقافية والتعليمية واملهارية بما يمكنها من أن تكون عناصرًا 

فاعلة يمكن البناء عليها فى جذب االستثمارات.
كم���ا لفت إلى أهمية مش���اركة وزارة البيئ���ة في الحوار 
القائ���م حول تنمي���ة منطقة املثلث الذهب���ي في ظل الدور 
اله���ام للتواف���ق البيئى فى جذب االس���تثمارات، موجًها 
بالعم���ل على حوار بناء على نق���اط القوة التى تتميز بها 
املنطقة لإلس���راع بوضع مخرجات تمكن من اس���تدامة 
العمل والتنمية، ومش���يًرا إلى أهمي���ة التركيز على إقامة 
منطق���ة صناعية للتعدي���ن تكون نموذًج���ا إلقامة مناطق 

صناعية أخرى وفًقا للخامات التعدينية املتاحة.

 وزير اإلنتاج احلربي: نسعى لتوطني التصنيع لتحقيق 
االكتفاء ذاتًيا من الصناعات احليوية

ورشة عمل تناقش تنمية »املثلث الذهبي«  و اخلريطة 
االستثمارية لقطاع التعدين حتى عام2040

    عقد مؤتمر مع رموز مجتمع األعمال إلعالن وثيقة السياسات 
الضريبية للدولة خالل الخمس سنوات المقبلة

  ال نية لفرض ضرائب جديدة على األنشطة االقتصادية وال مساس 
بسعر ضريبة األرباح التجارية والصناعية 

داليا أحمد

آليات جديدة ملشاركة الشركات املصرية فى جهود إعادة إعمار العراق

أك���د أحم���د نايف الدليمي، س���فير جمهوري���ة العراق لدى 
مصر، أنه س���يتم العم���ل خالل الفترة القادم���ة على آليات 
جديدة لتعزيز مش���اركة الشركات املصرية فى جهود إعادة 

اإلعمار فى العراق.
جاء ذلك خالل لقاء عق���ده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء املصري، مع س���فير جمهوري���ة العراق لدى مصر، 
حي���ث أكد مدبولي، على أهمية بذل املزيد من الجهود خالل 
الفترة املقبلة؛ لتفعيل االتفاقي���ات ومذكرات التفاهم املوقعة 

بني البلدين، وكذلك تس���ريع وتيرة التعاون املتعلقة بمشاركة 
الشركات املصرية في جهود البناء وإعادة اإلعمار في ربوع 

العراق.
وتطرق س���فير الع���راق إلى التحضي���رات الجاري���ة لعقد 
اجتماع���ات اللجن���ة العليا املش���تركة بني مص���ر والعراق، 
مس���تعرضًا أهم املوضوعات املقت���رح أن يتم تناولها خالل 

االجتماعات.

10 رسائل حكومية لطمأنة مجتمع املال واألعمال  

قانونيون واقتصاديون يناقشون التعديالت التشريعية املطلوبة لتفعيل 
وثيقة سياسة ملكية الدولة وأثرها علي مناخ االستثمار 

االستثمار األجنبى بسبب تقدم جهات حكومية مصرية 
اسامة السيدلها فقط. بينما قال عبدالجواد إنه يتوجب ضمان كفاءة 

 وزير المالية :  استقرار السياسات الضريبية وملتزمون بالمسار الضريبي 
المحفز لالستثمارات المحلية واألجنبية 
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هيئة قناة السويس تنجز 37% من 
أعمال التكريك ببحيرة البردويل.. 

وتعلن بدء تطوير البوغاز الغربي

تنفذ هيئة قناة السويس أعمال التكريك ببحيرة البردويل 
من خالل شركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة 
للهيئة، ضمن جه���ود تطوير البحيرة بمحافظة ش���مال 
س���يناء؛ لزيادة املس���احة املس���تغلة للصيد في البحيرة 
وزيادة إنتاجيتها، وتنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 

السيسي، باستعادة الدور الحيوي للبحيرات املصرية.
وأكد بيان هيئة قناة الس���ويس، أن نس���بة إنجاز أعمال 
التكريك باملشروع بلغت 37%، ومن املستهدف الوصول 
إل���ى إجمالي نات���ج تكريك قدره 36 ملي���ون متر مكعب 

بنهاية العام الجاري.

ت���رأس مصطف���ى مدبول���ي، رئي���س مجلس 
ال���وزراء، ونظي���ره الصومال���ي، حمزة عبدي 
بري، جلس���ة مباحثات موس���عة؛ لبحث سبل 
تعزي���ز عالق���ات التع���اون ب���ن البلدين في 
املجاالت املختلفة، ش���ارك فيها محمد مختار 
جمعة، وزير األوقاف، ورانيا املش���اط، وزيرة 
التعاون الدولي، ومحمد أيمن عاش���ور، وزير 
التعلي���م العال���ي والبح���ث العلم���ي، ونيفن 
الكيالن���ي، وزي���رة الثقافة، والس���فير محمد 
الب���دري، مس���اعد وزير الخارجية للش���ئون 

اإلفريقية.
وتط���رق رئيس الوزراء، إلى ما ش���هده العام 
املاض���ي م���ن تواص���ل رفيع املس���توى بن 
البلدي���ن، بما ف���ي ذلك الزي���ارة التي قام بها 
الرئيس حسن ش���يخ محمود، إلى مصر في 
يوليو 2022، وكذا االتصال الهاتفي الذي تم 
في سبتمبر 2022 بن رئيسي البلدين، فضاًل 
ع���ن اللقاء ال���ذي تم بن الرئي���س عبدالفتاح 
السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس حسن 
ش���يخ محمود، رئي���س جمهوري���ة الصومال 
الفيدرالية، على هامش القمة العربية بالجزائر.
وأش���ار مدبولي، إلى أن مصر تتابع عن كثب 
التطورات السياسية والتنموية في الصومال، 
ُمعرب���ا ع���ن تضام���ن الدول���ة املصري���ة مع 
التحدي���ات التي تواج���ه جمهورية الصومال، 
الس���يما تلك املتعلقة باألوضاع املعيشية في 
ظل أزمة الجفاف الحادة القائمة، وكذا جهود 

مكافحة اإلرهاب.
وفيما يتعلق بالتعاون االقتصادي املش���ترك، 
أش���ار رئيس الوزراء إل���ى أن الصومال لديه 
فرص واعدة على صعيد التجارة واالستثمار، 
وبش���كل خاص في مجاالت الزراعة واإلنتاج 
الحيوان���ي والس���مكي، وهو م���ا يفتح فرصًا 

للتعاون بن البلدين في هذه املجاالت.
وأوضح مدبولي، أن قطاع املقاوالت املصري 
لدي���ه خبرات كبيرة في مج���ال إعادة اإلعمار 
ومشروعات البنية التحتية، مستفيدا بتواجده 
القوي ليس فقط في الشرق األوسط ولكن في 
عدد كبير من البلدان األفريقية، مؤكدا حرص 

الدول���ة املصرية على التواج���د بقوة في هذا 
القطاع بالصومال خالل املرحلة املقبلة. 

كم���ا تطرق رئي���س الوزراء إلى س���بل تعزيز 
التعاون الدبلوماس���ي املش���ترك بن البلدين. 
وكذلك ُمتابع���ة مصر عن كثب للتطورات ذات 
الصلة بتفعيل دور بعثة االتحاد اإلفريقي في 
.»»ATMIS الصومال في صيغتها الجديدة

وفي مجال التعاون االقتصادي، أشار رئيس 
الوزراء الصومالي، إل���ى أن الصومال لديها 
ثروة حيوانية تقدر ب�40 مليون رأس ماش���ية، 
باإلضاف���ة إل���ى 8.5 مليون هكت���ار أراض 
زراعية، معربا عن تطلع الصومال لالستفادة 
من الخبرات املصرية في مجاالت االس���تثمار 
وك���ذا  والس���مكي،  والحيوان���ي  الزراع���ي 
االستفادة من الخبرات املصرية في استخدام 
التكنولوجي���ا ف���ي مج���ال تقدي���م الخدمات، 
ومجال الرعاي���ة الصحية، ومراك���ز األمومة 

والطفولة، والبنية التحتية والطاقة املتجددة.
فيما أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى 
اهتمام الجانب املصري بالتعاون في مجاالت 
الث���روة الحيواني���ة والس���مكية والزراعي���ة، 
حيث ت���م اعتماد 4 محاجر بيطرية لتس���هيل 
اس���تيراد املاش���ية، منوها كذلك إل���ى الدور 
ال���ذي تلعب���ه وزارة الزراعة في مج���ال بناء 
القدرات الصومالية من خالل عقد العديد من 
الدورات التدريبي���ة وورش العمل في املراكز 
التابع���ة لل���وزارة، كم���ا تطرق إل���ى إمكانية 
التعاون املشترك في مجال اللقاحات البيطرية 

والسمكية. 
وأشارت رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدولي، 
إلى إمكانية التعاون م���ع الجانب الصومالي 
في مجال التمويل املناخي من خالل الشركاء 
الدولين، حيث يمكن العمل على صياغة خطة 
عمل من خالل مؤسس���ات التموي���ل الدولية 
واالس���تفادة م���ن عضوي���ة مصر ف���ي هذه 

املؤسسات.

عقدت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، بالتعاون 
مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ورشة عمل رفيعة 
املس���توى بعنوان »توطن أهداف التنمية املستدامة 
على مس���توى املحافظات املصرية: إع���داد التقارير 
املحلي���ة الطوعية« بحضور الدكتورة هالة الس���عيد، 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، اللواء هش���ام 
آمنة، وزير التنمية املحلية، أليس���اندرو فراكاس���تي، 
املمث���ل املقيم لبرنام���ج األمم املتح���دة اإلنمائي في 
مصر، اللواء خيرت ب���ركات، رئيس الجهاز املركزي 
للتعبئ���ة العامة واإلحصاء، والدكت���ور أحمد كمالي، 
نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد 
الوزيرة لشئون التنمية املستدامة، وبحضور عدد من 
املحافظن، وقي���ادات الوزارتن، ممثلي مؤسس���ات 

محلية ودولية.
وخ���الل كلمته���ا قال���ت وزي���رة التخطي���ط والتنمية 
االقتصادية، إن أهمية الورش���ة تكمن فيما تتيحه من 
فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض أفضل 
املمارس���ات والدروس املس���تفادة والتحديات؛ وذلك 
بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، 
خاصة على املس���توى املحلي، من أج���ل دفع عجلة 
النمو والعمل على تحقيق التنمية املحلية املس���تدامة 
وتعزيز املرون���ة والتنمية اإلقليمي���ة املتوازنة، مؤكدة 

تركيز الدولة املصرية على ذلك الهدف.
وأكدت الس���عيد، أن الدولة املصري���ة تولي اهتماًما 
متزاي���ًدا بعملي���ة التوط���ن املحلي أله���داف التنمية 
املس���تدامة مل���ا لها م���ن أثِر داع���م لتحقي���ق النمو 
االحتوائ���ي واملس���تدام والتنمية اإلقليمي���ة املتوازنة 
باعتبارهم���ا من الركائ���ز األساس���ية  لرؤية مصر 
2030، مضيف���ة أن الدولة املصرية تواصل جهودها 
بالتعاون مع جميع ش���ركاء التنمي���ة؛ لوضع وتنفيذ 
سياس���ات قائمة على األدلة؛ لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة على املستوى املحلي.
وأوضحت أن أهداف التنمية املستدامة ال تنفصل عن 
أهداف الدولة، الفتة إلى أن الدولة تعمل على أهداف 
رئيس���ية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، توفير 
ف���رص عمل الئقة، متابع���ة أن تلك األهداف تتفق مع 

األهداف ال�17 األممية.
وأشارت إلى أن أن وزارة التخطيط شرعت بالتعاون 
م���ع مركز املعلوم���ات ودعم اتخاذ الق���رار بمجلس 
ال���وزراء واملجل���س الوطن���ي املصري للتنافس���ية، 
والجه���از املرك���زي للتعبئ���ة العام���ة واإلحص���اء، 
في مش���روع َطموح لتطوير أول مؤش���ر لتنافس���ية 
املحافظات املصرية، وهو مؤش���ر تم تصميمه ليكون 
أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسن األداء 
التنموي في املحافظات، متابعه أن املؤشر يهدف إلى 
تمهيد الطري���ق لزيادة إنتاجي���ة املحافظات، وتوفير 

بيئة مناس���بة لالس���تثمار، وتعزيز النمو الشامل من 
خالل التكامل اإلقليمي واملساهمة في التنمية الوطنية 
وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى 
الهدف االس���تراتيجي األعم واألش���مل وهو تحقيق 

التنمية املستدامة.
وتناولت السعيد، الحديث حول قانون التخطيط العام 
والذي يع���زز مبدأ الالمركزي���ة، موضحة أن تطبيق 
الالمركزية يصاحبه تحديان رئيسيان واملتمثالن في 
تحدي البيئة املؤسسية والبشرية، مشيرة إلى أهمية 
عنص���ر التدريب عند تطبي���ق الالمركزية، وموضحة 
أن مصرجاءت ضم���ن 10 دول في العالم فقط التي 
قدم���ت ثالثة تقارير طوعية ترصد التقدم اُلمحَرز في 
سبيل تحقيق أهداف التنمية املستدامة على املستوى 
الوطني، وأنه س���يتم التركيز خالل ال���دورات املُقبلة 
للمنتدى السياس���ي رفيع املستوى على تقديم تقارير 

طوعية محلية على مستوى املحافظات.
كما اس���تعرضت املش���روع القومي لتنمية األس���رة 
املصري���ة ال���ذي ت���م إطالق���ه تح���ت رعاي���ة رئيس 
الجمهورية، كمش���روع تنموي متكامل والذي يهدف 
إل���ى ضبط مع���دالت النمو الس���كاني م���ع االرتقاء 
بخصائص السكان، مؤكدة أنه ال يمكن تحقيق تقدم 
أهداف التنمية املستدامة بدون تحقيق ضبط ملعدالت 
النمو الس���كاني وتحقيق موازنة ب���ن معدالت النمو 
الس���كاني واملوارد الطبيعية املوجودة على املستوى 

القومي وعلى مستوى املحافظات.
وم���ن جانبه، أكد اللواء هش���ام آمنة، وزي���ر التنمية 
املحلي���ة، أن���ه تنفي���ًذا لتكليفات الرئي���س عبدالفتاح 
السيس���ي نحو توطن أه���داف التنمية املس���تدامة، 
تولي الدولة املصري���ة اهتماًما متزايًدا بعملية توطن 
أهداف التنمية املس���تدامة؛ ملا لها من أثر في تحقيق 
النمو االحتوائي واملستدام والتنمية اإلقليمية املتوازنة 
باعتبارهما من أهم الركائز األساسية  لالستراتيجية 
الوطنية للتنمية املستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأش���ار وزير التنمية املحلية إلى أن اإلعداد للتقارير 
املحلية الطوعية هذا العام تعد أداة رئيس���ية لتوطن 
أهداف التنمية املس���تدامة ف���ي املحافظات املصرية، 
الفًتا إلى أن اإلعداد للتقارير املحلية الطوعية ليس���ت 
مجرد وس���يلة للمحافظات لتقري���ر التقدم املحرز في 
أه���داف التنمية املس���تدامة، ب���ل أداة لتحفيز العمل 
املحل���ي من أج���ل التأثي���ر العاملي، ووفق���ًا ملنهجية 
اإلعداد الت���ي وضعته���ا وزارة التخطي���ط والتنمية 
االقتصادية، فإن التقارير املحلية ترصد املوقف تجاه 
تحقيق التنمية املس���تدامة بناًء على مستهدفات كمية 

لكل محافظة.

  

مصر يف املرتبة الثالثة ضمن 
أبرز أسواق املركبات الكهربائية 

باملنطقة العربية

نشر مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك 
تحت عنوان »مصر الثالثة ضمن أبرز أس���واق املركبات الكهربائية 
باملنطق���ة العربي���ة خالل 5 س���نوات قادمة«، تناول توقعات س���وق 
الس���يارات الكهربائية باملنطقة العربية خالل الخمس سنوات املقبلة 

وفًقا ملنظمة »اإلسكوا«.
وأوضح أنه من املتوقع أن تصل قيمة س���وق الس���يارات الكهربائية 

باملنطقة العربية إلى قرابة 84 مليون دوالر بحلول عام 2026، مقابل 
35 ملي���ون دوالر ف���ي 2020، على أن تصبح مصر من بن أبرز تلك 

األسواق، مع كل من اإلمارات، والسعودية، واملغرب.
وتتوقع »اإلس���كوا«، أن يصل حجم اإلنتاج السنوي من السيارات 
الكهربائية ف���ي مصر إلى حوالي 20 ألف س���يارة كهربائية بحلول 

2026، بمكونات مصنعة محلًيّا بأكثر من %50.

شركة »كاسبرسكي« حتذر: ارتفاع الهجمات اإللكترونية وتزايد 
نشاط مجرمي اإلنترنت يف الشرق األوسط وإفريقيا خالل 2023

وزيرا التعاون الدولي والري يبحثان املشروعات
»  املدرجة ضمن برنامج »ُنَويفيِّ

الصومال: لدينا ثروة حيوانية تقدر بـ40 مليون رأس 
ماشية.. و نتطلع للتعاون مع مصر

»لتحقيق رؤية مصر 2030«..
 التخطيط تعقد ورشة عمل حول توطني أهداف 

التنمية املستدامة على مستوى املحافظات

أظهرت دراس����ة حديثة أن مشاهد التهديدات لعام 2023 في 
منطقة الش����رق األوسط وتركيا وإفريقيا ستبقى هدًفا لنشاط 
مجرم����ي اإلنترنت، مما جعل ش����ركة كاسبرس����كي تمضي 
 Cyber« عّدة س����نوات في تطوير منهجية املناع����ة الرقمية
Immunity«، الت����ي تمكن املصنعن م����ن إنتاج منتجات 
تقنية تك����ون محصنة في أصلها ومتمتع����ة بحماية قوية من 
التهديدات الرقمية، ما من ش����أنه جع����ل العالم الرقمي أكثر 
أمًنا وقدرة على الصمود، وأصبح نهج »مناعة كاسبرسكي 

الرقمية«، اليوم املعيار الجديد لألمن الرقمي.
وُتظه����ر البيان����ات الواردة من ش����بكة كاسبرس����كي األمنية 
»Kaspersky Security Network«، أن امل����دة م����ا 
بن يناير وس����بتمبر من العام املاضي 2022، ش����هدت تأثر 
ثلث املس����تخدمن في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بالتهديدات القادمة من اإلنترن����ت ومن غير اإلنترنت، عالوة 
على ح����دوث ارتفاع في عدد الهجمات املس����تمرة واملتطورة 
التي استهدفت مختلف الدول في املنطقة خالل العام 2022.
أعم����ال  وح����دة  رئي����س  س����وفوروف،  أن����دري  وق����ال 
KasperskyOS«« لدى كاسبرس����كي، إن استمرار النمو 
الكبير ف����ي أعداد األجهزة املتصل����ة باإلنترنت يجذب املزيد 
من اهتمام مجرمي اإلنترنت، مؤكًدا أن النشاط الذي شهده 
خبراء كاسبرسكي العام املاضي أثناء تتبعهم أكثر من 900 
عصابة ومجموعة تخريبية وحملة تهديدات متقدمة مستمرة، 
يش����ير إلى أن العام 2023 سيشهد تحديات أشّد من ناحية 

األمن الرقمي. 
وأض����اف: »قد تتس����بب التهديدات الرقمي����ة بأضرار مادية 
للمنشآت الصناعية ومرافق الطاقة والسيارات وأنظمة املدن 
الذكية، ما يجعلنا نؤمن إيماًنا راس����ًخا بضرورة اتباع نهج 

املناعة الرقمية لضمان الحماية الفعالة«.
ويمك����ن تعريف املناع����ة الرقمية بأنها الق����درة املتأصلة في 
نظ����ام تقنية املعلومات على مقاومة الهجمات الرقمية من دون 
الحاجة إلى االس����تعانة بأدوات أمن إضافية، وُتبِطل املناعة 
الرقمية مفعول معظم أن����واع الهجمات على النظام وتجعلها 
غي����ر قادرة على التأثير في وظائفه الحرجة، وتزداد أهميتها 
ف����ي القطاع����ات التي تخضع فيه����ا أنظمة تقني����ة املعلومات 
ملتطلبات أمنية واعتمادية أعلى وقدرة أكبر على التنبؤ، وذلك 
مث����ل قطاعات التصنيع والطاقة والبنية التحتية للنقل وأنظمة 

