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االقتصاد املصري 
يفتح أبوابه لدعم 

»جتارة التجزئة«

 رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 
وثيقة سياسة ملكيــة الــدولــة
 رئيس الوزراء يتابع تنفيذ  رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 
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 رعب عاملي من استفحال األزمة االقتصادية 
علي األثرياء والفقراء ..والقيادة املصرية
 ترسم خارطة مواجهة األزمة وعبورها 
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»احلصاد« تستعرض تفاصيل املنصة املتكاملة التي ستطلقها هيئة االستثمار لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات

 

تداولت بعض املواقع اإللكترونية وصفحات 
إلكترونية  رواب���ط  االجتماع���ي  التواص���ل 
منس���وبة لهيئ���ة البري���د املص���ري بزع���م 
اإلعالن ع���ن مس���ابقات ذات جوائز مالية 
للمواطنني، وقد قام املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد 
املصري، التي نفت تل���ك األنباء، ُمؤكدًة أنه 
ال صحة لهذه املس���ابقات، وأن تلك الروابط 
وكذلك اإلعالنات املتداولة وهمية ومزيفة، وال 

عالقة لهيئة البريد بهما مطلقًا.
وش���ددت هيئة البريد  على أن اإلعالن عن 
أي مس���ابقات خاصة بالبريد املصري يتم 
بش���كل رس���مي من خالل قنوات االتصال 
الخاصة بالهيئة، س���واء املوقع اإللكتروني 
www.egyptpost.عب���ر الرابط التال���ي

org""، أو صفح���ة الفي���س ب���وك   أو من 
خالل التواصل املباشر على الخط الساخن 
16789، مح���ذرًة املواطنني من االنس���ياق 
وراء تل���ك الروابط املزيفة، التي تس���تهدف 
اس���تغالل بياناتهم الشخصية، ومؤكدة أنه 
سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال 

مروجي تلك اإلعالنات الوهمية.

أ ش أ
أعلن رئيس الش����ركة القابض����ة ملصر للطيران 
املهندس يحيي زكريا، تس����يير 13 رحلة جوية 
إلى امل����دن الصينية، اعتبارا من ش����هر مارس 
املقبل، وسط تقديم كافة التسهيالت للمسافرين 

بني البلدين.
وق����ال املهندس يحي����ى زكريا- خ����الل مؤتمر 
صحف����ي عقد-  ي����وم الجمعة أمس األول - في 
مطار القاه����رة، على هامش وص����ول أول وفد 
س����ياحي صيني إلى مصر، بع����د فترة توقف 
3 سنوات- إنه س����يتم تشغيل 7 رحالت جوية 
إلى مدينة )جوانزو(، و3 رحالت إلى بكني، و3 
رحالت إلى هانزو، في إطار تش����غيلها املنتظم 

إلى الصني، كما كانت قبل فترة كورونا.
وأع����رب رئيس الش����ركة القابضة ع����ن تقديره 
لكافة الجهود املبذولة الستعادة الحركة الجوية 
بني البلدين، مشيرا إلى أن وزير الطيران اتفق 
مع الس����فير الصين����ي، على اس����تئناف حركة 

الطيران مرة ثانية، وذلك لدعم حركة الس����ياحة 
والتجارة والركاب الكبيرة بني مصر والصني، 
وكذلك العالقات الطيبة بني البلدين، والتي تمتد 

منذ سنوات.
واستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، أول فوج 
سياحي صيني بعد فترة توقف 3 سنوات، منذ 
بداية أزم����ة جائحة كورونا الوبائية، وعدده 28 
راكبا قادمني من مدينة تشنجدو الصينية، على 

منت خطوط سيتشوان الجوية.

 هيئة البريد املصري  تنفي  اإلعالن عن 
مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنني

رئيس مصر للطيران: تسيير 13 رحلة جوية إلى 
الصني اعتبارا من مارس املقبل

كتبت - رضوى عبداهلل

تس���تأنف اللجان النوعية بمجلس 
األس���بوع  نش���اطها،  الش���يوخ 
الجاري، بعق���د نحو 37 اجتماعا 
للجان النوعية، ملناقش���ة عدد من 
القضاي���ا، أبرزه���ا بح���ث حظر 
تطبي���ق »تي���ك توك« ف���ى مصر، 
و»إقام���ة مقب���رة للعظم���اء« فى 
الجدي���دة،  اإلدراي���ة  العاصم���ة 
وإزالة معوقات التصدير لألدوية، 
املكهنة«  »الطائرات  واس���تخدام 
بمط���ار القاهرة الدول���ى كمطاعم 

سياحية.
املالي���ة  الش���ئون  تش���هد لجن���ة 
واالقتصادي���ة بمجل���س الن���واب 
برئاسة النائب هانى سرى الدين، 
مواصلة مناقش���ة االقتراح برغبة 
املق���دم من النائب محمد الش���يخ 
بش���أن إزالة معوق���ات التصدير 

لألدوية وخاصة للدول األفريقية.
وج���اء على أجندة لجنة الش���باب 
والرياض���ة بمجل���س الش���يوخ -  
الي���وم األحد - مناقش���ة االقتراح 
برغبة املق���دم م���ن النائب محمد 
عمارة بش���أن حظ���ر تطبيق تيك 
ت���وك ف���ى مص���ر وغيره���ا من 
التطبيق���ات الت���ى ال تتواف���ر فى 
ش���أنها سياسات ومعايير سالمة 
االستخدام ال س���يما فى قطاعى 

الشباب والنشء.
الش���ئون  لجنة  ن���واب  ويس���تعد 
الدينية بمجلس الشيوخ األسبوع 
الحالي، لدراس���ة ومناقشة تطوير 

املناه���ج بجامع���ة األزه���ر م���ع 
اس���تكمال دراس���ة ومناقشة آثار 
املتعلق���ة بنطاق  القوانني  تطبي���ق 
الش���ئون  لجن���ة  اختصاص���ات 
تمس  الت���ى  واألوق���اف  الديني���ة 
مصالح املواطنني األساسية حيث 
قي���اس األث���ر التش���ريعى للمواد 

املتعلقة بجامعة األزهر.
وج���اء ضمن أجن���دة أعمال لجنة 
التعلي���م، الي���وم األحد، مناقش���ة 
االقتراح برغب���ة املقدم من النائب 
مؤمن معاذ بشأن إنشاء مستشفى 
جامع���ى بمحافظة الوادى الجديد 
وأيض���ا اقتراح برغب���ة مقدم من 
النائب أيمن عبداملحس���ن بش���أن 
تطوير أكاديمية الس���ادات للعلوم 
اإلدارية فرع الدقهلية، فيما تشهد 
لجنة الش���باب والرياضة مناقشة 
االقتراح برغب���ة املقدم من النائب 
دراس���ة  بش���أن  البلش���ى  أحمد 
تصميم مالعب لعبة املينة فوتبول 

طبقا للمعايير الدولية.
وتعق���د لجن���ة الثقاف���ة باملجلس 
اجتماع���ا  غدا االثنني؛ ملناقش���ة 
االقتراح برغب���ة املقدم من النائب 
محمد سعد الشلمة بشأن املوافقة 
أرض  قطع���ة  تخصي���ص  عل���ى 
بجوار  املوج���ودة  دول���ة  أم���الك 
قصر الثقافة، والتى تتبع الوحدة 
املحلية ملرك���ز ومدينة أبو املطامير 
لعرض  ومقر  كحديقة  الستغاللها 
والثقافية  االجتماعية  النش���اطات 

الخاصة بقصر الثقافة.

اليوم .. مجلس الشيوخ يناقش حظر 
تطبيق تيك توك يف مصر

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن الرئيس   
عبد الفتاح السيس����ي س����يقوم بزيارة دولة 
إل����ى الهند ف����ي الفت����رة م����ن 24 إلى 26 
يناي����ر الجاري، وس����يحضر احتفاالت يوم 

الجمهورية.
وقالت الوزارة في بيان  أمس  الس����بت، إن 
"رئيس جمهوري����ة مصر العربية عبد الفتاح 
السيس����ي، س����يقوم بزيارة دولة إلى الهند 
يوم����ي 24 و 26 يناي����ر بدع����وة من رئيس 
الوزراء شري ناريندرا مودي، كما سيكون 
الرئيس السيس����ي، الذي س����يقوم بزيارته 
الرس����مية الثانية إلى الهند، سيكون ضيفا 
رئيسيا في عيد الجمهورية 74 في الهند" .
وتابعت : سيعقد الرئيس املصري  اجتماعا 
ومحادث����ات ثنائي����ة على مس����توى الوفود 
مع رئي����س الوزراء حول القضاي����ا الثنائية 
واإلقليمية والعاملية ذات االهتمام املشترك ، 
كما سيلتقي بوزير الخارجية الهندي سوبر 

امانيام جايشانكار.

وقال����ت وزارة الخارجي����ة الهندي����ة إنه  من 
املتوق����ع أن تؤدي زيارة الرئيس السيس����ي 
املرتقبة إلى تعزيز وتعميق الشراكة العريقة 

بني الهند ومصر .
وف����ي س����ياق العالقات املصري����ة الهندية ، 
التقى املهندس أحمد س����مير وزير التجارة 
والصناع����ة  أمس ،  أجيت جوبتيه س����فير 
الهن����د بالقاهرة  ، حيث اس����تعرض اللقاء 
كافه أوج����ه التعاون االقتصادي املش����ترك 
بني البلدين وسبل االستفادة من االمكانات 
واملقومات االقتصادية الكبيرة لكال البلدين 
وترجمتها ملشروعات تعاون ملموسة تصب 
في مصلحة االقتصادين املصري والهندي 
على حد س����واء، كما تن����اول اللقاء عدد من 
املوضوع����ات وامللف����ات االقتصادية الدولية 
ذات االهتم����ام املش����ترك، و حض����ر اللقاء 
الوزير مفوض تج����اري يحيى الواثق باهلل 

رئيس جهاز التمثيل التجاري. 
وقال الوزير أن اللقاء أكد أهمية البناء على 
العالقات الثنائية االس����تراتيجية التي تربط 

البلدي����ن في تعزيز أطر التعاون االقتصادي 
والتجاري والصناعي املش����ترك بني مصر 
والهن����د وبما يدع����م خطط وجه����ود التنمية 

االقتصادية بكال البلدين.
واش����ار س����مير الى ان هن����اك العديد من 
الف����رص االس����تثمارية املتمي����زة املتاح����ة 
بالس����وق املص����ري ام����ام دوائ����ر االعمال 
الهندي����ة ،  ال س����يما في مج����االت االدوية 
واالجهزة واملعدات الطبية والطاقة املتجددة 
واالتص����االت  ومكوناته����ا  والس����يارات 
وتكنولوجي����ا املعلوم����ات خاص����ة وان دولة 
الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في 

هذه املجاالت.
واوضح الوزير ان حج����م التبادل التجاري 
غي����ر البترولي بني مص����ر والهند بلغ خالل 
ال� 11 ش����هرًا االولى من ع����ام 2022 نحو 
ملي����ون   723 منه����ا  دوالر   ملي����ار   4.1
دوالر ص����ادرات مصري����ة، كم����ا تبلغ قيمة 
االس����تثمارات الهندي����ة في مص����ر حوالي 
3.2 ملي����ار دوالر ف����ي عدد 52 مش����روعًا 

في مج����االت الكيماويات واس����ود الكربون 
الغذائية  واملنتج����ات  والتغلي����ف  والتعبئ����ة 
والس����ياحة، مؤك����دًا حرص ال����وزارة على 
االستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية 
الكبيرة لدولة الهند ف����ي مختلف القطاعات 
االنتاجية لتنمية وتطوير الصناعة املصرية.

ومن جانبه اكد  أجيت جوبتيه س����فير الهند 
بالقاهرة حرص ب����الده على تعزيز عالقات 
التعاون املشترك مع دولة مصر في مختلف 
املجاالت وعلى كافة االصعدة، مش����يرًا الى 
حرص الهند على االس����تفادة من الس����وق 
املصري كمحور لنف����اذ الصادرات الهندية 
ألس����واق دول الق����ارة االفريقية والش����رق 

االوسط وقارة اوروبا.
واش����ار جوبتيه  إلي أهمية  تعزيز التعاون 
املش����ترك بني اتحادات الصناعات والغرف 
التجارية بكال البلدين لفتح قنوات للتواصل 
والحوار املش����ترك بني مجتمع����ي االعمال 
بمص����ر والهند وبما يس����هم ف����ي االرتقاء 

بالعالقات االقتصادية بني البلدين.

اخلارجية الهندية: الرئيس السيسي يزور نيودلهي الثالثاء املقبل 
وسيكون ضيفا رئيسيا فى عيد اجلمهورية الهندية 
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لالستفادة من مشروع »داره«.. توقيع  
بروتوكول بني صندوق التنمية احل

ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة

»القومي للحوكمة« واملنتدى الدولي 
للفن التشكيلي يوقعان مذكرة تفاهم 
للتعاون يف مجاالت التنمية املستدامة

حال���ة كبي���رة من االرتي���اح أثارها  إع���ان مجلس 
ال���وزراء موافقته على حافز إضاف���ي لتوريد أردب 
القم���ح املحلى ملوس���م 2023 بقيم���ة 250 جنيها، 
ليصبح س���عر توري���د األردب 1250 جنيها بدال من 

سعر 1000 جنيه، الذى سبق املوافقة عليه .
 وجاء  هذا القرار في ضوء التوجيهات الصادرة من 
الرئيس عبدالفتاح السيس���ى، رئيس الجمهورية  ،   
بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته ملدينة شربني، 
بضرورة مراجعة أس���عار املحاصيل االستراتيجية، 
مع وضع سعِر ُمحفِز، نظًرا للظروف العاملية، يساعد 
فى تش���جيع الفاحني واملزارعني على التوس���ع فى 

زراعة املحاصيل االستراتيجية وخاصة القمح.
 وقال رئيس ال���وزراء الدكتور مصطفي مدبولي في 
مؤتمر صحف���ي إن  الرقم الذي وضعته الدولة لبند 
دع���م القم���ح كان في حدود 38 ملي���ار جنيه، وهذا 
الرقم س���ينتهي هذا العام وقد وصل إلى 95 مليار 
جني���ه، كدعم لبند القم���ح، مؤكدًا أن ه���ذه األرقام 
تكشف جهود الدولة لتوفير هذه املخصصات، دون 
االقتراب من س���عر رغيف الخبز، حيث تحاول حمل 
هذا العبء على عاتقها، إدراكًا للظروف االستثنائية 

التي يعيشها العالم.
 و أك���د رئي���س ال���وزراء أن الحاص���ات املصرية 
الزراعية تحظى بس���معة طيبة على مستوى العالم، 
وجاذبي���ة م���ن مختلف األس���واق، مش���يرًا إلى أنه 
خال العامني املاضيني غ���زت الصادرات الزراعية 
املصري���ة أكثر من 80 س���وقًا جديدة، موضحًا أهم 
ه���ذه الحاصات الزراعية ومنه���ا املوالح والفراولة 
والعنب، والبطاطس وغيرها من املنتجات ، وموضحا 
أن حجم الص���ادرات من الحاصات الزراعية لهذا 
العام وصل إل���ى 6,5 مليون طن مقارنة 5,6 مليون 
طن العام املاضى، مشيرا إلى أن ذلك صاحبه أيضًا 
نم���و فى حجم الصناعات الغذائية، وكذا العديد من 
الصناع���ات األخ���رى املرتبطة بالزراع���ة، ومنها ما 

يتعلق بالسماد.
وكشف الس���فير نادر سعد املتحدث الرسمي باسم 
مجلس الوزراء، عن س���بب زيادة الحكومة، س���عر 
توريد أردب القمح م���ن املزارعني إلى 1250 جنيها 
بدال من 1000 جني���ه ، قائا إن هذه الزيادة بمثابة 
رس���الة دعم املزارع وتشجيعه على التوريد  مضيفا 
: “الزيادة تروح للفاح أحس���ن من استيراد القمح 

من الخارج«.
 ترحيب 

ومن ب���ني ردود األفعال املرحبة بقرار زيادة س���عر 
توري���د القمح ، أكد حس���ني أبو ص���دام نقيب عام 
الفاح���ني، أن هناك فرحة كبيرة من مزارعي القمح 
بع���د توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس���ي برفع 
س���عر القمح، مشيرا إلى أن سعر اردب القمح كان 
820 جنيه العام املاضي، والسنة الحالية وصل إلى 

1250 جنيه والزيادة مرضية للفاح.
 وأض���اف   أبو ص���دام  أن فدان القمح س���يكون 

في���ه زي���ادة 5 االف جنيه عن س���عر العام املاضي، 
قائ���ا ، موضحا أن هناك  اقب���ال كبير على زراعة 
القم���ح، والس���عر االن 1250  ، وهذا  س���عر مجز  
ومرض  ومحترم للغاية ، وتابع:  املزارعني س���عداء 
به���ذه الزي���ادة في س���عر ادرب القمح وه���ذا عيد 
بالنس���بة للفاحني، وزراعة القمح   ستزيد الكميات 
املوردة للحكومة ومساحات زراعة القمح خال العام 

الحالي والسنوات القادمة  .
 ورأي  نقي���ب ع���ام الفاح���ني  أن  تحديد س���عر 
إردب القم���ح ب� 1250 جنيها بإضافة حافز توريدي 
250 جنيها عن الس���عر االسترشادى، الذى أعلنته 
الحكومة س���ابقا عند 1000 جنيه، سيكون مناسبا 
للفاح���ني ويحق���ق هامش ربح جيد، ما سيش���جع 
املزارع���ني على زي���ادة حج���م التوري���د للحكومة، 
ويقط���ع الطريق أمام التجار الذي���ن كان من املمكن 
أن يتعاقدوا مع الفاحني أثناء الزراعة على ش���راء 
القم���ح، موضحا أن ارتفاع أس���عار القمح العاملية 

أدى إلى زيادة األسعار محليا.
وأضاف أبو ص���دام، أنه رغم ارتفاع تكلفة الزراعة 
هذا املوس���م، إال أنها أقل من الزي���ادة الجديدة فى 
أس���عار التوريد، والتى زادت بنحو 430 جنيها عن 
س���عر توريد العام املاضي ال���ذى كان يقدر ب�820 
جنيها، مضيفا أن هذا املوس���م ش���هد زراعة أكبر 
مس���احة للقمح فى مصر على اإلطاق ب�3650 ألف 
فدان، بزي���ادة 250 ألف فدان ع���ن العام املاضي، 
ومرش���ح أن تزيد عشرات األفدنة األخرى مع زراعة 
القمح املتأخر، وأرجع زيادة املساحة إلى الخطوات 
االس���تباقية التى اتخذتها الحكومة لتحديد س���عر 
استرشادى سابقا ب� 1000 جنيه لإلردب ما شجع 
الفاح���ني عل���ى الزراعة، باإلضافة إل���ى توجيهات 
الحكوم���ة املس���تمرة باالهتم���ام بالقم���ح وتحفيز 

الفاحني على زيادة مساحة زراعته.

وتوقع أبو صدام، أن يرتفع حجم اإلنتاج من القمح 
هذا املوس���م ليصل إلى 10.5 مليون طن، مقارنة ب� 
9.5 ملي���ون طن العام املاضى، بزي���ادة مليون طن 
مع زيادة املساحات، خاصة مع تعميم زراعة تقاوى 

معتمدة ذات إنتاجية مرتفعة.
وأضاف   أن فدان القمح ينتج فى املتوس���ط نحو 3 
أطنان، فيما تتكلف زراعة الفدان فى املتوس���ط نحو 
20 أل���ف جنيه ما يعطى مكس���با للمزارع ب�7 آالف 
جنيه تقريبا بعد حساب التكلفة، مضيفا “الطن ينتج 
فى املتوسط نحو 20 إردبا من األقماح مضروبة فى 
1250 جنيها، يصبح إنت���اج الفدان 25 ألف جنيه، 
م���ع إنتاج نحو 8 حموالت ت���ن أبيض بنحو 2000 
جنيه، ليصل إجمالى إنتاج الفدان 27 ألف جنيه” .

اهتمام رئاسي 
  وثم���ن املهندس عبد الس���ام الجبلى، رئيس لجنة 
الزراع���ة وال���ري بمجلس الش���يوخ، إعان مجلس 
الوزراء زيادة س���عر توريد القمح إلى 1250 إلردب 
ب���دال من أل���ف جنيه، مش���يرا إلى أن تل���ك الزيادة 
الجديدة تعد ثانى زيادة في املوس���م الجديد للقمح، 
وهو م���ا يؤكد اهتم���ام الدولة والقيادة السياس���ية 

بالفاح املصرى. 
 وق���ال الجبلى  ، إن ذلك الق���رار يأتي تنفيذا لرؤية 
وتكليفات الرئيس السيس���ي، ال���ذى يولى اهتماما 
بالغ���ا بالف���اح، حت���ى يتمكن م���ن القي���ام بدوره 
الوطني في الزراعة، والتوسع في زراعة املحاصيل 
االستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى، 
مش���يرا إلى أن الفاح هو العم���ود الفقري للزراعة 

في مصر. 
 وقال الدكتور محمد القرش املتحدث باس���م وزارة 
الزراعة، إن الدولة املصرية مهتمة بالفاح واملواطن 
املصرى، وتضع سعرا  للقمح لتحسني قدرة الفاح 
وتشجيعه فى توفير فرص وتنمية أفضل له، بافتتاح 

مش���روعات له بقرى حياة كريمة، وتحس���ني جودة 
التق���اوي لنص���ل إلنتاجية أفضل، وتحس���ني دخل 

الفاح.
أضاف   القرش  :  حددنا سعر توريد أردب القمح 
1000 جنيه هذا العام، وتم رفعه  بقيمة  250 جنيها 
وهى دفعة معنوية للفاح املصرى، وأصبحت 1250 
جنيه���ا ل���إلردب، الفتا إلى أنه خ���ال الفترة املقبلة 
س���يتم حصاد القمح تباعا، مؤكدا أن هذا املوس���م 
يش���هد زيادة عن العام املاضي فى مساحات القمح 

املنزرعة. 
 وق���ال عبدالغفار الس���امونى، نائب رئيس مجلس 
إدارة غرف���ة صناع���ة الحبوب باتح���اد الصناعات، 
إن س���عر توري���د 1250 جنيه���ا إلردب القمح جيد 
للفاح���ني ويحقق هام���ش ربح عادل يتناس���ب مع 
تكلفة الزراعة، ويش���جع الفاحني على التوريد، كما 
أنه قريب من الس���عر العاملي، مش���يرا إلى أن سعر 
طن القمح املس���تورد يتراوح بني 320 و330 دوالرا 

حسب النوعية.
وتوقع الس���امونى، زيادة حجم إنت���اج القمح هذا 
املوس���م ليصل إل���ى ما يترواح ب���ني 9 و10 مايني 
ط���ن، بزي���ادة 500 إلى 800 ألف طن عن املوس���م 
املاضى، مضيفا أن هيئة السلع التموينية من املمكن 
أن تحص���ل من اإلنت���اج املحلى عل���ى نحو 6 أو 7 

مايني طن قمح.
إشادة سياسية وحزبية 

الترحي���ب بالتوجيه الرئاس���ي بزيادة س���عر توريد 
القم���ح امت���د م���ن الخب���راء واالقتصادي���ني إل���ي 
السياس���يني حيث أكد  عصام خلي���ل رئيس حزب 
املصري���ني األحرار أنه من الطي���ب أن يخرج رئيس 
الوزراء ويكشف ما يجرى وما لفت نظري فى قطاع 
الزراعة زيادة سعر توريد أردب القمح وكل األطياف 
املش���اركة ستس���تفيد من هذه الزياد ة  ، مضيفا : 
نطال���ب الفاحني اال يك���ون االهتمام فق���ط بزيادة 
األسعار ولكن أن كانت هناك مشاكل أخرى تساعد 
فى رفع الس���عر أو زيادة اإلنتاج البد من إعانه كى 
نتحول فى املستقبل القريب إلى االكتفاء الذاتي وأن 

تعمل املنظومة بشكل متكامل.
وأضاف   أن هناك ظاه���رة إيجابية جدا من الدولة 
فى االس���تجابة ملطالب املزارع���ني أيضا نرغب فى 
املزىد  من التطور الصناعى والصناعة ال تطلب فقط 
التس���هيل فى مجاالت الخامات ولك���ن التكنولوجيا 
ونناشد الن يكون هناك ربط بني الصناعات والبحث 

العلمي وقطاع األعمال العام والتعليم العالى.
وتابع أن هناك مؤشر جيد لاستجابة لهذه املطالبات 
وهذا يعطى بارقة أمل وهذا دور الجميع فى التكاتف 
مع القيادة السياسية لعبور هذه االزمة العاملية التى 
تؤثر علينا وما نحن فيه ما هو غا نتيجة إلهمال 40 

سنة من إهمال زراعة القمح.

أعلن اتحاد املصريني، فرع أمريكا، إطاق مبادرة دعم 
االقتص���اد املصرى، من خال تغذي���ة البنك املركزى 

بالدوالر، ملواجهة تجارة الدوالر خارج البنوك.
وطالب املهندس رأفت صليب، رئيس اتحاد املصريني، 
فرع أمري���كا، املصريني فى كل الوالي���ات األمريكية، 
بتحوي���ل »200 دوالر« إل���ى أبنائه���م وذويهم داخل 
مصر، عبر أح���د البنوك الرس���مية، على أن يحصل 
أبناؤه���م املقيمون ف���ى مصر على قيم���ة تحوياتهم 
بالجني���ه املصري، وفًقا للس���عر املح���دد، مؤكًدا أن 
املب���ادرة ال تس���تهدف املصري���ني فى أمري���كا فقط، 
وعدده���م مليون ونص���ف تقريبا، بل تس���تهدف 10 

مايني مصرى مقيم فى كل دول العالم.
وأوضح أن املبادرة تس���تهدف تغذي���ة البنك املركزى 
بالدوالر، ما يدعم االقتصاد املصرى، ويمكن الحكومة 
من الوفاء بالتزاماتها دوليا وش���راء السلع األساسية 
واستمرار مشروعات التنمية، مشيرا إلى أن املبادرة 
ال تس���تهدف »التبرع«، وإنما »تحويا بنكيا« حتى 
يتمكن الجميع من املش���اركة فيها، ويزيد عائد الدخل 
منها، مطالبا بتحديد حساب بنكى للمبادرة، لتسهيل 
مش���اركة أكبر عدد من أبن���اء املصريني فى الخارج، 
الفتا إل���ى أن املبادرة ح���ددت 200 دوالر، ألنه مبلغ 
يسهل توفيره من جانب املصريني املسافرين، ما يزيد 
عداد املش���اركني، وطالب من لدي���ه القدرة املالية على 

تحويل مبلغ أكبر بأن يشارك قدر استطاعته.
وب���دأ أعضاء اتحاد املصريني ف���ى أمريكا فى إيداع 
تحوي���ات بنكية فى البنوك املصرية، وبلغ أول تحويل 
بنك���ى من مؤسس���ى االتحاد واملب���ادرة 300 دوالر، 
والق���ت املبادرة تش���جيًعا من املصري���ني من مختلف 
الدول، وانضم لها فرع اتحاد املصريني فى أستراليا، 
وطالب االتح���اد الع���ام للمصريني بالخ���ارج، أفرع 

االتحاد في 47 دولة باملشاركة في املبادرة.
وقال الدكتور عصام الدين بس���يونى، من مؤسس���ي 
املبادرة، نائب رئيس االتحاد العام للمصريني بالخارج 
في أمريكا، إن املب���ادرة التي تم إطاقها تهدف لدعم 
الشعب املصري، فهناك 10 مايني مصري بالخارج، 
ونسعى لتغذية البنك املركزي ب�2 مليار دوالر، مؤكًدا 
أن املبادرة تس���تهدف كل املصريني س���واء املوافقني 
عل���ى أداء الحكومة فى إدارة األزم���ة االقتصادية أو 
من لديه���م تحفظات عليها؛ ألن هدفها الرئيس���ي هو 

دعم مصر وأهلها.
والقت مبادرة كن إيجابي يا مصري ترحيًبا من جانب 
الجاليات املصرية بالخارج، إذ طالب صفوت يوسف، 
م���ن املقيمني بالخارج، بعمل حمل���ة تبرعات يقوم بها 
االتحاد العام للمصري���ني بالخارج، من خال فروعه 
ف���ى العديد من ال���دول، بصفته كياًنا رس���مّيًا، ويتم 
التبرع بها رس���مًيّا وعلًنا لكي يك���ون قدوة ونموذًجا 

للكيانات األخرى.
وارتفع���ت تحوي���ات العاملني املصري���ني بالخارج - 
بحسب بيانات البنك املركزي املصري، بنسبة %1.6 
خال الس���نة املالي���ة 2021-2022؛ لتس���جل  نحو 
31.9 ملي���ار دوالر مقاب���ل نح���و 31.4 مليار دوالر 
خال الس���نة املالية 2020-2021، أي بنسبة ارتفاع 

بلغت 5% عن العام املالي السابق.
وق���ال الدكتور علي اإلدريس���ي، الخبير االقتصادي، 
إن تحويات املصريني بالخارج لها أهمية بالغة نظرا 
لكونها قادرة على توفي���ر العملة األجنبية األمر الذي 
يس���هم في العديد م���ن القطاعات املهم���ة لاقتصاد 

املصري.

وقع صندوق التنمي���ة الحضرية ونادي 
مستشاري هيئة قضايا الدولة بروتوكول 
تعاون مشترك؛  لالس���تفادة من مشروع 
تطوير عواصم املحافظات واملدن الكبرى 
»داره«، الذي يت���م تنفيذه ضمن املبادرة 

الرئاسية للتطوير العمراني.
وحضر حف���ل توقي���ع البروتوكول الذي 
اس���تضافة ن���ادي أعضاء هيئ���ة قضايا 
التنمي���ة  صن���دوق  قي���ادات  الدول���ة، 
الحضري���ة وعلى رأس���هم خالد صديق، 
رئيس مجلس إدارة الصندوق، باإلضافة 
لع���دد من الس���ادة املستش���ارين أعضاء 
مجلس إدارة نادي هيئ���ة قضايا الدولة 
وعلى رأسهم السيد املستشار خالد زين 

الدين، رئيس مجلس إدارة النادي.
وم���ن جانبه ق���ال خالد صدي���ق، رئيس 
مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، 
توفي���ر  يس���تهدف  البروتوك���ول  إن 
وتخصيص حدات سكنية ضمن مشروع 
»داره« لصال���ح الس���ادة أعض���اء نادي 
مستش���اري هيئة قضاي���ا الدولة، مؤكًدا 
أن البروتوك���ول يأت���ي تتويًج���ا لجهود 
الصندوق خالل الفت���رة املاضية إلطالق 
املش���روع الذي يقدم أفض���ل املواصفات 
واملعايي���ر الفني���ة واملزاي���ا التنافس���ية 

للوحدات السكنية بعواصم املحافظات.

وقع املعهد القومي للحوكمة والتنمية 
املس���تدامة »ال���ذراع التدريبي لوزارة 
االقتصادي���ة«،  والتنمي���ة  التخطي���ط 
مذك���رة تفاهم م���ع مؤسس���ة املنتدى 
الدول���ي للف���ن التش���كيلي م���ن أج���ل 
التنمية بش���أن التعاون ف���ي مجاالت 

التنمية املستدامة.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة ش���ريفة 
شريف، املدير التنفيذي للمعهد القومي 
للحوكمة والتنمية املس���تدامة، وراندا 
فؤاد، رئيس مؤسس���ة املنتدى الدولي 

للفن التشكيلي من أجل التنمية.
وقالت شريف، إن مذكرة التفاهم تشمل 
التع���اون في مج���االت بن���اء وتطوير 
القدرات البشرية والتدريب، ومشاركة 
املعارف وشبكات العالقات املهنية، من 
خالل عقد تدريبات وورش عمل للفئات 
املستهدفة وخصوًصا الشباب واملرأة 

وذوي االحتياجات الخاصة.

محمد مصطفى  يعلن عن تفاصيل إنشاء 
مجمع محاكم يف »حدائق أكتوبر«

غرفة التطوير وشعبة االستثمار العقاري يقترحان 7 حلول 
لتخفيف آثار األزمة االقتصادية علي الشركات

ق���ال محمد مصطفى، رئيس جهاز 
تنمية مدينة حدائ���ق أكتوبر، إنه 
تم إنه���اء إجراءات تس���ليم قطعة 
أرض بمس���احة حوالي 18800م2 
بما يزيد على 4 أفدنة وذلك بنظام 
نقل األصول، لوزارة العدل إلنشاء 
مجمع محاكم باملدين���ة، وذلك في 
ض���وء موافقة الس���لطة املختصة 

على تخصيص قطعة األرض.
وأوض���ح رئي���س جه���از مدين���ة 
حدائ���ق أكتوب���ر، أن���ه ت���م إنهاء 
إج���راءات معاينة وتس���ليم قطعة 
مس���ئولي  بحض���ور  األرض، 
بالجه���از،  املختص���ة  اإلدارات 
محم���د  ش���ريف  واملستش���ار 
العقب���ى، رئي���س محكم���ة جنوب 
واملستش���ار  االبتدائية،  الجي���زة 
محمود عبدالع���ال، العضو الفني 
بهيئ���ة أبنية املحاكم، ومس���ئولي 
ومفوض���ي وزارة العدل، موضًحا 
بأح���د  تق���ع  األرض  قطع���ة  أن 
املواق���ع الهام���ة باملدين���ة جنوب 
الجامعة  بج���وار  الواحات  طريق 
التكنولوجية وأمام جامعة أكتوبر 

. MSA للعلوم الحديثة واآلداب
أوض���ح  متص���ل،  س���ياق  وف���ي 
عل���ي س���عد، رئيس جه���از مدينة 
الش���روق، بأنه في ض���وء موافقة 
العمراني���ة  املجتمع���ات  هيئ���ة 

الجدي���دة على تخصي���ص قطعة 
أرض إلقامة توس���عات ملستشفى 
الش���روق الع���ام فق���د ق���ام جهاز 
بإنهاء إجراءات تس���ليم  املدين���ة 
األرض، موضًحا أن قطعة األرض 
املستشفى  بجوار  تم تخصيصها 
)6907م2(  بمس���احة  القائم���ة 
بغرض إقامة توس���عات تستوعب 
الزيادات السكنية لتكون املساحة 

اإلجمالية )11725م2(.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق 
إل���ى أنه تم تس���ليم قطعة األرض 
بنظ���ام نقل األصول لصالح وزارة 
الصحة؛ دعًم���ا للمنظومة الطبية 
باملدينة، مضيفًا أنه يعمل باملدينة 

5 مراكز طبية حكومية أخرى.

اجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة 
صناعة التطوي���ر العقاري باتحاد 
الصناع���ات املصري���ة، وأعض���اء 
ش���عبة االستثمار العقاري باتحاد 
الغ���رف التجارية، برئاس���ة طارق 
ش���كري؛ ملناقش���ة الوضع الراهن 
ض���وء  ف���ي  العق���اري  للس���وق 
التط���ورات االقتصادية املتالحقة، 
والعمل على وضع حلول مقترحة 
القط���اع  عم���ل  اس���تمرار  تدع���م 

العقاري.
وقال شكري، وكيل لجنة اإلسكان 
ورئي���س  الن���واب،  بمجل���س 
غرف���ة التطوير العق���اري باتحاد 
ش���عبة  ورئي���س  الصناع���ات، 
باتح���اد  العق���اري  االس���تثمار 
الغرفة التجارية، إن هناك رصًدا 
بالس���وق  العمل  لتطورات  دائًما 
الراه���ن  والوض���ع  العق���اري 
للسوق العقاري في ضوء ارتفاع 
قيم���ة ال���دوالر مقاب���ل الجني���ه، 
وتأثيره على أس���عار مواد البناء 
للمش���روعات  التنفي���ذ  وتكلف���ة 
املختلف���ة واملبيع���ات املحققة في 
وآثارها  الس���ابقة  األس���عار  ظل 

السلبية على املطورين.

وأكد أن االجتماع ش���هد حضوًرا 
مكثًف���ا ج���ًدا وتفاعاًل كبي���ًرا من 
األعض���اء، كما تم مناقش���ة أبرز 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه كاف���ة 
بالس���وق  العامل���ة  الش���ركات 
بمختل���ف أحجامه���ا، واقت���راح 
حل���ول عاجل���ة تمكن الش���ركات 
م���ن املرور من ه���ذه األزمة بدون 
خس���ائر، وخاص���ة م���ع األهمية 
الت���ي يمثله���ا القط���اع العقاري 
لالقتصاد املصري، فهو يس���اهم 
بنحو 20% م���ن الناتج اإلجمالي 
املحل���ي، وتوفير نح���و 5 ماليني 

فرصة عمل.

أحمد ابراهيم

أ ش أ
أكد الرئيس عبد الفتاح السيس����ي،  /الخميس املاضي 
/، حرص القوات املس����لحة على اكتساب طلبة الكليات 

واألكاديميات العسكرية للقيم الراقية.
وأض����اف الرئيس السيس����ي -خال تفق����ده األكاديمية 
العس����كرية املصري����ة- أن األكاديمية تعل����م الطلبة قيما 
راقية جدا وسامية تشمل الشرف واالحترام واالنضباط 

وااللتزام، باإلضافة إلى التضحية ونكران الذات.
ورح����ب الرئيس السيس����ي بالطلبة الج����دد، معرًبا عن 
خال����ص تقدي����ره واحترامه له����م النضمامه����م للقوات 

املسلحة املصرية، مؤكدا أنها مهمة عظيمة جدا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيس����ي أن انضمام الطلبة 
الجدد لألكاديمية العسكرية املصرية يمثل مهمة عظيمة 
جدا تبدأ بانضمامهم لألكاديمية وتس����تمر على مراحل 
مختلف����ة لينتقل الطال����ب للقوات املس����لحة، متمنيا لهم 

التوفيق والنجاح.
وقال الرئيس السيس����ي: “مثل كل ع����ام، تصبح لدينا 
فرص����ة للقائكم والحدي����ث معكم ولك����ي نطمئن عليكم 
وكذل����ك ٌنطمئنكم”، مؤك����دا أن األكاديمية حريصة على 
بناء متكامل للشخصية التي يتم استقبالها ثم إعدادها 

للقوات املسلحة.
وأض����اف الرئي����س السيس����ي: “الفت����رة األول����ى في 
األكاديمي����ة تعتبر فترة صعبة تختل����ف عن الحياة التي 
يعتاد عليها الطالب في الحياة املدنية، ثم ينتقل لش����كل 

آخ����ر، حيث يبدأ الطالب يومه من الس����اعة الخامس����ة 
صباحا، وهذا يتم في إطار بناء إنسان ليس فقط مقاتل، 
ولكن إعداد إنس����ان من كافة الوج����وه العلمية والثقافية 

والفكرية اإلنسانية وكذلك العسكرية«.
وأعرب الرئيس السيس����ي ع����ن تمنيات����ه للطلبة الجدد 
بالتوفي����ق، وقال إن����ه “رغم صعوبة ه����ذه الفترة، ولكن 
األيام س����تمر، وس����تتذكرون كامي هذا لكم، وسيأتي 
الي����وم ال����ذي تقفون في نف����س املكان بعد فت����رة وأنتم 

تتخرجون في األكاديمية العسكرية«.
ودعا الرئيس السيسي الطاب إلى االستفادة من فترة 
وجوده����م في األكاديمي����ة العس����كرية، ونصحهم بعدم 

تضييع فرصة التعلم والفهم، منوًها بأن األكاديمية تعلم 
الطلبة قيما راقية جدا وسامية تشمل الشرف واالحترام 
واالنضباط وااللتزام والتضحية ونكران الذات، مشددا 
على أن هذه القيم مهمة لكي يتبناها اإلنس����ان ويتعامل 

بها مع نفسه واآلخرين.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيس����ي أن القوات املسلحة 
بالتعاون مع الش����رطة املدنية حقق����ت نجاحا كبيرا في 
تأم����ني الدولة، بما فيها املنطقة التي ش����هدت تضحيات 
كبيرة من الضباط وضب����اط الصف والجنود واملدنيني، 
أو س����واء من حيث التكلفة املالية، الفتا إلى أنه س����يتم 
قريبا اإلعان عن االنتهاء والس����يطرة على املوجة التي 

شهدتها الباد خال السنوات العشر املاضية، مشيرا 
إلى أن ذلك النجاح تحقق بالتدريج.

ودعا الرئيس السيس���ي إلى ب���ذل املزيد من الجهد 
والعمل من الجميع على مس���توى الدولة، وليس على 
مستوى القوات املس���لحة فقط، الفتا إلى أن النجاح 
ال يأتي دون عمل وصبر وتضحية، معربا عن تهنئته 
للقوات املسلحة والش���رطة على تحقيق هذا اإلنجاز 
ال���ذي يدعو للفخ���ر ويعد حاف���زا لب���ذل املزيد من 

الجاهزية للدفاع عن الباد.
وأكد الرئيس السيسي أنه عندما تصبح القوات املسلحة 
ومؤسس����ات الدولة قوية تس����تطيع مجابه����ة التحديات 
املختلفة، بل وتس����تطيع أيض����ا بقدرتها وإمكانيتها منع 

التحديات من البداية ومنع الصراع من املهد.
وحول األوضاع الداخلية للباد، طمأن الرئيس عبد 
الفتاح السيس���ي الطاب، قائا: “نحن نمر بظروف 
صعبة مثل كافة الدول، وهو أمر لم نصنعه بأنفسنا، 
حي���ث لم تدخ���ل الدولة في ح���روب واقتتال، بل كنا 
حريصني في كافة ردود األفعال وأن تتسم بالتوازن 
والحكمة في التعامل مع كافة املشاكل التي تقابلنا«.

وأش����ار إلى أن اإلرهاب ُفرض عل����ى الدولة، وأن الدولة 
كانت حريصة منذ البداية في عامي 2013 و2014 على 
عدم حدوث أي ش����كل من أشكال الصراع أو االقتتال، 
ولكن ذلك كان اختيارهم، وكان يجب على الدولة مجابهة 

هذا االختيار.

ارتفاع إنتاج مصر من الطاقة املتجددة خالل 3 
أشهر.. وتوفير مليون طن مكافئ من النفط

بروتوكول لتفعيل الشبكة القومية خلدمات
ذوي اإلعاقة ومنصة »تأهيل«

أص���درت هيئ���ة الطاق���ة املتجددة، 
نش���رتها الدورية الخامس���ة عشرة 
متضمن���ة   ،)NREAmeter(
رص���ًدا ألنش���طة الطاق���ة املتجددة 
خ���الل الربع الثاني من العام املالي 
الت���ي   ،2023  -  2022 الج���اري 
توض���ح تقدم األعم���ال في مجاالت 
الطاقة املائية، الشمس���ية، الرياح، 

والكتلة اإلحيائية.
وأظهرت النشرة، أن إنتاجية الطاقة 
الكهرومائي���ة خالل الرب���ع الثاني 
سجلت نحو 3237 جيجاوات ساعة 
بزيادة ع���ن العام املاضي بنس���بة 
19%، بينما سجلت مشروعات طاقة 
الرياح نحو 1311 جيجاوات ساعة 
بزيادة عن العام املاضي 16%� فيما 
بلغ���ت الطاقة املنتج���ة من الخاليا 
الشمس���ية املتصلة بالش���بكة نحو 
952 جيج���اوات بزي���ادة عن العام 
املاض���ي بنحو 4%، ه���ذا فضاًل عن 

نحو 22 جيجاوات ساعة مولدة من 
مشروعات الوقود الحيوي.

الطاق���ة  إنتاجي���ة  أن  وأوضح���ت 
خف���ض  ف���ي  س���اهمت  املتج���ددة 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما 
يقارب 2656 ألف طن ثاني أكس���يد 
كرب���ون وإح���داث وفر ف���ي الوقود 
يقارب 1022 ألف ط���ن مكافئ نفط 
خ���الل الربع الثان���ي؛ وهو ما يبرز 
ال���دور الكبير للطاق���ة املتجددة في 

مجابهة تغير املناخ.
وعل���ى هام���ش اس���تضافة مص���ر 
مؤتم���ر األط���راف التفاقي���ة األم���م 
 ،)27 COP( املتحدة لتغي���ر املناخ
الذي عقد بمدينة ش���رم الشيخ في 
نوفمب���ر 2022، وقع���ت الحكوم���ة 
املصري���ة العدي���د م���ن االتفاقيات 
اإلطارية إلنش���اء مشروعات إلنتاج 
الهيدروج���ني األخضر من الطاقات 

املتجددة )رياح وشمسي(.

ش���هد الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئي���س مجلس الوزراء، مراس���م 
التوقي���ع عل���ى بروتوكول تعاون 
ثالث���ي ب���ني وزارات االتص���االت 
املعلوم���ات،  وتكنولوجي���ا 
والقوى  االجتماعي،  والتضام���ن 
العاملة؛ بش���أن تفعيل واستدامة 
لخدم���ات  القومي���ة  الش���بكة 
األشخاص ذوي اإلعاقة واملنصة 

اإللكترونية للتوظيف »تأهيل«. 
بروتوك����ول  إن  مدبول����ي،  وق����ال 
التعاون يستهدف تفعيل واستدامة 
املنصة اإللكترونية من خالل إتاحة 
املقدم����ة عبرها  الخدم����ات  ونش����ر 
والتس����ويق لها بني جميع الجهات 
واألط����راف املعنية، وكذلك الوصول 
إلى أكبر عدد من الفئات املستهدفة 
اإلعاق����ة،  ذوي  األش����خاص  م����ن 

والشركات وأصحاب األعمال. 
فيما أش����ار الدكتور عم����رو طلعت، 
وزي����ر االتصاالت، إل����ى أن الوزارة 
االتصاالت طّورت وأطلقت الش����بكة 
القومية لخدمات األش����خاص ذوي 
اإلعاقة، من خالل مش����روع التحول 
الرقمي من أجل التنمية املس����تدامة 
في مصر، وبموِجب هذا بروتوكول، 
ل وزارة االتصاالت »الشبكة«  سُتفعِّ
وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن 

االجتماعي والقوى العاملة. 
التعاون  بروتوك���ول  أن  وأضاف 
ق���درات  تحس���ني  يس���تهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة وتسهيل 
وصوله���م إلى الخدم���ات املقدمة 
لهم من مختل���ف الجهات املعنية 
بالدولة، وتلبية متطلبات س���وق 

العمل في املجاالت املختلفة.

أك���د أحمد عيس���ى، وزير الس���ياحة واآلثار، أن 
مصر تطمح إل���ى تحقيق معدل نم���و في املجال 
الس���ياحي يصل 25 إلى 30 % س���نوًيا، وتحقيق 
هدف جذب 30 مليونا سائًحا حتى عام 2028 أو 

2030 على األكثر.
وأضاف عيس���ى، ف���ي حديث مع أعض���اء غرفة 
التج���ارة األمريكي���ة، أداره ط���ارق توفيق رئيس 
الغرف���ة التجارية األمريكية ف���ي مصر، أن العمل 
جار بش���كل متواز على مسارين هما التعاون مع 
منظمى الرح���ات الزالة أي عقب���ات تحول دون 
تحقي���ق هدف ج���ذب هذا العدد من الس���ائحني؛ 
وفى نفس الوقت تحس���ني تجربة السائح الفرد، 
وتم تش���كيل أربع مجموعات عمل لهذا العرض، 
تعمل على نقاط اس���تقبال الس���ائح باملطار، وما 
بعد الوصول، ثم تتابع تفاصيل رحلته وتعاماته 
مع الفنادق ووس���ائل النقل واملتاحف والبازرات 

ومجموعة رابعة لتقييم األهداف املحققة.
وأك���د أن وجود 30 إلى 40 مليون س���ائح يتطلب 
أن يصل عدد الغرف السياحية إلى مليون عرفة، 
واملتاح في مصر اآلن 200 ألف، وأن مؤش���رات 
السياحة املختلفة تؤكد ثقة القطاع في املستقبل؛ 
وأنه رغ���م التحديات ورغم أن مصر تحصل فقط 
عل���ى أقل م���ن 1 % من الس���ياحة العاملية، إال أن 

لدينا في مصر ما نفخر به سياحًيا.
ونوه عيس���ى إلى الجهود الكبي���رة للدكتور خالد 
العناني، الوزير الس���ابق، قائا: »كان قد ش���كل 
فريًقا قوًيا، وأنا اس���تعني به، وف���ي نفس الوقت 
أبحث في قائم���ة مختصرة حالًي���ا الختيار عدد 
إضافي من املساعدين لينضم إلى هذا الفريق«.

ذك���ر الوزير أنه س���يتم تفعي���ل االهتمام بصناع 

السياس���ة الس���ياحية والقائمني بالدور الرقابى 
لل���وزارة، موضًحا أنه س���يتم إي���اء عناية أكثر 
بالس���وق األمريكي في الفت���رة املقبلة، حيث إن 
الس���ائح األمريكي ه���و األكثر إنفاًق���ا، واألطول 

إقامة.
وأكد أن أوليته ه���ي إعادة هي منطقة األهرامات 
وأبواله���ول يليه���ا األقصر وأس���وان، وس���وف 
يس���تعني في ذل���ك بمنصات السوش���يال ميديا، 
ومحطات أمريكية شهيرة مثل سى إن إن؛ وسي 
بى أس، مش���يًرا إلى تعزيز التعاون مع شركات 
السياحة واالتحاد والغرف لرفع قدرات ومهارات 

العاملني وتكثيف التدريب.
وأوض���ح أن الوزارة نتعاون م���ع كافة الوزارات 
املعني���ة لرفع ع���دد الرح���ات واملتقاعدين وإلى 
املقاص���د الس���ياحي، وتطوي���ر التروي���ج وعمل 
نقلة في اللوجس���تيات واملواصات، واستخدام 

الرقمنة في تجويد الخدمات املقدمة للسائحني.

عيسي :  نتطلع الى جذب 30 مليون سائح.. 
وزيادة مقاعد الطيران والغرف ضرورة

داليا احمد

احتفااًل مبرور 50 عاًما على تأسيس العالقات املصرية اإلماراتية.. البريد املصري ومجموعة بريد اإلمارات يصدران طابًعا تذكارًيا

إعادة إحياء مبادرة ادعم أهلك بالدوالر.. املصريون يف اخلارج 
يرفعون شعار دعم الوطن اقتصادًيا ملواجهة األزمة العاملية

   نقيب الفالحين : فرحة كبيرة بين المزارعين والسعر   مناسب للفالحين 
ويحقق هامش ربح جيد  ويشجع   على زيادة حجم التوريد للحكومة 

 

الرئيس السيسي يتحدث عن األزمة الدوالرية ويؤكد :  الظروف االقتصادية صعبة لكننا 
مسيطرون عليها.. ونستهدف حتقيق 100 مليار دوالر

أصدر البري���د املصري، بالتعاون م���ع مجموعة بريد 
اإلمارات طابع بريد تذكارّيًا بمناس���بة مرور خمس���ني 
عاًما على تأس���يس العاقات املصرية اإلماراتية، على 
هامش االجتماع ال���� 42 للجنة العربية الدائمة للبريد، 
حيث يجسد الطابع التذكاري روابط األخوة والصداقة 
الت���ي تجمع ب���ني البلدين، واآلفاق الواع���دة للعاقات 
اإلماراتي���ة املصرية في مختل���ف القطاعات، بما يعود 

باملنفعة عليهما ويحقق مصالح الشعبني.
ودشن الطابع الدكتور ش���ريف فاروق، رئيس مجلس 
إدارة البري���د املص���ري، وعب���د اهلل محمد األش���رم، 
الرئي���س التنفي���ذي ل� »مجموع���ة بريد اإلم���ارات«، 
بحض���ور القي���ادات التنفيذية م���ن الجانبني وأعضاء 

اللجنة العربية الدائمة للبريد.

وقال رئيس مجلس إدارة البريد املصري، إن العاقات 
املصرية اإلماراتية تمثل نموذًجا مثالّيًا للعاقات القوية 
والثقة املتبادلة بني الش���عبني، وعاق���ات تعاون وثيقة 
وبناءة ف���ي جميع املجاالت، مش���يًرا إلى أن العاقات 
املصرية اإلماراتية تس���ودها األخوة واملودة والتوافق 
بني الش���عبني؛ لذا بادر البريد املص���ري بالتعاون مع 
بري���د اإلمارات بإصدار طابع بريد تذكاري بمناس���بة 
مرور 50 عاًما على العاقات املصرية اإلماراتية؛ وذلك 

بهدف توثيق العاقات القوية التي تجمع بني البلدين.
وأضاف أن الطوابع التذكارية تعد وس���يلة من وسائل 
االتصال الثقاف���ي بني مختلف دول العالم وش���عوبه، 
وتوثق تاري���خ األمم على مر العص���ور؛ لذلك يحرص 
البريد املصري دائًما عل���ى إصدار الطوابع التذكارية 

في األحداث واملناس���بات الهامة لتخليد تلك األحداث 
وتوثيقها.. وأوضح الرئيس التنفيذي ل� »مجموعة بريد 
اإلمارات«: »يسعدنا إصدار الطابع البريدي التذكاري 
الجديد احتفاًء بخمس���ة عقوٍد من التعاون والش���راكة 
واألخوة التي جمعت دول���ة اإلمارات بجمهورية مصر 
الشقيقة، ولطاملا ش���كلت العاقات اإلماراتية املصرية 
نموذًجا ُيحتذى به في العاقات الثنائية على مس���توى 
الدول العربية، فه���ي تقوم على روابط تاريخية وثقافية 
واقتصادي���ة وتجاري���ة، وُبنيت على أس���اٍس متني من 
الش���راكة والتكامل والعمل املش���ترك به���دف تحقيق 
تطلع���ات البلدين قي���ادًة وش���عًبا، ودفع مس���يرتهما 
املش���تركة للتنمي���ة والتق���دم، وتجدِّد مجموع���ة بريد 
اإلمارات التزامه���ا بتوظيف كامل خبراتها وإمكاناتها 

لدعم العاق���ات االقتصادية والتجارية التي تجمع بني 
البلدين، وأداء دوره���ا على أكمل وجه بوصفها مزوًدا 
رائًدا لخدمات الش���حن والبريد والخدمات اللوجستية 

في دولة اإلمارات«.
جدي���ر بالذك���ر أن مقاس طابع العاق���ات املصرية 
اإلماراتية )6 س���م في 10 سم( مؤمن ضد التزييف 
ومتع���دد األلوان وقيمته 10 جنيه���ات ومزود بتقنية 
ال����»QR Code« لخلق تجربة تفاعلية ثرية ملقتني 
ه���ذه الطواب���ع التذكاري���ة واملتابع���ني تمكنهم من 
اكتس���اب املعرفة حول مناس���بة إصدار الطابع أو 

البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

ترحيب واسع بدعم الرئيس للمزارعني وزيادة سعر توريد القمح 

شيماء مرسي
 

توقعت منظمة الس���ياحة العاملي���ة التابعة لألمم املتح���دة، أن تعود أعداد 
الس���ياح الدوليني الوافدين في الش���رق األوسط وأوروبا خال عام 2023 
إلى مس���تويات ما قبل الجائحة، الفتة إلى أن الس���ياح قد يبحثون بشكل 
متزايد عن القيمة مقابل أموالهم وقد يختارون السفر إلى مناطق أقرب إلى 

أوطانهم مع استمرار التحديات االقتصادية العاملية.
وبحسب اإلحصائيات الجديدة الصادرة عن منظمة السياحة العاملية، فقد 

س���افر أكثر من 900 مليون س���ائح عام 2022، أي ضعف العدد املسجل 
عام 2021، حيث سجلت جميع املناطق العاملية زيادات ملحوظة في أعداد 
السياح الوافدين.. وذكرت املنظمة، أن السياحة الدولية وصلت إلى حوالي 
63% فقط من مس���تويات ما قبل الجائحة، في حني تمتعت منطقة الش���رق 
األوسط بأقوى زيادة حيث ارتفع عدد الوافدين للمنطقة ألغراض السياحة 

إلى 83% من أعداد ما قبل الجائحة.

مع خفض اإلنفاق.. »السياحة 
العاملية« تتوقع عودة مستويات 

السفر إلى ما قبل اجلائحة

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  22  يناير  2023  •  العدد  678

مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافي لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 ليصبح 1250 جنيها.. ومدبولي :   دعم القمح يرتفع لـ95 مليار جنيه 



03

03
 الرأى

ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

وقابل���ة للتصدير مثل البطاطس والخض���روات األخرى، أو أنه كان 
يفضل زراعة األرض بالبرس���يم مثال إلطعام ماشيته بدال من شراء 
العلف غالي الثمن، بسبب السعر املتدنى للقمح املحلي في السابق.

الرئيس السيس���ي إذن يولي اهتماما خاصة بالسلع االستراتيجية 
ويحرص عل���ى توفيرها في كل األوقات في األس���واق للحفاظ على 
أس���عار معقولة في متناول جميع فئات املواطنني، ويعقد اجتماعات 
مستمرة مع الوزارات املعنية مثل التموين والزراعة، للتأكيد على ذلك 
باستمرار، كما أن الرئيس يتابع  بنفسه يتابع املخزون االستراتيجي 
من السلع الرئيسية باس���تمرار، وهو ما أثمر عدم حدوث أي نقص 
في هذه الس���لع بمصر رغم ما يمر ب���ه العالم من أزمات اقتصادية 

وتبعها عدم توافر معظم السلع في كل بلدان العالم تقريبا.
 بالت���وازي مع ذلك جاءت  ق���رارات البنك املركزي جاءت في وقتها، 
لتؤكد علي رس���ائل مهمة لطمأنة املصري���ني بمختلف طبقاتهم على 
األوض���اع االقتصادية حاليا، وفي املس���تقبل القري���ب، رغم تطور 

األحداث العاملية، خاصة حرب روسيا وأوكرانيا وتبعاتها.
وكانت الرسالة األهم ش���كال وموضوعا من البنك املركزي بالتأكيد 
على القضاء على الس���وق السوادء، ووجود مرونة بأسعار الصرف 
م���ن خالل توفير 2 مليار دوالر خالل 3 أي���ام فقط، مما أعطى ذلك 
مؤش���را إيجابيا بأن الرؤية املس���تقبلية س���تكون جيدة ، وبمالحظة 
وجود زيادة في حركة السياحة وتحويالت العاملني بالخارج مؤخرا، 
ما يؤك���د وجود وضع اقتصادي بمصر ومناخ للمس���تثمرين جيد، 
خاص���ة مع وجود أزمات طاقة كبرى في مختلف دول أوروبا والدول 
املصنع���ة عامليا، لتكون مصر بوابة تصنيع كب���رى بإذن اهلل، ويتم 

استغالل جميع املوانئ بها خاصة القريبة من أوروبا.
وم���ع رصد  بعض ق���رارات البن���ك املركزي س���نجد مجموعة من 
املؤش���رات اإليجابية املتعلقة بس���وق الص���رف، واملتمثلة في زيادة 
كبيرة في حصيلة البنوك من النقد األجنبي سواء من السوق املحلية 
أو حصيلة تحويالت املصريني بالخارج، وكذلك من قطاع الس���ياحة 
كما تم رصد عمليات دخول مس���تثمرين أجانب للسوق املصرية مرة 

أخرى،   بمبالغ تخطت ال� 925 مليون دوالر أمريكي.
 كل ما سبق يؤكد علي أن الوضع االقتصادي في مصر بخير رغم 
كل التحديات العاملية والفترة القادمة ستش���هد مزيدا من االستقرار 
بشكل عام وتوافر السلع وانضباط األسعار علي وجه الخصوص.