املدن الذكية.
وأشار سوفوروف، إلى أن الهجمات ببرمجيات الفدية مثاًل، 
وهي مجرد معلومة ملش����هد التهديدات الرقمية، التي تش����كل 
تهديًدا دائًما للمؤسسات في أنحاء القارة اإلفريقية، موضًحا 
أن اس����تخدام الحلول القائمة على نهج املناعة الرقمية لتقوية 
الدفاع����ات الرقمي����ة الحالية ق����د يغدو »عام����ل تمكن مهًما 

للمؤسسات«. 
ولف����ت الخبي����ر األمني، إلى أن كاسبرس����كي اكتش����فت أن 
التهديدات املتقدمة املس����تمرة التي يمك����ن أن تبقى متخفية 
ألش����هر أو س����نوات تظّل ُمعضلة تواجهها القارة السمراء، 
مضيًفا: »بينما تش����كل برمجيات الفدي����ة تهديًدا فورًيا، فإن 
التهدي����دات املتقدمة املس����تمرة ُتعتبر لعبة طويلة يمارس����ها 
مجرمو اإلنترن����ت على مهل لتأتيهم غالًب����ا بأفضل النتائج، 
وهنا أيًضا يمكن أن تساعد املناعة الرقمية في التخفيف من 

هذه التهديدات وغيرها املتوقعة في العام 2023«.
ويتوقع باحثو كاسبرس����كي ارتف����اع احتمالية حدوث هجوم 
رقمي مدّمر جديد واس����ع النطاق هذا العام، وأحد األسباب 
املحتمل����ة لح����دوث مثل ه����ذه الجائحة إلى قي����ام واحدة من 
الجهات التخريبية األكثر تط����وًرا وقّوة في مجال التهديدات 
في العالم باس����تغالل واس����ع النطاق لثغرة مواتية واحدة أو 
أكثر، ال س����يما وأن التوت����رات العاملية الحالي����ة تزيد كثيًرا 
من فرصة حدوث مثل ه����ذا الهجوم، كما أنها ترجح حدوث 
هجم����ات مدّمرة تؤث����ر في القط����اع الحكوم����ي والقطاعات 
الرئيس����ة األخرى، قد يكون بعضها غير ممكن تتبعه بسهولة 

فتبدو وكأنها حوادث عشوائية.
وأش����ار س����وفوروف، إلى كثرة حوادث األم����ن الرقمي في 
2022، معتب����ًرا أن ه����ذا األمر يفرض وجود حاجة ماّس����ة 
للتح����ول نحو نهج املناع����ة الرقمية الذي أكد أنه ال يس����مح 
بأي مجال للخطأ، ال س����يما مع استمرار التطور في مشهد 

التهديدات الرقمية. 
وتتي����ح البنية املميزة للنظ����ام »KasperskyOS« إمكانية 
إنش����اء منتجات تقني����ة تتضّمن الحماية ض����ّد معظم أنواع 
الهجمات الرقمي����ة، وال تحتاج الحل����ول القائمة على املناعة 
الرقمية واملس����تندة على النظ����ام »KasperskyOS« إلى 
تطبي����ق وظائف وأدوات أمنية إضافي����ة؛ نظًرا ألن كل ما هو 

ضروري سيكون موجوًدا داخل املنتج. 
وتق����ّدم كاسبرس����كي حالًي����ا مجموعة من منتج����ات املناعة 
الرقمي����ة التي تتضمن بوابات مناعي����ة لحماية البنية التحتية 
إلنترنت األش����ياء والحواس����يب منخفضة األداء ومساحات 
العم����ل البعيدة، كما تعكف الش����ركة على تطوير بوابة مناعة 

رقمية خاصة باملركبات املتصلة باإلنترنت.
واختت����م س����وفوروف، حديث����ه قائال: »م����ّر تطوي����ر النظام 
KasperskyOS في رحلة مثيرة استغرقت قدًرا هائاًل من 
البحث والبرمجة، فهو ليس مجرد نظام تشغيل عادي، وإنما 
نظاَم تشغيل محمًيا، يتأصل األمن في أساسه وجوهره. وقد 
حققن����ا هدفنا وجعلنا النظام صغير الحج����م وبالغ الفاعلية 
تحقيًق����ا لهدفه األساس����ي املتمثل في تمك����ن أنظمة املناعة 

الرقمية من خالل حلوله الحالية.

عقدت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور 
هاني س���ويلم، وزير املوارد املائية والري، اجتماًعا موس���ًعا؛ 
لبحث آخر املس���تجدات والتفاصي���ل الفنية الخاصة باألعمال 
واملش���روعات املدرجة في مجالي املياه والغذاء ضمن املنصة 

الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج »ُنَوفِّي«.
وأك���دت رانيا املش���اط، وزيرة التع���اون الدول���ي، على الدور 
التنس���يقي لوزارة التع���اون الدولي، في تعزي���ز العالقات بن 
الجهات الوطنية، وشركاء التنمية متعددي األطراف والثنائين، 
موضحة أنه مع تدشن االستراتيجية الوطنية للتغيرات املناخية 
2050 واملس���اهمات املح���ددة وطنًي���ا »NDCs«، في ضوء 
جهود مصر للتحول األخضر، تم تحديد قائمة مشروعات ذات 

أولوية في قطاعات املياه والغذاء والطاقة.
وأطلق���ت وزارة التعاون الدولي املنصة الوطنية للمش���روعات 
الخض���راء برنامج »ُنَوفِّي«؛ لحش���د آلي���ات التمويل املختلفة 
والتموي���الت املختلطة الت���ي تحفز مش���اركة القطاع الخاص 
لتنفي���ذ هذه املش���روعات، مش���يرة إلى حرص ال���وزارة على 
التواص���ل على املس���توى الفني م���ع كافة الجه���ات الوطنية 
لالطالع باس���تمرار على متطلباتها واحتياجاتها على مستوى 

التمويالت اإلنمائية امليسرة واملنح والدعم الفني.
وأضاف���ت أن برنامج »ُنَوفِّي« يعد منهًج���ا وطنًيا في التحرك 
لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات املناخية، وتحفيز 
التحول األخضر؛ ليصبح نموذجًا للدول النامية واالقتصاديات 
الناش���ئة في حشد التمويالت املناخية؛ ولكل محور من محاور 

البرنامج شريك تنمية رئيسي.
وبينت أنه في محور الطاقة ش���ريك التنمية الرئيسي هو البنك 
األوروب���ي إلعادة اإلعمار والتنمية، وفي محور الغذاء ش���ريك 
التنمية الرئيس���ي هو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وفي 
محور املياه ش���ريك التنمية الرئيسي هو بنك التنمية األفريقي، 
الفتة إلى أن مصر قدمت نموذًجا مختلًفا في املنصات الوطنية 
لحش���د التمويالت املناخي���ة، وقد القت إش���ادات من مختلف 
الشركاء خالل مؤتمر املناخ، حيث تضم املنصة مشروعات في 
مجالي التخفيف والتكيف، جاذبة لالستثمارات وتحقق مردود 

قوي على املواطنن والتنمية الشاملة واملستدامة.
ونوه���ت بأن كل محور من محاور البرنامج يتم العمل عليه من 
خالل ش���ريك تنمية رئيس���ي، إلى جانب العديد من الش���ركاء 
اآلخرين لتعزيز العمل املش���ترك على مس���توى حش���د آليات 
التموي���ل املختلف���ة واالس���تثمارات للقط���اع الخ���اص لتنفيذ 
املشروعات في ضوء االستراتيجية الوطنية للتغيرات املناخية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على متابعة 
املحفظة الجارية لجهود التعاون اإلنمائي كل 3 أش���هر وإعداد 
تقرير مفصل باملش���روعات من أجل الوق���وف على التحديات 
والعم���ل على تذليله���ا، مبينة أن املحفظة الجارية ملش���روعات 
وزارة امل���وارد املائي���ة والري تضم 668 ملي���ون دوالر لتنفيذ 

8 مش���روعات بتمويل من ش���ركاء التنمية متع���ددي األطراف 
والثنائين.

وخ���الل االجتماع ع���رض فريق عمل وزارة التع���اون الدولي، 
املش���روعات املُدرج���ة ضمن املنص���ة الوطنية للمش���روعات 
الخض���راء برنامج »ُنَوفِّي«، في قطاع���ي الغذاء واملياه، والتي 
تش���ترك وزارة امل���وارد املائية والري ف���ي تنفيذها إلى جانب 
ال���وزارات املعنية األخ���رى، ومن بينها مش���روع تكيف إنتاج 
املحاصي���ل في وادي الني���ل والدلتا، ومش���روع تعزيز مرونة 
املناط���ق األكث���ر احتياًجا، ومش���روع تحديث نظ���م الري في 
املناطق الزراعية القديمة، ومش���روع إنش���اء نظم إنذار مبكر، 
حيث تم التطرق إلى الجوانب الفنية للمشروعات والتنسيق مع 
الجهات األخرى من أجل املضي قدًما في التنسيق مع شركاء 

التنمية، وبدء التأهيل الفني للمشروعات والتنفيذ.
ويتضمن كل مش���روع من املشروعات املدرجة ضمن البرنامج 
أث���ر تنموي يعزز التنمية الش���املة وق���درة املواطنن واملناطق 
املس���تهدفة على مواجهة التغيرات املناخي���ة، من خالل زيادة 
إنتاجي���ة املحاصيل في منطقة وادي النيل والدلتا ودعم قدرات 
صغار املزارعن عل���ى التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات 
املناخي���ة، وتمك���ن أصحاب الحي���ازات الصغي���رة من تنفيذ 
السياس���ات املتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع س���طح البحر، 

وتحقيق األمن الغذائي وزيادة الدخول.
 كم���ا تم اس���تعراض املحفظ���ة الجاري���ة للتع���اون اإلنمائي 
للمش���روعات التابعة لوزارة امل���وارد املائية والري، والتي تبلغ 
قيمته���ا 668 مليون دوالر، من العديد من ش���ركاء التنمية من 
بينه���م الصندوق الكويتي التنمية والصن���دوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والبنك 
األوروب���ي إلعادة اإلعمار والتنمية، وصندوق األوبك، واالتحاد 

األوروبي، وغيرهم.
وتم تنفيذ العديد من املش���روعات من بينها تنمية شمال سيناء 
باس���تصالح 400 ألف فدان، ومشروع منظومة مياه مصرف 
بحر البقر، وإنش���اء قناطر ديروط الجديدة، والبرنامج القومي 
الص���رف، وغيرها من املش���روعات، والتأكي���د على التواصل 
املس���تمر على املستوى الفني مع وزارة التعاون الدولي ملتابعة 

تنفيذ املشروعات وتذليل أي تحديات.
وبدوره، أوضح وزير الري، أن مشروعات املوارد املائية والري 
تحت مظلة برنامج »ُنَوفِّي« تتضمن عدد من املش���روعات التي 
تهدف لتعزيز جهود التخفي���ف والتكيف مع التغيرات املناخية 
والتح���ول نحو االقتصاد األخضر، والتوس���ع في اس���تخدام 
الطاقة الشمس���ية ف���ي مجال رف���ع املياه وتحلي���ة املياه، كما 
تتضمن وتحسن املرونة املناخية من خالل تحديث املمارسات 
الزراعي���ة، والتحول ألنظمة الري الحديثة في الزراعة بش���رط 
اس���تخدام أحدث األنظمة املس���تخدمة عامليًا مع مراعاة كافة 

األبعاد املائية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها.

اس���تقبل الفريق محمد عب���اس حلمي، وزير 
الطيران املدني، لياو ليتش���يانج سفير الصن 
ل���دى القاه���رة، حيث بحث مع���ه تعزيز أوجه 

التعاون بن البلدين في مجال النقل الجوي.
وفي بداي���ة اللقاء أكد وزي���ر الطيران املدني، 
قوة العالق���ات التاريخية التي تربط بن مصر 
والصن والتي تشهد نمًوا كبيًرا خالل الفترة 
الحالي���ة، ذاك���ًرا أن وزارة الطي���ران املدن���ى 
وجميع ش���ركاتها التابع���ة حريصة على دعم 
التع���اون والش���راكات مع الجان���ب الصيني 
وتبادل الخبرات في صناعة النقل الجوي، بما 

يخدم ويحقق مصالح البلدين.
وخالل اللقاء اس���تعرض الجانب���ان عدًدا من 
امللفات املهم���ة لوضع آليات تدعي���م التعاون 
والتنس���يق املش���ترك بن البلدين، فضاًل عن 
مناقشة اس���تراتيجية قطاع الطيران املصري 
واملش���روعات الحالية التي ته���دف الى جذب 
املزيد من الحركة الجوية والسياحية والتجارية 
بن مصر والص���ن، حيث تعد مصر مقصًدا 

سياحًيا هاًما لدى الشعب الصيني.
ومن جهته، أش���اد السفير لياو ليتشيانج، بما 
تش���هده العالقات املصرية الصينية من تطور 
كبي���ر على جميع األصعدة وفي كافة املجاالت 

خالل السنوات املاضية.

وأكد الس���فير أن الحكوم���ة الصينية تحرص 
عل���ى اس���تمرار تفعي���ل التعاون م���ع قطاع 
الطيران املدنى املصرى والذى يش���هد تطوًرا 
كبي���رًا وإنج���ازات عل���ى كل األصعدة خالل 
الفترة املاضية، في إطار السعي نحو مستقبل 

أفضل للتعاون.
وفي خت���ام اللقاء، قدم الفري���ق محمد عباس 
وزي���ر الطي���ران املدن���ي درع ال���وزارة إل���ى 
السيد لياو ليتش���يانج؛ تقديًرا للتعاون القائم 
والصداقة والش���راكة بن البلدي���ن، فيما قدم 
السفير الصيني هدية تذكارية لوزير الطيران 

املدني.

تفقد طارق املال، وزير البترول والثروة املعدنية، 
املعرض املصاحب ملؤتمر التعدين الدولي الثاني 
بالعاصمة الس���عودية الري���اض بصحبة األمير 
عبدالعزيز بن س���لمان آل س���عود، وزير الطاقة 
والس���يد بندر الٌخريف وزي���ر الصناعة والثروة 
املعدنية، في اطار مش���اركته ف���ي فعاليات هذا 
الحدث ال���ذي يجمع نخبة م���ن وزراء التعدين 

وقادة ومستثمري الصناعة التعدينية عاملًيا.
وش���ملت جولة الوزي���ر تفقد مناطق وأقس���ام 
املع���رض الت���ي يعكس ش���عار املؤتم���ر »نحو 
إنشاء سالسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في 
إفريقيا وغرب ووس���ط آس���يا«، حيث يتضمن 
منطق���ة لعرض أحدث تقني���ات التعدين الحالية 

واملس���تقبلية، باإلضاف���ة إلى منطق���ة معارض 
خارجي���ة ومنطق���ة مخصصة لع���رض الفرص 
االس���تثمارية في مناطق إفريقيا وغرب ووسط 
آس���يا، باعتبارها مناط���ق تعدينية واعدة قادرة 
على املساهمة في سد فجوات الطلب املستقبلي 

على املعادن.
وذك���ر امل���ال، أن مصر تعزز م���ن تواصلها مع 
كبار مس���تثمري التعدين العاملين؛ تطبيقًا لنهج 
م���دروس للترويج املكثف للفرص االس���تثمارية 
واملمي���زات التعديني���ة املتواج���دة ف���ي مصر 
وال���ذي تعمل علي���ه الوزارة، ف���ي إطار خارطة 
طري���ق لتطوي���ر وتحديث هذا القط���اع وإجراء 

اإلصالحات الالزمة لدفعه إلى األمام.

بحث رئي���س هيئة الدواء املصري���ة الدكتور تامر 
عصام، مع وفد كوبي، برئاسة نائب وزير الصحة 
الكوب���ي، لويس فرنان���دو نافرو مارتينيز، س���بل 
التعاون بن الهيئتن الرقابيتن »الدواء املصرية« 

.»CECMED« ونظيرتها الكوبية
واستعرض الطرفان، األنشطة الرقابية التي تقوم 
بها الهيئة لتنظيم تس���جيل وتداول املستحضرات 
الطبية داخل مصر؛ لضمان توافرها بش���كل آمن 

وفعال وبجودة عالية.
وت���م تعري���ف الش���ركات الكوبية، خ���الل اللقاء، 
بأهم مالمح س���وق الدواء املصري، واستعراض 
الق���درات الصناعي���ة للمس���تحضرات الطبية في 
مصر، وفرص االستثمار في مجال املستحضرات 
واملس���تلزمات الطبية، عالوة على بحث سبل خلق 
شراكات اس���تراتيجية واعدة بن الجانبن؛ لدعم 

الفرص التصديرية للدواء املصري.
وأش���اد الجانب الكوب���ي بحصول هيئ���ة الدواء 
املصرية على مس���توى النضج الثالث من منظمة 
الصح���ة العاملي���ة؛ متطلًع���ا إلى االس���تفادة من 
التجربة املصرية، والحصول على نفس املس���توى 

من اعتماد منظمة الصحة العاملية.
واصطح���ب رئيس هيئ���ة الدواء املصري���ة الوفد 
الكوبي في جولة تفقدية ملعامل الهيئة باملنصورية، 

وأش���اد الوفد بالبنية التحتي���ة الحديثة، واملعامل 
املتط���ورة، والتي تواك���ب أحدث النظ���م الرقابية 
املرجعية، والتي أش���اد بها وزير الصحة الكوبي 

في الزيارة السابقة.
ويأتي ذلك في إطار ح���رص هيئة الدواء املصرية 
على تعميق العالق���ات الثنائية مع جمهورية كوبا، 
وفتح قنوات اتصال دائمة مع مختلف الس���لطات 
الرقابية حول العالم، لتعزيز نفاذ املس���تحضرات 
الطبية املصرية، ودعم جهود االستثمار في مجال 

املستحضرات واملستلزمات الطبية بمصر.

مصر والصني تبحثان تعزيز التعاون املشترك
 يف مجال النقل اجلوي

البترول تعزز من تواصلها مع كبار مستثمري التعدين 
العامليني للترويج للفرص االستثمارية

هيئة الدواء املصرية ووفد من القطاع الصحي 
الكوبي يبحثان بناء شراكات واعدة

مشروع قانون حكومي أمام البرملان إلنشاء جهاز إدارة والتصرف 
مجلس الشيوخ يقتحم »املسكوت عنه«  يف االقتصاد غير الرسميفى األموال املستردة واملتحفظ عليها

 ب���دأ مجلس الن���واب مناقش���ة  مش���روع قانون  ويقدم دراسة شاملة لرئيس اجلمهورية  
مقدم م���ن الحكومة  بإصدار قان���ون جهاز إدارة 
والتصرف فى األموال املستردة واملتحفظ عليها  .

وأك���دت املذكرة اإليضاحية ملش���روع القانون  أنه 
وفق���ا لنص املادة )27( من الدس���تور التي نصت 
عل���ى أن النظ���ام االقتص�ادي يه���دف إلى تحقيق 
الرخ�اء ف�ي ال�ب�الد م�ن خ�الل التنمية املس���تدامة 
والعدالة االجتماعية وتش���جيع االس���تثمار،  تبرز  
أهمية إنشاء جهاز إلدارة األموال التي آلت ملكيتها 
إل���ى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها لالس���تفادة 
منها على أفضل وجه وكذلك إدارة األموال املتحفظ 

عليها.
وأضاف���ت  أن���ه بالنظر إلى أن األح���كام الخاصة 
بإدارة والتصرف في األموال التي آلت ملكيته�ا إل�ى 
الدول�ة والت�ي تق�وم عل�ى تطبيقه�ا وزارة املالي�ة م�ن 
خ�الل)جه�از تصفية الحراسات واإلدارة املركزي�ة 
مل����وارد وتعويض�ات اإلص����الح الزراعي التابعن 
ل���وزارة املالية - اإلدارة العامة لألموال املس���تردة 
التابعة للهيئة العامة للخدم�ات الحكومية(، تتناولها 
بالتنظي�م حاليا عدة قواني�ن وق�رارات، وال يضمها 
كيان تنظيمي واحد مس���ئول عنه���ا يتولى إدارتها 
بش���كل مؤسس���ى يحقق الغاية املنش���ودة منها، 
ت���م إعداد مش���روع قانون بإنش���اء جه����از إدارة 
والتص�رف، في األم�وال املست�ردة واملتحفظ عليها، 
تحقيق���ا لألهداف املتقدم���ة ولتج�ان���س، وتكامل 
االختصاصات التي تباش���رها الكيان���ات الثالثة 
املش���ار إليه�ا، وق�د ج�اء مشروع قان�ون اإلص�دار 
ف�ي )۷( م����واد، ف�ي ح�ي�ن ج�اء مش���روع قانون 
إنش���اء الجهاز محل اإلصدار في )۹( مواد ومنها 
امل���ادة الثالثة الت���ى ح���ددت االختصاصات التي 
يباش���رها الجهاز، دون غيره، وهي إدارة األموال 
التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتص�رف فيها، في 
أي من الحاالت املنصوص عليها بهذه املادة ومنها 
األم���وال املتصالح عليها، أو املصادرة، أو املتنازل 
عنها، أو املس���تردة أو املقض�ى برده�ا بما في ذلك 
أموال الجماع���ات اإلرهابية واإلرهابين التي تنقل 
ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا ألحكام القانون 
رق���م 22 لس���نة 2018، ونظ���رًا ألن جهاز تصفية 
الحراس���ات ال���ذي س���يدمج في الكي���ان الجدي�د 
ي�دي���ر بعض األم�وال املتحفظ عليها، ومنها أصول 
ش���ركات توظيف األم���وال التي يديره���ا الجهاز 
بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي ف�وض 
بدوره وزارة املالي�ة )جهاز تصفية الحراس���ات(، 
للتصرف فيها لسداد مس���تحقات الدولة والديون 
املستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على 
اختص���اص الجه�از الجديد ب���إدارة هذه األموال، 
وكذلك إدارة األموال املتحفظ عليها التي يعه�د به�ا 
إلي�ه، وألزمت هذه املادة الجهاز باملحافظة على هذه 

األموال، وحسن إدارتها.
ووفق���ا للمذكرة اإليضاحية، أل���زم القانون الجهاز 
ب���رد األموال التي عهد إلي���ه بإدارتها إل�ى م�ن ل�ه 
الح���ق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف اإلدارة 
الفعلية، وذلك وفقا للقواعد الت�ي يص�در ب�ه�ا ق�رار 
من وزي���ر املالية، وأكدت على أيلول�ة حصيلة إدارة 
والتصرف في األموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة 
املنصوص عليها في هذه املادة إلى الخزانة العامة 

للدولة.
وتضمنت امل���ادة )4( من املش���روع أن يتم إدارة 

الجه����از م�ن خ�الل لجن�ة تش���كل برئاس���ة وزير 
املالي���ة، وعضوي���ة ممث���ل ع���ن وزارات الع���دل، 
والتخطي���ط والتنمي���ة االقتصادي���ة، والداخلي���ة، 
وممثل عن النيابة العام���ة، وثالثة من ذوي الخبرة 
االقتصادي���ة واملالي�ة، على أن يص�در بتش���كيلها 
وتحديد املعاملة املالي���ة ألعضائها قرار من رئيس 
مجلس الوزراء بناء على عرض وزير املالية، وتكون 
مدة العضوية أربع س���ن�وات قابل���ة للتجديد مل�دة 
مماثلة،م���ع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية 
تخص���ص من عوائد األم�وال الت���ي يتولى الجهاز 

إدارتها أو التصرف فيها.
وأن�اط����ت امل����ادة )5( من املش���روع بلجن�ة إدارة 
الجه�از تصري���ف أم�وره، واتخاذ م���ا تراه الزما 
لتحقي���ق أهدف���ه، ويكون لها عل���ى األخص وضع 
خطط وقواعد وأس���اليب إدارة األموال التي تدخل 
في اختص���اص الجهاز بما يتفق م���ع طبيعة هذه 
األم���وال وتنميته����ا، واملوافق���ة عل���ى التعاقد مع 
ش���رك�ات أو جهات متخصصة ف���ي إدارة بعض 
األصول، واملش���اركة بحصة عيني����ة ع�ن الخزان�ة 
العام�ة م�ع ص�ندوق مصر الس���يادي لالس���تثمار 

والتنمي�ة.
وأن�اط����ت امل����ادة الثالث�ة م�ن املش���روع بالجه�از 
مباش���رة االختصاص�ات املنص���وص عليه�ا ف�ي 
القوان���ن املنصوص عليه�ا ح�ص����رًا بتلك امل�ادة، 
ونص���ت املادة الرابعة على أن ت���ؤول إلى الجه�از 
جمي����ع أم�وال وحق�وق والتزامات الكيانات الثالثة 
املش����ار إليه�ا، كما أوجب�ت امل�ادة الخامسة نق�ل 
امل�وظف���ن بتل����ك الكيان�ات الثالث�ة إل����ى الجه�از 
ب�ذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم 
املالي���ة التي كان���وا يتقاضونها كح����د أدن�ى في 
تاريخ النقل، ويس���ري ذلك على ش���اغلي الوظائف 
القيادية باإلدارتن املش���ار إليهما، وأناط�ت امل�ادة 
السادس����ة ب�وزير املالي�ة إص�دار القرارات املنفذة 

للقانون املراف�ق خ�الل ستة أشهر من تاريخ العمل 
به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يس���تم�ر العم�ل 
ب�اللوائح والقرارات الس���ارية في هذا الش���أن بما 
ال يتع���ارض وأحك�ام ه�ذا املش����روع واملش����روع 
املراف�ق، ف�ي حي�ن تضمن�ت امل�ادة الس���ابع�ة م�ن 
م����واد اإلص���دار ال�عم�ل ب�ال�ق�ان����ون اعتبارا من 

اليوم التال�ي لتاريخ نش�ره في الجريدة الرسمية.
وتضم����ن مش���روع قانون إنش���اء الجه���از محل 
اإلصدار ع���ددًا من األحك�ام أبرزه���ا اآلتي:بينت 
املادة )1( من املشروع تعريفات للكلمات والعبارات 
الواردة بأحكامه لتوضي���ح املقصود منها أحكاما 
للصياغ���ة، ومنه�ا كلم�ة “ األم���وال “ وهي جمي�ع 
األص����ول أو املمتلك�ات أي�ا ك�ان نوعه�ا، س����واء 
أكان�ت م�ادي����ة أو معنوي�ة، ثابتة أو منقولة بما في 
ذلك املستن��دات والعم�الت الوطني�ة أو األجنبي�ة أو 
األوراق املالي���ة أو التجارية، والصكوك واملحررات 
املبينة لك�ل م�ا تق�دم، وأيا كان نوعه�ا أو شكل�ه�ا، 
بم����ا في ذل���ك الش���ك�ل الرقم����ي أو اإللكتروني، 
وجميع الحقوق املتعلق���ة بكل منها، وكذلك كلمة “ 
اللجنة” بأنه�ا لجن�ة إدارة جه�از إدارة والتص�رف 

ف�ي األم�وال املست�ردة واملتحفظ عليها.
وتضمنت امل�ادة )۲( م�ن املش����روع إنش�اء ج�ه�از 
ب�وزارة املالي�ة بمس���مى "جه�از إدارة والتص�رف 
ف�ي األم�وال املس���تردة وامل�تحفظ عليه�ا "، ويك�ون 
مق�ره محافظ�ة القاه�رة م�ع ج�واز إنش�اء ف�روع أو 
مكات�ب أخ�ري ل�ه داخ�ل جمهوري�ة مص�ر العربي�ة 
بق�رار م�ن وزي���ر املالي�ة باعتب�اره ال�وزير املختص 
بع�د موافق�ة اللجن�ة املش���ار إليها الستثمار بعض 
األص�ول، وذل���ك في الحاالت الت���ي يقدرها وزير 
املالية بناًء على دراسة الجدوى االقتصادية والعائد 
االستثماري املتوقع لألص�ول، واملوافقة على إنشاء 
فروع أو مكات�ب للجه�از واعتماد هيكله التنظيمي، 
وإص���دار اللوائح املالية واإلداري���ة والفنية ولوائح 

ش���ئون العاملن والتعاقدات واملشتريات وغيره�ا 
م����ن النظ�م الداخلية املتعلق���ة بالجهاز بعد موافقة 
وزارة املالي���ة والجهاز املرك���زي للتنظيم واإلدارة 
بحس���ب األحوال، واملوافقة على مشروع موازنت�ه 
وحساب�ه الختامي، وإقرار التعاقدات والتصرفات 
الخاص���ة به، وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها 

الجهاز.
ونظم���ت امل���ادة )6( من املش���روع طريق���ة ونظام 
عم���ل لجنة اإلدارة فيما نص���ت املادة )7( على أن 
يك���ون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد 
معاملته املالي���ة قرار من وزير املالي���ة بعد موافقة 
لجنة إدارة الجهاز ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد 
مرة واح����دة، ويك�ون مس���ئواًل عن س���ير أعم�ال 
الجه�از فني�ا وإداريا ومالي�ا أم�ام اللجن�ة ويباش�ر 

االختصاصات الواردة بتلك املادة.
ونص���ت املادة )8( على أن يك�ون للجه�از م�وازن�ة 
خاص�ة، تعد ف�ي إط�ار املوازنة العامة للدولة، وتبدأ 
الس���نة املالية للجه���از ببداية الس���نة املالية للدولة 
وتنتهي بانتهائه�ا، ويكون للجه�از حس�اب خ�اص 

بالبنك املركزي ضمن حساب الخزانة املوحد.
واختتم املشروع بامل�ادة )9( الت�ي نص�ت عل�ى أن 
أم�وال الجه�از أم�وال عام�ة، وذلك إلضفاء الحماية 
املدنية والجنائي����ة عل�ى ه�ذه األم�وال ونصت هذه 
املادة عل���ى أن للجهاز في س���بيل اقتضاء حقوقه 
اتخ���اذ إج���راءات الحج����ز اإلداري طبقا ألحكام 
القانون رقم 308 لس���نة 1955 ف�ي ش�أن الحجز 

اإلداري.
وتنص املادة األولى من مواد اإلصدار على على أنه 
يعمل بأحكام القانون املرافق فى شأن جهاز إدارة 

والتصرف فى األموال املستردة واملتحفظ عيها.
ينص مش���روع القانون فى مادت���ه الثانية على أن 
يحل “جهاز إدارة والتصرف في األموال املستردة 
واملتحفظ عليها” املنشأ وفق أحكام القانون املرافق 
محل جهاز تصفية الحراس���ات، واإلدارة املركزية 
ملوارد وتعويض���ات اإلصالح الزراع���ي، التابعن 
ل���وزارة املالية، واإلدارة العامة لألموال املس���تردة 

التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما نص مشروع القانون فى مادته الثالثة على أن 
يحل جهاز إدارة التصرف فى األموال املس���تردة 
واملتحفظ عليها مباشرة االختصاصات ا املنصوص 
عليه���ا فى القوان���ن اآلتية وهى قان���ون رقم 127 
لسنة 1956 بتخويل وزارة املالية واالقتصاد سلطة 
التصرف فى األموال املصادرة وإضافة حصيلتها 
لإليرادات العامة وقانون رقم 67 لس���نة 1971 فى 
شأن نقل اختصاصات صندوق اإلصالح الزراعى 
املنشأ باملرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 إلى 
وزارة الخزانة وقانون تسوية األوضاع الناشئة عن 
فرض الحراس���ة الصادر بالقانون رقم 69 لس���نة 
1974 والقان���ون رقم 141 لس���نة 1981 بتصفية 

األوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ونص���ت امل���ادة الرابعة من مش���روع القانون على 
أن���ه تؤول ل� “جه���از إدارة والتصرف في األموال 
املس���تردة واملتحفظ عليها” جمي���ع األموال الثابتة 
واملنقولة، وكافة الحقوق وااللتزامات املالية الخاصة 
بجهاز تصفية الحراسات، واإلدارة املركزية ملوارد 

وتعويضات اإلصالح الزراعي.

ترصد أرقام واحصائيات رسمية حجم االقتصاد غير 
الرس���مي “ املوازي “  55% من حجم اقتصاد مصر 
الرس���مي، وهو اقتصاد غير مرخص وغير مس���جل 
ضريبيا، بحس���ب وزير املالي���ة، ويرتفع إلى 60% في 
بعض الدراس���ات وهي نس���بة مرتفعة مقارنة بالدول 

النامية األخرى.
وف���ي ظل هذه األرقام ، تمث���ل  قضية دمج االقتصاد  
غي���ر الرس���مي “ امل���وازي “  أح���د أب���رز القضايا 
االقتصادي���ة في مص���ر ، والتي تس���عى الحكومات 
املتعاقب���ة إل���ى الس���يطرة عليه���ا، ودم���ج أكبر عدد 
م���ن األنش���طة االقتصادية غير الرس���مية تحت مظلة 
االقتص���اد الرس���مي وزي���ادة الحصيل���ة الضريبية 
والناتج املحلي اإلجمالي، حيث يش���كل االقتصاد غير 
الرس���مي جزءا مهما في االقتصاد املصري؛ ويساهم 
في الناتج املحلي اإلجمالي، حس���ب تقديرات حكومية 
بم���ا يعادل نحو 40% )نح���و 2.6 تريليون جنيه( من 
ناتج االقتصاد الرس���مي البال���غ 6.4 تريليونات لعام 

.2021/2020
كما أن هذا النش���اط االقتصادي يستوعب نحو %50 
من قوة العمل البالغة نحو 29.3 مليون فرد، بحس���ب 
إحصاءات رسمية صدرت في العام 2021 ،  كما يبلغ 
ع���دد وحداته الصغيرة واملتوس���طة أكثر من 4 أمثال 

عددها في االقتصاد الرسمي.
وفي تصريحات س���ابقة ، قال  وزي���ر املالية الدكتور 
محمد معيط   إن  هناك 55% من االقتصاد والشركات 
غير رس���مي، وليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا 

لدى الدولة.
واالقتص���اد املوازي، أو ما يطل���ق عليه االقتصاد غير 
الرس���مي، أو اقتصاد الظل أو الخفي، هو كل نشاط 
اقتصادي )سوقي( يمارسه أفراد أو مجموعات وغير 
مس���جل لدى الدولة ومن شأن دمجه زيادة اإليرادات 
الضريبي���ة، وإجمال���ي الناتج املحل���ي ، وهو ظاهرة 
واس���عة االنتش���ار في كل دول العالم بال اس���تثناء، 
ويعم���ل جنبا إلى جنب مع االقتصاد الرس���مي ويوفر 
فرص عمل س���هلة وسريعة للكثيرين، ولكن تقل نسبته 
إلى حجم االقتصاد الرس���مي في ال���دول الصناعية 

املتقدمة وتزيد في الدول الصاعدة والنامية.
وتش���ير بيانات منظمة العمل الدولي���ة إلى أن حوالي 
ملياري عامل، أي نحو 60% من قوة العمل في العالم، 
ممن في عمر 15 سنة فما فوق، يعملون في االقتصاد 
غير الرس���مي، ويمضون فيه جزءا من أوقاتهم ، فيما 
أظهرت دراس���ات -أجراه���ا صندوق النق���د الدولي 
ش���ملت 158 دول���ة خ���الل فت���رة 25 عام���ا )1991 
-2015(- أن متوس���ط حجم االقتصاد غير الرس���مي 
في ه���ذه الدول يبلغ نحو 32.5% م���ن الناتج املحلي 

اإلجمالي باالقتصاد الرسمي لها.
جهود حكومية مصرية 

في مصر ظ���ل نصيب االقتصاد غير الرس���مي علي 
حاله عبر س���نوات ، متراوحا بن 55% و60 % ، وسط 
مح���اوالت وجه���ود حكومية ، وتش���ريعية متواصلة ، 
كان آخرها موافقة مجلس الش���يوخ خالل األس���بوع 
املاضي ،   برئاس���ة املستش���ار الدكتور عبد الوهاب 
عب���د الرازق،   على تقرير اللجنة املش���تركة من لجنة 
الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية 
والتشريعية، والشؤون املالية واالقتصادية واالستثمار، 
والطاقة والبيئة والق���وى العاملة، والصناعة والتجارة 
واملشروعات املتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر، 

عل���ي  الدراس���ة املقدمة من أحمد أبو هش���يمة عضو 
مجلس الش���يوخ، بشأن “الش���باب وسوق العمل غير 

الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة« .
وأعل���ن رئي���س املجلس، إحال���ة التقرير إل���ى رئيس 
الجمهوري���ة وفًقا لالئحة الداخلية ملجلس الش���يوخ ، 
فيما لفت التقرير إلى تأثير التطورات التكنولوجية على 
االقتصاد غير الرس���مي أو ما يطل���ق عليه االقتصاد 
الخف���ي أو امل���وازي، واس���تخدام مواق���ع التواصل 
االجتماعي واإلنترنت في مجاالت الترويج والدعاية أو 
ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات 
مح���ددة، مؤكدا أهمية البحث ع���ن رؤى وحلول لهذه 

القضية.
وأش���ار إلى اس���تحواذ القطاع غير الرس���مي، على 
53% م���ن إجمال���ي املنش���آت في قطاعات األنش���طة 
االقتصادية، حي���ث وصل عدد املنش���آت العاملة في 
القطاع غير الرسمي إلى مليوني منشأة ، موضحا  أن 
وزارة املالية أعلنت أن حجم االقتصاد غير الرس���مي 
في املتوس���ط وصل إلى 55% م���ن إجمالي االقتصاد 
املصري، وق���د يرتفع إلى 60% أو ينخفض إلى %50، 
بينم���ا تقدر دراس���ة أعدتها لجن���ة الضرائب باتحاد 
الصناع���ات املصرية في نهاية ع���ام 2018، أن حجم 
االقتصاد غير الرس���مي بلغ 60% من حجم الناتج في 

االقتصاد الرسمي.
توازن ومخاوف 

في وقت سابق ، قال وزير املالية الدكتور محمد معيط  
إن ضم االقتصاد املوازي لالقتصاد الرسمي يفيد في 
دخ���ول إيراداته ضمن الناتج املحل���ي اإلجمالي، مما 
يجعل مصر ذات اقتصاد أقوى وأكبر، وس���وف يؤثر 
باإليجاب على املؤشرات االقتصادية، وتحقيق التوازن 

بن القطاعات كافة.
وشدد علي مدى حاجة الدولة لدمج هذا االقتصاد، في 
إشارة إلى اإليرادات الضريبية، لإلنفاق على تحسن 
حياة املواطنن، ولخص سياسة الدمج بالقول “املقتدر 

يشاركنا، وغير املقتدر الدولة تدعمه« .
وترصد تقارير عديدة أس���باب احجام املش���تغلن في 
االقتص���اد املوازي ع���ن االصطفاف ضم���ن القطاع 

الرس���مي ، وفي مقدمتها “الضرائب “ ، وما يتوازي 
معه���ا م���ن  التزام���ات تج���اه الضواب���ط الحكومية 
مثل االش���تراطات الصحي���ة والتأميني���ة والصناعية 
والتمويني���ة،  حي���ث تمثل الضرائب منذ س���نوات ما 
يتراوح ب���ن 75% إل���ى 80% من إي���رادات الحكومة 
املصرية، وتشهد نموا سنويا بشكل مطرد، حيث نمت 
في موازن���ة العام املالي 2022/2021 بمعدل %17.3 

وسجلت 978.4 مليار جنيه .
  رئي���س املجلس املرك���زي لالتحاد الدول���ي لنقابات 
العمال الع���رب، ورئيس االتحاد الع���ام لعمال مصر 
س���ابقا، جبالي املراغي  ، قال ف���ي تصريحات له إن 
دم���ج االقتصاد غير الرس���مي س���وف يحقق لخزانة 
الدولة إي���رادات ضريبية تس���اعدها على تقليل حجم 
العجز ف���ي املوازنة، وندعم جه���ود الحكومة في هذا 

الصدد من أجل تحصيل حقها  .
أسباب وحوافز 

 يري  أس���تاذ التمويل واالس���تثمار بجامعة القاهرة، 
الدكتور هش���ام إبراهيم، أن اس���تمرار ارتفاع نسبة 
حج���م االقتصاد غير الرس���مي لالقتصاد الرس���مي 
يرج���ع  إلى  بطء اإلج���راءات الحكومية التي تحد من 
إفص���اح الكثيرين ع���ن أعمالهم، ورغبته���م في عدم 
االلتزام بقواعد العمل الصحيح والسليم مثل املعايير 
الرقابية والش���روط الصناعي���ة والتأمينية وغيرها وما 
يتبعها من دفع ضرائب، وفكرة الجباية هي املسيطرة 

على أذهان الغالبية  .
ويضيف ف���ي تصريحات له  أنه يجب إعادة النظر 
في مس���ألة دمج االقتصاد غير الرسمي إلصالح 
الخل���ل الناجم عن عزوف األفراد أو املنش���آت عن 
االندماج بش���كل صحيح وس���ليم ف���ي االقتصاد 
الرسمي، مش���يرا إلى أن هناك بعض األمور التي 
تحقق���ت من أجل تصويب ه���ذا األمر وبعضها لم 
يتحق���ق ، ومؤك���دا  أن اتباع  سياس���ة  الحوافز  
لتصحي���ح هذا الوض���ع الخاطئ مه���م في جذب 
هؤالء املتخوفن من التس���جيل بش���كل رسمي من 
خ���الل توفير مزاي���ا وحوافز اقتصادي���ة، وربطها 
بالتس���جيل مثل تدريب العمالة لديهم مجانا، وفتح 