حماية اجتماعية 
ت���درك القي���ادة املصري���ة جيدا مدي تأث���ر املواطن بتبع���ات األزمة 
االقتصادية ولذلك يحرص الرئيس دوما علي دعم كل ما من ش���أنه 
التخفيف عن املواطنني ، ورأينا ذلك في دعمه لعمل التحالف األهلي 
للعم���ل التنموي ، وكذلك في دعمه ملب���ادرات صندوق " تحيا مصر 
" ، والذي أعلنت رئاس���ة الجمهورية عن تدش���ينه في 1 يوليو 2014  
تفعيالاً للمبادرة التي س���بق وأعلنها الرئيس بإنش���اء صندوق لدعم 
االقتصاد وأصدرت الرئاس���ة بيانا شرحت فيه أسباب التدشني بأن  
ا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يصاحبها  ذلك يأتي تقديراً
من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة اس���تدعت مشاعر املصريني 
اإليجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية واإلرادة الحقيقية 
لجموع الشعب املصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلي 

آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها.
تدشني الصندوق كان داللة وطنية مهمة ومحفزة الستنهاض القدرات 
الذاتية للشعب كأحد أهم األدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجه من 

تحديات علي كافة املستويات وال سيما على الصعيد االقتصادي.
وقد حق���ق الصندوق  - ومازال- العديد م���ن املبادرات االجتماعية 
واإلنسانية وساهم في بعض مشروعات الحماية االجتماعية والتنمية 
، فهل يمكن أن ننسى حملة املائة مليون صحة للقضاء على فيروس 
س���ي ونجحت الحملة في أن تصبح مصر نموذج���ا عامليا وإقليميا 
في القض���اء على الفيروس وتصدير تجربتها ألش���قائها في القارة 
االفريقية ، وهل ننسى مبادرة أفطال بال مأوى، وحملة تسديد ديون 

الغارمني والغارمات، ودعم املشروعات الصغيرة للشباب
 و تجاوز إجمالي املس���اهمات الت���ي ضخها صندوق" تحيا مصر" 
في مختلف القطاعات واملجاالت على مستوى الجمهورية منذ إنشائه 
ع���ام 2014 وحتى اآلن مبل���غ 22 مليار جنيه، بم���ا في ذلك مجال 
التطوير العمراني واإلس���كان البديل بحوالي ٧ مليار جنيه، ومجال 
الرعاي���ة الصحي���ة بحوال���ي 11،5 مليار جنية كاإلج���راءات الطبية 
املصاحبة لجائح���ة كورونا واملبادرات الصحي���ة املتنوعة واالجهزة 
الطبية باملستش���فيات، إلى جانب عدد آخ���ر من املجاالت كمبادرات 
الحماي���ة االجتماعي���ة بحوالي ملي���ار 300 مليون جني���ه، والتمكني 
االقتصادي وتوفير فرص العمل بحوالي 400 مليون جنيه، والتعليم 
بحوال���ي 530 مليون جنيه، وبرنامج رعاي���ة املوهوبني بحوالي 200 
مليون جنيه، وقطاع االس���تثمارات بحوالي 400 مليون جنيه، فضالاً 
ع���ن التدخل في حاالت الطوارئ والك���وارث الطبيعية بمبلغ حوالي 

مليار جنيه.
 كذل���ك فإن برنام���ج الحماي���ة االجتماعية  الضخم هو ما س���اهم 
ف���ي عبور مصر وتحمل املصريني للكثي���ر من األزمات والصعوبات 
االقتصادية وس���وف تعبر مصر بشعبها األزمات الحالية بإذن اهلل 
بفضل عناية اهلل ثم اهتمام قيادتها السياس���ية باألبعاد االجتماعية 

لإلصالح االقتصادي وتداعيات األزمات االقتصادية.
وبالتوازي مع االهتمام والتوجيهات الرئاس���ية املستمرة ، نجد عمال 
متواص���ال من قبل حكومة الدكتور مصطف���ي مدبولي ، ورأينا عقد  
الدكتور م  مدبولى،  اجتماعا موسعا  للجنة متابعة توصيات املؤتمر 
االقتصادى "مجلس األمناء"، والتى تهدف ملتابعة مخرجات املؤتمر 
االقتص���ادى، الذى عقد فى أكتوبر املاضى تح���ت عنوان )مصر.. 

خارطة طريق القتصاد أكثر تنافسية(.
 وخ���الل االجتماع أوض���ح رئيس الوزراء  أن هن���اك حراكا كبيرا 
ش���هدته الفت���رة املاضية من جانب الدولة لتنفي���ذ عدد من توصيات 
املؤتم���ر االقتصادي، منها االتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق 
النقد الدول���ي، وكذا العمل على تصحيح أوضاع س���وق الصرف، 
باإلضافة ملا يتعلق بوثيقة " سياسة ملكية الدولة"، وحماية املنافسة، 
وجذب االس���تثمارات، قائال: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، 

بالتنسيق مع الجهات املعنية، ومجتمع األعمال والخبراء.
هن���اك عمل متواص���ل إذن   يدفعنا إلي التوافق م���ع آراء الخبراء 
بض���رورة أن تكون هناك دراس���ات حقيقية متكامل���ة قبل ضخ أية 
اس���تثمارات عامة، تش���مل الجانبني: املردود االقتص���ادي والبعد 
االجتماع���ى ، مع ضرورة التأكد من تواف���ر التمويل الالزم للتنفيذ، 
بجانب تحديد دقيق لألولويات، بحيث تتضمن الدراس���ات ما يجب 

البدء فى تنفيذه فى مراحل حالية، وما يمكن تأجيله.

 العال���م إذن  أمام أزمة عاملية غير مس���بوقة ال تصلح معها القوالب 
الجاه���زة، واآلراء املنقولة، والقلق مش���روع ما دام ظل ضمن نقاش 
يتضم���ن آراء وتحليالت ومحاولة فهم تمكن من استش���عار األبعاد 
املتعددة، وبالطبع لس���نا بعيدين عن تلك األزمة، ومن اإلنصاف قراءة 
التعام���ل املحل���ى مقارنة بما يجرى ف���ى العالم، وس���وابق التعامل 
مع جائحة كورونا بسياس���ات مرنة، وصيغ���ة متوازنة مع إجراءات 
اجتماعية تس���عى لتخفيف وقع األزمة على الفئات األضعف، واألمل 
فى تخطى أزمة تترك آثارها القاسية على سائر االقتصادات، الكبير 

منها والصغير، والنامى والناشئ.
 ما جري ويجري في كل أنحاء العالم جعلنا أمام أزمة ترهق الطبقات 
���ا وجدالاً وأسئلة، وتدفع  الوس���طى واألقل فى العالم كله، وتثير نقاشاً
الحكومات التخاذ إجراءات للمواجهة والعالج، وهى إجراءات بالطبع 
ا للعودة إلى الوضع الطبيعي  تس���عى لتقليل وقعها وتخطيها، انتظاراً
بنهاي���ة الحرب أو ظهور خطوات من ش���أنها أن تنهى االس���تقطاب 
والتوت���ر، وتعي���د األس���واق إلى ما كان���ت عليه قب���ل كورونا، وقبل 
الح���رب، وإن كانت التوقعات كلها تبدو عاج���زة عن تحديد توقيتات 
له���ذه النهاي���ات أو الحلول، وحتى الوصول لهذا ليس هناك س���وى 
جدولة املوازنات، واالستمرار فى إدارة األنشطة، مع وضع أولويات، 

لضمان توفير السلع، واإلبقاء عليها فى السعر األقرب واألنسب.
 والدعوة للتعامل بإنصاف وتوازن، ال تعنى  أبدا التجاهل أو التهوين، 
بل محاولة للفهم واستمرار حيوية ومرونة التعامل بناءاً على قراءة ملا 
يجرى، والهدف ليس التبري���ر أو التهوين، لكنه الفهم، والتأكيد على 
أن ال���رأي العام، بتنوع���ه، لديه القدرة على املعرف���ة، وال أحد يمكنه 
االدعاء بأنه يتحدث باس���م الرأى العام، وال���ذى ليس هو املتفائل أو 
املتش���ائم، لكنه القادر على التلقى والتعاطى وطرح األسئلة والبحث 
عن إجابات، واملقارنة بالخ���ارج والداخل، بهدف الفهم إلثارة الفزع 
والخوف، أو نش���ر اإلحباط فى التعامل مع أزمة تطل برأسها فى كل 
دول العالم، يصعب إخفاؤها أو تجاهلها، ويمكن التعامل معها ضمن 
إدارة األزم���ات بطرق متع���ددة، ثم إن تقييم أى ق���رارات اقتصادية 
ومالي���ة وبنكية فى زمنه���ا وبعد مرور الوقت الكاف���ى للتقييم، وليس 
ا، ألن أى سياس���ات تظهر نتائجها بعد فت���رة، وهذا التقييم بناءاً  فوراً
على تأثيرات القرارات على توفير دعم مستلزمات اإلنتاج الضرورية، 
أو التصدير، ودعم الصناعات أو املنتجات املهمة للتصدير أو السوق 
املحلى، مع تفضيل الضرورات، وتقليل الرفاهيات أو الس���لع التى ال 
تمثل أهمية قصوى، ويعنى دعم القطاعات املنتجة اس���تمرار دوران 

الصناعة واإلنتاج، وفرص العمل.
  بداية الفهم 

األرق���ام ال تك���ذب ، ومنها نبدأ رحلة فهم ما ي���دور حولنا في العالم 
لندرك أن األزمة عاملية ، ولم تنج منها دولة كبيرة أو صغيرة ، فالعالم 
يواج���ه  منذ ع���ام 2020 أكبر زيادة في الدي���ون منذ الحرب العاملية 
الثاني���ة، وذلك ملواجهة األزمات الناتجة ع���ن  جائحة كورونا ، حيث 
ارتف���ع الدين الكلي العاملي إل���ى 226 تريليون دوالر، نتيجة لتعرض 
العال���م ألزمة عاملية وركود عميق؛ ففي عام 2020 ارتفع الدين الكلي 
ا لتقديرات  العامل���ي إلى 256% من إجمالي الناتج املحلي العاملي، طبقاً

صندوق النقد الدولي.
 وفي عام 2021، وصل الدين الكلي العاملي إلى مس���توى قياس���ي 
بل���غ 303 تريليونات دوالر، وفقا ملعهد التمويل الدولي، فقد تس���بب 
الوباء في ارتفاع اإلنفاق على تدابير حماية الوظائف وحياة املواطنني 

وسبل العيش.
 وتواج���ه الواليات املتحدة األمريكية، وهي  أكبر اقتصاد في العالم، 
خط���ر التع���رض التخلف عن س���داد الديون الحكومي���ة، مما دفعها 
لإلعالن ع���ن اتخاذ إجراءات غير عادية للمس���اعدة في تقليل حجم 
الديون املستَحقة الخاضعة للسقف املحدَّد حاليااً عند 31.4 تريليون 
دوالر ، حيث قفزت نسبة الدين العام العاملي إلى مستوى قياسي بلغ 
99.2% م���ن الناتج املحلي اإلجمالي خ���الل عام 2020 ومن املتوقع 
أن يس���جل 94.4% خ���الل عام 2022، بينما ارتف���ع الدين الخاص 
من خالل الش���ركات غير املالية واألس���ر مس���جال مس���تويات غير 
مس���بوقة نتيجة جائحة كورونا ، واألزمة الروسية � األوكرانية، التي 
أدت إل���ى تعطيل اإلم���دادات الغذائية، ودفع أس���عار املواد الغذائية 
لالرتفاع بشكل غير مس���بوق مما ضغط على الدول املستوردة التي 
را، فمع ارتفاع أس���عار الغذاء  تكافح ملس���اعدة مواطنيه���ا األكثر فقاً
والوقود، تحتاج الحكومات إلى تقديم املزيد من املنح لألسر املحتاجة 

ملساعدتها على تغطية التكاليف.
 كم���ا يواجه التعاف���ي العاملي بع����د جائحة كوفي���د -19، تحديات 
اقتصادية متعددة، تش���مل انتش���ار املتحورات الجديدة من فيروس 
كوفي����د - 19، وتزاي���د أس���عار الطاقة، واالنقطاعات في سالس���ل 
اإلمداد، ونشوب األزمة الروسية � األوكرانية التي أثرت على إمدادات 
الغذاء والطاقة في غالبية دول العالم؛ مما أسهم في ارتفاع التضخم 
ف���ي العديد من الدول ومنها الواليات املتح���دة األمريكية ، كما باتت 
ا في الصني نتيجة ملوجات تفشي  الفيروس   آفاق النمو محدودة أيضاً
وإج���راءات اإلغالق العام، واالنكماش الج���اري في قطاع العقارات، 

وبطء تعافي االستهالك الخاص.
 وهناك توقع���ات بأن يتعرض االقتصاد األوروب���ي إلى رکود؛ حيث 
س���تواجه بعض دول املنطقة نقصا فعلياًا في الغاز هذا الشتاء، حتى 
ا لصندوق  مع ارتفاع مخزون الغ�از في أوروبا عن العام املاضي، وفقاً
النقد الدولي، فإن حظ�ر الغاز الروس���ي الكامل م�ن ش����أنه أن يترك 
أملانيا وإيطاليا والنمس���ا أقل بنس���بة 15% من مستويات االستهالك 
ا يصل إلى  املرغوبة، وستش���هد دول التشيك وسلوفاكيا واملجر نقصاً
40% في االس���تهالك ، بينما يقدر البنك املركزي األوروبي أن القطع 
الكامل إلمدادات الغاز الروس���ي قد يتس���بب ف���ي "انخفاض حاد" 

ف���ي الناتج املحلي اإلجمالي ملنطقة الي���ورو في الربع األول من العام 
الجاري مما سيسهم في انكماش بنسبة 0.9% في عام 2023 ككل، 
وسيتعرض اثنان من أكبر االقتصادات في منطقة اليورو إلى ضربة 
قوية؛ حيث س���ينخفض الناتج املحلي اإلجمالي ف���ي أملانيا وإيطاليا 

بنحو 2.5% في عام 2023.
تحذيرات 

   وكالة "موديز"  أصدرت تحذيرات من خطر حدوث رکود تضخمي 
طويل األمد، حيث يشهد االقتصاد العاملي تباطؤا في النمو، ويتزامن 
هذا التباطؤ مع ارتفاع التضخ�م إل�ى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، 
ا بارتفاع أس���عار السلع األساس���ية، وترى الوكالة أن البنوك  مدفوعاً
املركزية ستس���تمر في تبني سياس�ة نق�دي�ة تش�ددية م�ن خ�الل رفع 
مع���دالت الفائدة، وهو ما س���يؤثر س���لباًا على معنويات االس���تهالك 

واالستثمار، وسيرفع معدالت البطالة؛ مما يؤثر على االئتمان.
ا ألحدث تقديرات صندوق النقد الدولي ف�ي أكتوبر 2022، فمن   ووفقاً
املتوق���ع أن ينخفض النمو العاملي خالل عام 2022 ليس���جل %3.2 

مقابل 4.4% في توقعات يناير 2022.
األزمة بعيون أمريكية وأوروبية 

كم���ا س���بق وقلنا لم تن���ج دولة ح���ول العال���م من تأثي���رات األزمة 
االقتصادية ، ونهاية األس���بوع املاض���ي ، بلغت الحكومة األمريكية،   
الحد األقصى لس���قف االقتراض عند 31.4 تريليون دوالر، فى ظل 
مواجهة بني مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، والرئيس 
بايدن وحزبه الديمقراطى حول رفع الس���قف، والذى يمكن أن يؤدى 
إلى أزمة مالية فى غضون أشهر قليلة، وفقا ملا ذكرته وكالة رويترز.

وأبلغت وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلني قادة الكونجرس، ومنهم 
رئيس مجلس النواب كيفني مكارثى، أن وزارتها بدأت فى استخدام 
إجراءات إدارة نقدية اس���تثنائية، والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن 
الس���داد حتى الخامس من يونيو ، فيما حذر قادة الشركات وبعض 
وكاالت التصني���ف االئتماني من أن املواجهة املطولة من ش���أنها أن 
تعصف باألسواق وتزعزع استقرار االقتصاد العاملى املهتز بالفعل.

 وقالت  هيئة اإلذاعة البريطانية إن الوصول إلى سقف الديون "الحد 
األقصى لالقتراض"، يعنى أنه غير مسموح للحكومة باقتراض مزيد 
م���ن األموال، ما لم يوافق الكونجرس على تعليق أو تغيير الس���قف، 
وال���ذى يقف حاليا عند 31.4 تريلي���ون دوالر، وهو ما حدث بالفعل 

اآلن.
  م���ن الواليات املتحدة إل���ي أوروبا ، حيث تمر دوله���ا بأزمة كبيرة  
على خلفية ارتفاع أس���عار الطاقة والتضخم،  وفي القلب من القارة 
العجوز تبلغ  ديون الحكومية الفرنس���ية س���قف ال� 3 تريليون يورو، 
وه���و األعلى في تاريخها على اإلطالق، وه���و ما يمثل 114.5% من 

الناتج املحلى اإلجمالى، وفقا ملعهد إحصاء إنسى.
وزاد هذا املؤشر، الذى أغلق فى عام 2021 عند 112.9% من الناتج 
املحل���ي اإلجمالى، مرة أخرى بنحو 88.8 مليار يورو )93.5 مليار 
دوالر( إل���ى 2.9 تريليون ي���ورو في نهاي���ة 2022، وذلك مع زيادة 
الفوائد على خمس���ني مليار يورو، مما أدى الى أنه خالل عام واحد، 

استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية، وفقا لتقارير إعالمية .
  وكالة "فرانس تريزور" املسؤولة عن طريح ديون الدولة في األسواق 
املالية الفرنس���ية، أعلنت أنها تعتزم اقتراض 2٧0 مليار يورو )284 
مليار دوالر(، على املدى املتوس���ط والطويل فى عام 2023، لتسجل 

فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها.
  وم���ن الواليات املتحدة وأوروبا إلي أقصي ش���رق آس���يا ، لنرصد 
وصول دين حكومة اليابان العام إلي   9.2 تريليون دوالر، وهو الذى 
يمثل 266% من ناتجها املحلى اإلجمالي ،  وبحسب تقارير إعالمية ، 
فإن أحد األسباب التي أدت الى هذا الرقم الكبير من الديون، هو أن 
الدولة أمضت عقودا في تعزيز االنفاق املحلى للحفاظ على استمرار 
ا رئيسياًا  اقتصادها، كما أن املواطنون والش���ركات الذين يلعبون دوراً
ف���ي النمو االقتص���ادي، مترددون للغاية في االس���تهالك، وغالباًا ما 

تضطر الدولة إلى اإلنفاق عليهم.
وق���د بدأ الدين الع���ام في اليابان باالرتفاع في أوائل التس���عينيات، 
عندما انفجرت فقاعته���ا املالية والعقارية وكان لها تأثير كارثي، في 
ع���ام 1991 ، كانت هذه النس���بة 39% فقط، ولك���ن منذ تلك اللحظة، 
بدأ معدل نمو االقتصاد في االنخفاض بش���كل كبير ، مما أدى إلى 
انخف���اض دخل الدولة ، في حني أدت الظ���روف إلى زيادة اإلنفاق ، 
وفى عام 2000 ، كانت ديونها قد تجاوزت 100% بالفعل ، وفى عام 

2010 تضاعفت مرة أخرى.
وحافظ ثالث أكبر اقتصاد في العالم على مسار من املحفزات التي تم 
تضخيمها في العقود األخيرة فقط مع أحداث مثل الركود العظيم في 
عام 2008 ، وزلزال فوكوش���يما والتسونامي الالحق في عام 2011 

ا جائحة كورونا من 2021-2020. ، ومؤخراً
 م���ن قارات العالم ودولها إلي كبري الش���ركات واملؤسس���ات حول 
العالم ، نقرأ معا ما تم نش���ره م���ن أنباء خالل األيام القليلة املاضية 
بش���أن إعالن ش���ركة  عمالق محرك البحث جوجل،   أنها س���تقوم 
بتس���ريح 12 أل���ف من قوة العمل لديها، لتنض���م بذلك إلى مجموعة 
كبرى شركات التكنولوجيا األمريكية التى قامت بخفض الوظائف فى 

ظل مخاوف من حدوث ركود.
 وبحس���ب تل���ك األنباء فإن ش���ركات التكنولوجي���ا األمريكية تواجه 
مجموعة من التحديات فى الوقت الراهن، ليس أقلها ارتفاع أس���عار 
الفائدة والتضخم على م���دار العام املاضى ، مما أدى إلى إضعاف 
أسهم الش���ركات وأجبر املعلنني على تقليص اإلنفاق على اإلعالنات 

عبر اإلنترنت.
وأدى رف���ع معدل الفائدة م���ن االحتياطي الفيدرال���ي األمريكي إلى 
تراجع الرغبة فى أسهم شركات التكنولوجيا األمريكية، وفرض مناخ 
االقتصاد الكل���ى القاتم بدوره ضغوطا على تلك الش���ركات إلجراء 

خفض فى قوة العمل لديها.
 ونهاي���ة األس���بوع املاض���ي   ، ب���دأت أم���ازون موج���ة جديدة من 
تخفيض���ات الوظائف أث���رت على أكثر من 18 ألف ش���خص ، كما  

أعلنت مايكروسوفت خطط تسريع 10 آالف عامل.
مصر تتماسك وتواجه 

مص���ر مثلها مثل بقي���ة دول العالم تأثرت وتتأث���ر باألزمات العاملية 
املتتالي���ة متمثلة في انتش���ار فيروس كورونا وفي الحرب الروس���ية 
واألوكراني���ة ، لكنها وبقيادة حكيمة تعمل عل���ي تجاوز تأثيرات تلك 
األزم���ة بإجراءات متع���ددة ومختلفة ، ومع ه���ذه اإلجراءات يحرص 
الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما علي بث روح الطمأنينة في نفوس 
املصري���ني ، وفي نفس الوق���ت الحث علي العم���ل ومزيد من العمل 

لتجاوز األزمة .
ففي لقائه بطالب الكلية الحربية وأس���رهم خالل األسبوع املاضي ، 
طمأن الرئيس عبدالفتاح السيس���ى املصريني، قائال: "عاوز أطمنكم 
على األوضاع فى الداخل.. صحيح بنمر بظروف صعبة جدا زى ما 
كل الدول تقريبا بتمر بده.. وده أمر مصنعنهوش بأنفسنا.. وقلت أن 
إحنا مدخلناش فى حروب واقتتال ضيعنا فيه قدرات الدولة املصرية 
ومس���تقبلها.. ال.. معملناش كده.. أحن���ا كنا حريصني فى كل ردود 
أفعالنا أن تتس���م بالتوازن والحكمة فى التعامل مع كل املشاكل اللى 

بتقابلنا" .
وأضاف الرئيس السيس���ى  : "حت���ى موضوع اإلرهاب فرض علينا 

فرض���ا، وحرصنا م���ن أول يوم ف���ى 2013 و2014 أنه ميحصلش 
أى ش���كل من أش���كال الصراع واالقتتال لك���ن كان الزم نجابه هذا 

االختيار" .
وشدد الرئيس السيسى على أن الدولة تبذل جهدا كبيرا جدا للحفاظ 
على قدراتها، معلقا: "نقدر كلنا بالصبر.. والزم نفهم أن ما نحن فيه 
هو نتاج ظروف أحنا مش س���بب فيه���ا، ولكنها ظروف دولية صعبة 
له���ا تداعيات كبيرة جدا على العالم كله، وأثرت كتير جدا على تكلفة 
الحياة سواء طاقة وسلع أساسية ومستلزمات إنتاج، واألسعار كلها 

ارتفعت فى الدنيا كلها".
 وتابع الرئيس السيس���ي: "عندما يتس���اوى دخل الدولة من الدوالر 
ومصروفها من الدوالر األمور هتبقا أحسن من كده، وده جهد بنبذله 
وقلت محتاجني نتحرك بس���رعة ميبق���اش عندنا حجم أكبر من اللى 
أحن���ا محتاجينه.. حجم الص���ادرات 50 مليار دوالر طيب ده كفاية؟ 
ال مش كفاية.. بقول للش���عب املصرى كله.. بنعانى.. لكن الحمد هلل 
عايشني وهنقدر نعيش وياما مرت على مصر ظروف أصعب من كده 
والش���عب املصرى بعزيمته وصبره وفهمه قدر يتجاوز الظروف دى 

وإن شاء اهلل هنتجاوزها".
وق����ال الرئيس السيس����ى، إن ما تحقق خالل الس����نوات العش����ر 
املاضي����ة أمر  عظيم  جدا ونفتخر به جميعا، مضيفا: "نش����كر بيه 
ربنا س����بحانه وتعالى أن����ه حققلنا النجاح ده.. ي����ا ترى ده حافز 
لين����ا؟.. نع����م ودافع لينا نك����ون جاهزين أكثر لحماي����ة بلدنا"  ، و 
أض����اف  : "كل ما القوات املس����لحة ومؤسس����ات الدولة املصرية 
قوي����ة هتقدر تجابه التحديات املختلف����ة، واذا فرض عليها التحدى 
ال بقدراته����ا تمنع التحدى من األصل.. فعندم����ا تكون قادرا قويا 
مس����تعدا صدقونى ده تمن كبير ق����وى ملنع الصراع من أصله ألن 
العملية حس����ابية فاذا كان����ت الدولة قوية وق����ادرة بيمنع كتير من 

الشرور" .
وتحدث الرئيس السيس���ى، عن أزمة الدوالر قائال: "كان فيه مشكلة 
كبيرة فى الدوالر خالل ال� 3 أشهر املاضية، لكن بقول للناس وعدنا 
أنه خالل ش���هرين هننهى تكدس البضائع فى املوانئ، وانهينا جزء 
كبي���ر منها ومعندناش مش���كلة ف���ى الدوالر"  ، مضيف���ا : "القوات 
املس���لحة بتقوم بدور مهم جدا فى الفترة الصعبة دى للتخفيف على 
الناس البس���يطة واللى ظروفها صعبة واألسعار قاسية عليها بتوزع 
3 ماليني كرتونة لغاية ش���هر رمض���ان للتخفيف ما أمكن عن كاهل 

املواطنني.

وتابع الرئيس السيس���ي:  األمور الحم���د هلل رغم انها صعبة لكن 
مس���يطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا على قلب رجل 
واح���د كل املصريني هنقدر نتغلب ونتج���اوز الفترة دي..كل ظروف 
صعبة بتمر عل���ى أى دولة هو اختبار لقدرة الدولة وبتبقا اختبارات 
لكش���ف املعادن على كل املس���تويات الداخلي���ة والخارجية ومعادن 
الدنيا كلها بتظهر فى االزمة وفرصة نتعرف على قدراتنا فى التحمل 
، وواص���ل قائ���ال : "كل محنة بتمر علينا بفض���ل اهلل بتتحول إلى 
منحة باإلرادة والعمل واألمل أن احنا نقدر نتجاوز أى مسالة بفض 

اهلل سبحانه وتعالى".
أضاف الرئيس السيس���ى: "حققنا نجاحا كبيرا قويا وقريبا بفضل 
اهلل سبحانه وتعالى نعلن أن املوجة اللى قابلتها مصر خالل العشر 

سنني األخيرة تم االنتهاء منها والسيطرة عليها".
 هي إذن رس���ائل مهمة  بع���ث بها  الرئيس عبد الفتاح السيس���ى  
لطمأن���ة املصريني بخص���وص األزمة االقتصادية،  كم���ا  أن كلمة 
الرئيس   حملت أكثر من رس���الة ولكن تظل الرس���الة األكثر أهمية 
ووضوحا هي الرس���الة التي تهم الناس وهي االقتصادية،  و رسالة 
الرئيس  االقتصادية من املفترض تترجم من الحكومة إلى إجراءات 
بحيث املواطن يش���عر باطمئنان على األس���واق ورقابة االس���واق،  
لك���ن ما يج���ب أن نلحظه ونعمق من أثره هو أن الرئيس السيس���ي 
يراه���ن على وعي املصريني وحصل قب���ل ذلك في مواجهة اإلرهاب 
واالنتخابات وحمالت التصدي لدع���وات التخريب، واملصري يظهر 
أنه دائم���ا واعي وذكي يعرف املصلحة العليا لبلده في ظل الظروف 
الصعب���ة وهذا يتطلب م���ن الحكومة مزيد من الجه���د ملجابهة هذه 

األزمة .
 أفعال مع األقوال 

رسائل الرئيس لم تقتصر علي كلمات حماسية ، وإنما فاجأ الرئيس   
السيس���ي الجميع بحزمة من اإلجراءات لتشجيع القطاع الزراعي، 
كان أهمه���ا زيادة س���عر توريد القمح م���ن 1000 إلى 1200 جنيه 
لألردب، وه���و ما يعتبر "قبلة حياة" لهذا املحصول االس���تراتيجي 
بالنس���بة للمصرين، ويمثل س���عرا عادال للقمح املحلي ويقترب من 

السعر العاملي له.
فأهمية هذا اإلجراء تكمن في أنه سيدفع الفالح إلى التوسع أوال في 
زراعة القمح، وثانيا، في عملية التوريد لالستفادة من السعر الجيد 
للقم���ح، وهو ما لم يكن يحدث في املاضي، حيث كان الفالح يحجم 
عن زراعة القمح من األس���اس لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية 

    الرئيس السيسي يحرص علي طمأنة المصريين 
باألقوال واألفعال .. ويؤكد : مصر ستعبر األزمة 

  دعم المزارعين وقرارات "المركزي " لدعم سوق الصرف وإجراءات 
الحكومة لتنفيذ توصيات المؤتمر االقتصادي ..سلسلة متصلة 

الحلقات لتخفيف األعباء علي المواطنين 

األزم��ة  حدي��ث  يعل��و  األحادي��ث  كل  ف��وق 
 ، األرضي��ة  الك��رة  أرج��اء  كل  ف��ي  االقتصادي��ة 
وذل��ك   انعكاًس��ا للح��رب  الدائ��رة بي��ن روس��يا 
وأوكراني��ا ، وتأثيراته��ا الظاهرة عل��ى االقتصاد 
واألس��عار والطاقة، خاصة أن الحرب جاءت قبل 
أن يتعاف��ى العال��م م��ن تأثي��رات كورون��ا الت��ى 
اس��تمرت عامي��ن، وفرضت إغالًق��ا وتغييًرا فى 
س��ياقات النق��ل وسالس��ل النق��ل والغ��ذاء، وال 
بديل أمام الدول عن إعادة التفكير فى قدراتها 
وتوجهاته��ا االقتصادي��ة، والبح��ث عن أفضل 
طرق الترش��يد والتوفير، فضاًل عن توسيع دعم 
المسارات االقتصادية الذاتية وخفض االعتماد 
على االستيراد مقابل دعم اإلنتاج المحلى بكل 

صوره. 