قنوات تمويل ملشروعاتهم، وتقديم مساعدات فنية، 
وتس���ويق املنتج���ات التي تتطابق م���ع املعايير في 
املعارض املحلية، وبالتالي سوف يزيد ذلك من قيمة 
مشروعاتهم وأعمالهم ويعزز من مكاسبهم املادية، 
ومن ثم تتولد لديهم الرغبة في التس���جيل بش���كل 

رسمي.
ولفت إلى أن االقتصاد غير الرسمي لعب دورا مهما، 
والذي يشكل نحو 55% من حجم االقتصاد الرسمي، 
في اس���تيعاب العمالة خ���الل األزمة املالي���ة الناجمة 
عن جائح���ة كورونا، لكن تقنينه عل���ى املدى القصير 
واملتوسط والطويل سوف يحمي املجتمع من التداعيات 
السلبية الناجمة عن غياب الرقابة الصحية والصناعية 

للكثير من الصناعات على كافة املستويات.
  كذلك يؤكد  النائب حسام الخولى ، عضو مجلس 
الش���يوخ ورئيس الهيئة البرملانية لحزب مس���تقبل 
وطن علي  أهمية تقديم حوافز لتش���جيع العاملن 
فى االقتصاد غير الرس���مي على الدمج،  مضيفا : 
من يتعامل في االقتصاد الرسمي يتم التعامل معه 
فى املنظوم���ة الضريبية، يدخله ضرائب ثم ضريبة 
قيمة مضافة وبعدها  دمغ���ة وغيرها، موضحا أن 
التقديرات يجب أن تتحدد بحس���ب تقدير املنشاة  

علي أرض الواقع .
 و قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، 
إن   انتش���ار االقتصاد غير الرسمي  ظاهرة خطيرة 
،  وتنبع خطورتها من  أنها تتعلق بالش���باب وس���وق 
العم���ل والحد م���ن البطالة، وهو موض���وع مهم جدًا،  
واالقتصاد غير الرس���مي يس���اهم في الناتج املحلي 
اإلجمالي، حسب تقديرات حكومية بما يعادل نحو 30 
إلى 40%، كما يس���توعب هذا القط���اع نحو 50% من 
قوة العمل، وانتشار االقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى 
حرمان املوازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر 
بنحو 400 مليار جنيه، وبالتالي دمجه سيس���اهم في 
سد عجز املوازنة والنهوض باالقتصاد، وبالتالي إقامة 

مزيد من املشروعات التنموية وتوفير فرص العمل.
  خطة” القوي العاملة “

بدوره ، أعلن وزير القوى العاملة حس���ن ش���حاتة عن 
رؤية وخطة “ال���وزارة” بكافة إداراته���ا املعنية لدمج 
االقتص���اد غير الرس���مي في “الرس���مي” تماش���يًا 
مع سياس���ات الدولة وتوجيهات الرئي���س عبدالفتاح 
السيس���ي ،وق���ال الوزي���ر إن وزارة الق���وى العاملة 
تمتل���ك مجموعة من املحاور تس���تهدف م���ن خاللها 
دمج االقتصاد غير الرس���مي في االقتصاد الرسمي 
، فعلى املس���توى التش���ريعي ما يلي، أواًل :مش���روع 
قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد املشروع  
والذي وافق عليه مجلس الش���يوخ وأحاله إلى مجلس 
النواب، فمش���روع القانون بش���كل عام خطوة حقيقية 
لدم���ج العاملن ف���ي االقتص���اد غير الرس���مي إلى 
االقتصاد الرسمي حيث أنه يساعد على توفير فرص 
عمل للش���باب، ويحفز االستثمار الداخلي والخارجي 
،ويحافظ عل���ى حقوق العم���ال ويحقق الت���وازن بن 
طرفي عالقة العمل “صاحب العمل والعمال”،ويحقق 
األمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع 
الخاص، كما يتضمن مش���روع القان���ون فيما يتعلق 
بدم���ج االقتصاد غير الرس���مي على وجه الخصوص 

القضاء على ظاهرة العقود املؤقتة.

   يهدف إلنشاء كيان تنظيمى واحد  إلدارة األموال التي 
آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها وتنميتها لالستفادة 

منها  و إدارة األموال المتحفظ عليها
  لجنة إدارة الجهاز برئاسة وزير المالية ومدة عضويتها 

أربع سنـوات .. ومقره الرئيسي بالقاهرة 

   2.6 تريليون جنيه مساهمة االقتصاد “الموازي   في 
الناتج المحلي اإلجمالي  من ناتج االقتصاد الرسمي البالغ 6.4 

تريليونات لعام 2021/2020 

  قرارات بتأجيل المشروعات ذات المكون الدوالرى  وضرورة موافقة وازارة 
المالية على أوجه الصرف بالنقد األجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي

   تأجيل الصرف على أي احتياجات ال تحمل طابع الضرورة القصوى و 
ترشيد جميع أعمال السفر المرتبطة بالجهات الحكومية والهيئات العامة 

واالقتصادية  إلى خارج البالد  إال للضرورة القصوى

نيفني يوسفشيماء مرسي

محمود معروفسلوي إبراهيم

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  15  يناير  2023  •  العدد  677• السنة الخامسة عشر   •  االحد  15  يناير  2023  •  العدد  677

اسامة السيد

احلكومة ترفع شعار »ترشيد اإلنفاق العام« لتجاوز تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعيات األزمة االقتصادية بحزمة قرارات مصيرية

 خط���وات عديدة تلج���أ إليها الحكومة املصري���ة في محاولة 
تج���اوز تأثي���رات األزم���ة االقتصادي���ة العاملي���ة ، وبن هذه 
اإلجراءات ترش���يد اإلنفاق الحكوم���ي ، حيث أصدر رئيس 
الوزراء  الدكتور  مصطفى مدبولي، حزمة قرارات ل�”ترشيد 
اإلنفاق الع���ام” وتأجيل “املش���روعات الدوالرية”، في وقت 
تواجه البالد نقًصا ملموًس���ا في احتياط���ات النقد األجنبي 
، ونش���رت الجريدة الرس���مية قرار مجلس الوزراء باملوافقة 
على مش���روع ق���رار رئيس مجلس الوزراء بش���أن ترش���يد 
اإلنف���اق بالجهات الداخلة في املوازنة العامة للدولة والهيئات 
العام���ة االقتصادية، وذلك للعام املال���ي 2023/2022، حيث 
تضم���ن القرار عددا م���ن الضوابط العامة وقواعد ترش���يد 
اإلنفاق، وذلك تحقيقًا للمس���تهدفات، وتعامال مع ما نتج من 
تداعيات لألزمات العاملية الحالية، على أال تؤثر تلك القواعد، 
املنص���وص عليها في الق���رار، على أداء الجه���ات املخاطبة 

بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور املنوط بها.
 و شملت قرارات مدبولي تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة 
لم يتم بدء تنفيذها ذات “مكون دوالري واضح«  ، إلى جانب 
ض���رورة موافق���ة وازارة املالية على أوجه الص���رف بالنقد 
األجنبي بعد التنسيق مع البنك املركزي، مع “تأجيل الصرف 

على أي احتياجات ال تحمل طابع الضرورة القصوى« .
كما تضمنت القرارات ترش���يد جميع أعمال السفر املرتبطة 
بالجهات الحكومية والهيئات العامة واالقتصادية، إلى خارج 
البالد “إال للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء  أو 

تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر “.
وتضمن القرار إنه ال يس���ري هذا القرار على وزارة الصحة 
والجه���ات التابعة لها ووزارتي الدف���اع والداخلية والجهات 
التابعة لها ودي���وان عام وزارة الخارجي���ة والجهات القائمة 
على تدبير املواد البترولية ومشتقاتها والسلع التموينية وكافة 
املخصص���ات املالية املدرج���ة لدعم الس���لع واملقابل النقدي 

للعاملن باملناطق النائية.
وج���اء في القرار ، أنه تس���ري أحكامه عل���ى كافة موازنات 
الجه���ات الداخلة في املوازنة العامة للدولة، اعتبارًا من تاريخ 
العم���ل بهذا القرار حتى نهاية الس���نة املالية 2023-2022 ، 
مؤكدا أنه يجب أال تؤثر قواعد الترشيد املنصوص عليها في 
هذا القرار على أداء الجهات املخاطبة بأحكامه للخدمات التي 

تؤديها وللدور املنوط بها.
كم���ا تضم���ن “ ع���دم الج���واز بالترخيص بالص���رف على 
األغراض املحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل االستثناء 
إال في األحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء “ ، مضيفا 
أن���ه “  يلزم الحصول على موافق���ة وزارة املالية بالترخيص 
بالص���رف باملك���ون األجنبي عل���ى أي من أوج���ه الصرف، 
وذلك بعد التنس���يق مع البنك املركزي والجهات املعنية وذات 

االختصاص في هذا الشأن “.
 ونصت القرارات أيضا علي أن “ يعرض وزير املالية تقريرًا 
دوريًا كل ش���هرين على رئاس���ة مجلس الوزراء بمدى التزام 
الجهات املخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه “.

ومنذ اندالع الحرب في أوكرانيا في فبراير  املاضي، خرجت 
مئات املالين من الدوالرات للمس���تثمرين األجانب من مصر، 
وسط تصاعد موجة التضخم التي أدت إلى ارتفاعات متوالية 
في األس���عار، مع تراجع قيمة الجني���ه املصري أمام الدوالر  
،   وارتف���اع كبير في معدل التضخم، األمر الذي دفع البنك 
املرك���زي املصري إلى تحرير س���عر الصرف ورفع أس���عار 

الفائدة.

وفي 16 ديس���مبر 2022، وافق املجل���س التنفيذي لصندوق 
النق���د الدولي عل���ى اتفاق قرض مدته 46 ش���هرا مع مصر 
ف���ي إطار تس���هيل الصندوق املمدد بقيم���ة 3 مليارات دوالر 

أمريكي تقريبا.
ووفق���ا للصندوق، من املتوقع أن يش���جع ه���ذا القرض على 
إتاحة تموي���ل إضافي لصالح مصر بقيم���ة 14 مليار دوالر 
أمريكي تقريبا من ش���ركائها الدولين واإلقليمين، ش���امال 
م���وارد تمويلية جديدة م���ن دول مجلس التع���اون الخليجي 
وش���ركاء آخرين من خالل عمليات البي���ع الجارية لألصول 
اململوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنن الثنائين 

ومتعددي األطراف.
وتستهدف الحكومة املصرية بيع أصول مملوكة الدولة بقيمة 
40 ملي���ار دوالر للقط���اع الخاص املص���ري أو األجنبي في 

غضون 4 سنوات وبمعدل 10 مليارات دوالر كل سنة. 
 ضوابط 

وكان رئي���س ال���وزراء  الدكتور مصطف���ى مدبولي،  تحدث  
خالل االجتماع األسبوعي األخير للحكومة  عن قرار مجلس 
ال���وزراء فيما يخص ترش���يد اإلنفاق بالجه���ات الداخلة في 
املوازن���ة العامة للدول���ة والهيئات العام���ة االقتصادية، للعام 
املال���ي الحالي، والذي تضم���ن عددا م���ن الضوابط العامة 
وقواعد ترش���يد اإلنفاق، وذلك تحقيقًا للمستهدفات، وتعامال 
م���ع ما نتج من تداعيات لألزمات العاملي���ة الحالية، وفي هذا 
اإلطار خاطب مدبولي الوزراء بقوله: مسئولية كل وزير متابعة 
تطبيق هذا القرار، مع االلت���زام بتقديم تقرير دورّي يتضمن 

ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت املوافقة عليها.
 وخ���الل االجتماع، أش���ارت الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة 
التخطيط والتنمية االقتصادي���ة، إلى أنه تم البدء في اإلعداد 
للخطة االستثمارية للعام املالي املقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم 
التركيز على االنتهاء من املش���روعات الجاري تنفيذها، وذلك 
تنفي���ذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الش���أن؛ حتى 
يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنن واالستفادة منها.

 دوافع 
وبحس���ب الخبراء ، تأتي قرارات مجلس ال���وزراء  األخيرة 
،  بس���بب األزمة االقتصادية التي تعاني منها البالد ونقص 
الس���يولة الدوالرية،  ويري  الدكتور صابر ش���اكر أس���تاذ 
االقتص���اد بجامعة حلوان بأن هذه الق���رارات إيجابية للغاية 
ف���ي مجملها، ألن هناك آليات إنفاق كانت ُتهِدر قدر كبير من 
األم���وال، وترهق كاهل املوازنة العام���ة للدولة  ، مضيفا في 
تصريح���ات له أن  مثل تلك الق���رارات تؤكد مدى االختالف 
الذي أصبح واضحًا في سياس���ات ونهج الحكومة املصرية 
اآلن، بجانب مدى تأثير تلك القرارات على قدرة الحكومة في 

التعامل مع األزمات االقتصادية املتكررة الفترة األخيرة« .
 ويؤكد أن قرار إيقاف تنفيذ أّية مشروعات لم يتم البدء فيها 
حت���ى اآلن وتم رصد مكون دوالري لها، قرار غاية في التميز 
ف���ي هذا التوقي���ت،  كما أنه  قرار اس���تراتيجي قوي للغاية، 
ويعكس بقوة عمل الحكومة املصرية بش���كل مخطط ومنهجية 
اقتصادية تّتس���م بالرش���ادة االقتصادية وتحديدًا في إدارة 
ملف���ات السياس���ة املالية والتي تعد من أه���م وأخطر امللفات 

العامة التي تديرها الحكومات في كافة الدول .
 قرارات إيجابية 

  الدكتور محمود التوني أس���تاذ االقتصاد يؤكد أن  قرارات 
مجلس الوزراء  إيجابية ، ومن شأنها أن تساهم بشكل قوي 
في الحفاظ على العملة األجنبية وتعزيزها، وصرفها في أوجه 

اإلنفاق الس���ليمة ، مضيفا أن  قرارات ترشيد اإلنفاق العام 
س���تدعم حجم االحتياطات النقدية م���ن الدوالر داخل مصر، 
وس���يكون لها تأثير كبير باإليجاب عل���ى األزمة االقتصادية 

الداخلية.
 واعتبر أن  أحد أهم القرارات التي س���يتم العمل بها الفترة 
املقبلة، هو عدم السماح ألية جهة حكومية أو مسئول بالسفر 
للخارج أو إرس���ال وفود للخارج، وإيقاف كافة أشكال املنح 
التعليمي���ة للخارج التي لها مكون بال���دوالر، إال بعد الرجوع 
لرئي���س مجلس الوزراء وأخذ موافقته، والتي ستس���اهم في 

الحفاظ على الدوالر    .
وتش���ير  الدكتورة جيهان عبد السالم رئيس وحدة دراسات 
مصر وأس���تاذ االقتصاد بجامعة القاه���رة  إلي أن  قرارات 
مجلس الوزراء مّثلت خطوة إيجابية قوية من الحكومة ملواجهة 
التحدي���ات االقتصادي���ة التي يش���هدها العال���م واالقتصاد 
املصري حاليًا، من خالل اس���تخدام آليات للسياس���ة املالية 

والتي يعد من أهم آلياتها ترشيد النفقات العامة.
 قرار متأخر

  الخبي���ر االقتصادي الدكتور كريم العم���دة يؤكد بدوره أن  
ق���رار الدكت���ور مصطفى مدبولي بترش���يد اإلنفاق العام في 
الجهات الداخلة باملوازن���ة العامة في ظل األزمة االقتصادية 
الحالي���ة مه���م ، علي الرغ���م من أنه  جاء متأخ���را وكان من 
املفت���رض أن يصدر في بداية الع���ام 2022 مع ظهور األزمة 

االقتصادية.
وأض���اف   أنه في مث���ل هذه الظروف البد م���ن االتجاه إلى 
الترش���يد والتقش���ف فمصر تحتاج في الوق���ت الحالي إلى 
ترش���يد اإلنفاق الحكومي بقدر املستطاع  ، متوقعا أن تشهد  

كل البنود في املوازنة العامة   نوعا من الترشيد.
ويري العمدة أنه لن تكون هناك تداعيات س���لبية لهذا القرار 
على مش���روعات التنمية في مصر،  موضحا أن القرار نص 

على تأجيل تنفيذ املش���روعات الت���ي لم يتم البدء في تنفيذها 
ما يعني أن املش���روعات التي يجرى تنفيذها سوف تستمر، 
واملش���روعات التي سيتم تأجيلها سوف تقوم الدولة بتنفيذها 
عندما تتحس���ن األحوال االقتصادية للبالد والبد من مراجعة 

املشاريع االستثمارية في مصر بشكل مستمر.
 وفي وقت سابق ، أصدرت وزارة املالية، الكتاب الدوري رقم 
141 لس���نة 2022، بش���أن الصناديق والحسابات الخاصة 
بالجهات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة لحوكمة عملية 

الرقابة على االستخدامات واملصروفات ترشيًدا لإلنفاق.
 ون���ص الكتاب علي أنه  :”نظًرا ملا تالحظ من مخالفة أحكام 
الكت���اب الدوري رقم 56 لس���نة 2022، يتم االلتزام في حالة 
أن يك���ون اإلنفاق باملش���اركة بن عجز املوازن���ة والصناديق 
والحس���ابات الخاص���ة، يت���م ص���رف حص���ة الصنادي���ق 
والحس���ابات الخاصة أواًل بالكام���ل قبل الصرف من حصة 
عج���ز املوازنة ملا تتكبده املوازنة العامة للدولة من أعباء خدمة 
الدي���ن”، ووجه���ت وزارة املالية رؤس���اء الجه���ات املخاطبة 
بأحكام الكتاب واملسئولن املالين بها تنفيذ ما ورد بكل دقة، 

وإحالة املسئول عن مخالفته للمساءلة القانونية. 
 صندوق مصر الرقمية 

وتقدمت الحكومة للبرملان بمش���روع قانون في شأن إنشاء 
صن���دوق مصر الرقمي���ة ، وذلك ضمن خطواتها لترش���يد 
اإلنفاق ، حيث يس���تهدف مش���روع القانون   تيسير تقديم 
الخدمات، وس���رعة إنه���اء اإلجراءات والخدم���ات املطلوبة 
وحوكمتها من خالل اس���تحداث منظوم���ة رقمية إلكترونية 
وتبس���يطها، إل���ى جان���ب تقدي���م االستش���ارات اإلدارية 
والتنظيمي���ة الالزمة والدعم الفنى املطل���وب لضمان نجاح 

الصندوق املقترح إنشاؤه.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما 
يقرب من ثالث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة 
ملص���ر من خالل الربط بن 60 قاع���دة بيانات فى قطاعات 
الدول���ة املختلفة، بهدف رقمنة أكث���ر من 20 خدمة حكومية 
وإتاحتها من خالل قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ويعد 
إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية 
حيث تتع���اون وزارة االتصاالت وتكنولوجيا كافة الوزارات 

األخرى لرقمنة خدماتها املعلوماتية.
ويعد مشروع القانون استكمااًل للتطوير املؤسسى الهادف 
لتحسن أداء املؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، ملواكبة 
التغي���رات واالس���تجابة لتطلعات املتعاملن، كما يس���اهم 
التطوير املؤسس���ي فى تحقيق إرضاء املتعاملن )مواطنن 
ومستثمرين( مع الجهاز الحكومي من خالل إتاحة وتسهيل 
الحصول على الخدمات العامة، فضاًل عن تعزيز الثقة بن 
الحكومة واملواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد 

وترشيد اإلنفاق العام.
ويه���دف مش���روع القان���ون إلى إنش���اء صندوق يس���مى 
“صندوق مصر الرقمية” م���ن أجل تفعيل خدمات املجتمع 
الرقمى والترويج لها، ودع���م وتنمية آليات منظومة التحول 
الرقم���ى وتطويره���ا وضمان اس���تدامتها، فضاًل عن دعم 
قطاع���ات الدولة املختلف���ة لتنفيذ الخطط واملب���ادرات ذات 
الصلة، ونش���ر الوع���ى بالخدمات الرقمي���ة، وتوفير عوائد 
اقتصادية وس���بل تمويلية تمكن قطاع���ات الدولة من تقديم 

خدماتها بالشكل األمثل.

  

د. هالة السعيد

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة 
وش���ؤون املصرين بالخ���ارج، اجتماًعا مع أحمد 
صبح���ي، رئيس قط���اع االس���تثمار ببنك مصر 
وممثلن آخرين من القطاع ملناقشة آليات جديدة؛ 
لجذب التدفق���ات النقدية م���ن املصرين العاملن 
بالخ���ارج، وس���بل اس���تثمارها بالش���كل األمثل 

لتعظيم العائد على االستثمار.
في بداية االجتماع، أشارت وزيرة الهجرة، إلى أن 
هذا االجتماع يستهدف مناقشة محور االستثمار 
الذي كان من بن التوصيات التي خرج بها املؤتمر 
الثالث للكيان���ات املصرية بالخ���ارج، الذي تبلور 
حول أن يتم إنشاء ش���ركة استثمارية للمصرين 
بالخارج الستثمار أموالهم وإيجاد مزايا تشجعهم 

على تحويل مدخراتهم إلى مصر.
ولفتت إل���ى اهتمام دول���ة رئيس ال���وزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي، بهذه التوصية، وتكليفه بتنس���يق 
الجهود بن مختلف الجهات املختصة بهدف صياغة 
مج���االت عمل الش���ركة وش���كلها القانون���ي؛ وفًقا 

للقوانن املنظمة لذلك.
وأضافت جن���دي، أنه ف���ي إطار تكليف���ات القيادة 
السياس���ية بتلبي���ة احتياجات املواطن���ن املصرين 

بالخارج، تعكف الوزارة على تنفيذ خطة تس���تهدف 
توفي���ر الفرص للمصري���ن بالخارج الت���ي تمكنهم 
من االس���تثمار في وطنهم من خ���الل املجاالت التي 
يرغبونه���ا، مؤك���دة أن���ه يت���م العمل عل���ى تنفيذها 
بالتع���اون م���ع الجهات املعني���ة، خصوًصا عقب ما 
ملس���ه املصريون بالخارج من حجم التنمية والتطوير 
ال���ذي يجري عل���ى أرض مصر ف���ي كافة املجاالت 
الذي ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في 

االستثمار داخل وطنهم.
وأك���دت وزيرة الهج���رة، أن البن���وك الوطنية تتمتع 
بمصداقية كبي���رة لدى جموع املصري���ن بالخارج 
ولذلك هم حريصون الح���رص كله على التعامل مع 
تلك البنوك، الفتة إلى أنه وبدور وزارة الهجرة فإنها 
تقوم بالتروي���ج لهذه املنتج���ات واألوعية االدخارية 
واالستثمارية خالل لقاءاتها املباشرة مع املصريون 
بالخ���ارج أو عب���ر الفيديوكونفران���س، حيث رافق 
س���يادتها خ���الل زيارتيه���ا الخارجية إل���ى اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية ممثلن عن 

البنوك الوطنية.

وزارة الهجرة وبنك مصر يبحثان سبل جذب 
استثمارات جديدة من املصريني باخلارج

محمد عالء

 يحتل   55% من حجم اقتصاد مصر الرسمي ويصل إلي 60 % في بعض اإلحصاءات 

من هنا وهناكمن هنا وهناك من هنا وهناكمن هنا وهناك من هنا وهناكمن هنا وهناك
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تنفيذ صفقة من احلجم الكبير  
على أسهم بنك التعمير واإلسكان 

بقيمة 33.24 مليون جنيه

أعلن���ت البورص���ة املصري���ة، تنفيذ صفق���ة ذات الحجم 
الكبي���ر على أس���هم بنك التعمي���ر واإلس���كان، موضحة 
أن جلس���ة االثن���ن املاض���ي، ش���هدت تنفي���ذ صفقة من 
 BLOCK( خ���ال آلية الصفق���ات ذات الحجم الكبي���ر
TRADING( على أس���هم بنك التعمير واإلسكان لعدد 

1.9 مليون سهم بقيمة 33.249 مليون جنيه.
يش���ار إلى أن بنك التعمير واإلس���كان، حقق أرباًحا بلغت 
1.99 ملي���ار جنيه خال الفترة من يناير حتى س���بتمبر 
2022، مقاب���ل أرب���اح بلغ���ت 1.58 مليار جني���ه بالفترة 

املقارنة من العام املاضي.

اقت���رح بن���ك قطر الوطن���ي األهل���ي، إجراء 
توزيع���ات نقدية على املس���اهمن عن أرباح 
العام املاض���ي، موضًحا في بيان للبورصة، 
أن املقترح تضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 
1.5 جنيه للس���هم؛ رهًن���ا بموافقة الجمعية 

العامة العادية.
يشار أن QNB األهلي، حقق صافي أرباح 
مجمعة قدرها 10.35 ملي���ار جنيه، مقارنة 
بنح���و 7.626 ملي���ار جنيه خ���ال 2021، 
بنس���بة نمو 36%، مقارنة بعام 2021، بينما 
بلغ صافي أرباح البنك املس���تقلة 10.124 

مليار جنيه.
وبلغت األص���ول املجمعة بلغ���ت 483 مليار 
جنيه بنهاية ديس���مبر 2022، بزيادة قدرها 
123.71 ملي���ار جني���ه مقارن���ة بديس���مبر 

،2021 وبنسبة نمو %34.
كما زادت محفظة القروض والسلفيات بنحو 
45 مليار جنيه، لتصل إجمااًل إلى 228 مليار 
جنيه، وبما يمثل نمًوا قدره 25%، مقارنة بعام 
2021، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من 
إجمالي القروض 5.84% في سبتمبر 2022.

نس���بة  بلغ���ت   ،2022 ديس���مبر  وبنهاي���ة 
للش���ركات الصغيرة  املمنوحة  التس���هيات 
واملتوس���طة نحو 25.5%، فيما سجلت نسبة 
للش���ركات الصغيرة  املمنوحة  التس���هيات 

.%0.031
وحقق���ت نس���بة الق���روض غي���ر املنتظمة 
5.05% ف���ي نهاية ديس���مبر 2022، بينما 
بلغت نس���بة تغطية املخصصات للقروض 
دون املس���توى 120.6%، وس���جل معدل 
كفاية رأس املال مستوى 22.99% في ظل 

التطبيق األمثل للسياسات االئتمانية.
كما س���جلت ودائع العماء 406 مليارات 
جنيه ف���ي نهاي���ة ديس���مبر 2022 بزيادة 
111 مليار جنيه، ونس���بة نمو 37% مقارنة 
بديس���مبر 2021 مدفوع���ة بالنمو في كافة 
مجاالت األنشطة، وبلغت الحصة السوقية 
للبن���ك من إجمال���ي الودائ���ع 4.81% في 
س���بتمبر 2022، ووصلت نس���بة القروض 
إلى الودائ���ع 56.1% في نهاية ديس���مبر 
2022، مقارن���ة بمتوس���ط 47.2% للقطاع 

املصرفي.

ق���ررت لجنة القي���د بالبورص���ة املصرية، 
توقي���ع الت���زام مالي على ش���ركة املصرية 
لنظم التعلي���م الحديثة قدره 20 ألف جنيه، 
موضح���ة أن ذلك ف���ي ضوء ع���دم التزام 
الشركة بإرسال القوائم املالية ربع السنوية 
ع���ن الفترة املالية املنتهية في 30 س���بتمبر 
2022، وفي ضوء اإلخال بالتزام الشركة 
بم���ا ورد بأحكام امل���ادة 46 من قواعد قيد 
وش���طب األوراق املالية بالبورصة املصرية 
بش���أن إع���داد القوائم املالي���ة، وفي ضوء 
املادة 64 من اإلج���راءات التنفيذية لقواعد 
قي���د وش���طب األوراق املالية وباس���تنفاذ 
الش���ركة امله���ل املحددة ملواف���اة البورصة 
بالقوائم املالية عن الفترة املالية املنتهية في 

30 سبتمبر 2022.

وأظه���رت القوائم املالية لش���ركة املصرية 
لنظم التعليم الحديثة، خال الربع األول من 
العام املال���ي 2022- 2023، ارتفاع أرباح 
الشركة بنس���بة 73% على أساس سنوي، 
لتحق���ق أرباًحا بلغ���ت 8.34 مليون جنيه 
خال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، 
مقابل أرباح بلغ���ت 4.82 مليون جنيه في 

الفترة املقارنة من العام املالي السابق.
وزادت إي���رادات نش���اط الش���ركة خال 
الثاثة أش���هر إل���ى 15.42 مليون جنيه، 
مقاب���ل إيرادات بلغ���ت 11.6 مليون جنيه 
في الفترة املقارنة من العام املالي املاضي.

قالت ش���ركة س���بيد ميديكال، إن الجمعية 
العام���ة غي���ر العادي���ة س���تناقش ي���وم 2 
فبراير املقب���ل، زي���ادة رأس املال املصدر 
م���ن 221.83 مليون جني���ه إلى 332.74 
مليون جنيه بزيادة قدرها 110.91 مليون 
جنيه، بواقع س���هم لكل س���همن بإصدار 
عدد 554.57 مليون سهم القيمة االسمية 
للسهم عشرون قرش���ًا وتخصص الزيادة 
لقدام���ى املس���اهمن كل بحس���ب نس���بة 
مس���اهمته في رأس املال ويتم سداد زيادة 
رأس امل���ال املصدر واملدف���وع نقدًا أو من 

حساب األرصدة الدائنة لجاري املساهمن.
وأضافت الش���ركة، في بيان للبورصة، أن 
الجمعية ستنظر في تفويض رئيس مجلس 
اإلدارة ف���ي اتخاذ كافة اإلجراءات الازمة 
نح���و تحديد موعد فتح وغلق باب االكتتاب 
في زيادة رأس امل���ال وتحديد موعد حامل 
ومشتري السهم ممن له الحق في االكتتاب 
في الزيادة وتحديد جه���ة تلقي االكتتابات 
وذلك بعد التنس���يق مع البورصة املصرية 
وش���ركة مصر للمقاصة واإلي���داع والقيد 

املركزي وتفويض الغير فيما سبق.

تعاونت شركة األهلي فاروس لترويج وتغطية 
االكتتابات، إحدى الشركات التابعة ملجموعة 
األهلي للخدمات املالية، م���ع البنك التجاري 
الدول���ي، ب���دور مدير اإلصدار واملستش���ار 
املال���ي ومرتب وم���روج اإلصدار الرئيس���ي 
وضام���ن تغطيه االكتتاب في اإلصدار الثالث 
من البرنامج األول لس���ندات توريق ش���ركة 
كابيتال للتوريق، بضمان املحفظة املحالة من 
ش���ركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم 
»اإلصدار الس���ابع للشركة املحيلة«، والبالغ 
حجمه 1.661 مليار جنيه واملضمون بمحفظ 
حقوق مالية آجلة لعق���ود تأجير تمويلي تبلغ 
قيمتها نحو 2.379 مليار جنيه، واملحالة من 

شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، 
إحدى شركات مجموعة غبور.

وقام بضمان تغطية اإلصدار كل من ش���ركة 
األهل���ي فاروس البنك األهلي املصري والبنك 
التجاري الدول���ي، كما قام البن���ك التجارى 
الدول���ى بتلقي االكتتاب وب���دور أمن الحفظ، 
وق���ام مكت���ب الدرين���ي وش���ركاه للمحاماة 
واالستش���ارات القانوني���ة بدور املستش���ار 
القانوني لإلصدار، ومؤسس���ة حازم حس���ن 
الحس���ابات،  مراق���ب  ب���دور   »KPMG«
وقامت ش���ركة ميريس »الش���رق األوس���ط 
املس���تثمرين«  االئتماني وخدمة  للتصني���ف 

بمنح التصنيف االئتماني لإلصدار.

بنك قطر الوطني األهلي يقترح توزيع كوبون 
نقدي 1.5 جنيه للسهم

البورصة توقع التزامًا ماليًا على املصرية لنظم التعليم

فبراير املقبل.. مساهمو سبيد ميديكال يناقشون 
زيادة رأس املال بالبورصة

بـ1.66 مليار جنيه.. 

األهلي فاروس والتجاري الدولي يعلنان إدارة تغطية 
سندات توريق لصالح جي بي ليس للتأجير التمويلي

»احلصاد« ترصد املحاور الرئيسية الستراتيجية الدعم احلكومي  
لسوق األوراق املالية خالل 2023

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة 
فيركيم مصر لألسمدة والكيماويات، 
على ضم أعضاء جدد بمجلس إدارة 

الشركة.
وفي هذا الصدد قالت الشركة في 

بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، 
إن العمومية وافقت على ضم حمدي 
عبد القادر عبدر ربه كعضو مجلس 

إدارة من ذوي الخبرة، وتعينه العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، 

عالوة على ضم نهلة عبد السالد 
الجبلي، كعضو مجلس إدارة ممثالاً 

عن شركة بولي سيرف لألسمدة.
وقررت العمومية إعادة توصيف 

مجلس اإلدارة، ليكون برئاسة عبد 
السالم مصطفى الجبلي »غير 

تنفيذي«، ويضم أحمد السيد ناصر، 
ا لرئبس مجلس اإلدارة، وطارق  نائباً
ا بمجلس اإلدارة. محمد صبري عضواً

29 يناير..مساهمو 
»إيكمي« يناقشون استقالة 

رئيس المجلس واالستحواذ 
على بانف لألقمشة

عمومية فيركيم مصر 
لألسمدة تقر تعيين أعضاء 

جدد بمجلس اإلدارة

الجيزة للمقاوالت تقر دعوة 
عموميتها لمناقشة بيع أراٍض 

لبلتون للتأجير التمويلي

أرباح اإلسكندرية لألدوية 
ترتفع إلى 55 مليون جنيه 

خالل 5 أشهر

قالت الشركة الدولية للصناعات 
الطبية »إيكمي«، إن الجمعية العادية 
للشركة ستناقش يوم 29 يناير 2023، 
النظر في قبول استقالة رئيس مجلس 
اإلدارة وإبراء ذمته، واعتماد استقالة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب، واعتماد ضم عضو مجلس 
إدارة، وضم عضوين مستقليني من 

ذوي الخبرات للمجلس، وإعادة 
تشكيل مجلس اإلدارة وتحديد 

اختصاصاته.
وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، 
أن الجمعية ستظر في إقرار اعتماد 

دراسة القيمة العادلة املعدة من شركة 
ايليت لالستشارات املالية عن األوراق 

املالية، والنظر في املوافقة على 
االستحواذ على حصة مسيطرة من 
شركة بانف لألقمشة غير املنسوجة 

بنسبة %72.

قررت شركة الجيزة العامة للمقاوالت 
واالستثمار العقاري، دعوة الجمعية 
العامة العادية العتماد املوافقة على 
البيع والتنازل والتأجير التمويلي 
وبناء أراض تابعة للشركة؛ لصالح 

شركة بلتون للتأجير التمويلي، بدالاً 
من املجموعة املالية هيرميس للحلول 

التمويلية.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إن 
األراضي املقرر بيعها تقع في منطقة 

الخدمات بمحور القطامية والبالغ 
مساحتها 33.6 ألف متر مربع.

يشار إلى أن الجيزة العامة 
للمقاوالت واالستثمار العقاري، 
سجلت صافي ربح بلغ 41.99 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير 
حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 
35.84 مليون جنيه أرباحااً خالل 

الفترة نفسها من العام املاضي، مع 
األخذ في االعتبار حقوق األقلية.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة 

خالل التسعة أشهر إلى 1.05 مليار 
جنيه، مقابل إيرادات بلغت 900 

مليون جنيه في الفترة املقارنة من 
.2021

أظهرت القوائم املالية لشركة 
اإلسكندرية لألدوية والصناعات 

الكيماوية، عن أول 5 أشهر من العام 
املالي الحالي، ارتفاع أرباح الشركة 

بنسبة 21% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان 

للبورصة، أنها سجلت صافي ربح 
بلغ 54.94 مليون جنيه منذ بداية 

يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، 
مقابل 45.38 مليون جنيه أرباحااً 

خالل الفترة نفسها من العام املالي 
املاضي، كما ارتفعت إيرادات الشركة 

خالل الخمسة أشهر لتسجل نحو 
628.24 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، 

مقابل 475.9 مليون جنيه خالل 
الفترة نفسها من العام املاضي.

يشار إلى أن اإلسكندرية لألدوية 
والصناعات الكيماوية، سجلت 

صافي ربح بلغ 42.52 مليون جنيه 
منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر 

2022، مقابل 35.72 مليون جنيه 
أرباحااً خالل نفس الفترة من العام 

املاضي.

داليا احمد

تتبنى الحكوم���ة املصرية  تنش���يط وتحفيز 
سوق األوراق املالية كإحدى اآلليات للتعامل 
مع األزم���ات االقتصادية العاملي���ة، لتصبح 
البورصة قناة رئيس���ية لتمويل االس���تثمار 
وج���ذب املدخ���رات، وذلك من خ���ال زيادة 
املعروض فى س���وق األوراق املالية، وتطوير 
البيئ���ة التش���ريعية واملؤسس���ية واإلجرائية 
الخاص���ة بها مع تنمية قاعدة املس���تثمرين، 
وتبنى سياسيات اقتصادية كلية مواتية لها.

وتس���ببت تداعيات جائحة في���روس كورونا 
املس���تجد، وم���ا تبعها من األزمة الروس���ية 
األوكرانية فى التأثير س���لبًيا على مؤشرات 
أداء س���وق األوراق املالي���ة، لتصبح فى وع 

يتطلب تحرك عاجل لتعزيز أدائها.
وف���ي هذا اإلط���ار عقد  الدكت���ور مصطفى 
مدبول���ي، رئي���س مجلس ال���وزراء اجتماعا 
، بالدكت���ور محم���د فري���د، رئي���س مجلس 
إدارة الهيئة العام���ة للرقابة املالية،  و رامي 
الدكان���ي، رئي���س مجل���س إدارة البورصة 
املصرية، ملتابعة آخر تطورات األنشطة املالية 
غير املصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق 
األوراق املالية، وكذا استعراض جهود الهيئة 
لارتقاء بمس���توى كفاءة وتنافس���ية مختلف 
الخدم���ات املالي���ة غير املصرفي���ة األخرى، 
ومنه���ا التأمن والتمويل العق���اري والتأجير 
التمويلي والتخصيم والتمويل االس���تهاكي 
والتموي���ل متناه���ي الصغر وكذلك س���جل 

الضمانات املنقولة.
 و أك���د رئي���س ال���وزراء خال اللق���اء  أن 
الحكوم���ة تولي أهمية قص���وى لدعم جهود 
الهيئة في تطوير وتنمية كافة الخدمات املالية 
غير املصرفي���ة، بالنظر لدور الهيئة املحوري 
في توفير التمويل الازم لدعم مس���تهدفات 
خط���ط التنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
التي تتبناها وتنفذها الحكومة، مش���يرًا إلى 
ضرورة تحسن بيئة ممارسة األعمال لتمكن 
كافة األطراف من التوس���ع والنمو بما يدعم 

االقتصاد املصري.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية 
تنس���يق وتكامل الجه���ود والخطط بن كافة 
األط���راف لتقوية أداء س���وق األوراق املالية 
املصري، وكذل���ك العمل على صياغة وتنفيذ 
خط���ط وبرامج عمل ترتقي بمس���توى كفاءة 
وتنافس���ية الخدمات املتنوعة الت���ي يقدمها 
القط���اع املالي غي���ر املصرف���ي، كونه العبًا 
أصيًا في مس���اعدة الكيان���ات االقتصادية 
املختلفة على تنويع مص���ادر تمويلها لزيادة 
حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى 
قدرات الدولة اإلنتاجية ويدعم نمو االقتصاد 

الوطني.
كم���ا أك���د الدكت���ور مصطف���ى مدبولى أن 
الحكوم���ة س���تدفع خال الفت���رة املقبلة من 
أجل اس���تكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية 
الش���ركات اململوكة للدولة، والذي تعد سوق 
األوراق املالية إحدى آليات تنفيذه، وذلك في 
إطار تنفيذها لتكليف���ات الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي، رئيس الجمهوري���ة، بالعمل على 
زيادة مش���اركة القطاع الخاص في النشاط 

االقتصادي.
رؤية طموحة 

م���ن جانبه أش���ار الدكت���ور محم���د فريد، 
خال االجتماع، إل���ى أن الهيئة تعمل حاليًا 
بالش���راكة مع مختلف األط���راف، على تبني 
وتنفي���ذ رؤية طموحة لتنمية األس���واق املالية 
غير املصرفية، مع الحفاظ على اس���تقرارها 
وس���امة التعام���ات التي تتم م���ن خالها، 
وك���ذا تحقيق توازن يضم���ن حقوق مختلف 
األطراف املتعاملة داخل األنشطة املالية غير 
املصرفي���ة، الفتًا إلى أن ه���ذه الرؤية ترتكز 
على تطوير كافة املهنين العاملن في مختلف 

الخدمات املالية غي���ر املصرفية عبر تأهيلهم 
وتحسن قدراتهم.