 رعب عاملي من استفحال األزمة االقتصادية علي األثرياء والفقراء
..والقيادة املصرية  ترسم خارطة مواجهة األزمة وعبورها 

    فرنسا واليابان وجوجل نماذج لتأثيرات األزمة االقتصادية وارتفاع سقف الديون 
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  ارتفاع الدين الكلى العاملي لـ303 تريليونات دوالر.. والواليات املتحدة تتخذ إجراءات غير مسبوقة لتجنب التخلف عن سداد 31.4 تريليون دوالر

العالم تحت حصار الديون
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

 

البنك األهلي املصري يطلق بطاقة دفع 
الكترونية لطلبة جامعة االزهر

بنكا األهلي املصري و مصر 
يعلنان موعد وقف إصدار 
شهادة االدخار بعائد %25

أوضح البنك األهلي املصري، برئاس���ة هشام عكاشة، رئيس مجلس 
إدارة، أن رصيد شهادات ال�22.5%، و25% قارب من 200 مليار 
جني���ه مصري، محقًقا املس���تهدف منها، ويتم دراس���ة إيقاف إتاحة 

الشهادتني خالل األيام املقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.
وذك���ر البن���ك، في بيان  أنه تم تنفي���ذ 60% منها من خالل القنوات 
البديلة )األهلى نت، واألهلى موبيل، ومركز االتصال(، كما استقطبت 

الش���هادة املذكورة حوالى 35 ألف عميل جديد ألس���رة عمالء البنك 
األهلي املصري منذ اإلعالن عن الشهادة.

فيما ق���ال محمد اإلتربي، رئيس مجل���س إدارة بنك مصر، في بيان 
للبنك ، إن ش���هادة "طلعت حرب" ذات العائد السنوي 25% حققت 
الهدف املنش���ود منها، وفي غضون أيام سيتم وقف العمل بها وبحد 

أقصى نهاية هذا الشهر.

أسامة السيد 
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أعلن البن����ك األهلي املصري عن إط����الق بطاقة ميزة 
الجديدة لطلبة الجامعات تحت مسمى “ميزة املوحدة”، 
وذلك بالتعاون م����ع جامعة األزهر، وذلك بهدف إتاحة 
باقة ش����املة من املزايا الحصرية والخدمات املصممة 

خصيصا لتالئم احتياجات طلبة الجامعة.
وقد صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة 
البن����ك األهلي املصري، بأن إط����الق البطاقة الجديدة 
بالتعاون مع جامعة األزهر يأتي ضمن اس����تراتيجية 
البنك للتوس����ع في الش����مول املالي م����ن خالل تزويد 
العمالء من الشباب وطالب الجامعات بأحدث املنتجات 
والخدمات املصرفية املبتكرة املصممة لتلك الش����ريحة 
به����دف توفير تجربة مصرفية متطورة وأكثر س����هولة 
والتي تضع العميل في املقام األول لتلبية االحتياجات 
واملتطلبات املتغيرة واملتزايدة لكافة ش����رائح العمالء، 
خاصة من فئات الش����باب، وذل����ك كمرحلة أولى على 
أن يت����م التعاون مع كاف����ة الجامعات داخل مصر في 
املرحلة القادمة.وأعرب الدكتور س����المة داوود رئيس 
جامع����ة األزهر ع����ن اعت����زاز الجامع����ة بالتعاون مع 
البنك األهل����ي املصري الذي يتيح املزيد من الخدمات 
املصرفية لطلبة الجامعة، كما يرفع مع معدالت الوعي 
لديهم باس����تخدام أحدث وس����ائل الدف����ع اإللكترونية 
والخدم����ات املصرفية، مش����يرا إل����ى أن إصدار هذه 
البطاقات س����يدعم توجه الجامعة والدولة نحو التحول 
الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، نظرا لقيام الطلبة 
باس����تخدام هذه البطاقات في س����داد كافة املدفوعات 
الجامعي����ة وغيرها داخل الح����رم الجامعي كبديل عن 

السداد النقدي.
كما أكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة 
لشؤون التعليم والطالب أن التعاون بني جامعة األزهر 
والبن����ك األهلي املص����ري يتضمن توفي����ر بطاقة ميزة 
املوح����دة والتي تجمع بني الش����مول املال����ي والبطاقة 
الجامعي����ة للطالب تكام����ال مع الحل����ول الرقمية التي 

تتيحها الجامعة للطالب.
وأش����ار كري����م س����وس الرئي����س التنفي����ذي للتجزئة 
املصرفي����ة والف����روع بالبن����ك األهل����ي املص����ري إلى 
أن إطالق تلك البطاقة تس����هم بش����كل كبير في نش����ر 
الثقافة املصرفية بني العمالء من بينهم طلبة الجامعات 
وجذب شرائح جديدة وبصفة خاصة شريحة الشباب 
الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعامالتهم 
اليومية في كافة املجاالت، مؤكدا حرص البنك األهلي 
املصري على دمج الش����رائح غير املتعاملة مع القطاع 
املصرفي لتأثيرها على تطبيق منظومة الشمول املالي 

والتحول الرقمي.
وأضاف���ت هال���ة حلمي رئي���س املنتجات والش���مول 
املال���ي بالبنك األهلي املصري أن بطاقة ميزة املوحدة 
الجدي���دة تض���م باقة ش���املة من املزاي���ا الحصرية 
للطالب، والتي يمكن اس���تخدامها كبديل عن كارنيه 
الجامعة حيث تش���مل البطاقة صورة وبيانات الطالب 
الجامعي���ة باإلضاف���ة الى ش���عار كال م���ن الجامعة 
والبنك األهلي املصري وش���بكة ميزة، وذلك باإلضافة 
الى إتاحة كاف���ة املعامالت املالية محليا من س���حب 
نقدي والس���داد اإللكتروني لكافة املدفوعات، مضيفة 
أنه���ا ال تحتاج إلى فتح حس���اب بنك���ي، كما يمكن 
للطالب اس���تخدام البطاقة في كافة املعامالت املالية 
الحكومي���ة وغي���ر الحكومية محليا، وامكانية س���داد 
املصرفات الجامعية، والتس���وق عبر االنترنت محليا 
بسهولة وأمان واالستفادة من خدمة اإلنترنت البنكي، 
كما تتيح أيضا إمكانية اس���تقبال وصرف الحواالت 
الداخلي���ة والخارجي���ة خ���الل 24 س���اعة على مدار 
األس���بوع وفي غير مواعيد العمل الرس���مية بالجنيه 
املص���ري، كما يتمتع  الطالب حام���ل البطاقة بحزمة 
مميزة من املنتج���ات والخدمات املصرفية اإللكترونية 
الهات���ف  ومحفظ���ة   ،InstaPay تطبي���ق وأهمه���ا 

.  Phone Cash املحمول

ق����ال البن����ك املركزي ف����ي بيان له إن  س����وق 
الصرف املصري ش����هد حراكا  إيجابيا كبيرا  
منذ يوم األربعاء، املوافق 11 يناير 2023، حيث 
ارتفع س����عر الدوالر إلى نحو 32 جنيها )خالل 
ي����وم األربعاء( قبل أن يبدأ الس����عر في الهبوط 
ليسجل29.61 جنيه بنهاية تعامالت   )االثنني 

املوافق 16 يناير 2023(.
ورصد البنك املركزي مجموعة من املؤش����رات 
اإليجابي����ة املتعلقة بس����وق الص����رف، واملتمثلة 
ف����ي زيادة كبيرة في حصيل����ة البنوك من النقد 
األجنبي سواء من الس����وق املحلية، أو حصيلة 
تحوي����الت املصري����ني بالخ����ارج، وكذل����ك من 
قطاع الس����ياحة ، كما تم رصد عمليات دخول 
مستثمرين أجانب للسوق املصرية مرة أخرى، 
منذ يوم  11 يناير ، بمبالغ تخطت ال�925 مليون 

دوالر أمريكي.
وكش����فت املؤش����رات عن طفرة كبيرة في مبالغ 
الت����داول ف����ي س����وق اإلنتربنك خ����الل األيام 
املاضي����ة، حيث س����جلت مبالغ الت����داول زيادة 
تجاوزت ال� 20 ضع����ف مقارنة باملبالغ اليومية 

املسجلة مؤخراً.
وأك����د البنك املركزي أن القط����اع املصرفي قام 
بتغطي����ة أكث����ر من 2 ملي����ار دوالر م����ن طلبات 
املس����توردين املصري����ني خ����الل الثالث����ة أيام 
املاضي����ة، بخالف تغطية طلب����ات أخرى لعمالء 
البنوك املصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع 
املصرف����ي في تغطية طلبات تدبير العملة املعلقة 

للمستوردين في أقرب وقت.
وأش����ار البن����ك املرك����زي إلى أن البن����وك تقوم 
بالتروي����ج لعملي����ات املش����تقات املالية بس����وق 
الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح 
لعم����الء البنوك التحوط ض����د مخاطر تذبذبات 

أسعار الصرف. 
يذك����ر  أن حج����م االحتياطي النق����دي األجنبي 
ش����هد ارتفاعًا بقيمة 470 ملي����ون دوالر خالل 
ش����هر ديس����مبر، ليصل إلى 34 ملي����ار دوالر، 
مقابل 33.53 مليار دوالر بنهاية شهر نوفمبر، 
حيث اس����تمر االحتياطي النق����دي األجنبي في 
االرتفاع للش����هر الرابع عل����ى التوالي، ليحقق 
زيادة تتج����اوز ال� 860 مليون دوالر خالل أخر 
أربعة أش����هر، وذلك على الرغم من سداد نحو 
2.5 ملي����ار دوالر مدفوع����ات مرتبطة باملديونية 
الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دوالر خالل 

شهر نوفمبر، ومليار دوالر في ديسمبر.
وقد س����جل االحتياطي النقدي األجنبي بنهاية 
شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، 
بم����ا يغطي نح����و 5.4 أش����هر من ال����واردات 
الخارجية ملصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية 

االحتياطي وفًقا للمعايير الدولية.
قرارات املركزي أدت إلي زيادة

 تدفق النقد األجنبي
وتعليق����ا عل����ي بيان املركزي ،ق����ال  طارق فايد 
رئي����س مجل����س إدارة بن����ك القاه����رة،: »بيان 
املرك����زي  كان مهم����ا ويعكس بع����ض النتائج 

اإليجابية«.
وأض����اف  فايد-  خ����الل تصريحات إعالمية -  
أن البنك املركزي يتخذ سلس����لة من اإلجراءات 
من����ذ فترة، والقرارات األخي����رة أدت إلى زيادة 
النقد األجنبي، وزي����ادة مصادر النقد املتنوعة، 
معلق����ا: »ونحن نش����عر بالتدفق بش����كل كبير، 
وأصب����ح هناك تدفق بش����كل أكب����ر لتحويالت 
املصريني بالخارج، والسياحة، باإلضافة لعائد 

الشهادات البنكية«.
وتاب����ع ط����ارق فاي����د: »الرق����م الل����ي دخل من 
املس����تثمرين األجان����ب يعك����س ثقة املس����تثمر 
األجنبي ف����ي االقتصاد املص����ري«، الفتا إلى 
أن التقارير الخارجية ع����ن االقتصاد املصري 
إيجابية، وتؤكد وجود تحس����ن ف����ي االقتصاد 

خالل الفترة املقبلة.
وكش����ف طارق فايد أن بنك القاهرة سيبدأ في 
تلق����ي طلبات ش����هادات ال�25% خ����الل الفترة 
املقبل����ة، مضيفا أن بنك القاه����رة جاهز للطرح 
في البورص����ة، والقرار النهائ����ي يرجع للمالك 
الرئيس����ي التخ����اذ القرار املناس����ب في الوقت 

املناسب.
صمود 

م����ن ناحية أخري ، قالت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني، إن نسب االحتياطي اإللزامي للبنوك 
املصري����ة يمك����ن أن تصم����د أم����ام املزيد من 
انخفاض قيمة الجني����ه، ألنها مدعومة بتدفقات 

داخلية سليمة لرأس مال.
وتعد بنوك القطاع الخ����اص الكبيرة في وضع 
أفض����ل لتحمل انخفاض قيم����ة العملة من أكبر 
بنكني ف����ي القطاع العام ، وهم����ا البنك األهلي 
املص����ري )NBE( وبنك مصر )BM( ، نظًرا 

الرتفاع االحتياطي اإللزامي الوقائي.
وأش����ارت فيتش أن هناك ترق����ب للبنك املركزي 
املصري بش����أن ما إذا كان سيس����مح بتعديل 
س����عر الصرف وأس����عار الفائدة بش����كل كاٍف 
لجذب تدفقات املحاف����ظ الجديدة. وقال التقرير 
الصادر عن الوكال����ة أن بعض البنوك املصرية 
تحافظ عل����ى املراكز املفتوح����ة للعمالت طويلة 
اآلج����ل، والت����ي يمك����ن أن تؤدي إل����ى ضغط 
على نس����ب رأس املال بس����بب تضخم االصول 

. )RWA( املرجحة بأوزان املخاطر
سعر صرف أكثر مرونة

ورأي الدكتور هش����ام إبراهيم اس����تاذ التمويل 
واالس����تثمار،  أن  البنك املركزي يتبع سياس����ة 
أكث����ر مرونة فيما يتعلق بس����عر الصرف، حيث 
ترك املس����ألة للقطاع املصرفي كى يدخل سوق 
الص����رف ويحرك الس����عر كيفما يرى فى ضوء 

حجم الطلب واملعروض.
وأضاف هش����ام إبراهيم  ف����ي تصريحات له :   
رأينا في ضوء ذلك زيادات فى س����عر الصرف 
مما انعكس على زي����ادة التحويالت والتدفقات 
للقط����اع املصرف����ى، مش����يرا إل����ى أن القطاع 
املصرفى قام بتدبير 2 مليار دوالر  ، وتابع  أنه 
خالل األسابيع املعدودة املاضية تحركت الدولة 
ف����ى أكثر من بعد، منه����ا اإلفراج الجمركي عن 
العديد من الش����حنات والذى تخطى 8 مليارات 
دوالر خ����الل أس����ابيع، وقيام البن����ك املركزي 
بسداد التزامات خارجية فى حدود 2.5 مليار 
دوالر، وزي����ادة االحتي����اط النق����دي بما يتجاوز 
400 ملي����ون دوالر خالل الش����هر املاضي مما 
يعنى أن هناك نقد أجنبي في األسواق ، مشيرا 
إلي تأكيد  البنك املركزي، أن القطاع املصرفي 

ق����ام بتغطية أكثر م����ن 2 مليار دوالر من طلبات 
املس����توردين املصريني خالل 3 أيام  في بداية 
األسبوع املاضي  ، بخالف تغطية طلبات أخرى 
لعمالء البنوك املصرية، وهو ما يؤكد على قدرة 
القطاع املصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة 

املعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
ضبط اإليقاع 

وقال الدكتور هشام إبراهيم  إن البنك املركزي 
يس����عى إلى سياس����ة أكث����ر مرونة ف����ى النقد 
األجنب����ي، وذل����ك خالل أيام مع����دودة  يحصل 
فيه����ا  القطاع املصرفي  عل����ى 2 مليار دوالر، 

مضيفا أن القطاع املصرفي يضبط إيقاع سوق 
الصرف وعودة السوق ملساره الصحيح. 

 وأضاف  أن القطاع املصرفي خالل األسابيع 
املاضية بدا ف����ى توفير النقد األجنبي واإلفراج 
على الس����لع داخل املوانئ والتي وصلت إلى 8 
ملي����ار دوالر، الفتا إلى أنه يتصور خالل األيام 
القادمة االنتهاء من قوائم االنتظار وتوفير النقد 

األجنبي داخل السوق املصرية. 
 وتابع أننا  ش����هدنا تدفق����ات كثيرة من الدوالر 
في الس����وق املصرية، وبالتالى نشهد مزيد من 
التدفقات النق����د األجنبي الفترة املقبلة، مضيفا 

أن طرح ش����هادات ذات عائد متغير يساعد في 
توفير العملة األجنبية فى السوق املصرية. 

 وأوض����ح أن الحكوم����ة ملتزم����ة باإلفراج عن 
بضائع وحرصا على الحفاظ على الس����لع التى 
تصب فى صال����ح املواطن املصري، مضيفا أن 
اس����تمرار الس����لع فى املوانئ كان له انعكاس 
سلبى على سعر السلع ولكن االفراج عنه يسهم 
فى تهدئة الس����وق فى األسعار والحكومة تعمل 
جاهدة على توفير الس����لع حت����ى ال يكون هناك 

زيادة فى األسعار. 
 وأشار   أس����تاذ التمويل واالقتصاد،  إلي أن  
ارتفاع تكاليف املعيشة مسألة تتضرر منها كل 
دول العالم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة 
التمويل على املس����توى الدول����ي، وتكلفة تأمني 
البضائع املتداولة بفعل ارتفاع معامل املخاطر، 
إلى جانب مشكالت سالس����ل اإلمداد ومواني 
الش����حن، وهذا كان له أثر س����لبي على القدرة 
الش����رائية لكل مواطني العالم، وبالتالي تزداد 

نسب الفقر.
 مؤشر إيجابي 

  الدكتور عبد املنعم السيد، مدير مركز القاهرة 
للدراسات االقتصادية، أكد بدوره أن بيان البنك 
املرك����زي اليوم بتوفير 2 ملي����ار دوالر خالل 3 
أيام أعطى مؤشرا إيجابيا بأن الرؤية املستقبلة 
ستكون جيدة، مش����يرا إلى أن هناك زيادة في 

حركة السياحة وتحويالت العاملني بالخارج.
وأض����اف الدكت����ور عب����د املنعم الس����يد،   أن 
املؤسس����ات املالي����ة العاملي����ة تحدث����ت عن أن 
الجني����ه املصري س����عره في الس����وق املصري 
م����ن املفترض يكون في ح����دود ما بني 25 و26 
و27 أقصى تقدير، ولذلك السعر املتداول حاليا 

أعلى من الرسمي.
وتابع: “كانت  هناك حالة من االرتباك والتعطش 
ولكن خالل الفترة القادمة مع التدفقات املتوقعة 
للدوالر من الدول العربية وهذا س����يهيئ  املناخ 
النخف����اض في س����عر الدوالر وثبات األس����عار 
واس����تقرارها لدى السوق والتاجر”، مؤكدا أن 

ما يحدث مؤشر جيد لالقتصاد املصري.
دالالت مهمة 

  الدكتور هان����ي أبو الفتوح، الخبير املصرفي، 
يؤكد أيض����ا أن بيان البنك املركزي املصري له 
العديد من الدالالت اإليجابية على تحس����ن أداء 
االقتصاد، وذلك بعد تخوف من ارتفاع س����عر 

الدوالر مرة أخرى خالل األيام الحالية.
وأض����اف   أبو الفتوح  ف����ي تصريحات له  أن 
البنوك املصرية استقبلت نحو 950 مليون دوالر 
للبن����ك املركزي مع ارتفاع قيم����ة الدوالر خالل 
األيام املاضي����ة ، وتابع : هن����اك ديناميكية في 
التعام����ل مع ارتفاع قيمة ال����دوالر، وبعد توافر 
املالي����ني الدوالرات تراجع ال����دوالر مرة أخرى 

أمام الجنيه وثبوته عند 29.70 جنيه.
وأوض����ح الخبير املصرف����ي، أن هناك توقعات 
لوجود تدفقات جديدة للعمالت الصعبة للبنوك 
املصري����ة، كما أن مؤش����رات البورصة تش����ير 
لنتائ����ج إيجابية األمر الذي يفت����ح املجال أمام 

املستثمرين األجانب.
وأش����ار إلي أن  ارتف����اع االحتياط����ي النقدي 
األجنب����ي ملص����ر، والبن����ك املرك����زي يه����دف 
لتغطي����ة االحتياجات الداخلي����ة، كما أن ارتفاع 
االحتياطي النقدي مرة أخرى يتوقف على رؤية 
وخط����ط الحكومة لتوفير وض����خ عمالت صعبة 
وعدم الدخ����ول في أزمات ، موضحا  أن مصر 
لديه����ا مجموع����ة متنوعة مختلفة م����ن املصادر 
الت����ي توفر العمالت الصعبة منها “الس����ياحة، 
وإيداع����ات املصريني من الخ����ارج، وصادرات 

مصر الخارجية« .
وأكد الخبير املصرفي، أن مصر ملتزمة بسداد 
ديونها الخارجية، حيث سددت نحو 2.5 مليار 
دوالر، وه����ذا األمر له مؤش����رات إيجابية على 

االقتصاد.
وقال الدكت����ور أحمد مصطفي، أس����تاذ إدارة 
األعمال إن  البيان الصادر   من البنك املركزي 
تضمن  انخفاض س����عر الدوالر بعد أن وصل 
إلى نح����و 32 جنيها »خالل ي����وم األربعاء 11 
يناير « قبل أن يبدأ الس����عر في الهبوط ليسجل 
29.61 جنيه بنهاية تعامالت   اإلثنني املاضي  
، كما تضمن اإلش����ارة إلي  الزيادة الكبيرة في 
حصيل����ة البن����وك من النقد األجنبي س����واء من 
الس����وق املحلية، أو حصيلة تحويالت املصريني 
بالخ����ارج، وكذلك من قطاع الس����ياحة، ورصد 
عملي����ات دخ����ول مس����تثمرين أجانب للس����وق 
املصري����ة مرة أخ����رى، منذ ي����وم األربعاء قبل  
املاض����ي، بمبالغ تخطت ال�����925 مليون دوالر 

أمريكي.
وتاب����ع: باإلضاف����ة إلى طفرة كبي����رة في مبالغ 
الت����داول ف����ي س����وق اإلنتربنك خ����الل األيام 
املاضي����ة، حيث س����جلت مبالغ الت����داول زيادة 
تجاوزت ال� 20 ضع����ف مقارنة باملبالغ اليومية 
املسجلة مؤخًرا، وتغطية أكثر من 2 مليار دوالر 
من طلبات املس����توردين املصريني خالل الثالثة 
أي����ام املاضية، بخ����الف تغطية طلب����ات أخرى 
لعمالء البنوك املصرية، يؤكد على قدرة القطاع 
املصرف����ي في تغطية طلبات تدبير العملة املعلقة 
للمستوردين في أقرب وقت مؤكدا أن ذلك يؤكد 
نجاح البنك املركزي املصري في معركة احتواء 
األزم����ة العاملية التي ألق����ت بظاللها على جميع 

اقتصادات العالم .
وأكد أس����تاذ إدارة األعم����ال أن البنك املركزي 
خ����اض حرًبا شرس����ة للحفاظ على اس����تقرار 
األس����واق املالية املحلية، حي����ث كادت موجات 
التضخم أن تفق����د ثقة املتعاملني في احتفاظهم 
بالعمل����ة املحلية لوال التدخل الس����ريع بتحريك 
س����عر الصرف وطرح الش����هادات البنكية ذات 
العائ����د 18% والت����ي تم طرح غيره����ا بعائد ال 
25%   ، باإلضاف����ة إل����ى الق����رارات والقوانني 
املُتخ����ذة م����ن قبل الحكوم����ة املصري����ة والبنك 
املرك����زي خالل الفت����رة القليل����ة املاضية لدفع 
عجلة االقتصاد املص����ري، أثمرت نتائجها عن 
أن حجم االحتياط����ي النقدي األجنبي املصري 
ش����هد ارتفاعا بقيمة 470 ملي����ون دوالر خالل 
ش����هر ديس����مبر، ليصل إلى 34 ملي����ار دوالر، 
مقابل 33.53 مليار دوالر بنهاية شهر نوفمبر، 
حيث اس����تمر االحتياطي النق����دي األجنبي في 
االرتفاع للش����هر الرابع عل����ى التوالي، ليحقق 
زيادة تتج����اوز ال� 860 مليون دوالر خالل أخر 

أربعة أشهر.
   

»البنك املركزي« يرصد مؤشرات إيجابية يف سوق الصرف بعد حزمة قراراته األخيرة  

ناصر ..