وأوض���ح فريد أنه قد ت���م التوافق مع جهات 
مانحة بالتنسيق مع االتحاد املصري للتأمن 
لتوفير منح دراسية ممولة جزئيًا لاكتوارين 
بنش���اط التأمن ف���ي اململكة املتح���دة، لبناء 
كوادر تعزز من قدرات القطاع ليس���تمر في 
القيام ب���دور فاعل في دعم نم���و االقتصاد 
الوطني، كونه آلية للتأمن على األصول وكذا 

آلية لزيادة مستويات االدخار القومي.
تحسن املؤشرات 

م���ن جانبه أش���ار   رام���ي الدكاني، رئيس 
البورص���ة املصرية، إلى أن مؤش���رات أداء 
س���وق األوراق املالية قد ش���هدت تحس���نًا 
خال الفت���رة املاضية، متأث���رة باإلجراءات 
اإلصاحية األخيرة التي ت���م اتخاذها على 
مس���توى السياسة النقدية، حيث حقق رأس 
املال الس���وقي للش���ركات املقيد لها أوراق 
مالية بالبورصة أعل���ى قيمة تاريخية تجاوز 
تريليون و35 مليار جنيه، فضًا عن تحس���ن 
أعداد املس���تثمرين الجدد وكذلك متوسطات 
قيم الت���داول اليومية التي تعكس ثقة وإقبال 
املستثمرين على األس���هم كماذ استثماري 

يساعدهم في التحوط من تقلبات األسعار.
وأك���د الدكان���ي أن إدارة البورص���ة تضع 
نص���ب أعينها العمل على اس���تكمال جهود 
تطوي���ر وتنمية س���وق رأس امل���ال املصري 
عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات 
االس���تثمارية أمام جموع املستثمرين ومنها 
املشتقات املالية وتفعيل آلية اقتراض األوراق 

املالية بغرض بيعها.
كما عرض الدكاني خ���ال االجتماع جهود 
ادارة البورصة لزيادة االستثمار املؤسسي، 
السيما من خال املؤسسات الحكومية والتي 
تلعب دورا رئيس���يًا في تنشيط حركة سوق 
األوراق املالية وتحفيز االستثمارات االجنبية 
، وفي سياق متصل استعرض السيد / رامى 
الدكاني حصاد العام املاضي والذي ش���هد 
تحقي���ق البورصة املصرية أرقام���ًا تاريخية 
عل���ى ع���دة مس���تويات منها قي���م وأحجام 
التداول وعوائد املؤش���رات الرئيسية وكذلك 
رأس املال الس���وقي، وانعكاس ذلك ايجابًا 
عل���ى تحفيز نحو 175 ألفًا من املس���تثمرين 
األفراد الجدد، الستثمار أموالهم في األسهم 
املقيدة تحوط���ًا من التحدي���ات االقتصادية 

وتقلبات األسعار.
وأش���ار رئي���س البورصة املصري���ة إلى أن 

أعداد املستثمرين الجدد خال العام 2022 
شهدت نموًا بنحو 202% مقارنة بمستوياتها 
خال العام األس���بق، كما أشار إلى التعاون 
املثمر مع الهيئ���ة العامة للرقابة املالية خال 
الفت���رة املقبلة لتطبيق ع���دد من الحلول منها 
رقمنة عمليات فتح حسابات العماء الجدد، 
ورقمن���ة عملي���ة تس���جيل العم���اء، وكذلك 
خدم���ات اعرف عميلك االلي���ة، والتي تهدف 
لتحفي���ز املزيد م���ن األف���راد لاعتماد على 

البورصة املصرية كوجهة استثمارية.
محاور ومسارات 

يؤكد الخبراء واملصرفي���ون أن الدولة تعمل 
من���ذ فترة علي 5 مس���ارات رئيس���ية تتمثل 
فى زي���ادة املعروض من ش���ركات أو أوراق 
مالي���ة فى الس���وق للحد من ارتف���اع درجة 
تركز السوق املال، وتنمية قاعدة املستثمرين 
املحلي���ن واألجان���ب واألفراد واملؤسس���ات 
لتعزي���ز جان���ب الطل���ب، وتطوي���ر البيئ���ة 
التشريعية للسوق، وتحسن البيئة اإلجرائية 
واملؤسس���ية لها لتعزيز تنافس���يتها، مع بناء 

قدرات العاملن فى السوق وحوكمة أدائها.
أول ه���ذه املس���ارات هو “زيادة الش���ركات 
“ ، حي���ث تعم���ل الحكومة على زي���ادة عدد 
الشركات/ املؤسس���ات املقيدة واملتداولة في 
الس���وق، وزيادة ع���دد األوراق املالية املقيدة 
بها، وذل���ك لرفع درجة الس���يولة بالس���وق 
وخف���ض درج���ة الترك���ز بها، وفي س���بيل 
ذلك أصدرت قانون رقم 138 لس���نة 2021 
بإص���دار قانون الصكوك الس���يادية في 15 
أغس���طس عام 2021 تاه ص���دور الائحة 
التنفيذية للقانون بق���رار رئيس الوزراء رقم 
1574 لس���نة 2022 ف���ي 28 أبريل املاضي 

تمهيًدا لإلصدار.
 املس���ار الثاني يتمث���ل في توس���يع قاعدة 
املس���تثمرين املحلي���ن واألجان���ب، واألفراد 
واملؤسس���ات بالس���وق، من خ���ال الترويج 
لثقافة االس���تثمار في السوق، وتعزيز الوعي 
واملعرف���ة املالية العامة، وبناء الثقة عن طريق 
ضمان حق���وق املس���تثمرين األقلية، وتعزيز 
ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات، وزيادة 

مستوى الشفافية واإلفصاح.
 وف���ي الوقت نفس���ه تعمل الجه���ات املعنية 
على تهيئة البيئة التشريعية التنافسية لسوق 
األوراق املالي���ة من خال التركيز على تعديل 
امل���ادة 44 من قواعد قي���د األوراق املالية في 
البورص���ة املصري���ة، الص���ادرة وفًقا لقرار 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية رقم 

11 لس���نة 2014 وتعديات���ه الصادرة حتى 
يونيو 2021 ، وتعديل آلية بيع األوراق املالية 
املقترض���ة، وصن���دوق لتس���ليف واقتراض 
األس���هم مقابل نسبة محددة، مع العمل على 
إنش���اء سوق لتداول العقود اآلجلة في سوق 
األوراق املالي���ة املصرية، وتعمل هيئة الرقابة 
املالية في الوقت الحالي على استكمال إطاره 

التشريعي.
 بجان���ب ذل���ك  عملت  الرقاب���ة املالية، على 
إجراء تعديات على قانون س���وق رأس املال 
للس���ماح بتوريق الحقوق امللكية املستقبلية، 
وذلك من خال إصدار سندات قابلة للتداول 
مقابل حقوق مالية ومس���تحقات قائمة آجلة 

الدفع.
 املس���ار الرابع لتطوير البورصة  يتمثل في 
تحس���ن البيئة اإلجرائية واملؤسسية لسوق 
األوراق املالي���ة، حيث تم بن���اء قاعدة بيانات 
للش���ركات املؤهلة للقي���د لتعريفهم بخطوات 
وإجراءات ومتطلبات القدي وتحفيزهم، وجار 
رقمنة عمليات تغذية حسابات االستثمار من 
خال شركات الوس���اطة أو في عملية شراء 

وثائق صناديق االستثمار.
أما املسار الخامس ، فيهدف   إلى تعزيز جهود 
بناء القدرات وحوكمة األداء في سوق األوراق 
املالي����ة،  و العمل على تعزي����ز إمكانات إدارة 
املخاطر لدى ش����ركات السمس����رة من خال 
بن����اء قدرات وتقييم مدي����ري إدارات املخاطر، 
واستحداث الساعة الكربونية للشركات املقيدة 
بس����وق األوراق املالية، وتعزيز دور البورصة 
في تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خال 
رفع قدرات الش����ركات املقي����دة في اإلفصاح 
عن االس����تدامة بما يسهم في التطبيق السليم 
لإلفصاح����ات املرتبط����ة بالبيئة واالس����تدامة، 
والتوعية بأهمية االستدامة، ودعم املساواة بن 
الجنس����ن لتأهيل الشركات املقيدة لانضمام 

ملؤشر بلومبرج.
إحصاءات 

وكش���فت بيانات رس���مية حديثة عن ارتفاع 
أع���داد املس���تثمرين الجدد م���ن األفراد في 
البورصة املصرية خ���ال عام 2022 ليصل 
إلى 175 ألفًا بمتوس���ط 12 ألف مس���تثمر 
جدي���د ش���هريًا، مقابل 58 ألف���ًا خال عام 
2021 بمتوس���ط 5 آالف مس���تثمر ش���هريًا 

بنسبة نمو سنوي 202 في املئة.
وخ���ال مؤتم���ر صحف���ي مؤخ���را ،  أعلن 
رئيس البورصة املصري���ة رامي الدكاني أن 
الحكومة تس���تهدف طرح 23 شركة حكومية 
بالبورصة منها تسع شركات مدرجة بالفعل 
خال الفت���رة املقبلة بقيم���ة إجمالية متوقعة 
للطروح���ات تبلغ 80 ملي���ار جنيه )3.232 
مليار دوالر(، وتعمل الش���ركات في س���بعة 

قطاعات اقتصادية.

محللون ينصحون املستثمرين باقتناص الفرصة احلالية بسوق املال لزيادة 
املراكز الشرائية قبل معاودة الصعود

تراجع املؤش���ر الرئيس���ي للبورصة املصرية 
»إيجى إكس 30« بنس���بة 2.82% ليغلق عند 
مس���توى 15551.47 نقطة، خال جلس���ات 
األسبوع املاضي، ثاني أسبوع في عام 2023، 
وهبط مؤش���ر األس���هم الصغيرة واملتوس���طة 
»إيجى إكس 70 متس���اوى األوزان«، بنس���بة 
3.90% ليغلق عند مس���توى 2807.08 نقطة، 
وس���جل مؤش���ر »إيجى إكس 100 متساوى 
األوزان« تراجًع���ا بنح���و 3.06% ليغلق عند 
مس���توى 4234.81 نقطة، وس���جل مؤش���ر 
»إيج���ى إك���س 30 مح���دد األوزان« تراجًعا 
بنحو 1.70% ليغلق عند مستوى 19086.92 
نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق 

عند مستوى 3512.79 نقطة.
رأس املال السوقى

وخس���ر رأس املال الس���وقى للبورصة، نحو 
12.8 ملي���ار جني���ه، ليغل���ق عن���د مس���توى 
1020.4 تريلي���ون جني���ه، بنس���بة انخفاض 
1.2%، وهب���ط رأس املال الس���وقي للمؤش���ر 
الرئيسي من 689.1 مليار جنيه إلى 675.3 
مليار جنيه، بنس���بة انخفاض 2%، ونزل رأس 
املال ملؤشر األس���هم الصغيرة واملتوسطة من 
183.9 مليار جنيه إل���ى 181.6 مليار جنيه 

بنسبة انخفاض %1.3.
كما تراجع رأس املال ملؤش���ر األوس���ع نطاًقا 
من 873 مليار جني���ه إلى 856.9 مليار جنيه 
بنس���بة انخف���اض 1.8%، وهب���ط رأس املال 
الس���وقي لبورصة النيل م���ن 1.4 مليار جنيه 
إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض %3.3.

وبالنس���بة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول 
بالبورص���ة املصري���ة إل���ى 28.1 مليار جنيه 
خال األس���بوع املاضي، في حن بلغت كمية 
التداول نحو 3.304 ملي���ار ورقة منفذة على 
348 ألف عملية، وذل���ك مقارنة بإجمالي قيمة 
تداول قدرها 11.1 مليار جنيه، وكمية التداول 
بلغت 4.920 مليار ورقة منفذة على 380 ألف 

عملية خال األسبوع قبل املاضي.
أما مؤش���ر تميز، بلغ إجمالى قيم���ة التداول 
ب���ه نح���و 23.7 ملي���ون جنيه، وبلغ���ت كمية 
الت���داول 8.6 مليون ورق���ة منفذة على 1170 
عملية خال األس���بوع املاضي، واس���تحوذت 
األسهم على 44.4% من إجمالي قيمة التداول 
داخل املقص���ورة، فى حن مثلت قيمة التداول 

للسندات نحو %55.60.
ووزعت إجماليات التداول للش���ركات املدرجة 
فى مؤش���رات البورصة ب���ن 9.4 مليار جنيه 
باملؤش���ر الرئيس���ي للبورصة بحج���م تداول 
1.13 ملي���ار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 
197.2 أل���ف عملي���ة، وبلغت قيم���ة التداول 
ب�«إيج���ى إكس 70« نح���و 2.2 مليار جنيه، 
بحج���م تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من 
خال 107.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول 
ب�«إيج���ى إكس 100« نحو 11.6 مليار جنيه 
بحج���م تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من 

خال 304.5 ألف عملية.
إجمالي التعامالت

وس���جلت تعامات املصرين نس���بة %83.4 
م���ن إجمالي التعامات على األس���هم املقيدة 
بالبورصة املصرية، خال جلس���ات األسبوع 
املاض���ي، واس���تحوذ األجان���ب على نس���بة 
7.6%، والعرب على 9%، وذلك بعد اس���تبعاد 
الصفق���ات، وس���جل األجان���ب صاف���ي بيع 
بالبورصة املصرية بقيم���ة 7.7 مليون جنيه، 
وس���جل العرب صافي بيع بقيم���ة 36 مليون 

جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثل���ت تعامات املصري���ن 84.6% من قيمة 
التداول لألس���هم املقيدة من���ذ أول العام بعد 
اس���تبعاد الصفق���ات، بينما س���جل األجانب 
6.8%، وسجل العرب 8.6%، وسجل األجانب 
صافي بيع بالبورصة املصرية منذ بداية العام 
بقيمة 258.5 مليون جنيه، فيما استمر العرب 
بتس���جيل صافي ش���راء بنح���و 85.7 مليار 
جنيه، وذلك على األسهم املقيدة بعد استبعاد 

الصفقات منذ بداية العام.
شهادات اإليداع الدولية

وكش���ف تقرير البورصة املصرية األسبوعي، 
عن أرصدة الش���ركات من ش���هادات اإليداع 
الدولي���ة حتى نهاي���ة األس���بوع املاضي، إذ 

ارتف���ع رصيد ش���هادات إي���داع البنك 
التج���اري الدولي إل���ى 307.714 
مليون ش���هادة، واملجموعة املالية 
هيرميس القابضة إلى 293.285 
ملي���ون ش���هادة، فيم���ا تراج���ع 
رصيد ش���هادات إيداع املصرية 

لاتص���االت إلى 169.819 مليون 
شهادة 

رصي���د  واس���تقر 
ش���هادات إي���داع كًا 
نص���ر  مدين���ة  م���ن 
والتعمير  لإلس���كان 
 582.913 عن���د 
ش���هادة،  ملي���ون 

واإلس���كندرية للزي���وت املعدني���ة- أموك عند 
402.169 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات 
الغذائية عند 118.895 مليون ش���هادة، وجي 
بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد 

عز عند 73.623 مليون شهادة.
نهاية جلسات األسبوع

وكانت البورص���ة املصرية، قد أنهت تعامات 
جلس���ة الخميس، نهاية جلس���ات األس���بوع 
املاضي، بارتفاع للمؤش���رات باستثناء إيجي 
إكس 70، وس���ط تداوالت مرتفعة، وربح رأس 
امل���ال الس���وقي 7 مليارات جني���ه ليغلق عند 

مستوى 1.020 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على األسهم 580.9 مليون 
ورقة مالي���ة بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 
71.3 ألف عملية لعدد 200 ش���ركة، وسجلت 
تعام���ات املصري���ن 83.78% م���ن إجمالي 
التعامات، بينما استحوذ األجانب على نسبة 
8.72%، والع���رب على 7.5%، واس���تحوذت 
املؤسس���ات على 38.95% من املعامات في 
البورصة، وكان���ت باقي املعامات من نصيب 

األفراد بنسبة %61.04. 
انتعاشة كبرى في 2023

و يتهيأ س���وق امل���ال املصري لقي���د نحو 21 
ش���ركة جديدة بالبورص���ة، التي تعد األفضل 

أداًء في املنطقة العربية خال األيام املاضية.
وتوقع حس���ام عيد، الخبير بأسواق املال، أن 
تشهد السوق املصرية في الربع األول من 
الع���ام 2023، صفقات اس���تحواذ كبيرة 
بمختل���ف القطاع���ات بالبورصة املصرية 

من جانب االستثمار األجنبي.
وقال عي���د، إن تعامات الربع األخير 
من العام املاضي ش���هدت 
صعود املؤش���ر الرئيسي 
املصري���ة،  للبورص���ة 
واس���تطاع أن يسجل 
صعوًدا بنسبة تقترب 
ومستوى   ،%70 من 
قياس���ي  إغ���اق 

جديد خال األربعة أعوام املاضية.
وأضاف عيد، أن األسهم القيادية والقوية مالًيا 
حققت نتائج أعمال جيدة، ونجحت في تحقيق 
معدالت نم���و مرتفعة، وهذا م���ا ينعكس على 
توزيعات األرباح بالنس���بة للش���ركات املقيدة 

باملؤشر الرئيسي للبورصة املصرية.
وأوضح عيد، أن هذا ما دفع أغلب املؤسسات 
املالي���ة العربية إلى االتجاه نح���و فتح مراكز 
مالي���ة وضخ س���يولة كبي���رة ف���ي البورصة 

املصرية.
ورجح إبراهيم النمر، املحلل الفني، اس���تمرار 
الزخم الش���رائي في دفع مؤشرات البورصة 
ملزيد من الصعود، ليصل املؤشر الرئيسى إلى 
مس���توى بن 16400و 16500 نقطة، ومرشح 
في املدى األبعد اختراق القمة التاريخية التى 
وص���ل إليها املؤش���ر فى أبري���ل 2018 عند 
مس���توى 18400 نقطة مع تراجع قيمة الجنيه 

أمام العمات األجنبية.
وأش���ار النم���ر، إل���ى أن البورص���ة هى أحد 
أبرز املس���ارات للتحوط ضد انخفاض الجنيه 
أم���ام العمات األجنبية مع اس���تفادة أس���هم 
الش���ركات صاحبة نش���اط التصدير أو ذات 

العائد الدوالري.
وأوضح النمر، أن طرح شركات إدارة األصول 
لصناديق املؤش���رات، أصبح أمر تحتاج إليه 
البورصة بش���دة وم���ن األمور التي س���تؤثر 
بش���كل إيجابي س���واء كانت تل���ك الصناديق 
تابعة للمؤش���رات أم ذات مؤشر منفصل تابع 

إلدارة الشركة.
وقال أحمد ش���حاتة، الرئيس السابق للجمعية 
املصرية للمحللن الفنين، إن املؤشر الرئيسي 
للسوق سيس���تكمل مسيرته الصاعدة، مؤكًدا 
أنه س���يمر بموجة جني أرب���اح عقب القفزات 

املتتالية.
وأض���اف ش���حاتة، أن توفير آلي���ات متنوعة 
بالس���وق مثل طرح صناديق املؤشرات التي 
أشار إليها رئيس البورصة املصرية مؤخًرا، 
سيس���اهم بالطبع في تحقي���ق نتائج أفضل 
وأكث���ر إيجابي���ة للمس���تثمرين في الس���وق 

املصري.
ورجح محم���د فريج، املحل���ل الفني، وصول 
املؤش���ر الرئيسي للقمة التاريخية املحققة في 
أبريل 2018 عند مس���توى 18500-18400 
نقطة خ���ال الربع األول من الع���ام الجاري 
مع استهداف مس���توى 22 ألف نقطة خال 

شهري يوليو وأغسطس القادمن.
وأش���ار فريج، إلى ح���دوث حركة تصحيحية 
بالبورصة املصرية في الوقت الحالي، ونصح 
املس���تثمرين باالس���تفادة من الفرصة لزيادة 

املراكز الشرائية قبل معاودة الصعود.

رغم خسارة أسهمها السوقية نحو 12.8 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع الماضي

    فريد: ميكنة تقديم مختلف الخدمات المالية غير المصرفية 

لتعزيز مستويات الشمول والدمج المالي
الدكاني: تطوير وإضافة منتجات جديدة تنوع الخيارات 

االستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية

وائل خطاب

سلوي ابراهيم

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  15  يناير  2023  •  العدد  677

رامي الدكاني

أعلنت ش���ركة بي تك، املتخصصة في مجال 
تجارة وتوزيع األجه���زة املنزلية واإللكترونية 
وخدم���ات التمويل االس���تهاكي في مصر، 
والبن���ك التج���اري الدول���ي عن إتم���ام طرح 
سندات توريق بلغت قيمتها اإلجمالية 1.04 
مليار جنيه مصري على ثاث شرائح مختلفة 

في آجال.
وقال���ت ب���ي ت���ك، إن اإلص���دار يأتي ضمن 
برنامج إصدار س���ندات قصيرة األجل بقيمة 
إجمالية 5 مليارات جنيه على مدى س���نتن، 
وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة 

للرقابة املالية.
وقام البنك التجاري الدولي بدور املستش���ار 
املال���ي الحص���ري ومدير اإلص���دار ومرتب 
واملنسق العام واملروج لاكتتاب وأمن الحفظ، 
باإلضافة لقيام البنك األهلي املصري والبنك 
التج���اري الدولي ب���دور ضامن���ي التغطية، 
وقام مكتب ذوالفقار وش���ركاه لاستشارات 
القانونية واملحاماة بدور املستش���ار القانوني 

للط���رح، ومكت���ب حازم حس���ن للمحاس���بة 
واملراجعة )KPMG( بدور مراقب حسابات 

اإلصدار.
وقال محمود خط���اب، رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب لش���ركة بي ت���ك، إن هذا 
اإلصدار سيس���هم ف���ي تعزيز ورف���ع كفاءة 
العمليات التشغيلية للشركة وتوفير التدفقات 

النقدية الازمة لدعم استراتيجية النمو.
ومن ناحيته���ا، أكدت منن عوض اهلل، رئيس 
مجموع���ة الق���روض املش���تركة والس���ندات 
بالبن���ك التجاري الدول���ي، أن البنك التجاري 
الدولي ق���ام بإتمام 11 عملية توريق وإصدار 
سندات خال عام 2022 بقيمة تتعدى ال�32 
ملي���ار جنيه ف���ي قطاعات عدة مث���ل التمويل 
والتمويل  التمويل���ي  والتأجير  االس���تهاكي 
العق���اري والتمويل متناهي الصغر باإلضافة 
إلى إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق 
املصري إلحدى الهيئات الحكومية بقيمة 20 

مليار جنيه مصري.

»بي تك« و»التجاري الدولي« يعلنان إمتام إصدار 
سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه
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اإلفراج عن بضائع بقيمة 
1.5 مليار دوالر من 1 إلى 

10 يناير اجلاري

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
ا مفص����اً حول آخر املس���تجدات الخاص���ة بموقف  تقري���راً

البضائع املفرج عنها باملوانئ املصرية.
وقال الس���فير نادر س���عد، املتحدث الرس���مى باسم رئاسة 
مجل���س ال���وزراء، إن التقرير املعروض عل���ى رئيس مجلس 

ال���وزراء بّين أن البضائ���ع املفرج عنه���ا ملختلف األغراض 
االس���تيرادية خ����ل الفترة م���ن 1 إلى 10 يناي���ر الجاري، 
وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دوالر، وذلك من خ�ل 
مختلف األنظمة، س���واء نظام التس���جيل املس���بق للشحنات 

»ACI«، أو من خارجه.

وج���ه الرئي���س عب���د الفتاح السيس���ي، 
بااللت���زام الص���ارم بأح���كام الرقابة على 
الص���ادرات الزراعي���ة املصري���ة إلنت���اج 
محص���ول تصديري ذي جودة متميزة، مع 
االعتماد الحصري عل���ى الكيانات التابعة 
ملنظومة التكوي���د من قبل الحجر الزراعي، 
والتص���دي ألي���ة مخالفة في ه���ذا اإلطار، 
إلى جان���ب تطبيق املعايير الخاصة بالدول 
املس���توردة لكاف���ة املحص���والت الزراعية 

املصرية.
ج���اء ذلك خ����ل اجتماع السيس���ي، مع 
الدكتور مصطف���ى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، والس���يد القصي���ر، وزير الزراعة 
واس���تص�ح األراضي، ووليد أبو املجد، 
مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
للق���وات املس���لحة، وبه���اء الغن���ام، املدير 
التنفيذي لجهاز مس���تقبل مص���ر للتنمية 

املستدامة.
وع���رض وزي���ر الزراع���ة في ه���ذا اإلطار 
التطوير غير املسبوق الذي تشهده منظومة 
الص���ادرات الزراعي���ة املصري���ة، خاصةاً 
حوكم���ة إج���راءات التصدي���ر ومنظوم���ة 
التكوي���د الجديدة التي يت���م تطبيقها على 
الصادرات الزراعية املصرية لضمان تتبع 
املنتجات املصدرة وإح���كام الرقابة عليها 
من امل���زارع التصديرية وصوالاً إلى الدول 

املس���توردة، وذلك تحت اإلش���راف الكامل 
للجه���ات الرقابي���ة، مع تزوي���د املزارعني 
واملصدري���ن بكاف���ة اإلرش���ادات الفني���ة 
الخاصة باش���تراطات املمارسات الزراعية 
الجي���دة وفق���ااً ألعلى املعايي���ر التصديرية 
البيئي���ة املطبقة دوليااً، واس���تخدام أفضل 
الش���ت�ت لألصن���اف املطلوب���ة عامليااً مع 
توفي���ر الخدمات املعملي���ة ال�زمة لضمان 

س�متها.
وتابع: »وهو األمر الذي انعكس على زيادة 
حجم الصادرات املصري���ة من املحاصيل 
الزراعي���ة وفتح أس���واق خارجية جديدة، 
حي���ث بلغ حج���م الصادرات خ����ل عام 
2022 حوال���ي 6.43 مليون ط���ن إلى ما 
يقرب م���ن 160 دولة ح���ول العالم لتحقق 
حصيل���ة الص���ادرات حوال���ي 3.3 مليار 

دوالر«.
وش���هد االجتم���اع كذلك ع���رض املوقف 
الخاص بجه���ود تنمية الث���روة الحيوانية، 
من خ�ل البرنام���ج القومي لتوزيع اآلالف 
من رؤوس املاش���ية عالي���ة اإلنتاجية على 
املزارع���ني وصغ���ار املرب���ني، وذلك بهدف 
االرتق���اء بأحواله���م ودعمه���م اقتصاديااً، 
وبالتنس���يق بني ال���وزارات املعنية وجهاز 
مش���روعات الخدم���ة الوطني���ة والقط���اع 

املصرفي ومنظمات املجتمع املدني.

ناش���د الس���يد القصي���ر، وزي���ر الزراع���ة 
واستص�ح األراضي في مصر، املستوردين 
بتحم���ل  األع����ف  مصان���ع  وأصح���اب 
مس���ئوليتهم في ظل هذه الظ���روف التي يمر 
بها الوطن وعدم بيع مستلزمات األع�ف في 

السوق السوداء.
وأك���د الوزي���ر أن الدول���ة تتعام���ل مع ذلك 
بمنتهى الحزم من خ�ل الحم�ت التفتيشية 
املستمرة على مخازن االع�ف واملستوردين، 
وأنه سوف يتم اتخاذ كافة االجراءات ال�زمة 
حي���ال املخالفني بم���ا في ذلك الش���طب من 

سج�ت املستوردين.
وفي س���ياق متصل تواصل اللجان املشكلة 
م���ن وزارات الزراع���ة والتموي���ن والداخلية 
والجه���ات الرقابي���ة حم����ت التفتيش على 
مخ���ازن ومصان���ع األع�ف واملس���توردين؛ 
للتأكد من عدم بيع مس���تلزمات االع�ف في 

السوق السوداء.
وأعلن القصير، أنه تم االفراج عن مستلزمات 
األع�ف خ�ل األسبوع األول من هذا الشهر 
ت���م اإلفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول 

الصويا، بحوالي 72 مليون دوالر.
وأضاف أن اإلفراج ش���مل 113 ألف طن من 

ال���ذرة بحوالي 41 ملي���ون دوالر، ونحو 37 
أل���ف طن م���ن ف���ول الصويا بقيم���ة حوالي 
���ا إضافات أع�ف  28 ملي���ون دوالر، وأيضاً

بحوالي 3 مليون دوالر.
ويك���ون بذلك إجمال���ي ما تم األف���راج عنه 
خ�ل الفت���رة من )16 أكتوب���ر2022 حتى 
10 يناي���ر 2023(، 1.864 مليون طن منهم 
1.296ملي���ون ط���ن ذرة، 568 ألف طن فول 
صوي���ا وإضاف���ات اع�ف وذل���ك بإجمالي 
ا  أن اإلفراج  مبلغ 928 ملي���ون دوالر، مؤكداً
مستمر بالتنسيق مع البنك املركزي املصري 

من خ�ل القطاع املصرفي.

قال رئي����س قطاع التج����ارة الداخلي����ة بوزارة 
التموين املهن����دس عبداملنعم خلي����ل، إن جميع 
الس����لع الغذائي����ة متوف����رة ويوج����د مخ����زون 
اس����تراتيجي آمن لفترات طويل����ة تصل إلى 6 
ا في أخرى. أشهر في سلع وإلى 12 و13 شهراً

وش����دد خليل، عل����ى أن هناك ممارس����ات غير 
ا تشديد الرقابة  قانونية من بعض التجار، مؤكداً
ملتابعة األسعار واملمارسات االحتكارية، داعيا 
املواطن����ني إلى اإلب�غ عن أي ممارس����ات غير 
ش����رعية عب����ر الخ����ط الس����اخن )19588( أو 

.)16528(

وأشار إلى أنه منذ شهر يناير الجاري انتشرت 
معارض في جميع أنح����اء الجمهورية، تتراوح 
فيه����ا التخفيضات م����ن 20 إل����ى 30%، حيث 
تم ضخ كمي����ات كبيرة جدا م����ن الزيوت فيها، 
قائ����� إن باإلضاف����ة إلى تلك املع����ارض هناك 
1300 مجمع اس����ته�كي منتشر على مستوى 

الجمهورية.
وأضاف: »نحن مستمرون في املعارض والدفع 
بالشوادر والسيارات املتنقلة، ورفع األعباء عن 
املواطن، ليكون هناك س����عر عادل للمس����تهلك؛ 

ألننا ال نقبل الخسارة ألحد«.

الرئيس السيسي يوجه بااللتزام الصارم بأحكام 
الرقابة على الصادرات الزراعية

 

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمني س���ر لجنة الزراعة 
والري بمجلس الش���يوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي بتحديد س���عر توري���د القمح ليحق���ق عائدا 
اقتصادي���ا مجزيا للمزارعني، يمثل انتصار كبير للف�ح 
املص���ري، ومراعاة م���ا يواجهه من صعوب���ات في ظل 
تداعيات األزمة العاملية الراهنة عليه بتس���عير املحاصيل 
بالس���عر العادل، وهو ما يدعم امل���زارع في تعزيز دخله 
وزيادة أرباحه، وذلك بما يس���اعده على مواصلة العمل 

واإلنتاج.
وأضاف أبو الفتوح، أن تلك الخطوات تأتي استكماالاً ملا 
يضعه الرئيس من أولوية ف���ي بذل كافة الجهود املمكنة 
لدع���م املزارع واالرتقاء بحياته املعيش���ية، تقديرا لدوره 
ف���ي توفير الغذاء واألمن الغذائي بم���ا يؤمن احتياجات 
ا إلى أن ذلك التوجيه  املخزون االستراتيجي للدولة، مشيراً
يمثل حافز للف�ح في توريد إنتاجه من املحاصيل ويدعم 
زي���ادة كميات توريد القمح، بما يحقق األمن الغذائي في 
ظل مش���اكل س�س���ل اإلمداد التي تعاني منها مختلف 

الدول نتيجة األزمة الروسية األوكرانية.

ق���ال الدكتور إبراهيم عش���ماوي، مس���اعد أول وزير التموين 
ورئيس جه���از تنمية التج���ارة الداخلية، أن مع���ارض »أه�اً 
رمضان«، كان يتم تنظيمها عادةاً قبل ش���هر رمضان بأسبوع 
واحد، إال أنه خ�ل العام الحالي وبسبب الظروف االقتصادية 
العاملي���ة ص���درت توجيهات م���ن الرئيس السيس���ي، بانعقاد 

املعارض بداية يناير أي قبل 3 أشهر من الشهر الكريم.
وأض���اف عش���ماوي، أن املع���رض يه���دف لتوفي���ر الس���لع 
االستراتيجية للمستهلكني بأسعار مخفضة، إلى جانب ما يتم 
من صرف السلع التموينية ل� 64 مليون مواطن عبر 23 مليون 
بطاق���ة، وتوجيه الرئيس أيضااً بإضافة 100 جنيه على البطاقة 
التمويني���ة التي تتضمن أس���رة، و200 للبطاق���ة التي تتضمن 

أسرتني، و300 جنيه للبطاقة التي تتضمن 3 أسر.
وأوضح أنه فور بدء معارض أه�اً رمضان حدث س���حب كبير 
ا إلى أن  على زيوت الطعام، لكن تم تعويض ما تم سحبه، مشيراً
زجاجة الزيت الخليط 750 مل ُتباع ب�36 - 37 جنيه باملعارض، 
في حني أن س���عرها بالس���وق الحر ال يقل عن 54 جنيه، وكل 
الس���لع األساس���ية موجودة بهذه املعارض بأس���عار تقل عن 
الس���وق بنس���ب تصل إلى 30%، وقد تمت ه���ذه التخفيضات 

بموجب توافق مع السادة التجار واملصنعني.

 

وقع���ت وزارة التموين والتج���ارة الداخلية، ممثلة في جهاز 
تنمية التج���ارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع محافظة بني 
سويف إلنشاء مناطق لوجستية وتجارية متنوعة )تخزينية، 
ترفيهية، إدارية جدي���دة(، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة 
السياس���ية بتطوي���ر وتنمية منظومة التج���ارة الداخلية في 
مصر، والتوس���ع في إنش���اء املناطق التجارية باملحافظات 

املختلفة.
وأوض���ح الدكتور إبراهيم عش���ماوي، مس���اعد أول وزير 
التموي���ن رئيس جهاز تنمية التج���ارة الداخلية، أن املناطق 
املقرر إنش���اؤها في محافظة بني س���ويف تتضمن إنش���اء 
منطق���ة تجارية/لوجس���تية على مس���احة 47 فدانااً بناحية 
بي���اض الع���رب الواقع���ة على الوصل���ة الش���مالية لطريق 
الكريمات امتداد نزلة محور عدلي منصور، وتصلح إلنشاء 
س���وق جملة للخضر والفاكهة، ومنطقة خدمات لوجيستية 
ومبان���ي إداري���ة خاص���ة بس���وق الجملة، بجان���ب منطقة 
للمب���ردات والث�جات لحفظ املنتجات، باس���تثمارات تقدر 
بنح���و 2 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل تقترب من 20 ألف 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

التموين تؤكد توافر كافة السلع مبعارض 
أهلاً رمضان بأسعار مخفضة

سيد اجلارحي

التموين تؤكد توافر كافة السلع مبعارض 

داليا احمد

وزير الزراعة يعلن اإلفراج عن 150 ألف طن أعلف بقيمة 
72 مليون دوالر خلل األسبوع األول من العام اجلديد

التموين: جميع السلع الغذائية متوفرة ولدينا 
مخزون استراتيجي آمن لفترات طويلة

اسلم عبدالفتاح

أمني سر »زراعة الشيوخ«: توجيه الرئيس 
بتحديد سعر مجز لتوريد القمح ينتصر للفلح

التموين توقع بروتوكول إلنشاء مناطق لوجستية 
وجتارية باستثمارات 2.5 مليار جنيه

ارتفاع قيمة العجز يف امليزان التجاري لشهر 
أكتوبر 2022 بنسبة %21.1

أعل���ن الجهاز املرك���زي للتعبئ���ة العامة 
واإلحص���اء، ارتف���اع قي�م���ة العجز في 
املي���زان التجاري بنس���بة 21.1%، لتبلغ 
3.58 ملي���ار دوالر خ�ل ش���هر أكتوبر 
2022، مقاب���ل 2.95 مليار دوالر لنفس 
ا للنشرة  الش���هر من العام الس���ابق، وفقاً
الخارجية  التج���ارة  لبيان���ات  الش���هرية 

أكتوبر 2022.
وأوضحت النش���رة، أن قيم�ة الصادرات 
انخفض���ت بنس���بة 9.4%، حي���ث بلغت 
3.77 مليار دوالر خ�ل ش���ه�ر أكتوبر، 
مقاب���ل 4.16 مليار دوالر لنفس الش���هر 
م���ن الع���ام الس���اب�ق، ويرج���ع ذلك إلى 
انخف���اض قيمة صادرات بعض الس���لع 
أهمها منتجات البترول بنس���بة %25.6، 
واألسمدة بنسبة 39.8%، والبترول الخام 
بنسبة 45.4%، والدائن بأشكالها األولية 

بنسبة %1.0.
وارتفع���ت قيمة صادرات بعض الس���لع 
خ�ل شهر أكتوبر 2022، مقابل مثيلتها 
لنفس الش���هر من العام الس���ابق، أهمها 

الغاز الطبيعي واملس���ال بنسبة %14.4، 
 ،%19.7 بنس���بة  الجاه���زة  وامل�ب���س 
وعجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 

20.6%، فواكه طازجة بنسبة %71.7.
وأضاف���ت النش���رة، أن قيمة ال���واردات 
ارتفعت بنس���بة 3.3% حيث بلغت 7.35 
مليار دوالر خ�ل ش���ه�ر أكتوبر 2022، 
مقابل 7.11 مليار دوالر لنفس الشهر من 
العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة 
واردات بعض الس���لع وأهمه���ا منتجات 
البترول بنس���بة 104.6%، والقمح بنسبة 
96.0%، ولدائن بأش���كالها األولية بنسبة 

6.9%، بترول خام بنسبة %90.1.
بينم���ا انخفض���ت قيم���ة واردات بعض 
السلع خ�ل ش���هر أكتوبر 2022، مقابل 
مثيلتها لنفس الش���هر من العام الساب�ق، 
وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسب�ة 
20.4%، وم���واد كيماوي���ة عضوية وغير 
عضوية بنس���ب�ة 2.2%، ومواد أولية من 
حديد أو صلب بنس���بة 27.0%، ونحاس 

ومصنوعاته بنسبة %48.1.