أعل���ن البنك املركزي املصري، بدء ترويج البنوك 
لعمليات املشتقات املالية بسوق الصرف؛ بهدف 
تقديم خدمة مالي���ة متكاملة تتيح لعمالء البنوك 
التحوط ضد مخاطر تذبذبات أس���عار الصرف. 
وجاء الق���رار عقب ارتفاع س���عر صرف الدوالر 
بوتي���رة س���ريعة حي���ث قفز م���ن ح���دود ال�15 
جنيًها، إلى م���ا يتجاوز ال�30 جنيًها، وهو األمر 
الذي يه���دد دخ���ول االس���تثمارات األجنبية أو 

استمرارها.
وظل مس���ار العملة األجنبية يجن���ح بزيادة غير 
مس���بوقة، إال أن���ه من���ذ األربع���اء املاضي اتخذ 
منح���ًى إيجابًيا بحس���ب بيان البن���ك املركزي، 
ليهبط ما دون ال�30 جنيًها. ولحماية املستثمرين 
من ه���ذ الجن���وح أو الهبوط الس���عري للدوالر، 
تتج���ه البن���وك للعب دور الوس���يط ف���ي عقود 

املشتقات املالية.
إعالن البنك املركزي يس���عي نحو تش���جيع آلية 
التداول على أدوات املش���تقات املالية أو العقود 
اآلجلة بس���وق الصرف األجنبي من أجل إتاحة 
خدمات مالية متكاملة تتواكب مع تطورات الفكر 
املالي الحديث، لطمأنة الش���ركات واملُستثمرين، 
بالتحوط ضد مخاطر تذبذبات أس���عار الصرف، 
حيث ق���ام املركزي بع���رض تلك اآللي���ة منذ 27 
أكتوب���ر املاضي، ولك���ن قامت البن���وك بإرجاء 
العمل بأدوات املش���تقات املالية والعقود اآلجلة 
للص���رف األجنبي نظًرا لعدم رغب���ة العمالء في 
تس���ديد العمولة املرتفعة املق���ررة للبنك، مقابل 
تأمني مخاطر التذبذب في أسعار الصرف، فضاًل 
ع���ن التخوف من التعامل على مثل تلك املنتجات 

املالية لحداثة العمل بها.
و عقود املش���تقات تندرج تح���ت أدوات العقود 
املالية، والتي تس���تمد قيمتها من أصل أساسي 
أو حزم���ة م���ن األص���ول املختلفة، فيت���م تعيني 
املُش���تق بني طرف���ني أو أكثر، وبم���ا يمكنها من 

التداول في البورصة أو خارجها.
كما  أن املُش���تق املالي، ُيحدد س���عر أصل مالي 
مع���ني في الوقت الحالي، ولكن يتم تس���ليمه في 
وقت الحق، بس���عر يتم تحديده حالًيا، فيستفيد 
ُمش���تري املُش���تق املالي، في أنه ُيزي���ل أو ينقل 
العبء ومخاطر تقلبات األس���عار في املس���تقبل 
عن كاهل املش���تري نظير عمولة يتم دفعها وقت 
توقيع العقد، وفي نفس الوقت س���يربح املتداول 

إذا ما ارتفع سعر العملة في املستقبل.
على جانب أخر، وعلى خلفية التداول في أسواق 
املشتقات املالية والعقود اآلجلة، ستقوم البنوك 
بتوفير عقود محلية للجنيه غير قابلة للتس���ليم، 
يطلق عليها ) NDF( كما سيس���مح للش���ركات 
واملُس���تثمرين باملراهنة والتح���وط ضد تقلبات 
العملة املحلية، من أجل بناء س���وق محلية أكثر 
ش���فافية وذات مصداقي���ة، وتوفي���ر حماية من 
تقلبات العمالت األجنبية للشركات واملُستثمرين 

سواء املحليني أو األجانب.
و التروي���ج لتلك اآللي���ة في هذا الوقت بش���كل 
خاص، له أهميته الحيوية في ظل سعي املركزي 
نح���و جذب املزيد من م���وارد النقد األجنبي، من 
خالل ط���رح أدوات مالية، ثبت نجاحها في كثير 
م���ن اإلقتص���ادات املقارنة في تأمني الش���ركات 
واملستثمرين ضد أي تقلبات في أسعار الصرف 
في املس���تقبل، حيث س���يتم نقل العبء بالكامل 
إلى الطرف اآلخر نظير دفع العمولة املقررة، مما 
يدفعهم نح���و زيادة معدل الت���داول على العملة 
املحلية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب عليها 

وبالتالي قوتها أمام العمالت األجنبية األخرى.
حماية املستثمرين 

وف���ي توضي���ح م���ن أش���رف القاض���ي، رئيس 
املص���رف املتحد،  قال إّن البن���ك املركزي يهدف 
لخدمة العمالء عبر تثبيت سعر صرف العمالت 
األجنبية لفترة من الوقت، ما يتيح لهم س���هولة 

تسعير املنتجات املرتبطة بسعر تلك العمالت.
مش���يبرا إل���ي  أّن اله���دف يتمث���ل ف���ي حماية 
املستثمرين من تذبذبات أسعار صرف العمالت، 
عبر إتاحة اس���تخدام تلك اآللية لتثبيت أس���عار 
مدخ���الت اإلنتاج والس���لع االس���تراتيجية مثل 
الذرة والقمح والنحاس وغيرها، لفترة ش���هر أو 

3 أشهر أو حتى عام.
العقود اآلجلة للجنيه املصري

وق���ّدم رئي���س املصرف املتح���د، ش���رحا وافيا 
ل�»العقود اآلجل���ة للجنيه«، قائال: »هي أن يقوم 
املستثمر بش���راء الدوالر اليوم، وبيعه مستقبال 
للبنك، بعد 3 أو 6 أش���هر أو عام بس���عر أعلى، 
آم���اًل في أن يكون خالل تل���ك الفترة باع املنتج، 
وسدد للبنك الدوالر«، الفتا إلى أّن العقود اآلجلة 

للجنيه ذات تأثير على التضخم.
ماهية املشتقات املالية 

وم���ن جانب���ه، أش���اد هان���ي توفي���ق الخبي���ر 
االقتصادي، بقرار البن���ك املركزي ببدء الترويج 
لعق���ود املش���تقات املالية، واصًفا الق���رار بقوله 
“عندما يفكر املحترفون”، حيث أكد أن املستثمر 
األجنب���ي اآلن يس���تطيع ضخ اس���تثماراته في 
مص���ر ) تج���ارة  آجلة / اس���تثمار ( دون القلق 
من انخفاض قيمة الجني���ه وقت تحويل أرباحه 

بالدوالر، أو التخارج كلية.
وأوضح أن البنوك ليس���ت طرًف���ا في هذا النوع 
من العق���ود، ولكنها مجرد وس���يط ب���ني البائع 
واملشتري، وأن العرض والطلب يحددان السعر 
املستقبلي لألصل موضع التعاقد “واحد شايف 
الدوالر حايطلع عن س���عر معني فى تاريخ معني 
، وواحد ش���ايفه حاينخفض عن هذا السعر في 

نفس التاريخ”.
وأكد أنه ال يوجد خاسر ورابح في العقود اآلجلة، 
إال الطرف اللى يقدر قيمة الجنيه بشكل خاطئ، 
موضًحا أن املش���تقات املالي���ة وعقود الخيارات 
ليست بدعة جديدة، حيث أن عقود الخيارات لها 
س���وق يشهد عرض وطلب ويعمل حالًيا للتداول 

.”NDF”�بالجنيه املصري مثلما يحث في ال
إستعادة املستثمرين 

فيما  قال محمد شعراوي، رئيس قطاع التدريب 
بش���ركة بايوني���رز لت���داول األوراق املالي���ة، إن 
عمليات املش���تقات املالية تس���هم بشكل رئيسي 

في جذب املستثمر األجنبي للسوق املحلية.
وأوضح أن تعاقد الدولة مع املس���تثمر األجنبي 
عن طريق البنوك على س���عر صرف ثابت حاليا 
ملدة معينة يزيد طمأنته في االس���تثمار بالسوق 
املحلي���ة، خاصة أنه مع احتمالية تراجع س���عر 
الصرف مس���تقبال تزيد أرباحه عند التخارج أو 
تحويل األرباح إلى الدوالر مرة أخرى عند انتهاء 

مدة التعاقد.
وأش���ار إلى أن الدولة س���تعمل على تداول تلك 
العقود في البورصة املصرية ألن من يمكنه توقع 
س���عر الصرف في املستقبل س���يقبل على شراء 
العقد في حال ارتفاع س���عر الصرف مس���تقبال 
بما يتجاوز س���عر العق���د املطروح من البنوك أو 
البيع ف���ي حال توقعات بتراجع س���عر الصرف 

عند انتهاء مدة العقد.

بعد إعالن البنك المركزي عن بدء العمل بها 

اقتصاديون يرصدون تداعيات بدء البنوك
يف الترويج لعمليات املشتقات املالية بسوق الصرف 

ودورها يف إستعادة املستثمرين 

بيان للبنك : زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد األجنبي سواء من السوق المحلية  أو حصيلة تحويالت المصريين بالخارج أو السياحة 

  رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى  
منذ يوم  11 يناير  بمبالغ تخطت الـ925 مليون دوالر أمريكي 

 طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق اإلنتربنك خالل األيام 
الماضية و مبالغ التداول سجلت زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ 

اليومية المسجلة مؤخرا 

استكماال لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة..

كش���ف البنك املرك���زي عن ارتفاع املعدل الس���نوي 
للتضخم العام في الحضر  إلى 21.3% في ديسمبر 
2022 من معدل بل���غ 18.7% في نوفمبر وبناء عليه 
س���جل املعدل الس���نوي للتضخم العام في الحضر 
متوسط بلغ 13.9% خالل 2022، مقارنه مع %5.2 

خالل 2021.
وق���ال تقري���ر صادر ع���ن البنك املرك���زي أن معدل 
التضخم في ديس���مبر 2022 ج���اء متاثرا بصدمات 
العرض الناتجة عن ارتفاع مستوي األسعار العاملية 

للس���لع، باإلضافة إلى تداعيات ارتفاع قيمة 
سعر صرف الدوالر أمام الجنيه املصري 

منذ ش���هر م���ارس 2022 وكذلك زيادة 
السيولة املحلية.

وجاء املعدل الس���نوي للتضخم العام 
لشهر ديسمبر 2022 مدفوعا بارتفاع 
واس���ع النطاق يشمل املجموعات كلها، 
وباألخص الس���لع الغذائية، كما ارتفع 
املع���دل الس���نوي لتضخ���م الس���لع 

الغذائية إلى 37.2% من %29.9 
ف���ي نوفمب���ر، وف���ي ذات الوقت 
لتضخم  الس���نوي  املعدل  ارتفع 
السلع غير الغذائية إلى %14.3 
في ديس���مبر 2022 من %13.8 

في نوفمبر 2022.
أض���اف التقري���ر أن التضخم العام 

سجل معدال شهريا بلغ 2.1% في ديسمبر 
2022، مقارنة بمعدال س���البا بلغ 0.1% في ديسمبر 
2021، ومع ذلك تباطأ قليال مقارنة بالش���هر السابق 

حيث سجل 2.3% في نوفمبر على أساس شهري.
وجاء املعدل الش���هري للتضخم الع���ام في الحضر 
لشهر ديسمبر 2022 مدفوعا بشكل نمطها املوسيمي 
وجاء املعدل الشهري للتضخم مدفوعا أيضا بارتفاع 

مساهمة كل من السلع االستهالكية والخدمات.
أوضح التقرير أن املعدل السنوي للتضخم األساسي 
ارتفع ليس���جل 24.4% في ديس���مبر 2022 مقابل 
21.5% ف���ي نوفمب���ر 2022، كم���ا س���جل املعدل 
الش���هري للتضخم األساس���ي 2.6% في ديس���مبر 

2022، مقابل معدل بلغ 0.2% في ديسمبر 2021.
وارتف���ع املعدل الس���نوي للتضخم الع���ام إلجمالي 
الجمهورية ليس���جل 21.9% في ديسمبر 2022، من 
19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع املعدل السنوي 
للتضخم العام في الريف إلى 22.5% في ديس���مبر 

2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.
وتقيم معدل التضخم العام املستهدف للبنك املركزي 
املصري للربع الرابع من عام 2022، وس���جل املعدل 
الس���نوي للتضخم العام 18.7% في املتوسط خالل 
الربع الرابع من 2022 مقارنة باملهدف املعلن والبالغ 
7%)+ أو _ 2%( وجاء ذلك بس���بب التعافي األسرع 
من املتوقع من فيروس كورون���ا، مما أدي اختناقات 
في سالس���ل اإلمداد والتوريد على مس���توي العالم 
باإلضافة إلى تداعيات الصراع الروس���ي األوكراني 

وتأثيره محليا على أسعار السلع األساسية.
 باإلضافة إلى ارتفاع معدل نمو السيولة املحلية.

وملواجه���ة الضغوط التضخمية الح���ادة، قامت لجنة 
السياس���ة النقدية بالبن���ك املركزي املص���ري برفع 
أسعار العائد األساسية لدي البنك املركزي بإجمالي 
800 نقطة أس���اس خالل عام 2022، باإلضافة إلى 
اس���تخدام أدوات أخري للسياسة النقدية مثل زيادة 
نس���بة  النقدي التى تلتزم البنوك باالحتفاظ بها لدي 

البنك املركزي املصري بمقدار 400 نقطة أساس.
وفي ديس���مبر 2022 حددت لجنة السياسة النقدية 
معدالت التضخم املستهدفة خالل الفترة القادمة عند 
مستوي 7)+أو- نقطة مئوية( خالل الربع الرابع من 

عام 2024، ومس���توي 5%)+أو-2 نقطة مئوية( في 
املتوسط خالل الربع الرابع من عام 2026.

وارتفعت أس���عار الخض���روات الطازجة بمعدل بلغ 
0.8% وكذلك أس���عار الفاكه���ة الطازحة بمعدل بلغ 
5.9% وس���اهما مجتمعني بنسبة قدرها 0.13 نقطة 

مئوية في املعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أس���عار األلبان ومنتجاتها بمعدل بلغ %10 
لتساهم بنس���بة قدرها 0.38 نقطة مئوية في املعدل 
الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم 
بمعدل بلغ 3.5% لتس���اهم بنس���بة قدرها 
0.14 نقطة مئوية في املعدل الش���هري 

للتضخم العام.
وكش���ف التقرير أيضا ع���ن ارتفاع 
أس���عار البق���ول بمعدل بل���غ %25، 
لتس���اهم بنس���بة بلغت 0.12 نقطة 
مئوية في املعدل الش���هري للتضخم 
الع���ام، وارتفع���ت أس���عار الدواجن 
للم���رة الرابع���ة عل���ى التوالي 
لتسجل 2.6% لتساهم بنسبة 
بلغت 0.11 نقطة مئوية في 
املع���دل الش���هري للتضخم 

العام.
وارتفعت أسعار الشاي بمعدل 
بلغ 12.9% لتساهم بنسبة قدرها 
0.09 نقطة مئوية في املعدل الشهري 
للتضخم العام، وارتفعت أس���عار األس���ماك 
واملأك���والت البحري���ة بمع���دل بلغ 3.6%، لتس���اهم 
بنس���بة قدرها 0.08 نقطة مئوية في املعدل الشهري 

للتضخم العام.
أضاف التقرير أن أس���عار املكرونة شهدت ارتفاعا 
بنس���بة 8.8% لتس���اهم بنس���بة قدرها 0.08 نقطة 
مئوية في املعدل الش���هري للتضخم العام، وارتفعت 
أسعار الس���لع الغذائية األساسية األخري بما فيها 
الدهون والزيوت واألرز والس���كر م���ن بني منتجات 
أخري ليس���اهموا مجتمعني بنس���بة قدرها بنس���بة 
قدره���ا 0.39 نقط���ة مئوية ف���ي املعدل الش���هري 

للتضخم العام.
وارتفعت أس���عار الس���لع االس���تهالكية بمعدل بلغ 
2.4% لتساهم بنس���بة قدرها 0.34 نقطة مئوية في 
املعدل الش���هري للتضخم العام، وق���د جاء ذلك في 
األس���اس مدفوعا بارتفاع أس���عار كل من منتجات 
النظافة املنزلية ومنتجات العناية الشخصية واملالبس 

واألحذية واملنتجات الطبية.
وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بمعدل 
بلغ 0,4% لتساهم بنس���بة قدرها 0.13 نقطة مئوية 
في املعدل الش���هري للتضخم الع���ام، وجاء ذلك في 
األس���اس نتيجة الرتفاع أس���عار خدم���ات املطاعم 

واملقاهي واإليجارات.
وارتفعت أس���عار الس���لع والخدمات املحددة إداريا 
مئوية بلغ 0.3% لتس���اهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة 
مئوية في املعدل الش���هري للتضخم العام، وجاء ذلك 
في األساس نتيجة الرتفاع أسعار املنتجات الطبية.

ويرجع ارتفاع الرقم القياس���ي األساس���ي ألسعار 
املس���تهلكني إلى ارتفاع أس���عار الس���لع األساسية 
املذك���ورة أع���اله، حيث س���اهمت الس���لع الغذائية 
األساس���ية بنسبة قدرها 1.9 نفطة مئوية في املعدل 
الشهري للتضخم األساس���ي، كما ساهمت أسعار 
السلع االستهالكية بنس���بة قدرها 0.5 نقطة مئوية 
في املعدل الش���هري للتضخم األساسي، باإلضافة 
إلى ذلك س���اهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.2 نقطة 

مئوية في املعدل الشهري للتضخم األساسي.

البنك املركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم 
خالل شهر ديسمبر 2022

للس���لع، باإلضافة إلى تداعيات ارتفاع قيمة 
سعر صرف الدوالر أمام الجنيه املصري 

منذ ش���هر م���ارس 2022 وكذلك زيادة 
السيولة املحلية.

وجاء املعدل الس���نوي للتضخم العام 
لشهر ديسمبر 2022 مدفوعا بارتفاع 
واس���ع النطاق يشمل املجموعات كلها، 
وباألخص الس���لع الغذائية، كما ارتفع 
املع���دل الس���نوي لتضخ���م الس���لع 

الغذائية إلى 37.2% من %29.9 
ف���ي نوفمب���ر، وف���ي ذات الوقت 
لتضخم  الس���نوي  املعدل  ارتفع 
السلع غير الغذائية إلى %14.3 
في ديس���مبر 2022 من %13.8 

في نوفمبر 2022.
أض���اف التقري���ر أن التضخم العام 

سجل معدال شهريا بلغ 2.1% في ديسمبر 
2022، مقارنة بمعدال س���البا بلغ 0.1% في ديسمبر 
2021، ومع ذلك تباطأ قليال مقارنة بالش���هر السابق 

بمعدل بلغ 3.5% لتس���اهم بنس���بة قدرها 
0.14 نقطة مئوية في املعدل الش���هري 

للتضخم العام.
وكش���ف التقرير أيضا ع���ن ارتفاع 
أس���عار البق���ول بمعدل بل���غ %25، 
لتس���اهم بنس���بة بلغت 0.12 نقطة 
مئوية في املعدل الش���هري للتضخم 
الع���ام، وارتفع���ت أس���عار الدواجن 
للم���رة الرابع���ة عل���ى التوالي 
لتسجل 2.6% لتساهم بنسبة 
بلغت 0.11 نقطة مئوية في 
املع���دل الش���هري للتضخم 

العام.
وارتفعت أسعار الشاي بمعدل 
بلغ 12.9% لتساهم بنسبة قدرها 
0.09 نقطة مئوية في املعدل الشهري 
للتضخم العام، وارتفعت أس���عار األس���ماك 
 نقطة مئوية في املعدل الشهري 
للتضخم العام، وارتفعت أس���عار األس���ماك 
 نقطة مئوية في املعدل الشهري 

3.6واملأك���والت البحري���ة بمع���دل بلغ 3.6واملأك���والت البحري���ة بمع���دل بلغ 3.6%، لتس���اهم 
0.08بنس���بة قدرها 0.08بنس���بة قدرها 0.08 نقطة مئوية في املعدل الشهري 

حسن عبداهلل
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تقدم تمويالت بقيمة 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل

األسبــــوع اجلـــاري .. بــدء إطالق مبادرة متويل 
القطاعني الصناعي والزراعي بفائدة %11 

بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو %48

احتفال تاريخي لـ»بنك القاهرة« بعد وصول حجم 
محفظة البطاقات اإلئتمانية ملليار جنيه 

أعلن رئيس ال���وزراء مصطفى مدبولي إطالق مبادرة 
تمويل قطاعي الصناع���ة والزراعة بفائدة 11% بداية 
من األس���بوع الجاري . وواف���ق مجلس الوزراء على 
اإلط���ار العام للمبادرة، عل���ى أن تتحمل وزارة املالية 
الف���رق في س���عر الفائدة ف���ي إطار مس���اندة هذين 

القطاعني وعدم أنشطتهما.
وتوف���ر املبادرة تمويالت بقيم���ة 150 مليار جنيه، منها 
140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس املال العامل، ونحو 
10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، ملدة 

5 سنوات تبدأ فور املوافقة عليها من مجلس الوزراء.
وقرر مجلس ال���وزراء في بيان تحدي���د حجم االئتمان 
املتاح لكل ش���ركة ف���ي ضوء حجم أعماله���ا والقواعد 
املصرفي���ة املنظم���ة، على أن ال يتج���اوز الحد االقصى 
املستخدم املسموح به لكل شركة مبلغ 75 مليون جنيه، 
ونحو 150% الحد األقصى للعمالء املرتبطني، ش���ريطة 
أن تكون معامالت كل ش���ركة مع بنكني بحد أقصى من 

البنوك املشاركة باملبادرة.
كم���ا يحظر على أي عمي���ل اس���تخدام االئتمان املتاح 
ل���ه تحت ه���ذه املبادرة في س���داد أي مديونيات أخرى 
مس���تحقة عليه في تاريخ العمل به���ذه املبادرة أو أثناء 
تنفيذه���ا للقطاع املصرفي، عل���ى أن يتم وضع اآلليات 
التنفيذية للمبادرة بالتنس���يق بني وزارة املالية وكل من 
البنك املرك���زي املصري، ووزارة التج���ارة والصناعة، 

ووزارة الزراعة واس���تصالح األراضي، وغير ذلك من 
األطراف املعنية.

وق���ال محم���د البه���ي، عض���و مجل���س إدارة اتح���اد 
الصناعات، إن الشروط التي تضمنتها املبادرة تصحيح 
وتفادي لسلبيات مبادرات التمويل التي أقرتها الحكومة 

خالل السنوات املاضية.
مضيف���ا  أن تحدي���د حد أقصى لقيم���ة التمويل لكل 
شركة يساهم في تحقيق االستفادة ألكبر عدد ممكن 
من الش���ركات من خالل التوس���ع األفق���ي في عملية 
اإلنتاج، وبحيث ال يس���تحوذ على التمويالت املحددة 

عدد محدود من الشركات.
وأوضح أنه قب���ل عام 2010 كانت تس���تحوذ بعض 
الشركات على نس���ب كبيرة من تمويل بعض البنوك، 
إال أن تحديد قيمة التمويل لكل ش���ركة بحسب حجم 
أعمالها يجعل املخاطرة أقل. وذكر أن اش���تراط عدم 
س���داد أي مديوني���ات بقيمة التمويل يخدم الس���وق 
بش���كل كبير من خالل ضخ قيمة االئتمان في عملية 

اإلنتاج فقط.
وق���ال خالد أبوامل���كارم، رئيس املجل���س التصديري 
للصناعات الكيماوي���ة، إنه على الرغم من أن املبادرة 
ج���اءت متأخرة، إال أنها خط���وة جيدة أثلجت صدور 
املستثمرين بعد أن تسبب إلغاء مبادرة التمويل بفائدة 

8% في صدمة بالسوق.

تحقيقا ملستهدفات البنك املركزي، تمكن بنك التعمير 
واإلس���كان من تحقيق مس���تهدفات البن���ك املركزي 
بتوجي���ه 25% من محفظت���ه االئتمانية للمش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة بنهاية عام 2022، متضمنة %11 
موجهة لدعم املشروعات الصغيرة، حيث يحظى قطاع 
املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة باهتمام كبير من 
الدولة والبنك املركزي املص���ري  ألهميته في تحقيق 

التنمية املستدامة ورؤية مصر 2030.
  وفي هذا الس���ياق ، أكد حسن غانم رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لبنك التعمير واإلس���كان أن 
دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة يأتي على رأس 
أولي���ات خطة البنك االس���تراتيجية، نظًرا لدورها في 
دف���ع عجلة التنمية وتوفير ف���رص العمل وبناء قاعدة 
صناعي���ة وإنتاجي���ة مصرية لخلق صناعة تنافس���ية 

وطنية تعزز من املنتج املحلي.
 ويؤكد حسن غانم على توفير وتقديم كافة سبل الدعم 
لقطاع املش���روعات الصغيرة واملتوسطة بالبنك، كما 
أعرب عن س���عادته لتحقيق مستهدف البنك املركزي، 
مش���يًدا بأداء فريق عمل قطاع املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة، وتوجه بالشكر لجميع العاملني به على ما 
بذل���وه من جهد لتطبيق خطة التطوير وتحقيق أهداف 
استراتيجية البنك الطموحة، متمنيًا لهم دوام النجاح 

والتوفيق.

أعلن بنك القاهرة عن وصول حجم محفظة البطاقات 
اإلئتمانية بالبنك إلي ملي���ار جنيه بنهاية عام 2022، 
جاء ذلك خالل اإلحتفالية التى تم تنظيمها بمقر البنك 
تقديرًا للنجاح الذى حققه العاملني بمجموعة التجزئة 
املصرفي���ة بحضور كل من  طارق فايد رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذى، و أحمد عفت نائب الرئيس 
التنفي���ذى، و محم���د ثروت رئي���س مجموعة التجزئة 

املصرفية ولفيف من قيادات البنك.
وبهذه املناسبة، توجه “فايد” بالشكر للعاملني بقطاع 
البطاق���ات بالبنك تقديرًا ملا حقق���وه من إنجاز والذى 
يع���د واحدًا من اكبر معدالت النمو بالقطاع املصرفى 
مقارن���ة بحج���م محفظ���ة البن���ك، مش���يدًا بالجهود 
املتواصل���ة التى يبذلها أس���رة العاملني ببنك القاهرة 
لتحقيق اإلستراتيجية التوسعية بما يتناسب مع حجم  

البنك ومكانته الرائدة بالقطاع املصرفى املصرى.
فيم���ا أفاد أحمد عفت أن هذا اإلنجاز لم يكن ليتحقق 
دون توفي���ر كاف���ة اإلمكاني���ات والدع���م ال���الزم من 
إدارة البنك وتضافر جهود كافة اإلدارات املش���اركة 
باملنظوم���ة، موضح���ًا أن بنك القاهرة يق���دم لعمالئه 
باقة متميزة من الخدم���ات واملنتجات املصرفية التى 
تتناس���ب مع احتياج���ات وتطلعات مختلف ش���رائح 
العم���الء، موضحًا تضاعف حج���م محفظة البطاقات 
اإلئتماني���ة 5 م���رات، فض���اُل ع���ن تضاع���ف حجم 
اإلصدارات 3 مرات وذلك على مدار السنوات األربعة 

املاضية.
وأض���اف محم���د ث���روت أن ه���ذا اإلنج���از يع���د 
اس���تكمااًل  للجهود املتواصلة التى حققتها مجموعة 
التجزئة املصرفية بالبنك على مدار األعوام الس���ابقة 

عب���ر محاور عديدة أبرزها التوس���ع ف���ي املنتجات، 
وتقدي���م  جميع فئ���ات البطاقات التى تتناس���ب مع 
متطلبات كافة شرائح العمالء، فضاًل عن اضافه باقة 
متنوعة م���ن املزايا ومنها خدمة الكود اآلمن وبرنامج 

املكافأت وكشف الحساب علي البريد اإللكتروني. 
ه���ذا وقد حرص بنك القاهرة عل���ى تنقيذ العديد من 
الحم���الت والعروض التس���ويقة خالل ع���ام 2022 
لجذب وتش���جيع العمالء علي زيادة اإلس���تخدامات 
واضافة برامج التقس���يط بدون فوائد مع باقة مميزة 
من التجار، باإلضافة إلى طرح برامج تقسيط أخري 
لجمي���ع املعامالت، كما قام البنك بإس���تحداث فريق 
متخصص للعمل علي التواصل مع العمالء في جميع 

املراحل املتعلقة بالبطاقات. 

أدرج البنك املركزي الروسي ، الجنيه املصري ضمن 
أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل...وقال البنك 
املركزي الروس���ي في بيان  األربع���اء املاضي ، إن 
قائمة العمالت األجنبية التي يحدد س���عرها رسميا 
مقابل الروب���ل تضمنت اآلن 9 عم���الت هي الجنيه 
املص���ري والدرهم اإلمارات���ي والب���ات التايالندي 
والروبي���ة اإلندونيس���ية، إلى جان���ب عمالت أخرى 
س���يتم تضمينها ه���ي: الدونج الفيتنام���ي والدينار 
الصربي والدوالر النيوزيلن���دي والالري الجورجي 
والريال القطري، بحس���ب وكالة أنباء “س���بوتنيك” 
الروس���ية . وبذلك رفعت إضاف���ة العمالت الجديدة 
العدد اإلجمالي للعمالت التي يحددها البنك املركزي 

الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 عملة.
وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه املصري، 
نحو 43 قرشا، وفقا لقائمة البنك املركزي الروسي.

وتعليق���ا علي ذلك قال العدي���د من االقتصاديني  أن 
الجني���ه املصرية والتجارة املصرية س���تجني فوائد 
كثي���رة باالضافة إلي الحد من هيمنة الدوالر وأزمته 
في مصر ،حيث يس���تطيع أي  مستورد مصري من 
روس���يا أن يدفع تمن الصفق���ة بالجنيه املصري أو 
الروبل الروسي، حسب الس���عر الذي وضعه البنك 

املركزي الروسي للجنيه والروبل.
وأوض���ح مصرفيون، أن مصر ستس���تفيد من هذا 
القرار في س���هولة س���داد قيم���ة اس���تيراد القمح 
ومدخ���الت اإلنتاج والذهب التي تتميز بها روس���يا 
بالجنيه املصري بما يس���اعد على استقرار األسعار 

محليا.
حي���ث رأت س���هر الدماط���ي، الخبي���رة املصرفية ، 
إن اعتم���اد البنك الروس���ي الجني���ه املصريضمن 
العم���الت الرس���مية التي يتعامل معه���ا تتيح مرونة 
التب���ادل التجاري بني الدولتني وتخفيف الضغط عن 
استخدام الدوالر...مشيرة إلي أن ذلك يأتي في إطار 
اتجاه الدولة لتخفيف الطلب على الدوالر . وأوضحت 
أن الهدف من إدراج الجنيه املصري وتحديد س���عر 
لها مقابل الروبل سيس���هم ف���ي االحتياج إلى عملة 
الدوالر في تس���وية املعامالت التجارية مع روس���يا، 
حيث إن مس���احة التجارة بني مصر وروسيا كبيرة 
نس���بيا، حيث تعتمد مصر على استيراد جانب من 
احتياجاتها من روسيا، خاصة فيما يتعلق بعدد من 
الس���لع األساس���ية، من بينها القمح وبالتالي فهناك 
حجم تعامالت تجارية كبي���ر بني البلدين . وقال إنه 
في الغالب س���يتم االعتماد على أساس لقياس قيمة 
عملة البلدين عليه ما يس���هل عملية التبادل التجاري 

بني البلدين واالعتماد على عملة الدولتني.
فيم���ا قال الدكتور ع���الء عز، االٔم���ني العام التحاد 
الغ���رف التجارية، إن قرار روس���يا باعتماد الجنيه 
املص���ري كعملة في البن���ك املركزي خط���وة مهمة، 
وس���يزيد التبادل التجاري، وسيكون له أثر كبير في 

تعامالت الجنيه العاملية.
وأض���اف الدكتور عالء ع���ز، االٔمني الع���ام التحاد 
الغرف التجارية، : القرار س���يجعل الجنيه املصري 
يظه���ر على شاش���ات وس���يكون ل���ه أث���ر كبير في 

التعامالت العاملية.
وأوض���ح: »قرار اعتماد الجنيه ف���ي البنك املركزي 
س���وف يزيد من صادرات مصر لروس���يا ويخفض 
تكلفة الواردات من روسيا«، كما يمكن سداد الديون 

بالجنيه املصري بدل الدوالر.
وم���ن جانبه ق���ال س���امح عبداملنعم، عض���و غرفة 
الفن���ادق، إن هذا القرار س���يكون ل���ه تأثير إيجابي 
وداعم مهم للس���ياحة الوافدة من روسيا وسيساهم 
في زيادة عدد الرحالت الوافدة من موسكو، مشيرا 
إل���ى أن التعامل بالروب���ل والجنيه سيس���هل أمور 
عديدة للس���ائح الروس���ي، خاصة أن الروبل متوفر 
لدي���ه بعكس الدوالر الذي يج���د صعوبة فى توفيره، 
باإلضاف���ة إل���ى أن بطاقات االئتم���ان ال تتعامل إال 
بالروبل الروسي، مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم 
فى اس���تقرار س���عر الدوالر حيث أنه س���يقلل من 

االحتياج للدوالر فى الوقت الحالي.
يقوي مركز العملة ويفقد الدوالر سطوته

وقال���ت  املحلل���ة االقتصادية حنان رمس���يس، وفي 
تصريح���ات لقناة روس���يا  إن الخط���وة تعد تطورا 
ملحوظ���ا للعالق���ات العربي���ة الروس���ية، وانتصار 

للعمالت العربية أمام الدوالر األمريكي
وأشارت إلى أن هذه الخطوة هامة لنمو االقتصاديات 
العربية واس���تمرار ارتفاع أحجام التبادل التجاري 
واالقتصادي البيني مع روسيا، ولكن التأثير األعمق 
واألكثر نفعا لالقتصاد املصري هو التعامل بالجنية 
املص���ري والتب���ادل التج���اري بني مصر وروس���يا 

بالعملتني.
فمصر تربطها بروسيا عالقات صداقة متأصلة منذ 
عهد الزعي���م الراحل جمال عب���د الناصر، فبفضل 
العالق���ات املصرية الروس���ية القوية تم بناء الس���د 
العال���ي الذي س���اهم ف���ي نجاة مصر م���ن الظالم 
وما س���اعد عل���ى عمق حركة الصناع���ة في مصر، 
كما أن روس���يا م���ن أقوى حلفاء مص���ر والتي تمد 
مصر باملعدات العس���كرية وقطع الغيار دون تأخير 

أو تسويف.
ونوهت بأن خطوة اس���تخدام الجنيه املصري كعملة 
في العديد من االتفاقيات يقوي من مركز الجنيه ويفقد 
الدوالر سطوته وقوته ويضعف تأثيره في االقتصاد 
املص���ري، والذي عانى لفترة ليس���ت بالقصيرة من 
عدم استقرار سعر الصرف، بل وضغط مستمر من 
البن���ك الدولي وصندوق النق���د الدولي لخفض قيمة 
الجنية، مما أثر بالس���لب عل���ى الوضع االقتصادي 
في مصر، من انفالت في األسعار، وعودة تعامالت 
السوق السوداء، وعدم استقرار سعر الصرف وما 
تبع���ه من تضخم ورفع أس���عار الفائدة وتأثيره على 

مزيد من التضخم.
وقالت املحللة االقتصادية املصرية إنه بعد استخدام 
عمل���ة أخرى غي���ر الدوالر فس���تكون اش���تراطات 
الصندوق قيد القبول أو الرفض من قبل مصر، وهو 

اختيار لم يكن متاحا مسبقا.
كما أن التبادل التجاري بالعملتني سيعمق ويزيد من 

حجم التبادل التجاري مما يحقق املنفعة للدولتني.
أهم املكاسب 

فيم���ا ق���ال  أبو بك���ر الديب، الباح���ث املصري في 
العالق���ات الدولي���ة واالقتصاد السياس���ي: "هناك 
العديد م���ن الفوائد العتماد الجني���ه املصري عملة 
رس���مية من جانب البنك املركزي لالتحاد الروسي، 
أبرزها تضاعف التبادل التجاري واالستثماري بني 

البلدين وزيادة السياحة تعد أهم املكاسب".
وأض���اف  أن إع���الن البن���ك املرك���زي الروس���ي، 
سيسمح ملصر وروس���يا باستخدام الروبل والجنيه 
في املعامالت التجارية بني البلدين بدال من الدوالر، 
وس���يعمل عل���ى "مضاعف���ة التب���ادالت التجاري���ة 

واالستثمارية بني البلدين".
وأوضح الديب أن حجم التبادل التجاري بني مصر 
وروسيا، وصل لنحو 4.7 مليار دوالر لعام 2021، 
وأن اعتم���اد الجني���ه ف���ي البنك املرك���زي يزيد من 
صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من 

روس���يا، وبالتالي ينعش االحتياطي النقدي األجنبي 
ويرف���ع من قيم���ة الجنيه حيث يخف���ض من الحاجة 

للدوالر.
السياحة الروسية

وأكد الديب أن الس���ياحة املصرية س���تكون الرابح 
األكبر من تلك الخطوة، حيث تس���تفيد مصر بزيادة 
أعداد السياح الروس القادمني إليها، والذين يمثلون 

نسبة 25% من إجمالي السياحة الوافدة ملصر.
كما يس���هل الق���رار عملي���ة التبادل التج���اري بني 
البلدي���ن واالعتم���اد عل���ى العملت���ني ف���ي تس���وية 
املعام���الت التجاري���ة، وفقا للديب الذي أش���ار إلى 
أن االس���تثمارات الروس���ية في مصر تصل إلى 8 

مليارات دوالر، وتتركز أغلبها فى قطاع الطاقة.
وتوقع أن تشهد الفترة املقبلة املزيد من االستثمارات 
الروس���ية ف���ى قطاع���ات الصناعة والطاق���ة والنقل 
واألدوي���ة والصناع���ات الغذائي���ة، وأن "يزي���د عدد 
الش���ركات الروس���ية العاملة في مص���ر على 460 

شركة".
ولف���ت الباح���ث في العالق���ات الدولي���ة واالقتصاد 
السياس���ي إل���ى أن العالق���ات بني مصر وروس���يا 
قوية وتاريخية، حيث دعمت موس���كو القاهرة خالل 
تحدي���ات الس���تينيات فيما يخص قناة الس���ويس، 
وحرب أكتوب���ر، فضال عن التعاون في بناء الس���د 
العالي ومصانع الحدي���د والصلب بحلوان ومصنع 

نجع حمادي لأللومنيوم وغيرها من املصانع".
بدوره قال الخبير االقتصادي املصري محمد نصر 
الحويطي، إن املعامالت التجارية بني مصر وروسيا 
حتى اآلن ليس���ت كبي���رة بالدرجة الت���ي تجعل من 
خطوة املركزي الروس���ي مؤثرة في ه���ذا التوقيت، 
وهناك تباي���ن كبير في امليزان التجاري بني البلدين، 
وعلى افتراض قبول مصر وروسيا لعملة كل منهما، 
فإن أكثر القطاعات اس���تفادة من ه���ذا اإلجراء هو 

القطاع السياحي.
وأك���د ، أن���ه لم يكن هن���اك تبادال تجاري���ا قويا بني 
مصر وروس���يا، وال يرى أن تلك الخطوة سيكون لها 
تأثير على املس���توى الشعبي أو االقتصاد في املدى 
القصير س���وى على مستوى امللف السياحي إذا ما 

تمت استعادة السياحة لحالتها الطبيعية.
ف���ي مطلع العام الحال���ي 2023، قّدر صندوق النقد 
الدولي الفجوة التمويلي���ة لالقتصاد املصري خالل 
الس���نوات األربع املقبلة بنح���و 17 مليار دوالر. قال 
الصندوق إن س���عر الصرف املدار في مصر خالل 
السنوات املاضية أدى إلى تراكم االختالالت وفقدان 
مصر ألصول النقد األجنبي، وفقدان ثقة املستثمرين 

في االقتصاد املصري.
واف���ق الصندوق الش���هر املاضي عل���ى منح مصر 
ق���رض بقيمة 3 ملي���ارات دوالر، ع���الوة على مليار 
دوالر م���ن صندوق آخر تابع ل���ه للتنمية، إلى جانب 
تس���هيل الحصول على 14 مليار دوالر من الشركاء 

الدوليني واإلقليميني.

 

وقعت مؤسس���ة البنك التجاري الدولي، اتفاقية إنشاء 
وتجهي���ز جن���اح جراحي ب���� “مستش���فى جراحات 
األطف���ال” ضمن مش���روع مدينة جامعة عني ش���مس 
الطبي���ة املتكاملة بتمويل يصل إل���ى 100 مليون جنيه 
مص���ري، بالتعاون مع جامعة عني ش���مس، وذلك في 
إطار حرص املؤسسة على دعم الطفل املصري صحًيا 
واجتماعًيا، وتقديم خدمة مميزة لفئات الش���عب األكثر 

احتياجا، قامت املؤسسة.
ويهدف املشروع إلى تجهيز 10 غرف عمليات للجناح 
الجراح���ي الجدي���د، وخدم���ة 30 ألف طف���ل من غير 
القادري���ن على تحّم���ل تكاليف العالج بمستش���فيات 
القطاع الخاص، اس���تكماال ملا توليه الدولة تحت قيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي باالهتمام بتطوير منظومة 
الرعاي���ة الصحي���ة به���دف االرتقاء بمس���توى جودة 

الخدمات املقدمة لكافة املواطنني.
وقد وقع عقد االتفاق هش���ام عز العرب، رئيس مجلس 
أمناء مؤسس���ة البنك التجاري الدولي وعضو مجلس 
إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور محمود املتيني، 

رئيس جامعة عني شمس.
حضر الحفل من جانب مؤسسة البنك التجارى الدولى 
الوزيرة الدكتورة نادية مكرم عبيد، عضو مجلس أمناء 
مؤسس���ة البنك التج���اري الدولي، ول���ؤى أمني، أمني 
صندوق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، 
وإنج���ى جميع، عض���و مجلس أمناء مؤسس���ة البنك 
التجاري الدولي ونادية حسني، أمني عام مجلس أمناء 
مؤسس���ة البن���ك التجاري الدولي، واملهندس ش���ريف 
السعيد، مدير مؤسس���ة البنك التجاري الدولي، ودينا 
أحمد، مخط���ط أول برامج بمؤسس���ة البنك التجاري 
الدولي، ولوجني حس���ني، مخطط أول برامج بمؤسسة 
البنك التجاري الدولي، وإيرينى صفوت، مخطط برامج 

بمؤسسة البنك التجاري الدولي.
وحضر من جانب جامعة عني ش���مس أ.د أيمن صالح 
نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث 
و أ.د على االنور عميد كليه الطب جامعه عني ش���مس 

ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعيه وأ.د طارق 
يوسف املدير التنفيذى ملستشفيات جامعه عني شمس 
وأ.د س���اميه عبدة نائب مدير مستش���فيات الجامعيه 
وأ.د هبه اهلل س���عيد وكيل الكليه الطب لشئون التعليم 
والطالب وأ.د هاله س���ويد وكيل الكليه الطب لش���ئون 
خدم���ه املجتمع وتنمية البيئة وأ.د ياس���ر مجاهد مدير 
مركز االستش���ارات الهندس���ية، وأ.د جمال حس���ني 
استش���ارى األعمال اإلنش���ائية وأ.د محمد صالحني 
استش���ارى األعم���ال املعماريه بمركز االستش���ارات 
الهندس���ية وأ.د أشرف قطب اس���تاذ مساعد بهندسه 

عني شمس.
وفي هذا السياق، صرح هشام عز العرب “أن مؤسسة 
البن���ك التج���ارى الدولى نجحت في اس���عاد 4 مليون 
عائلة مصرية ف���ي جميع محافظ���ات جمهورية مصر 
العربي���ة، منهم 530 ألف عائل���ة تلقت الخدمات الطبية 
املجانية من خالل التعاون بني املؤسس���ة وجامعة عني 

شمس منذ سنة 2010 حتى االن”
جدير بالذكر أن التعاون مع جامعة عني شمس قد بدأ 
منذ سنة 2010 بمشروع تمويل “مصروفات التشغيل 
السنوية الخاصة بوحدات رعاية األطفال بمستشفيات 
جامعة عني ش���مس” تحت إدارة وإش���راف “مؤسسة 
يحى عرفة الخيرية لألطف���ال” بمبلغ 45 مليون جنيه، 
وُيج���دد س���نوًيا حتى تاريخ���ه. وفي ع���ام 2017، تم 
تمويل ش���راء أجهزة بالقسم الداخلي لألطفال، بالدور 
الخام���س بمستش���فى األطفال الجديد بمستش���فيات 
جامعة عني شمس بمبلغ 589.00 ألف جنيه مصري، 
س���اعدت تلك املش���اريع في خدمة 530 ألف طفل في 

جميع انحاء الجمهورية.
باإلضاف���ة إلى ذلك، ت���م تمويل مش���روع تدريب عدد 
من الكوادر الش���ابة من األطب���اء والتمريض والفنيني 
ووظائ���ف معاون���ة في جمي���ع تخصص���ات األطفال 
“بمستش���فى األطفال– بجامعة عني شمس” بالتعاون 
 Great Ormond Street“ مستش���فى  م���ع 

Hospital )GOSH(” `، خالل عام 2020.

خبراء ومصرفيون يناقشون مكاسب إدراج اجلنيه املصري ضمن أسعار الصرف الروسية  و دوره يف احلد من هيمنة الدوالر  

بالتعاون مع جامعة عين شمس..

مؤسسة البنك التجاري تدعم اجلناح اجلراحي
بـ”مستشفى جراحات األطفال” بـ100 مليون جنيه

ناصر ..

وقع بنك مصر  بروتوكول تعاون مع ش���ركة 
سيسكو العاملية، الش���ركة الرائدة في مجال 
الش���بكات والتع���اون واألم���ن الس���يبراني، 
البروتوكول محم���د  بتوقي���ع  ق���ام  حي���ث 
األتربي، رئي���س مجل���س إدارة بن���ك مصر، 
م���ع أيم���ن الجوهري، املدي���ر العام لش���ركة 
“سيسكو” في مصر وشمال إفريقيا واملشرق 
العرب���ي، وذلك بحضور عاكف املغربي، نائب 
رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحس���ام عبد 
الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 

ولفيف متميز من قيادات البنك والشركة. 
ويأتي ذلك التعاون بغرض توافق الخدمات 
الرقمي���ة باإلنترن���ت واملوباي���ل البنكي مع 
احتياج���ات ذوي اإلمكانيات املميزة “ذوي 
الهمم”، وذلك من خالل االستفادة بخبرات 
سيس���كو التقني���ة بالخدم���ات املصرفي���ة 
الرقمي���ة، مم���ا يتيح لذوي الهم���م إمكانية 
اس���تخدام تلك الخدمات بصورة تتناس���ب 
م���ع احتياجاتهم املختلف���ة لضمان تجربة 
مصرفية سلس���ة عب���ر مختل���ف املنّصات؛ 
حيث ستتيح التحديثات إمكانية استخدام 
تقني���ات الهواتف الذكي���ة لدعم ذوي الهمم 
مثل إمكانية اس���تخدام قارئ الشاشة لكافة 
الخدمات علي اإلنترن���ت واملوبايل البنكي 
مما يخدم ذوي اإلعاقة البصرية، وإمكانية 
تكبي���ر الشاش���ة لخدم���ة ضع���اف البصر 

واالرتقاء بتجربة العمالء بشكل عام.
ويأت���ي توقيع ه���ذا البروتوك���ول حرًصا من 
بنك مصر على تذلي���ل كافة الصعوبات التي 
ق���د تواج���ه العم���الء م���ن ذوي اإلمكاني���ات 
املمي���زة بما يمنحهم تجربة مصرفية متميزة 
باعتبارهم جزًءا ال يتجزأ من املجتمع، ويأتي 
ذلك تماشًيا مع جهود الدولة التي تحث على 
تحسني مس���توى كافة الخدمات املقدمة لتلك 
الفئة من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل 
على دمجهم في املجتم���ع، وفي إطار برنامج 
“سيس���كو” لإلس���راع ف���ي مس���يرة التحّول 
الرقم���ي في مص���ر، ودعم مس���اعي التحّول 

الرقمي في “بنك مصر«.
وق���ال رئيس مجل���س إدارة  بنك مصر، عقب 
التوقي���ع، إن ه���ذا التعاون ُيع���د خطوة على 
طريق أجن���دة التحول الرقمي التي ينتهجها 
بنك مص���ر لدع���م منظومة التح���ول الرقمي 
وتقديم الحلول الرقمية املس���تدامة، وتعظيم 
االس���تفادة م���ن تكنولوجي���ا املعلوم���ات في 
االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للعمالء بما 
يتوافق م���ع احتياجاته���م ومتطلباتهم، كما 
يعد هذا التع���اون تأكيًدا عل���ى التزام البنك 
املس���تمّر بتزوي���د عمالئه بتجرب���ة مصرفية 
تشمل الجميع من دون استثناء وفي مقدمتهم 
العم���الء ذوى الهمم باعتبارهم جزء ال يتجزأ 
من املجتم���ع، ويأتي ذلك تماش���ًيا مع توجه 
الدولة ومبادرة البنك املركزي املصري لتمكني 
ذوي الهم���م، وتعزيز مش���اركتهم املجتمعية 
لجعله���م أش���خاصًا فاعل���ني ف���ي املجتمع، 
وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ودعًما 

لجهود الدولة تحقيًقا للشمول املالي.
لش���ركة  الع���ام  قال املدي���ر  جانب���ه،  وم���ن 

“سيسكو” في مصر وشمال إفريقيا واملشرق 
العربي: “يتيح لنا التطّور التكنولوجي الذي 
يشهده العالم اليوم فرًصا كبيرة لدمج األفراد 
من مختلف الق���درات، واالحتياجات ودعمهم 
ب���أّن  “سيس���كو”  ف���ي  وتمكينهم، ونؤم���ن 
االس���تفادة القصوى من الفرص واإلمكانات 
التكنولوجي���ة  االبت���كارات  توفره���ا  الت���ي 
الحديث���ة تتحّق���ق فق���ط عند حص���ول كافة 
العمالء من دون استثناء على الخدمات التي 
تقّدمها كّل ش���ركة، ويتيح لنا ه���ذا التعاون 
مع “بن���ك مصر”، وبالتحدي���د ضمن القطاع 
املصرفي، تحقيق هدف “سيس���كو” األسمى 

وهو بناء مستقبل شامل للجميع«.
لبرنامج  وتابع: “فمنذ إطالق “سيس���كو” 
اإلسراع في مسيرة التحّول الرقمي، نجحت 
الش���ركة ف���ي تنفي���ذ العديد من مش���اريع 
التحّول الرقم���ي التي تتمحور حول تنمية 
املواهب واملدن الذكية واالس���تدامة واألمن 
الس���يبراني واالرتقاء بالخدم���ات الرقمية 
املقّدم���ة للمواطن���ني وتعزي���ز الش���مولية 
الرقمي���ة ضمن قطاع���ات الرعاية الصحية 
والتعلي���م والخدمات املصرفي���ة، وذلك في 

48 دولة حول العالم«.
وأع���رب أحمد عف���ت عبد الهادي، الش���ريك 
املؤس���س ورئي���س قس���م النفاذ والش���مول 
الرقمي بشركة أكسس أوول للحلول الرقمية؛ 
الش���ريك التقن���ي بمبادرة ش���ركة سيس���كو 
اس���تراتيجية  لتنفي���ذ  بس���عادته  العاملي���ة 
التح���ول الرقمي م���ن خالل تقدي���م محتوى 
رقمي قابل لالس���تخدام من خ���الل األطراف 
املختلفة بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية 
أو الحس���ية أو االدراكي���ة مما يس���اعد علي 
دم���ج العمالء م���ن ذوي الهمم ومس���تخدمي 
التكنولوجيات املساعدة الستخدام املنتجات 
الت���ي يقدمه���ا بن���ك  والخدم���ات الرقمي���ة 
مصر لعمالئ���ه بما يتالءم م���ع احتياجاتهم 

واستخداماتهم.
ويسعى بنك مصر دائُما لدعم جهود التحول 
الرقمي من خالل تقديم الحلول اإللكترونية 
للتس���هيل على العمالء، بما يسهم بصورة 
أكبر في تقدي���م الخدمات املصرفية واملالية 
بصورة ميس���رة ومتط���ورة، ويعمل البنك 
عل���ى تعزيز تمي���ز خدمات���ه والحفاظ على 
نجاحه طويل املدى واملش���اركة بفاعلية في 
الخدمات الت���ي تلبي احتياج���ات عمالئه، 
حيث إن قي���م واس���تراتيجيات عمل البنك 
بالتنمي���ة  البن���ك  الت���زام  دائًم���ا  تعك���س 

املستدامة والرخاء ملصر.

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع »سيسكو« العاملية 
لتوافق اخلدمات الرقمية مع احتياجات ذوي الهمم

مش���يدا بأداء فريق عمل قطاع املشروعات الصغيرة 

تحقيقا لمستهدفات البنك المركزي

»بنك التعمير واإلسكان« ينجح يف توجيه 25% من 
محفظته االئتمانية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
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تعتبر المساهمة األكبر في تاريخ المؤسسة، وتهدف إلى انشاء 
قسم الجراحات بالمستشفى استكماالاً لدور الدولة في تطوير 

الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

حسن غانم

بنك القاهرة يطرح 
شهادة “جولد السنوية”  

بعائد %25

كش���ف بنك القاهرة، عن طرح ش���هادة “جولد السنوية” ملدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية املدة، 
عالوة على طرح نفس الشهادة بعائد 22.5% يصرف شهرًيا، على أن يكون ذلك لفترة وجيزة لحني 

تحقيق الحصيلة املستهدفة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص البنك املتواصل على تلبية متطلبات كافة شرائح العمالء وتحفيز 
أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية ملدخراتهم، عالوة على تحفيز القيمة اإلدخارية للجنيه 

املصري من خالل تقديم افضل عائد تنافسى يعمل على تعظيم قيمة املدخرات بالجنيه املصري.

وتمتاز الشهادة بالعديد من املزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف، ويتم االستفادة 
من هذه الش���هادة منذ بدء احتس���اب العائد من اليوم التالي للشراء، وال يمكن استرداد قيمتها دون 

مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها األسمية.
ويتيح البنك االقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من قيمتها، ويصل الحد األدنى لشراء الشهادة 
1000 جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى للشراء وذلك من خالل فروع بنك القاهرة والبالغة نحو 

248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.
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اليوم .. املؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة 
توقع برنامجها السنوي مع مصر 

يزور هاني سالم س���نبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
 ،)ITFC( الدولي���ة اإلس���المية لتموي���ل التج���ارة
والرئيس التنفيذي باإلنابة للمؤسسة اإلسالمية لتنمية 
القطاع الخاص )ICD(، وهما املؤسستان األعضاء 
بمجموعة البنك اإلس���المي للتنمية )IsDB(، مصر 

اليوم األحد .
و م���ن املنتظ���ر أن يعق���د هاني س���الم س���نبل، عدة 
اجتماع���ات مع الوزراء املصريني على رأس���هم هالة 
الس���عيد وزيرة التخطي���ط، ومحافظ مصر لدى البنك 
اإلس���المي للتنمي���ة، ويوقع برنامج العمل الس���نوي 
لكل من املؤسس���ة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص املصري.
ومن املق���رر كذلك بحث تعزيز التع���اون مع القطاعني 
العام والخاص املصري خالل عام 2023 لدعم وتمويل 
الطاق���ة والس���لع الغذائية وبرامج لتمك���ني املصدرين 

والشباب واملرأة واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
كما سيشهد "سنبل" إطالق مشروع "التدريب خطوة 
للتصدي����ر" ضمن املرحلة الثانية م����ن برنامج مبادرة 
املس����اعدة من أجل التجارة للدول العربية )األفتياس 
2.0(، لدعم الش����باب املصري واملصدرين واصحاب 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر.
وبدوره، أكد هاني س����الم س����نبل، أن����ه يتطلع لتعزيز 
التع����اون مع مصر وفتح ش����راكات وبرام����ج جديدة 
تس����اهم في تنمي����ة وتعزيز التج����ارة وتطوير األعمال 
وتقديم حلول تجارية متكامل����ة ودعم القطاع الخاص 
املصري والش����ركات الصغيرة واملتوسطة خالل عام 

2023، بما يساهم في نمو االقتصاد املصري.
 وأض����اف: "نطمح إلى تدعيم أطر الروابط املش����تركة 
حي����ث تتالقى أهداف املؤسس����ة مع أولوي����ات الدولة 
املصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود 
التنمية، وسيتم التعاون في مجال الصكوك عن طريق 
نقل خبرة وتجربة املؤسس����ة في الدول األعضاء التي 

تم إصدار الصكوك بها ".
كما س����يتم إط����الق حزمة م����ن االعتم����ادات تخص 
التموي����الت املباش����رة وخط����وط التمويل، كما س����يتم 
دراسة فرص االستثمار في املشروعات املطروحة في 
نظام املش����اركة بني القطاع الع����ام والخاص وإمكانية 
التع����اون في ه����ذه القطاع����ات، من حي����ث نقل خبرة 
املؤسسة في هذه املش����روعات، بشكل مباشر أو غير 

مباشر مع املستثمرين املهتمني.

وقع البنك األهلي املصري، عقد تمويل اس���تثماري 
طوي���ل األجل بقيم���ة 723.5 ملي���ون جنيه لصالح 
الش���ركة )ماجيك الن���د الحكير(؛ للمس���اهمة في 
تموي���ل نس���بة 65% م���ن التكاليف االس���تثمارية 
الخاص���ة بإقامة مش���روع الش���ركة والبالغ قيمته 
التقديري���ة نح���و 1119 مليون جني���ه، وذلك بهدف 
تطوير وإنش���اء مدين���ة ماله���ي ترفيهية ومطاعم، 
ودور عرض سينمائي والكائنة داخل املنطقة الحرة 
بمدينة الس���ادس م���ن أكتوبر واململوكة للش���ركة 

املصرية ملدينة اإلنتاج اإلعالمي.
وعقب التوقيع ، قال هش���ام عكاشة، رئيس مجلس 
إدارة البن���ك األهل���ي املص���ري، إن التمويل يأتي 
في إطار دعم البنك املس���تمر لقطاع الس���ياحة في 
مصر والذي يعد أحد أه���م القطاعات االقتصادية 
وتنمية الش���راكة مع املستثمرين من اململكة العربية 
السعودية وجذب االستثمارات الخارجية املباشرة، 
كما يتيح املش���روع العديد من فرص العمل وهو ما 
يشجع البنك األهلي املصري على دعم هذا القطاع 
بش���كل دائم ومتنامي بهدف استعادة قوة النشاط 
الس���ياحي والثقافي وتطوير املنش���آت السياحية، 
ورفع مس���توي جاهزيته���ا الس���تقبال االالف من 
املواطن���ني، األمر ال���ذي يتبناه البنك ف���ي منح تلك 
االستثمارية  للمش���روعات  االئتمانية  التس���هيالت 

والقومية في مصر بما يخدم االقتصاد القومي.
وأعرب س���امي عبد املحسن الحكير، رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة ماجيك الند الحكير والعضو املنتدب 
عن مجلس إدارة مجموعة عبداملحس���ن عبدالعزيز 

الحكير القابضة، عن الش���كر لفريق العمل بالبنك 
االهلي املصري وعن واعت���زازه بالتعاون مع البنك 
ودوره الفع���ال في إتمام عق���د التمويل بنجاح وفقا 
ومتطلبات املشروع املمول مشيدا بدور البنك البارز 
ف���ي توفير التموي���ل الالزم للش���ركة؛ بهدف اقامة 
مدينة ترفيهية متكاملة وما يتضمن ذلك من خدمات 
الزمة لتش���غيلها بم���ا يخدم ويحقق اس���تراتيجية 

القطاع السياحي والخدمي في مصر. 
وأكد على أن التسهيالت املمنوحة من البنك األهلي 
املص���ري تعد دلي���ال واضحا عل���ى التوجه القوي 

نحو دعم النش���اط الس���ياحي والخدم���ي والعمل 
على مس���اندته ملواجهة كافة التحديات االقتصادية 
العاملي���ة، موضًح���ا أن مجموعة الحكي���ر القابضة 
تمتلك مجموعة من الش���ركات داخل اململكة العربية 
السعودية وخارجها )اإلمارات – إسبانيا- تركيا-

األردن( والتي تعمل ف���ي كافة القطاعات الترفيهية 
والس���ياحية والتي من بينه���ا مجموعة من الفنادق 
واملواق���ع الترفيهية، وذلك بالش���راكة مع ش���ركات 
عاملية باإلضافة الى القطاعات الصناعية والعقارية 
والتعليم والتدريب والصحة، وأن املش���روع الحالي 

يعتبر باكورة اس���تثمارات املجموعة بمصر، والتي 
ستقوم بتوفير املكون األجنبي للمشروع.

وأضاف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي املصري، أن عقد التمويل االستثماري 
لش���ركة )ماجيك الن���د الحكير( واململوكة لش���ركة 
الحكير لالس���تثمار والتنمية احد شركات مجموعة 
عبداملحس���ن عبدالعزيز الحكي���ر القابضة باململكة 
العربية الس���عودية يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير 
كافة املنش���آت ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها من 
األماكن السياحية الترفيهية في مصر، ومنها مدينة 
املالهي الترفيهية، خاص���ة أن مدينة اإلنتاج تتميز 
بموقع اس���تراتيجي لقربها م���ن منطقة األهرامات 
واملتحف املصري الكبير املزمع افتتاحه قريًبا، مما 
سيعكس جذب السياح والذي بالتبعية سيؤدي الى 
نمو تدفقات العملة األجنبية وتحقيق قيمة اقتصادية 

مضافة.
ومن جانبه أوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي 
لالئتمان املصرفي للش���ركات والقروض املشتركة 
بالبنك األهل���ي املصري، أن قيمة التمويل تبلغ نحو 
723.5مليون جنيه بنسبة مساهمة قدرها 65% من 
إجمالي التكاليف االس���تثمارية البالغة نحو 1119 
ملي���ون جنيه بفت���رة تمويل تصل إلى 7 س���نوات، 
الفًتا إلى أن املجموعة س���وف توفر كافة احتياجات 
املش���روع من املكون األجنبي وهذا املشروع يعتبر 
بداية اس���تثمارات املجموعة في مصر، ومضيًفا أن 
التمويل يس���تهدف مواكبة أح���دث النظم واملعايير 

العاملية للمدن الترفيهية.