اقتصاديون يكشفون عن خارطة طريق شاملة 
الستفادة مصر من ثروة »الرمال السوداء«

التمثيل التجاري: تكثيف التعاون مع جمعية املصدرين
 املصريني للتحرك يف األسواق الدولية

من����ذ افتت����اح الرئيس عب����د الفتاح السيس����ي  مجمع 
مصان����ع  “الرمال الس����وداء “بكفر الش����يخ  ، وهناك 
اهتمام بكيفية استفادة مصر من هذه الثروة التي ظلت 
مه����درة لعقود ، دون أن يلتفت أحد ألهميتها ، أو يبحث 

في كيفية استفادة الب�د منها .
وف����ي هذا اإلطار أصدر مرك����ز املعلومات ودعم اتخاذ 
الق����رار بمجلس الوزراء، إص����دارة جديدة تحت عنوان 
“الرمال الس����وداء.. ثروة وطنية ُتعيد مصر اكتشافها” 
تناول م����ن خ�لها تعريف الرمال الس����وداء، وأهميتها 
االقتصادي����ة، والتطور التاريخي الس����تثمارات الرمال 
الس����وداء في مصر، مع تس����ليط الض����وء على األرقام 
والحقائق املتعلق����ة بثروة مصر من الرمال الس����وداء، 
وأماكن وجودها، فض�اً عن جهود الدولة الس����تغ�لها 

االستغ�ل األمثل.
أش����ار التقرير إلى تع����دد التعريفات التي تش����ير إلى 
مفهوم “الرمال السوداء” والتي تتفق في مجملها على 
أنها نوع من أنواع الرواس����ب الرملية التي تكونت منذ 
أزمنة جيولوجية س����ابقة نتيجة لعمليات نقل الرواسب 
الُفتاتية من الصخور والهضاب التي حملتها مياه النهر 
في رحلتها إلى منطقة املصب على السواحل الشمالية 
لجمهوري����ة مص����ر العربي����ة، ويتمي����ز ه����ذا النوع من 
الرم����ال باحتوائه على العدي����د من املعادن ذات األهمية 
االقتصادية واالستراتيجية وتعود تسميتها بهذا االسم 
لغلبة اللون األس����ود عليها بسبب احتوائها على معدني 
“املاجنتيت” و”اإلملينيت” واللذين يمث�ن املكونني الكبر 
لهذه النوعية من الرمال، كما يشار إلى الرمال السوداء 
باس����م الرمال املُش����عة الحتوائها على بع����ض املعادن 

املشعة مثل معدني “املونازيت” و”الزركون«.
وأوض����ح التقري����ر أن هناك اخت�ف في نس����بة تركيز 
املع����ادن الثقيلة في الرمال الس����وداء، فهناك نوع داكن 
الل����ون وهو الذي تتراوح نس����بة املع����ادن الثقيلة به بني 
)70% و90%( وهناك نوع آخر رمادي اللون يحتوي على 
نس����بة ال تتجاوز 40% من املعادن الثقيلة، وعلى الرغم 
من تعدد أنواع الرمال الس����وداء فإن أكثرها انتش����ارااً 
هي الرمال السوداء من املعادن البركانية والتي تنتشر 
- قبالة س����واحل الجزر البركانية وأبرزها؛ جزر  –عامليااً

هاواي، والكناري، وجزر ألوتيان.
كما تضم ه����ذه األنواع من الرمال الس����وداء مجموعة 
م����ن الصخور واملع����ادن أبرزه����ا؛ صخ����ور البازلت، 
واألنديس����ايت، والزج����اج البركاني أس����ود اللون، كما 
تتس����م هذه الرمال بأنها أثقل من الرمال العادية فاتحة 
اللون، كما أنها أكثر قابلية المتصاص الحرار من ضوء 
الشمس، نظرااً الرتفاع “أكاسيد الحديد” في مكوناتها، 
السيما “أكس����يد الحديد األسود” الذي يغطي السطح 

الخارجي ملعظم املعادن.
وعلى مس����توى مصر، أش����ار مرك����ز املعلومات ودعم 
اتخاذ الق����رار إل����ى أن الرمال الس����وداء تكونت فيها 
بفعل الرواس����ب الفتاتي����ة التي نقلتها مي����اه نهر النيل 
من الصخور والهضاب بش����رق ووسط إفريقيا –حيث 
منابع نهر النيل- إلى منطقة املصب قبالة سواحل مصر 
الشمالية؛ حيث ُتلقي املياه بحمولتها من تلك الرواسب 
بموجب توقف س����ريان مي����اه النهر عن����د التقائه بمياه 

البحر املتوسط.
وأشار التقرير إلى األهمية االقتصادية للرمال السوداء 
والتي كان م����ن أبرزها، دخول املعادن االس����تراتيجية 
الت����ي تحتوي عليها الرمال الس����وداء ف����ي العديد من 
الصناع����ات االقتصادية مثل “الزرك����ون، واملونازيت، 
واملاجنتي����ت، والروتي����ل واألملني����ت، والجارنت”، وفي 
إطار ذلك يمكن حصر عدد من الصناعات االقتصادية 
البارزة والتي تدخل فيها الرمال السوداء وهي “صناعة 
هياكل الطائرات والسيارات والصواريخ والغواصات، 
واملركبات الفضائية، واألجه����زة التعويضية، وصناعة 
أنابي����ب البترول، ومواد اإلش����عاع الن����ووي، والعربات 
املصفحة والحربية، وقضبات السكك الحديدية، وصناعة 
الس����يراميك والب�ط، وم����واد الصنف����رة، واألرضيات 
عالية التقنية، وصناعة الكريس����تال والزجاج، واملعدات 

الرياضية ومستحضرات التجميل«.
وُتعد شواطئ الرمال الس����وداء وجهة متميزة للسياحة 
الع�جي����ة لألف����راد حول العال����م ملا تش����تمل عليه من 
معادن مهمة مثل الكبريت واملاغنيس����يوم والكالس����يوم 
والصوديوم والبوتاسيوم، سواء بغرض االستشفاء من 
بع����ض األمراض أو بغرض االس����تجمام والراحة، وقد 
أنشأت بالفعل بعض الدول منتجات للسياحة الع�جية 
على ش����واطئ الرمال الس����وداء لديها، تعظيمااً للعوائد 
االقتصادي����ة التي تجنيها من هذا النوع من الس����ياحة 
مثل “اليابان”، كما تعد الرمال السوداء بالغردقة وجهة 
ا لقربها من مدينة  متميزة للسياحة الع�جية بمصر نظراً
س����فاجا الغنية بالعناصر املش����عة مما ُيسهم في ع�ج 
العديد من األمراض الجلدية وكذلك أمراض الروماتويد 

والروماتيزم.
وسلط تقرير مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء 
على أكثر الدول العربية ثراءاً بالرمال الس����وداء، مشيرااً 
إل����ى أن مصر ُتعد من أكثر ال����دول العربية ثراءاً، حيث 
تنتشر الرمال الس����وداء بطول ساحلها الشمالي بداية 
من مدينة رش����يد وحتى رفح بطول 400 كم، كما تمتلك 
مصر 11 موقع للرمال السوداء تتوافر بهم 8 أنواع من 
املعادن الثقيلة، كم����ا أن العائد املتوقع ملصر من موقع 
واحد من هذه املواقع أكثر من 255 مليون جنيه سنويااً، 

كما ُيقدر االحتياطي الجيولوجي من الرمال الس����وداء 
ف����ي مصر بنحو 1.3 مليار مت����ر مكعب، موزعني على 
أربع مناطق رئيس����ية في محافظات “البحيرة، ودمياط، 

وكفر الشيخ، وشمال سيناء«.
واس����تعرض التقري����ر التطور التاريخي الس����تثمارات 
الرم����ال الس����وداء في مص����ر، حيث ترج����ع إلى حقبة 
الث�ثين����ات م����ن الق����رن املاضي ثم تبعه����ا العديد من 
الجه����ود لتعزي����ز االس����تثمارات فيه����ا، كم����ا تضمن 
اس����تعراض ألماكن تواجد الرمال السوداء في مصر، 
والت����ي تنتش����ر بكميات كبي����رة على س����واحل مصر 
الش����مالية املطلة على البحر املتوس����ط، إم����ا على هيئة 
رواسب ش����اطئية، أو كس����بان رملية م�صقة للمنطقة 
الش����اطئية، وتأتي ه����ذه الرمال نتيج����ة اصطدام مياه 
النيل الحاملة لها بمياه البحر املتوس����ط عند املصبات، 
ثم انتش����ارها بطول الس����احل بفعل التيارات البحرية 
واألم����واج، من إدكو ش����مال محافظ����ة البحيرة وتمتد 
إلى الش����رق حتى مدينة العري����ش، والجدير بالذكر أن 
محافظة كفر الشيخ بها موقعان للرمال السوداء، األول 
شرق البرلس بم�حة منيس����ي التابعة لقرية الشهابية 
على مس����احة 80 فدانااً، والثاني شمال الطريق الدولي 
غرب محطة تولي����د الكهرباء الضخمة في البرلس على 

مساحة 35 فدانااً.
و  أب����رز التقرير جهود الدولة املصرية ل�س����تفادة من 
الرم����ال الس����وداء، حيث صدَّق   الرئي����س عبد الفتاح 
السيس����ي في ع����ام 2019 على القان����ون “رقم 8 لعام 
2018”، وال����ذي من ش����أنه تفوي����ض وزارة الكهرباء 
والطاق����ة املتج����ددة للتعاقد م����ع هيئة امل����واد النووية 
والش����ركة املصرية للرمال الس����وداء؛ وذلك الكتشاف 
وتعدي����ن وتركيز املعادن االقتصادية واملنتجات الثانوية 
التي يمكن اس����تخراجها من الرمال الس����وداء ومن ثم 

استغ�لها اقتصاديااً في مختلف ربوع الجمهورية.
كم����ا تم تدش����ني مصنع اس����تخ�ص مع����ادن الرمال 
الس����وداء في رشيد بمحافظة البحيرة على مساحة 40 
فدان، وتبلغ مس����احة منطق����ة التكريك الخاصة به نحو 
9 كيلومت����رات، وتم االنتهاء من املرحلة األولى لوحدات 
استخ�ص املعادن االقتصادية من الرمال السوداء في 
يوليو 2019، وتش����ير التقديرات إلى أنه من املتوقع أن 
تصل إيرادات املش����روع إلى م����ا يعادل ثلث دخل قناة 
الس����ويس نظرااً ملس����اهمته في قطاع التصدير، فض�اً 
ع����ن توفيره فرص عمل، وم����ن املرجح أن تصل الطاقة 
اإلنتاجية للمصنع عند االنتهاء من اكتماله في املراحل 
املقبلة لنحو 150 ألف طن سنويااً من املعادن املختلفة.

ومن أبرز جهود الدولة املصرية ل�س����تفادة من الرمال 
الس����وداء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع 
مصانع الرم����ال الس����وداء بمدينة البرل����س بمحافظة 
كفر الش����يخ في 19 أكتوب����ر 2022، والذي ُيعد ضمن 
سلسلة مش����رعات قومية كبرى تهدف إلى استخ�ص 
معادن الرمال السوداء، ومن أهم مميزات املشروع أنه 
ُيعد األحدث من نوعه على مس����توى العالم باس����تخدام 
تكنولوجيا التعدين املتطورة، وتم تنفيذه على مس����احة 
35 فدان ويعتبر إضافة جديدة لسلس����لة املش����روعات 
القومي����ة الكبرى التي ته����دف إلى تعظيم االس����تفادة 
واالس����تغ�ل األمث����ل ملوارد مص����ر الطبيعي����ة، وتبلغ 
التكلفة االس����تثمارية للمش����روع 4 مليار جنيهااً، ومدة 
تنفيذ استغرقت 12 شهرااً، ويهدف املشروع إلى إنشاء 
مجمع����ات صناعية جدي����دة وتحقيق عائ����د اقتصادي 
وتوفي����ر العم�ت األجنبية من خ�����ل تصدير الفائض 
وتوفي����ر 5000 فرصة عمل مباش����رة وغير مباش����رة، 
والبعد البيئي للمشروع هو تطهير الشواطئ من املواد 

املشعة الضارة.
حلم مصري 

  الدكتور عمرو س����ليمان أس����تاذ االقتص����اد بجامعة 
حلوان،يق����ول  إن مصنع الرمال الس����وداء يمثل أهمية 

كب����رى، خاصة أن����ه مجهز بأح����دث تكنولوجيا عاملية، 
ويس����مح ملصر بخلق قيمة مضافة واس����تغ�ل ثروات 

السواحل املصرية من رفح حتى اإلسكندرية .
وأضاف أستاذ االقتصاد بجامعة حلوان،   أن الرمال 
الس����وداء حلم مصري كانت تنقصه اإلرادة السياسية 
منذ الس����تينيات من القرن املاضى، موضحا أن الرمال 
الس����وداء تض����م مجموعة م����ن املع����ادن الهامة، حيث 
تحت����وى على 49 معدنا تس����تخدم ف����ي صناعة هياكل 

الطائرات والصواريخ والرقائق اإللكترونية .
ولفت أس����تاذ االقتصاد بجامعة حلوان، إلى أن مصر 
لديها احتياطي من الرمال يكفى لتش����غيل هذا املصنع 
حتى 16 س����نة من االحتياطي املكتشف حتى اآلن، كما 
أن 3 إلى 5% من اإلنتاج العاملى لهذه املعادن س����يخرج 

من مصر.
ب����دوره أكد الدكت����ور أحمد عبده الش����ريف عميد كلية 
العل����وم بجامع����ة القاه����رة، أن  افتت����اح الرئيس عبد 
الفتاح السيس����ى ملصنع الرمال السوداء  كان تطبيقا 
حيا للتنمية املستدامة وحفظ حق األجيال القادمة فيما 

يوجد من ثروات داخل الدولة املصرية.
 وأض���اف الدكت���ور أحمد الش���ريف   أن الرمال 
الس���وداء قد تم إهدارها فى مصر سابقا لسنوات 
طويلة لوال رؤية الرئيس السيس���ى الرش���يدة الذى 
رأى ضرورة تحقيق قيمة مضافة للرمال الس���وداء 
فى أبهى صورها وذلك بإنش���اء أول مصنع للرمال 

السوداء.
قوي ناعمة 

  الدكتور أحمد سلطان، خبير مشارك باملركز املصري 
للفكر والدراس����ات االستراتيجية،  يؤكد من جانبه  أن 
هناك أهمية اس����تراتيجية كبيرة للرمال السوداء، حيث 
تدخ����ل ف����ي جميع الصناع����ات، كما أن مص����ر تتمتع 
باحتياطات كبيرة للرمال الس����وداء، ومصر قادرة على 

تغيير منطقة التوزيع في العالم«.
وتابع: “ الرمال السوداء رمال شاطئية تأتي من منابع 
الني����ل وتتراكم على الش����واطئ، وحصل����ت على اللون 
الداك����ن بس����بب احتوائها على املع����ادن االقتصادية ، 
مش����يرا إلى أن مصر لديها احتياطي قدره 1.3 مليار 
مت����ر مكعب تتواجد في 11 موقع م����ن إدكو حتى رفع 
ف����ي العريش على طول 400 كم، والرئيس افتتح موقعا 
ا على أن مصر لديها ثروة  واحدا من 11 موقع، مش����دداً

استراتيجية كبيرة من الرمال السوداء.
وأك���د، أن الرم���ال الس���وداء املصري���ة تمتاز بأن 
تركي���ز املعادن الثقيلة تكون نس���بته من 3.5% إلى 
8%، ومنطق���ة البرلس يصل فيها تركيز املعادن في 
الرم���ال الس���وداء إلى 80%، الفتاًا إل���ى أن الرمال 
الس���وداء تدخل ف���ي صناعة الس���يراميك وهياكل 

السيارات وهياكل الطائرات.
وواصل أن  افتتاح مش���روع الرمال الس���وداء هو 
إرادة سياس���ية مص���ر حققت حلما تأخ���را أكثر 
من 90 عاما، ويكش���ف االستراتيجية املصرية في 
االس���تفادة من الرمال الس���وداء والتي تمثل قيمة 
اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن مصر تحتوى على أكبر 

مخزون استراتيجى من الرمال السوداء .
  وتاب���ع  أنه من���ذ عام 1930 وحت���ى 2010 وكل 
محاوالت الس���تغ�ل الرمال الس���وداء فشلت على 
مستوى مصر ألن استغ�ل الجيد للرمال السوداء 
يتطلب تعظي���م دور التكنولوجي���ا ورأس مال كبير 
وإرادة سياس���ية فلم تكن هناك إرادة سياسية قبل 
2014 الس���تغ�ل الرمال الس���وداء وكانت النظرة 
ملشروعات التعليم مشروعات اقتصادية تدر دخ� 
لخزين���ة الدولة ولكن بعد 2014 رأ� ضرورة اعتبار 
هذه املش���روعات مش���روعات قومية وتق���دم قيمة 

مضافة .

ق���ال رئيس جهاز التمثيل التج���اري، يحيي الواثق 
باهلل، إن الفترة املقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع 
جمعية املصدرين املصريني »إكس���بولينك«؛ لتنفيذ 

خطط التحرك في األسواق الدولية.
وجاء ذل���ك خ�ل االجتماع ال���ذي عقدته الجمعية، 
بمش���اركة عدد م���ن رؤس���اء اإلدارات والوحدات 
بجهاز التمثيل التج���اري وعدد من أعضاء مجلس 
املصدري���ن  جمعي���ة  إدارات  ومدي���ري  اإلدارة، 

املصريني »إكسبولينك«.
ويأتي االجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز 
نف���اذ الص���ادرات املصرية إلى األس���واق العاملية، 
وتكثيف التعاون حول اآلليات املوضوعة للنفاذ لهذه 
األسواق، واستكشاف الفرص التصديرية املتاحة.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الجمعية 
ا اس���تراتيجياًا يمثل القطاع التصديري،  تعد شريكاً
ا أهمية العمل على زي���ادة قاعدة املصدرين،  مؤك���داً
باإلضافة إلى التركي���ز على القطاعات والصناعات 
ذات القيمة املضاف���ة املرتفعة للوصول بالصادرات 

إلى مستوى 100 مليار دوالر املستهدف.
وأك���د الواثق باهلل، أن الفترة املقبلة ستش���هد عقد 
لقاءات افتراضية بش���كل مكثف ودوري مع مكاتب 
التمثيل التجاري للرد على استفس���ارات الشركات 
املصرية، باإلضافة للتعريف باألس���واق الخارجية 
واش���تراطات تس���جيل املنتجات والجه���ات املعنية 

بالتجارة والصناعة في الخارج.
بدوره، س���لط رئيس جمعي���ة املصدرين املصريني، 

محمد قاس���م، الض���وء على الش���راكة املمتدة بني 
الجمعية والتمثيل التج���اري، الفتاًا إلى أن الجمعية 
بص���دد اإلع�ن عن وثيقة تحمل رؤية كاملة للقطاع 
التصديري لزيادة الصادرات، وتحقيق مس���تهدف 
املائ���ة ملي���ار دوالر ص���ادرات، بمش���اركة اتحاد 
الصناعات واملجال���س التصديرية وجمعيات رجال 

األعمال وجمعيات شباب األعمال.
وأعلن عن االقت���راب من تدش���ني أكاديمية لتأهيل 
األف���راد والش���ركات املصدرة، والعم���ل بقوة على 
التواج���د في األس���واق الدولية الت���ي تمتلك مصر 
فيها ميزات نس���بية س���واء بالبعث���ات أو املعارض 

الخارجية.
واس���تعرض املدي���ر التنفي���ذي للجمعي���ة، أحم���د 

طه، خ����ل اللقاء، أه���م آليات عم���ل الجمعية في 
تنفي���ذ البرامج الترويجية املختلف���ة ونتائج البعثات 
الترويجي���ة التي ت���م تنظيمها لعدد من األس���واق 
بالتعاون م���ع املكاتب التجارية، الفتاًاً���ا إلى برنامج 
الفعاليات الترويجية املس���تهدف تنفيذه خ�ل العام 

الحالي.
وش���هد االجتماع االتفاق على تش���كيل لجنة تنسيقية 
مش���تركة م���ن الجانب���ني تنعق���د دورياً���ا؛ لبحث أهم 
املعوقات وخطط تنمية الصادرات وتحديد مستهدفات 
���ا للبرنامج  واضحة م���ن األس���واق والقطاعات، وفقاً

الزمني واألولويات التي سيتم االتفاق عليها.

    خبراء :  مصر لديها احتياطي قدره 1.3 مليار متر 
مكعب تتواجد في 11 موقع  من إدكو حتى رفع في 

العريش على طول 400  كيلو مترا 

نيفني يوسف

قال رئيس الغرفة التجارية باإلس���كندرية ورئيس اتحاد غرف 
البحر األبيض املتوس���ط أحمد الوكي���ل، إن االقتصاد األزرق 
يتمث���ل في اإلدارة الجيدة واالس���تغ�ل األمثل للموارد املائية، 
واالعتماد على املياه لتحس���ني س���بل العيش م���ن خ�ل عدة 
أنش���طة كصيد األسماك، واستخراج املواد الخام من البحار، 

مع ضمان احترام البيئة والتنوع البيولوجي.
جاء ذلك في كلمته خ�ل افتتاح أولي فعاليات مركز االقتصاد 
ا بجامعة اإلس���كندرية، والتي عقدت  األزرق األكث���ر اخضراراً
تحت عن���وان »قضايا االقتص���اد األزرق املس���تدام في دول 

حوض البحر املتوسط«.
ا يعيش���ون في 22  وأش���ار إلى أن هناك 480 مليون ش���خصاً
دولة على حوض البحر األبيض املتوس���ط يمكن أن يشكل لهم 
االقتصاد األزرق فرصة لتنويع فرص عمل تساعد في تحسني 

املعيشة.
وأض���اف أن اتح���اد الغرف التجارية ُيَع���ول على املركز الذي 
أنش���أته جامع���ة اإلس���كندرية باعتباره م�ذ آم���ن ل�قتصاد 
ا أن هذه الورش���ة تعد نواة لعدة ورش س���يتم  األزرق، موضحاً
خ�لها اس���تضافة خبراء اقتصاديون وخبراء في مجال علوم 
البحار ليس���تفيد منها أعضاء الغرف���ة التجارية، وغرف البحر 

األبيض املتوسط.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة اإلس���كندرية 
أن فكرة مركز جامعة اإلس���كندرية ل�قتص���اد األزرق األكثر 
اخض���رارا ج���اءت من خ�ل الجلس���ات التحضيري���ة ملؤتمر 
أطراف املناخ COP27، الذي استضافته مصر بمدينة شرم 
الش���يخ، والذي تمت خ�له العديد من املناقشات مع املسؤولني 
املصري���ني والع���رب واألجانب لتقديم سياس���ات تدعم التنمية 
واالستغ�ل األمثل للموارد املتاحة مع تقليل التأثيرات السلبية 

على البيئة.

أحمد الوكيل: االقتصاد األزرق
 يتمثل يف اإلدارة اجليدة واالستغلل 

األمثل للموارد املائية

التمثيل التجاري: تكثيف التعاون مع جمعية املصدرين
محمد علء
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