قال���ت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية، إن نس���ب 
رأس املال التنظيمي للبنوك املصرية يمكن أن تصمد 
أم���ام املزيد م���ن انخفاض في س���عر الجنيه مقابل 
الدوالر، إذ إنها مدعومة بتوليد رأسمال داخلي سليم

وفي مذك���رة أصدرتها الوكالة ، قال���ت: "تعد بنوك 
القطاع الخ���اص الكبيرة في وض���ع أفضل لتحمل 
انخفاض س���عر العملة من أكبر بنك���ني في القطاع 
العام، وهما البنك األهلي املصري وبنك مصر، نظرًا 

الرتفاع رأس املال التنظيمي الوقائي".
يأتي ذلك، بعدما تراجع الجنيه املصري بنسبة %16 
مقابل الدوالر األمريكي  حتى اآلن هذا العام، ونحو 
40% منذ نهاي���ة يونيو 2022. وقد تظل العملة تحت 
الضغ���ط في عام 2023 نظ���رًا لتراكم الواردات في 
مصر، واملق���در بنحو 5.4 ملي���ار دوالر )16% من 

إجمالي الصادرات(، وفقًا لوكالة "فيتش".
األجنبي���ة،  العم���الت  احتياطي���ات  أن  وأضاف���ت 
واحتياج���ات التمويل الخارج���ي اإلجمالية الكبيرة 
املق���درة بأكثر م���ن 19 ملي���ار دوالر أمريكي  لعام 
2023 )حوال���ي 60% م���ن احتياطي���ات العم���الت 
األجنبية( تمثل أحد مص���ادر الضغط األخرى على 
العمل���ة املصرية. ويبقى أن نرى م���ا إذا كان البنك 
املركزي املصري سيس���مح بتعديل س���عر الصرف 
وأس���عار الفائدة بشكل كاٍف لجذب تدفقات املحافظ 

الجديدة.
وأش���ار التقرير ، إلى احتفاظ بعض البنوك املصرية 
بمراك���ز معتدل���ة مفتوح���ة طويلة األج���ل للعمالت، 
مم���ا قد يؤدي إل���ى الضغط على نس���ب رأس املال 
بس���بب تضخم األصول املرجحة بالعمالت األجنبية 
)RWA(. وش���كلت األص���ول بالعم���الت األجنبية 
37% في املتوس���ط من RWA في أكبر 5 بنوك في 

نهاية النصف األول من عام 2022.
تآكل نسب حقوق امللكية

وبافتراض وزن مخاطر بنسبة 100% ملعظم األصول 
بالعمالت األجنبية، وفقًا لتقديرات "فيتش"، فإن أي 
انخفاض بنسبة 10% سيؤدي إلى تآكل نسب حقوق 
 )CET1( امللكية العامة للبنوك من املس���توى األول
بمقدار 30 نقطة أس���اس، في املتوسط. مشيرًة إلى 

أن األصول بالعمالت األجنبية من األصول املرجحة 
قد تضخمت بنحو 60% منذ نهاية النصف األول من 

عام 2022.
وتعتب���ر نس���ب CET1 الخاصة ببنك���ي التجاري 
الدولي )صاحب التصنيف B + مع نظرة س���لبية(، 
وبن���ك قطر الوطني مصر )غير مصنف(؛ هي األكثر 

حساسية النخفاض قيمة العملة.
كم���ا ق���ّدرت "فيتش" أن االس���تهالك بنس���بة %60 
سيقلل من نسب CET1 بحوالي 500 نقطة أساس 
و300 نقطة أساس على التوالي. وبالرغم من ذلك، ال 

يزال كال البنكني يتمتعان برأس مال تنظيمي قوي.
فيم���ا كان لدى بنكي األهل���ي املصري، وبنك مصر، 
أضعف نس���ب CET1 في نهاية النصف األول من 
 "+ B" عام 2022، وتم من���ح تصنيف لكال البنكني
 B" س���لبي ولديهما درجة رأس م���ال ورافعة مالية /
-". ومع ذلك، ترى "فيتش" أن النس���ب ستظل أعلى 
من الحد األدنى البالغ 4.5%، حتى بدون احتس���اب 

األرباح الالحقة.
القيمة العادلة

فيم���ا توقع���ت، حال ت���م االحتفاظ بصاف���ي الدخل 

السنوي في النصف األول من عام 2022، بالكامل، 
أن يضيف 220 نقطة أس���اس و190 نقطة أس���اس 
إلى نس���ب البنك األهلي املص���ري وبنك مصر، على 

التوالي.
وذك���ر التقرير، أن رأس املال عرضة للخس���ائر في 
املحافظ االس���تثمارية بس���بب االرتف���اع الحاد في 
أسعار الفائدة والعوائد على األوراق املالية السيادية 

منذ الربع األول من عام 2022.
وتوقع���ت وكال���ة التصني���ف االئتماني أن تس���تمر 
خس���ائر القيم���ة العادلة في التأثي���ر على رأس مال 
البن���وك في ع���ام 2023، ولكن أقل م���ن عام 2022 
عندما زاد متوس���ط العائد على أذون الخزانة بنحو 

540 نقطة أساس.
وأش���ارت إلى أن خس���ائر الدخل الشامل األخرى 
)OCI( أدت إل���ى تآكل نس���ب رأس املال التنظيمية 
بمقدار 90 نقطة أس���اس في املتوس���ط في النصف 
األول من عام 2022 )بعد ارتفاع تراكمي قدره 300 
نقطة أساس من ارتفاع معدل السياسة(، ولكن يمكن 
عكس الخس���ائر إذا احتفظت البنوك باألوراق املالية 

حتى تاريخ استحقاقها، وفقًا ل� "فيتش".

ومع ذلك، ق���د تؤدي الزي���ادات اإلضافية في معدل 
الفائ���دة من جانب البنك املركزي في عام 2023 إلى 
خس���ائر إضافية ف���ي الدخل الش���امل اآلخر، وقد 
تخفض بعض البنوك توزيع���ات األرباح لدعم توليد 
رأس امل���ال الداخلي ف���ي مواجهة خس���ائر الدخل 

الشامل اآلخر وانخفاض قيمة العملة.
ربحية جيدة

حافظت البنوك املصرية حتى اآلن على ربحية جيدة 
عل���ى الرغم من تحديات االقتص���اد الكلي، مدعومة 
بارتفاع أسعار الفائدة ومكاسب إعادة تقييم العملة 
األجنبي���ة. وبلغ متوس���ط الدخل الصافي الس���نوي 
2.6% م���ن RWA ف���ي النص���ف األول م���ن عام 
2022، مم���ا أدى إل���ى تعويض تضخم RWA من 
انخفاض قيم���ة العملة، فضاًل عن خس���ائر الدخل 

الشامل اآلخر.
وتعليقًا على طرح ش���هادات اس���تثمار بعائد %25، 
تتوقع "فيتش" أن يقل���ص هوامش الفائدة الصافية 
للبن���ك األهلي املصري وبنك مصر، بينما من املرجح 
أن تش���هد بنوك القطاع الخ���اص مزيدًا من تدفقات 
الودائع إل���ى الخارج. ومع ذلك، ف���إن العوائد على 
األوراق املالية الس���يادية، التي زادت بأكثر من 500 
نقطة أس���اس في عام 2022، يجب أن تدعم صافي 
هوامش الفائ���دة لبنوك القطاع الخ���اص ومقاييس 

الربحية اإلجمالية.
وح���ذرت "فيتش" من تزاي���د مخاطر جودة األصول 
مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط االقتصاد 
الكل���ي ونقص الس���يولة النقدية، إال أنه���ا ترى أن 
احتياطيات البن���وك القوية من الحيازات الكبيرة من 
األوراق املالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير.

وحتى املزيد م���ن االنخفاضات الحادة في العملة ال 
ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف، وفقًا 
ل� "فيتش". إذ تتمثل حساس���ية التصنيف الرئيسية 
للبنوك املصرية في التغيير في التصنيف الس���يادي 

السلبي عند "B +" ملصر.

أعلن���ت مب���ادرة رواد النيل - إحدى مب���ادرات البنك 
املرك���زي املص���ري وتنفذه���ا جامعة الني���ل األهلية 
بالتع���اون مع القط���اع املصرفي وعدد م���ن الجهات 
املحلي���ة والدولية، ع���ن زيادة في مبيعات الش���ركات 
املس���تفيدة من برامج االحتضان ودع���م الصادرات 
الت���ي تقدمها املب���ادرة بنحو مليار جني���ه وذلك منذ 
 تدشينها في 2019 وحتى نهاية العام املاضي 2022.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، املدير التنفيذي ملبادرة رواد 
الني���ل في تقرير حصاد املب���ادرة عن عام 2022، إن 
املب���ادرة وفرت أكثر من 2000 فرصة عمل من خالل 
الش���ركات املدعومة، كما تم دعم أكثر من 150 سيدة 
أعمال كش���ريك مؤس���س لشركات ناش���ئة وصغيرة 
ومتوس���طة، باإلضافة تدريب وتشبيك أكثر من 1000 
ش���ركة مع مستثمرين وخبراء الصناعة، كما ساعدت 

املبادرة أكثر من 260 شركة على التحول الرقمي.
وأضاف���ت لبي���ب أن برام���ج االحتض���ان باملب���ادرة 
س���اهمت في دع���م الحل���ول اإلبداعية ف���ي قطاعات 
قومية استراتيجية، مثل تكنولوجيا املعلومات والذكاء 
االصطناع���ي والصناع���ات اإلبداعية بما يس���هم في 
تحقيق تنمية مس���تدامة في جمي���ع أنحاء مصر، كما 
حقق���ت تأثي���رات كبيرا ف���ي االس���تدامة البيئية عن 
طريق دعم مش���روعات تهتم بتقليل غازات االحتباس 
 الح���راري والنفايات وملوثات اله���واء واملاء والتربة. 

وأش���ارت إل���ى أن املب���ادرة عمل���ت م���ع ش���ركات 
صغيرة ومتوس���طة عل���ى تطوير صناع���ات مختلفة 
ف���ي مص���ر ف���ي قطاع���ات متنوع���ة، منه���ا القطاع 
الصناعي والزراع���ي والكيميائ���ي وقطاعات األثاث 
والتش���ييد والبناء والصناعات الهندسية، إلى جانب 
املس���اهمة ف���ي تحقيق نمو مس���تدام ف���ي صناعات 
أخ���رى مث���ل صناع���ة األلب���ان والبالس���تيك القابل 
 للتحل���ل م���ن خ���الل مركز تنمي���ة سالس���ل القيمة.

وذك���رت الدكتورة هبة لبيب أن مبادرة رواد النيل منذ 
إطالقها رس���ميًا عام 2019 وحتى نهاية عام 2022، 
عملت على دعم ريادة األعمال واالبتكار في مصر من 
خ���الل باقات متكاملة من الخدمات ش���ملت 6 برامج 
مختلفة تقدم ألصحاب األفكار واملش���روعات الناشئة 
ملس���اعدتهم عل���ى تأس���يس مش���روعاتهم الخاصة 
 أو التوس���ع والنم���و ومواجهة التحديات باألس���واق.

وأوضح���ت املدير التنفي���ذي ملب���ادرة رواد النيل أن 
برنامج مراكز خدمات تطوير األعمال باملبادرة يغطي 
أغلب محافظات مصر لتقديم دعم استشاري وحلول 
غير مالية للش���ركات الصغيرة واملتوسطة واصحاب 
املش���روعات حديثة التأس���يس، وذلك ع���ن طريق 9 
خدمات رئيس���ية ه���ي، تكوي���ن أفكار املش���روعات 
الجديدة، تيسير الحصول على برامج تدريبية، تأسيس 
املش���روعات، تيسير تس���جيل النش���اط والحصول 
عل���ى تراخي���ص، تيس���ير الحصول على دراس���ات 
الج���دوى وخطة العمل ونم���وذج العمل، تجهيز امللف 
 االئتماني، التحليل املالي، نش���ر املعرفة، والتش���بيك.

ولفت���ت أن مراكز خدم���ات تطوير األعم���ال التي تم 
تأسيس���ها تحت اش���راف البنك املرك���زي املصري 
وبالتع���اون م���ع 14 بنكا ووزارة الش���باب والرياضة 
وعدد من الجامعات قد وف���رت نحو 250 ألف خدمة 
غير مالية منذ بدء التش���غيل ف���ي يوليو 2019 وحتى 

نهاية 2022، ولذلك ألكثر من 100 ألف مس���تفيد من 
رواد األعمال وأصحاب املش���روعات من بينهم %30 
من الس���يدات، وذل���ك عن طري���ق67  مركز خدمات 
 تطوي���ر أعمال تغط���ي معظم محافظ���ات الجمهورية.
وف���ي إطار تنمي���ة األف���كار املبدعة ودع���م أصحاب 
الشركات الناشئة وتأهيلهم لتأسيس شركات ناجحة، 
أش���ارت املدير التنفيذي ملبادرة رواد النيل الدكتورة 
هبه لبيب إلى أن حاضنات أعمال رواد النيل ساهمت 
بشكل كبير في تمكني الحلول اإلبداعية بقطاعات قومية 
اس���تراتيجية ذات محاور مختلف���ة عبر 5 حاضنات 
 أعمال متخصصة، منه���ا برنامج ما قبل االحتضان.
وكش���فت عن أن���ه بعد تلق���ي أكثر م���ن 2000 طلب 
لالستفادة من برنامج بحاضنات مبادرة رواد النيل، 
تم احتضان نحو 237ش���ركة ناش���ئة ف���ي مجاالت 
مختلف���ة، منها 100 ش���ركة بدأت في بي���ع منتجاتها 
بالفع���ل، وقام���ت بتحقي���ق مبيعات بأكث���ر من 145 
ملي���ون جنيه إلى جانب خل���ق أكثر من 1700 فرصة 
عمل، كما اس���تقبلت الش���ركات املحتضنة تمويالت 
 من مس���تثمرين بقيمة تق���ارب ال� 75 ملي���ون جنيه.
وكانت مبادرة رواد النيل قد أعلنت في أغسطس 2022، 
وألول مرة عن فتح بابها للتقديم ل� 4 برامج حاضنات 
 QNB أعم���ال في وقت واح���د والتي يرعه���ا بنوك
األهلي وبن���ك تنمية الصادرات وبنك قناة الس���ويس 
وبنك التعمير و االس���كان، وتغطي مج���االت متنوعة 
يجمعها املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة 
ورؤي���ة مصر 2030، وتم التركيز على 5 أهداف عامة 
منهم؛ املس���اواة بني الجنسني، والعمل الالئق والنمّو 
االقتص���ادي، والصناعة واالبت���كار والبنى التحتية، 
 واالستهالك واإلنتاج املسؤوالن، والعمل ألجل املناخ. 
وفيم���ا يتعل���ق بمواجهة املنافس���ة القوية ف���ي عالم 
األعمال، أك���دت الدكتورة هبة لبي���ب املدير التنفيذي 
ملب���ادرة رواد الني���ل أن املب���ادرة وف���رت ألصحاب 
الش���ركات الناش���ئة والصغيرة واملتوس���طة مراكز 
تدريبية لتحس���ني سالس���ل القيمة ودع���م التصدير 
بن���اء على تحليل عميق لوضع ش���ركاتهم، وس���اهم 
مرك���ز التمي���ز للتصدي���ر، برعاية بن���ك القاهرة، في 
زي���ادة مبيع���ات الش���ركات التي تلق���ت تدريبات في 
 القطاعات الهندسية بقيمة تزيد عن 700 مليون جنيه.
وقالت إن عام 2022، على س���بيل املثال ش���هد تنفيذ 
20 برنامج���ا تدريبي���ا للتدري���ب والتوعي���ة بإجمالي 
مستفيدين بلغ 120 ش���ركة باإلضافة إلى استكمال 

أعمال تطوي���ر املنتجات واالختبار لعدد 4 ش���ركات 
 IRB م���ن خريج���ي برنامج ابت���كار لتنمية أعم���ال
 باالش���تراك مع مركز االبتكار في مبادرة رواد النيل.
وأضافت أن املبادرة دأبت على التوسع في الشراكات 
م���ع الجه���ات األخ���رى به���دف دع���م رواد األعمال 
وأصح���اب املش���روعات بش���كل أكبر ف���ي قطاعات 
مختلفة، حيث تم عقد ش���راكة مع املجلس التصديري 
للصناعات الكيماوية واألسمدة، واملجلس التصديري 
 للطباعة والتغليف والورق والكتب واملصنفات الفنية. 
كم���ا أطلق���ت مب���ادرة رواد الني���ل برنام���ج تطوير 
املجل���س  م���ع  بالتع���اون  الكيميائي���ة  الصناع���ات 
التصدي���ري للصناعات الكيماوية واألس���مدة، حيث 
تم الوصول ألكثر من 1.5 مليون ش���خص والتفاعل 
مع 28 ألف ش���خص الس���تقبال أكثر من 250 طلب 
التح���اق للبرنامج، وجاري عمل زيارات للمصانع في 
إط���ار االعداد لبرنامج تطوي���ر الصناعات الكيميائية 
به���دف تحديد الوض���ع الحالي للمصان���ع املختارة 
 الس���تكمال برنام���ج دع���م الصناع���ات الكيميائية.
وعلى صعي���د مركز تنمية سالس���ل القيمة باملبادرة 
وال���ذي يرع���اه بنك املص���رف املتحد، فق���د تم دعم 
أكث���ر من 300 ش���ركة وأكثر من 600 مس���تفيد من 
رواد األعم���ال في عدة مجاالت مث���ل األثاث واأللبان 
والبالس���تيك القابل للتحلل، وقد ساهم البرنامج في 
تحقي���ق زيادة ف���ي حجم مبيعات الش���ركات خريجة 
م���ن برنامج تطوير صناعة األث���اث بقيمة 145 مليون 
جنيه، وإعادة تخطيط عدد من املصانع وتطبيق معايير 
 إزال���ة الهدر وتحضير الش���ركات للجودة واالعتماد.
وأك���دت املدير التنفي���ذي ملب���ادرة رواد النيل عن أن 
برنامج مس���رعة أعمال »أكاديمية رواد النيل« والتي 
يرعاها بنك HSBC مصر ساعدت في تقديم فرص 
للش���ركات بالتوسع داخل مصر وخارجها عن طريق 
توفير تدريبات من متخصصني في املجال وتوصيلهم 
بفرص اس���تثمارية للنمو، حي���ث دعمت أكثر من 50 
ش���ركة وتم تخريج 8 ش���ركات ناش���ئة تصل قيمتها 
 الس���وقية إلى حوالي 240 ملي���ون جنيه في 2022. 
وعل���ى جانب التوعي���ة والتدريب، فق���د عملت مبادرة 
رواد الني���ل على تعزي���ز مهارات املواه���ب املصرية 
م���ن خالل برام���ج بناء الق���درات بتدري���ب أكثر من 
13 أل���ف ش���خص ف���ي مج���االت تطوي���ر األعمال 
التجاري���ة  والعالم���ات  والتس���ويق  والبرمجي���ات 
والقانوني���ة.  املالي���ة  واإلدارة  املدمج���ة   واألنظم���ة 

ووفر برنامج Explore املخصص للطالب الجامعيني 
والخريج���ني الجدد فرصة تدريبي���ة ألكثر من 2000 
مت���درب في املج���االت املتطورة واملطلوبة في س���وق 
العمل، منها األنظمة املدمج���ة وعلم البيانات وتحليل 
البيانات وإنترنت األشياء، كما ساهم في توفير حوالي 
200 فرصة عمل لخريج���ي البرنامج، كما تم إطالق 
برنامج STREAM التابع ل� Erasmus + بتمويل 
مشترك من مش���روع املفوضية األوروبية وبالشراكة 
مع جامعات ومؤسس���ات مصري���ة وعربية وأوروبية، 
 من أجل تحسني الجاهزية والكفاءة الوظيفية للطالب.
ومحت���وى  استش���ارية  خدم���ات  تقدي���م  وبه���دف 
تعليمي متخص���ص في املجال الزراع���ي، تم إطالق 
منص���ة اجروجي���ت مصر بالش���راكة م���ع أكاديمية 
البح���ث العلمي وجامع���ة الفيوم وش���بكة من خبراء 
الزراع���ة. وخالل 9 ش���هور فق���ط، تم إنش���اء أكثر 
الكتروني���ة  تدريبي���ة  دورات  و10  مقال���ة   60 م���ن 
 تخ���دم أكث���ر م���ن 4000 مس���تفيد عل���ى املنص���ة.
وعل���ى صعيد دعم املنت���ج املحل���ي، أوضحت املدير 
التنفي���ذي ملبادرة رواد الني���ل أطلقت من خالل مركز 
االبت���كار برنامجا لدع���م وتعمي���ق التصنيع املحلي، 
ويهدف إل���ى تطوي���ر وتصنيع منتج���ات أو مكونات 
محلية بديلة في إطار العمل على التغلب على تحديات 
االستيراد الحالية ومنح املنتج املصري ميزة تنافسية 
أمام املنتجات املستوردة وذلك من خالل برنامج بيت 
التصميم برعاية بنك مصر ومركز تصنيع االسطمبات 
برعاية بنك التنمية الصناعية وبرنامج املصنع املصغر 
الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط وبنك 
 التنمية الصناعية، وتم تنفيذ أكثر من 165 مشروعا.
كما وفرت املبادرة خدمات تشبيك مع موردين محليني 
وتدريب���ات للش���ركات املحلية من أجل بن���اء قدراتها 
لتصنيع منتجات مبتكرة وح���ل العديد من التحديات 
التي تواجهه���ا في مراحل تصميم وتصنيع املنتجات 
املختلفة، كما تم اختيار عدد من الش���ركات الهندسية 
 GITEX والبرمجية باملبادرة للمشاركة في معرض
2022 بدبي، كما تم عرض منتجات شركات التصميم 
اإلبداعي في معرض تراثنا برعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي إلى جانب املهرجان الس���نوي للصناعات 

اإلبداعية.

 

 

 

رضوى عبداهلل

شيماء مرسي

البنك األهلي املصري يوقع عقد متويل استشاري طويل األجل مع شركة ماجيك الند احلكير بقيمة 723.5 مليون جنيه

وكالة "فيتش" : البنوك املصرية  قادرة  على مواجهة تداعيات إنخفاض اجلنيه

رواد النيل: مليار جنيه زيادة يف مبيعات شركات برامج االحتضان ودعم الصادرات

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  22  يناير  2023  •  العدد  678

الدكتورة هبة لبيب املدير التنفيذي ملبادرة رواد النيل

أعلن���ت وزارة التعاون الدول���ي، أن مجلس النواب 
أق���ر 4 اتفاقي���ات منح مع ش���ركاء التنمية متعددي 
األط���راف والثنائيني، في مج���االت التعليم وتطوير 
الرعاية الصحية، بقيمة 24 مليون دوالر، إلى جانب 
املوافقة على برنامج تعزي���ز األمن الغذائي والقدرة 

على الصمود.
ووفًقا لبيان ص���ادر عن وزارة التعاون الدولي، فقد 
أقر مجلس النواب منحة الوكالة الفرنس���ية للتنمية 
بقيم���ة 3 ماليني ي���ورو  ما يع���ادل 3.247 مليون 
دوالر، والتي تستهدف تمويل تنمية وتطوير الخدمات 
واملراف���ق العامة ودعم التوظي���ف في 4 مناطق غير 
مخططة بالقاهرة الكبرى، من خالل إحالل وتجديد 
وإعادة تأهي���ل وصيانة خط���وط الصرف الصحي 
القديمة ومد خطوط ص���رف صحي جديدة وتطوير 
املناطق وتحس���ني الوضع البيئي، وخلق فرص عمل 
قصيرة األجل للعمالة غي���ر املاهرة وذلك من خالل 

مشروعات تنمية البنية التحتية.
كما أق���ر مجلس النواب، منحة من الواليات املتحدة 
األمريكي���ة 13.05 مليون دوالر، لصالح مش���روع 
تحس���ني النتائج الصحية للمجموعات املس���تهدفة 
والذي يهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم 

وتنمية األس���رة والصحة اإلنجابية ونش���اط املسح 
الديموغراف���ي والصحي في مصر، وذلك من خالل 
توقيع التعديل الخامس على االتفاقية في س���بتمبر 
2022 لتصبح إجمالي التمويالت للمشروع نحو 62 

مليون يورو.
إل���ى جانب ذلك أق���ر مجلس النواب في جلس���ته 
العامة منحة الواليات املتحدة األمريكية بقيمة 7.5 
مليون دوالر، بش���أن التعديل الس���ادس لالتفاقية 
املش���تركة بني مصر والوالي���ات املتحدة األمريكية 
بش���أن التعليم األساسي والتي تهدف إلى تحسني 
امله���ارات الرئيس���ية للط���الب في مرحل���ة التعليم 
األساس���ي، وتحسني مهارات القراءة والرياضيات 
واللغة اإلنجليزية لطالب املرحلة االبتدائية، وتمكني 
ط���الب املرحل���ة الثانوية م���ن عل���وم الرياضيات 
والعلوم املرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسني القراءة 
وامله���ارات الحس���ابية للكب���ار، وتدري���ب املعلمني 
الج���دد وتقوية مجال���س أمناء امل���دارس وبرنامج 
القراءة اإلصالح���ي، وبهذا التعديل تصل إجمالي 
التمويالت املتاحة التفاقية التعليم األساس���ي التي 
ت���م التوقيع عليها ألول مرة ع���ام 17 نحو 131.6 

مليون دوالر.

مجلس النواب ُيقر 4 اتفاقيات منح ال ترد مع شركاء 
التنمية بقيمة 24 مليون دوالر

بنك التنمية اإلفريقي: الناجت املحلي 
اإلجمالي املتوقع للقارة يتخطى 

املتوسطات العاملية مسجال %4

أ ش أ
أفاد بن���ك التنمية اإلفريقي بأن النم���و االقتصادي في 
الق���ارة يف���وق التوقع���ات العاملية ف���ي 2024-2023، 
موضًحا أن الناتج املحل���ي اإلجمالي الحقيقي إلفريقيا 
س���يبلغ متوس���طه 4% في عامي 2023 و 2024، وهو 

أعل���ى من املتوس���طات العاملية املتوقع���ة البالغة %2.7 
و3.2% على التوالي للعامني.

ج���اء ذلك في تقري���ر أداء االقتصاد الكل���ي والتوقعات 
املس���تقبلية إلفريقيا، الصادر  الخمي���س املاضي  في 

أبيدجان، حيث املقر الرئيسي للبنك.

أطل���ق بنك مصر  حس���اب إكس���بريس للش���ركات 
أونالي���ن، والذي يوفر للعمالء من املنش���آت الفردية 
إمكانية فتح حس���اب الشركة أونالين من أي مكان، 
م���ع إمكانية متابعة الطلب أونالين خطوة بخطوة من 
خالل املوقع بأبس���ط اإلجراءات، وفي خالل أقل من 

24 ساعة، وبدون مصاريف إدارية لفتح الحساب.
ويأت���ي إط���الق بنك مص���ر لهذه الخدم���ة في إطار 
اس���تراتيجية بن���ك مصر نحو التوس���ع ف���ي تقديم 
الخدمات من خالل القنوات اإللكترونية بما يس���هل 
عل���ى العم���الء ويضمن له���م تجربة بنكي���ة أفضل. 
ويع���د ذلك اس���تكمااًل ل���دور بنك مص���ر الرائد في 
دعم اس���تراتيجية التحول الرقمي وتقديم الخدمات 
الرقمي���ة املتطورة الت���ي تهدف إلى تذلي���ل العقبات 
وتيس���ير اإلج���راءات ام���ام عمالئنا م���ن أصحاب 
الشركات واملشروعات، ومساعدتهم علي اتمام كافة 
معامالتهم البنكية بش���كل ميس���ر وسريع وآمن بما 

يدعم نمو االقتصاد وتعزيز الشمول املالي.
هذا، ويمكن لعمالء املنشأت الفردية عند إتمام عملية 
فتح الحساب اكس���بريس للشركات، الحصول على 
بطاقة الخص���م الفوري املجانية وب���دون مصاريف 
تجديد، وذلك إلتمام عمليات الس���حب وااليداع على 
الحس���اب من خالل ماكينات الص���راف اآللي لبنك 
مصر ATM والبالغ عددها اكثر من 5 آالف ماكينة 
صراف آلي منتش���رة علي مستوى الجمهورية، هذا 
مع تفعيل خدمة اإلنترنت البنكي للش���ركات؛ والتي 
تتيح للعميل اتمام كافة املعامالت البنكية للشركة من 
مدفوعات وتحويالت وغيرها من الخدمات املصرفية 

في أس���رع وقت، باإلضافة إلى تفعيل حساب تاجر 
عل���ى تطبي���ق BM Merchant App وال���ذي 
يمكنهم م���ن زيادة مبيعاتهم عن طريق إنش���اء رمز 
االستجابة السريع QR code والذي ُيمكن الشركة 
من تحصيل املدفوعات عن طريق املحافظ اإللكترونية 
لعمالئهم، أو إرسال رابط للسداد من خالل بطاقات 

الخصم الفوري أوالبطاقات االئتمانية.
باإلضاف���ة إل���ى ذل���ك، يتيح حس���اب إكس���بريس 
للش���ركات الحصول على كافة التس���هيالت واملزايا 
املقدمة لعمالئنا من الش���ركات مثل إمكانية التقديم 
للحصول على تمويل إكس���بريس مش���روعات حتى 
2 مليون جنيه مصري بأقل املس���تندات، وفي خالل 
أس���بوع عمل عل���ى األكث���ر، كما يمك���ن الحصول 
عل���ى ماكين���ات خدمة نقاط البيع لس���هولة تحصيل 

املدفوعات املستحقة للشركة.
ه���ذا، ويس���عى بن���ك مص���ر لتوط���ني الخدم���ات 
التكنولوجي���ة املتط���ورة في مختل���ف التعامالت بما 
يضمن مواكب���ة التطور التكنولوج���ي املوجود على 
الساحة، وبما يسهم بصورة أكبر في تحسني جودة 
الخدمات املصرفية واملالية املقدمة، واالس���تفادة من 

املسارات الجديدة الواعدة للتنمية.
ويعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه، واملش����اركة 
بفاعلية في تقديم الخدمات والدخول في املبادرات 
والبروتوكوالت التي تلبي احتياجات كافة ش����رائح 
العمالء، حيث إن قيم واس����تراتيجيات عمل البنك 
تعكس دائما التزامه بالتنمية املس����تدامة والرخاء 

ملصر.

تمويل المشروعات حتى 2 مليون جنيه وبأقل اإلجراءات

بنك مصر يطلق خدمة حساب إكسبريس للشركات أونالين
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السلع التموينية تتعاقد 
على شراء 50 ألف طن 

ذرة صفراء روماني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن 
وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ش���راء 
50 أل���ف طن ذرة صفراء روماني، موضحة أن 
فت���رة وصول الكمية املتعاق���د عليها في فبراير 

املقبل.

وكان���ت وزارة التموي���ن والتج���ارة الداخلي���ة 
الداخلي���ة قد أش���ارت في وقت س���ابق إلى أن 
ه���ذه التعاقدات تأتي في إطار مس���اهمتها في 
إتاحة أعالف الدواجن ملزارع الدواجن وصغار 

املربني؛ للمحافظة على هذه الصناعة املهمة.

قال السفير نادر س���عد، املتحدث باسم 
رئاسة مجلس الوزراء، إن بضائع جديدة 
وصل���ت للموانئ قيمته���ا أكثر من 3.4 
مليار دوالر، ليست متراكمة، موضًحا أن 
هذه الس���لع جديدة، وأن املستوردين ال 
يزالون في مرحلة إنه���اء اإلجراءات في 

الفترة الحالية.
وأش���ار س���عد، إلى أنه م���ع انتهاء هذه 
اإلجراءات، فلن تتكرر أزمة التراكم، لكنه 
س���تخرج في املس���ار الطبيعي لها دون 
أي تأخير، مؤكًدا أن املش���كلة التاريخية 

للمتراكم من السلع في طريق للحل.
وأوضح أن قيمة الس���لع املتراكمة حاليا 
تبل���غ 2.3 ملي���ار دوالر، واصًف���ا ذلك 
بالرقم الضئيل عندم���ا ُيقارن بالوصول 
ملرحلة وصل فيها حجم السلع إلى أكثر 

من 14 مليار دوالر.
وأّكد أنه س���يتم االنتهاء خالل أيام فقط 
من أزم���ة البضائع املتراكمة في املوانئ، 
موضًحا أن ستظل هناك سلع في املوانئ 
وه���و أمر طبيع���ي مث���ل أي جمارك في 

العالم.

رحب اتحاد مستثمرى املشروعات الصغيرة 
الحكوم���ة  اس���تجابة  بس���رعة  واملتوس���طة 
ملقترح���ات املس���تثمرين ف���ي مب���ادرة دعم 
القطاع���ات اإلنتاجية وخفض س���عر الفائدة 
وتحدي���د محفظ���ة مس���تقلة لتموي���ل خطوط 

اإلنتاج والسلع الرأسمالية.
وقال ع���الء الس���قطي، رئيس االتح���اد، إن 
التعاون املس���تمر بني الحكومة واملستثمرين 
س���يكون له دور كبي���ر خالل الفت���رة املقبلة 
لتجاوز تداعيات األزمة االقتصادية ومواجهة 

التعثر.
ولفت إل���ى وجود حاالت تعث���ر ملحوظة في 
عدد من املصانع بس���بب نق���ص رأس املال 
العامل وتراكم الديون وكلما يزيد الوقت كلما 
تتراكم الديون وتزيد األعباء على املستثمرين 
مه���ددة بحاالت إفالس غير قابلة للعالج رغم 
أنه بدراس���ة الوضع الراهن س���تجد أن تلك 
املصانع املتعثرة لديها أصول عمالقة ولكنها 
ال تملك حرية التصرف فيها بس���بب قرارات 

ولوائح هيئة التنمية الصناعية.
وأش���ار إلى أنه قام بزي���ارة مصانع متعثرة 
بس���بب مبالغ هزيلة ال تتجاوز 5 ماليني جنيه 
مقارن���ة بحجم أصول املصن���ع التي تتجاوز 
200 و300 ملي���ون جني���ه خاص���ة أص���ول 
األراضى غير املستغلة في القطعة الصناعية 
املخصص���ة له واملباني اإلدارية التي ال تعمل 
بكامل طاقتها ومحوالت الكهرباء التي يمكنها 

تغطية احتياجات أكثر من مصنع.
مس���تثمري  اتح���اد  دور  م���ن  وانطالق���ا 
ف���ي  واملتوس���طة  الصغي���رة  املش���روعات 
الوس���اطة بني الحكومة واملس���تثمرين طالب 
االتح���اد بس���رعة النظ���ر في إعط���اء كامل 
الحري���ات ألصحاب املصانع في اس���تغالل 
أصولهم الصناعية وتس���هيل الحصول على 
أكثر م���ن رخص���ة لنف���س األرض إلضافة 
أنش���طة صناعية جديدة في األراضى التي 
تس���مح بذلك والس���ماح بتأجير املبانى غير 
املس���تغلة والسماح للمصانع املالكة ملحوالت 
الكهرب���اء الكب���رى بتبادل الكهرب���اء وتغذية 
املصان���ع املحيطة لرفع الق���درات الكهربائية 
املطلوبة لتشغيل أي خطوط انتاج جديدة مع 
االلتزام بدفع فواتير االس���تهالك دون تحرير 

محاضر سرقة تيار.

افتت���ح الدكتور عل���ي املصيلح���ي، وزير 
التموي���ن والتج���ارة الداخلي���ة، والدكتور 
إبراهي���م عش���ماوي، مس���اعد أول وزير 
التموي���ن رئي���س جه���از تنمي���ة التجارة 
الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس االتحاد 
العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة، 
مركز التمي���ز النموذجي الجدي���د بالغرفة 
التجاري���ة للقاهرة بمي���دان الفلكي بمنطقة 

باب اللوق.
وقال إبراهيم العربي، رئيس االتحاد العام 
للغ���رف التجارية، إن افتت���اح هذا املركز 
خط���وة مهم���ة ملس���اندة الدولة ف���ي تنفيذ 
خططها التنموي���ة لدعم اقتصادنا القومي، 
من خالل توجيه مزيد من االهتمام ملنظومة 
التح���ول الرقمي والش���مول املالي بميكنة 

الخدمات االقتصادية واإلدارية.
ووج���ه العرب���ي الش���كر لقي���ادات الدولة 

املصرية، على رأس���ها الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي التي تس���عي إل���ى تطوير كافة 
الخدمات بما يتناسب مع متطلبات العصر 
الحدي���ث طبًقا لخطة الدولة لتحقيق التنمية 

املستدامة ورؤية مصر 2030.
وأش���ار إلى أن افتتاح مرك���ز تميز جديد 
بغرفة القاهرة يعتبر خطوة هامة نحو تنفيذ 
خطة تطويري���ة وتنموية في غاي���ة األهمية 
تتواكب مع التط���ورات الحديثة التي تقوم 
بها الدولة على كافة األصعدة، وتتناس���ب 
أيًضا م���ع مرحلة التنمي���ة والبنية التحتية 
املهمة التي تش���هدها مصر مؤخًرا ويعتبر 

هذا امتداًدا لتحقيق رؤية مصر 2050.
كم���ا أن التع���اون والتضام���ن مه���م بني 
القطاع���ني الع���ام والخاص نح���و تحقيق 
التطوي���ر والتنمي���ة املس���تدامة مجتمعًي���ا 

واقتصادًيا.

احلكومة: حل أزمة تراكم البضائع باملوانئ خالل 
أيام.. والسلع اجلديدة غير متراكمة

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
اجتماًعا ملناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محلًيا، 
وذل���ك بحضور الدكتور عل���ى املصيلحي، وزير التموين 
والتج���ارة الداخلية، والس���يد القصير، وزي���ر الزراعة 
واس���تصالح األراضي، والدكتور هاني س���ويلم، وزير 

املوارد املائية والري.
وأش���ار الس���فير نادر س���عد، املتحدث الرسمي باسم 
رئاس���ة مجلس الوزراء، إلى أنه في ظل األزمات العاملية 
الحالي���ة، وبالنظ���ر إلى الكمية املس���توردة م���ن الزيوت 
التي نحتاجها، ف���إن الدولة قد اتجهت إلى اتخاذ بعض 
الخطوات الجادة؛ للعمل على سد هذه الفجوة، من خالل 

التوسع في الزراعة التعاقدية، أو غيرها من الخطوات.
وقال املتحدث الرس���مي باسم رئاس���ة مجلس الوزراء، 
إن االجتماع ناقش س���بل التوسع في زراعة املحاصيل 
الزيتية؛ وذل���ك لتحقيق اإلكتفاء الذات���ي من إنتاج زيت 
الطعام والعمل على الحد من استيراده، وذلك من خالل 
ع���دة آليات، منها زراعة محصول ف���ول الصويا بطريقة 
التحمي���ل على بعض املحاصيل األخرى، والتوس���ع في 
إنتاجية محص���ول القطن من خالل اس���تنباط أصناف 
عالي���ة اإلنتاجي���ة، واتج���اه وزارة الزراع���ة نحو إطالق 
مبادرة قومية لزراعة محصول عباد الش���مس، والتوسع 
في زراع���ة ال���ذرة، وإنش���اء صوامع لتخزي���ن البذور 
والتوس���ع في إنش���اء تنكات لتخزين الزي���ت بمصانع 
اإلنتاج املوجودة، وبحث سبل االستفادة من البذور بعد 

االستخالص في انتاج العلف الحيواني.

توقع الدكتور ثروت الزين���ي، نائب رئيس االتحاد العام 
ملنتجي الدواجن، اس���تقرار أس���عار الدواجن خالل 45 
يوًما، مؤك���ًدا أنه من الضروري االهتم���ام بتعظيم هذه 
الصناع���ة، وهناك لجنة مكونة م���ن وزير الزراعة والبنك 
املرك���زي واتح���اد منتج���ي الدواجن ملتابع���ة إفراجات 
األعالف م���ن املوانئ، متمنًيا وج���ود مناقصة للصويا؛ 

ألنها ستقضي على السوق السوداء لألعالف.
أض���اف الزين���ي، أن 90% من تكلف���ة الدواجن أعالف، 
مؤكًدا أن تراجع أسعار األعالف سيساهم في تخفيض 
التكلف���ة على املربني، وعودة من خرجوا من دورات تربية 

الدواجن مرة أخرى إلى األسواق.

عقد أحمد س���مير، وزير التج���ارة والصناعة، لقاًء مع عدد من 
أعضاء البرملان وبحضور عدد من الش���ركات املس���تثمرة في 
السوق املصرية، حيث تم اس���تعراض جهود الوزارة للتعامل 
مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعى، وس���بل حلها من 
خالل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات املعنية في الدولة 
بما يس���هم في تعزيز تنافسية املنتجات املحلية وزيادة فرصها 
للنفاذ لألس���واق الخارجية، وقد شارك في االجتماع عدد من 

قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وق���ال الوزي���ر إن الوزارة وجهاتها التابعة على أتم اس���تعداد 
لتقديم كافة أوجه الدعم املمكنة للشركات املستثمرة في السوق 
املصرية من خالل مختلف الوزارات والجهات املعنية للتوس���ع 
في السوق املصرية ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما 
يس���هم في تلبية احتياجات السوق املحلية والتصدير لألسواق 

الخارجية لزيادة معدالت النقد األجنبي.
وأوضح س���مير، أن الجهات التابعة للوزارة واملعنية بالتصدير 
واالستيراد تقوم بدور محوري في تعريف املصنعني واملصدرين 
بأهم وأبرز األس���واق املستوردة للصادرات املصرية والفرص 
التصديرية املتاحة بالخارج واألس���واق غير املستهدفة لزيادة 
الصادرات املصري���ة إليها، الفًتا إلى أن مصر تتمتع بمنظومة 
اتفاقي���ات تجارية مبرم���ة مع عدد كبير من ال���دول والتكتالت 
االقتصادي���ة وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للش���ركات املصدرة 

للخارج.

 

وزير الصناعة: 152 فرصة استثمارية مؤكدة 
ملنتجات ميكن البدء يف تصنيعها محلًيا

 فرصة استثمارية مؤكدة 

داليا احمد

احتاد مستثمري املشروعات الصغيرة يرحب 
باستجابة احلكومة ملطالب املستثمرين

افتتاح مركز التميز النموذجي اجلديد
بغرفة القاهرة التجارية

اسالم عبدالفتاح

رئيس الوزراء يستعرض سبل توفير الزيوت اخلام 
محلًيا لسد الفجوة واحلد من االستيراد

»منتجي الدواجن«: نتوقع استقرار 
أسعار الفراخ خالل 45 يوًما

مذكرة تفاهم بني مركز حتديث الصناعة 
و»العبيكان« السعودية لدعم التحول الرقمي

شهد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، 
توقي����ع مذك����رة تفاه����م بني مرك����ز تحديث 
العبيكان لالس����تثمار  الصناع����ة ومجموعة 
السعودية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجاالت 
التحول الرقم����ي والدعم التكنولوجي ملواكبة 
الث����ورة الصناعي����ة الرابعة، ووق����ع االتفاق 
،محم����د عبدالكري����م املدي����ر التنفيذي ملركز 
تحدي����ث الصناع����ة، وع ب����داهلل العبيكان، 
العبي����كان  ملجموع����ة  التنفي����ذي  الرئي����س 

لالستثمار.
وق����ال الوزير، إن هذا االتفاق يأتي في إطار 
ح����رص ال����وزارة عل����ى االرتقاء بتنافس����ية 
الصناع����ة املصري����ة ودعم االس����تثمار في 
االنش����طة الصناعي����ة املختلفة وبما يس����هم 
في تحقي����ق التنمية االقتصادية املس����تدامة 
ومواكبة تط����ورات الثورة الصناعية الرابعة، 
مش����يًرا إلى أن االتفاق يعكس توجه الوزارة 
نحو ترس����يخ أس����س التح����ول الرقمي في 

القطاع الصناعي بما يتماش����ى مع توجهات 
الدولة ورؤية مصر 2030 في هذا الصدد.

وم����ن جانب����ه أوض����ح محم����د عبدالكريم، 
املدير التنفيذي ملرك����ز تحديث الصناعة أن 
الجانبني اتفقا عل����ى تطوير التعاون العملي 
واالستشاري املش����ترك للمساهمة في دعم 
توج����ه الصناع����ة املصرية للتح����ول الرقمي 
والتكنولوجيا  األس����اليب  أحدث  واستخدام 
للث����ورة الصناعية الرابعة ملا لهذه التطبيقات 
من ق����درة على تعزي����ز النم����و االقتصادي 
وزيادة تنافس����ية القط����اع الصناعي مقارنة 
بالط����رق التقليدي����ة، حيث تعد ه����ذه املذكرة 

إطاًرا لبرامج تعاونية مستقبلية. 
ولف����ت إل����ى أن االتف����اق يس����تهدف تحقيق 
التحول الرقمي من خالل اس����تخدام تقنيات 
الذكاء اإلصطناعي، وعمل دراسات مجانية، 
وتقديم توصيات ومقترحات لتطوير وتحديث 

الصناعات خاصة الصغيرة واملتوسطة.

االقتصاد املصري يفتح أبوابه لدعم »جتارة التجزئة«

بتوجيهات رئاسية .. معارض " أهال رمضان"  جتوب املحافظات 
للحد من غالء األسعار والعمل علي توفير السلع 

أرقام متفاوتة ، لكنها ضخمة ، ترصد حجم تجارة 
التجزئة في مصر وتطورها خالل السنوات األخيرة 
بالت���وازي مع التطورات علي الس���احة االقتصادية 

بشكل عام ، سواء في مصر أو خارجها .
وفي هذا اإلطار ، عق���د الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا  منتصف األسبوع 
املاض���ي ، ملتابعة املوقف التنفي���ذي ملبادرة توطني 
وميكن���ة قط���اع تج���ارة التجزئة، وذل���ك بحضور 
الدكت���ور علي املصيلحى، وزي���ر التموين والتجارة 
الداخلي���ة، والدكت���ور محم���د معيط وزي���ر املالية، 
والدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، واملهندس أحمد س���مير وزير التجارة 
والصناعة، واملستش���ار هشام بدوى رئيس الجهاز 
املرك���زى للمحاس���بات، و محم���د اإلترب���ى رئيس 
اتحاد البن���وك املصرية، ومحمد املصري نائب أول 
رئي���س االتحاد الع���ام للغرف التجارية، وش���ريف 
لقمان وكيل محافظ البنك املركزي للش���مول املالى، 
والدكتور عالء عز أمني عام اتحاد الغرف التجارية، 

ومسئولي الوزارات والجهات املعنية. 
 وفى مس���تهل االجتم���اع، أكد رئي���س الوزراء أن 
ه���ذه املُب���ادرة مهمة وتخ���دم االقتص���اد املصري 
بص���ورة حيوية للغاية، حيث تس���هم في دمج مزيد 
م���ن الكيانات غير الرس���مية ضمن مظلة االقتصاد 
الرس���مي، ودعم املش���روعات التجاري���ة الصغيرة 
واملتوس���طة ومتناهي���ة الصغ���ر في قط���اع تجارة 
التجزئ���ة مليكن���ة أعماله���ا، وضمها إل���ى منظومة 
الشمول املالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية 

في هذا الشأن. 
وش���دد مدبولي علي  ضرورة إع���داد خطة تنفيذية 
له���ذه املب���ادرة، وتحديد مؤش���رات لقي���اس تقدم 
األعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك املنظومة، كما 
شدد على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة 
م���ا يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر األجهزة واملعدات 
الالزم���ة لصغار التجار، حيث كل���ف وزيري املالية 
واالتصاالت بإعداد حصر ش���امل وتحديد التكلفة 
التقديري���ة لتجهيز البنية التحتية لهذه املبادرة وكذا 
توفير األجه���زة املطلوب���ة، لبدء التنفي���ذ، وموجهًا 
بالتنس���يق بني وزارتي املالي���ة واالتصاالت لوضع 
ُمحفزات بش���أن تركي���ب هذه األجهزة وتش���غيلها 
لصغار التجار، مع وج���ود برنامج تحفيزي أيضًا 

للمتعاملني من املواطنني مع التجار امللتزمني.
 وصرح الس���فير نادر سعد، املتحدث باسم رئاسة 
مجلس ال���وزراء، بأن مبادرة توط���ني وميكنة قطاع 
تجارة التجزئة تس���تهدف ميكنة نحو 400 ألفا  من 
املنش���آت الصغيرة واملتوس���طة ومتناهية الصغر، 
ضمن املرحلة األولى ليصل الرقم املس���تهدف إلى 
4 ماليني منش���أة في مراحل تالية، وذلك بدعم من 
وزارات التجارة والصناعة واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، واالتح���اد الع���ام للغ���رف التجارية، 
وبالتعاون مع البنك املركزي والبنوك املصرية وعدد 

من الرعاة. 
وأوض���ح املتحدث الرس���مى، أن االجتماع ش���هد 
استعراض مختلف الجوانب التي يتم دراستها لبدء 
تنفي���ذ هذه املنظومة التي تس���عى لرقمنة املعامالت 
التجارية للمنش���آت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
الصغ���ر وجعلها تمتلك أدوات وحل���واًل تكنولوجية 
فعال���ة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو 
الذي يشمل دورة املبيعات والتحصيل وبيئة العمل.

 وأش���ار السفير نادر س���عد إلى أنه تمت اإلشارة 
خ���الل االجتم���اع إلى أنه تم التواص���ل مع البنوك 
املشاركة باملبادرة التي أكدت جاهزيتها للعمل فورًا، 
وتم وضع املواصفات الفنية وأس���لوب االعتماد بما 
في ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا املعلومات 
والبنك املركزي وشركات الدفع اإللكتروني للحلول 
التكنولوجي���ة، كما تم التنس���يق م���ع غرفة صناعة 
البرمجيات كش���ريك أساس���ي باملبادرة للتواصل 
مع ش���ركات البرمجي���ات وتقييمها تمهي���دًا للعمل 

باملبادرة.
حجم “التجزئة “ 

وف���ي تصريحات س���ابقة قال إبراهيم عش���ماوى، 
نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز 
تنمية التجارة الداخلية، إن حجم قطاع التجزئة فى 
مصر بل���غ 1.4 تريليون جنيه خ���الل العام املالى  
2020 /2021 ، موضحا أن  الحرب الروسية على 
أوكرانيا أثرت على االقتصاد العاملي بعدما كان قد 
بدأ التعافى من آثار جائحة كورونا، وبدأت الحرب 
تؤثر س���لبًا على قطاع���ات الطاقة والغ���ذاء والنقل 

وأسواق املال.
واضاف عش���ماوي، أن أكثر القطاعات التي تأثرت 
هي سالس���ل اإلمداد، وكان م���ن املتوقع أن يصل 
معدل نمو االقتصاد العاملي إلى 5.6%، لكن ذلك لن 
يحدث اآلن،  مشيرا إلي أن  مصر تأثرت من جراء 
األزمة، وبس���ببها تم اتخاذ العدي���د من اإلجراءات 
الحكومي���ة لتخفي���ف حدته���ا ، مضيف���ا أن حجم 
مبيعات قطاع تجارة التجزئة بلغت 55 مليار دوالر 
من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة عامليًا التي بلغت 

25 تريليون دوالر.
اضاف أن مصر من الدول التى اس���تطاعت تحقيق 
مع���دل نمو ف���ى االقتصاد بل���غ 3.6% خالل العام 

املال���ي املاضي، وكان قطاع التج���ارة الداخلية من 
أكب���ر القطاعات االقتصادية على مس���توى الدولة، 
حيث س���اهم هذا القطاع الحيوي بنس���بة 21% من 
إجمال���ي الناتج املحل���ي، أى بقيمة تصل إلى 1.4 
تريليون جنيه، ويش���مل هذا القطاع أنشطة عديدة 
مث���ل تج���ارة الجملة ونص���ف الجمل���ة والتجزئة 
وسالسل اإلمداد واملس���احات التخزينية واملناطق 
اللوجس���تية وغيرها من األنشطة الخادمة والداعمة 
ملنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع 
االستراتيجي ما يقرب من 10 ماليني نسمة يمثلون 
ثل���ث القوة العامل���ة فى مصر، كما أن���ه يعد ثاني 
أكبر القطاعات التى تش���هد مع���دالت نمو مرتفعة 
ومتس���ارعة عقب قطاع االتص���االت والتكنولوجيا 
للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على 

مكونات التجارة.
وخالل العام املاضي ، اس���تضافت مصر فعاليات 
النس���خة الثالثة من قم���ة مصر لتج���ارة التجزئة  
التموي���ن  وزارة  رعاي���ة  تح���ت   ،2022  ERS«
والتج���ارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية،   
وذلك ملناقشة توجهات الدولة نحو التوسع في   فى 
إنشاء املوالت التجارية واألس���واق املُجمعة للعمل 
على ضبط األس���عار ومنع االحتكار ضمن برنامج 
اإلص���الح االقتصادي وأهمية االس���تثمار فى هذا 
القطاع خاصة السالس���ل التجارية، باإلضافة إلى 
التوس���ع العمراني الذى تشهده مصر بإقامة املدن 
الجديدة، واس���تراتيجيات مواجهة تحديات انتقال 
وهج���رة العالمات التجارية ومراكز التس���وق إلى 

املدن الجديدة.
 وش���هد املؤتمر  إقامة أول حف���ل تكريم ل� “خبراء 
تجارة التجزئة” بهدف دعم قط���اع تجارة التجزئة 
وخط���ط الدول���ة ف���ى إقام���ة السالس���ل التجارية 
بامل���دن الجدي���دة والعاصمة اإلداري���ة ، كما ألقي  
املؤتم���ر  الضوء على التوجه���ات املُختلفة لعمليات 
البي���ع بالتجزئة وأح���دث مفاهيم التج���ارة الفعلية 
واإللكترونية وأنماط اإلنفاق االستهالكية، باإلضافة 
إل���ى املدفوعات الرقمي���ة وتوجه���ات التكنولوجيا 
وتأثيرها على تجربة التس���وق للعمالء، مع التركيز 
عل���ى التغي���ر الطارئ فى س���لوكيات املس���تهلك، 
خاصة فى ظل انتش���ار جائح���ة كورونا، ومواجهة 
جيل جديد من نمط وطرق الش���راء والبيع والخطط 

التسويقية التى قد تتطلبها هذه املرحلة االنتقالية.
 أنشطة متنوعة 

وفي وقت س���ابق ، ق���در محمود طلعت الش���ريك 
املؤس���س والرئي���س التنفي���ذي إلح���دى منصات 
التجارة اإللكترونية، حجم سوق التجزئة فى مصر 
بنحو 120 مليار دوالر، موضحا أن   س���وق املواد 
الغذائية واملش���روبات يس���تحوذ  منه على نحو 70 
ملي���ار دوالر، الفت���ا إلى أن  الس���وق به الكثير من 
الف���رص الواعدة، حيث يضم أكث���ر من 400 ألف 
تاج���ر تجزئ���ة وآالف العالمات التجاري���ة العاملية 
واملحلية فى جميع أنحاء البالد، وينمو هذا القطاع 

سنوًيا بنسبة %8. 
وقال إن التجارة اإللكترونية ستلعب دورا كبيرا فى 
هذا السوق خالل الفترة املقبلة، وظهر ذلك فى نمو 
سوق التجارة اإللكترونية فى مصر ليصل لنحو 5 
مليارات دوالر ، مش���يرا  أن ما يعكس نمو س���وق 
تج���ارة التجزئة االلكترونية ف���ى مصر، نمو حجم 
الصفق���ات التي تمت عبر املنص���ة من 500 مليون 
جني���ه الع���ام  2021 ، إلى نح���و 2.5 مليار جنيه 
خالل 2022، كما تم إغالق جولة استثمارية بقيمة 
12 مليون دوالر بمش���اركة أحد الصناديق الفعالة 
املتخصص���ة ف���ى دع���م رواد األعمال ف���ى منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح طلعت أن الجولة االس���تثمارية كشفت ثقة 
املس���تثمرين الجدد فى الس���وق املصرية والفرص 
الهائلة الت���ى يتمتع بها واملتمثلة فى ش���بكة تجار 
تضم مئات األلوف من تجار التجزئة تخدم املاليني 

من املس���تهلكني، الفتا إلى أنه يتم حالًيا نحو مليون 
معامل���ة س���نوًيا عبر املنصة، الت���ى تضم 60 ألف 
مس���تخدم، وتعمل مع 200 شركة للسلع باإلضافة 

إلى 1500 موزع وتاجر جملة.
تقدم مصري 

وفي نهاية العام 2022 ، أكد مركز املعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بمجلس ال���وزراء، تقدم ترتيب مصر 
19 مركًزا في مؤشر تطور التجزئة العاملي الصادر 
عن مؤسس���ة »كيرني« عام 2022، حيث حصلت 
على املركز ال� 7 من بني 35 دولة ناش���ئة؛ مسجلًة 
52 نقط���ة، مقارنًة باملركز ال���� 26 من بني 30 دولة 

ناشئة عام 2020.
وأش���ار املرك���ز إلى أن نتائج املؤش���ر ق���د أبرزت 
اس���تحواذ الصني على املركز األول عاملًيّا مسجلة 
72.8 نقط���ة، تلته���ا كل م���ن الهن���د، وماليزي���ا، 
وإندونيس���يا، على التوالي، بينما جاءت املغرب في 
املركز السادس عاملًيّا، واملركز األول عربًيّا، ثم تلتها 

عربًيّا مصر والسعودية واإلمارات، على التوالي.
و  بلغ سوق التجزئة في مصر 200 مليار دوالر في 
عام 2020، ومن املتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي 
مركب يبلغ حوالي 5% من 2020 إلى 2025، ليصل 

إلى حوالي 254 مليار دوالر.
وأش���ار املرك���ز  إل���ى أن مص���ر تع���د واحدة من 
األس���واق الناش���ئة القليلة التي حافظت على ثالث 
سنوات من النمو اإليجابي للناتج املحلي اإلجمالي، 
وذلك بفضل االس���تجابة السريعة والفعالة لجائحة 
كوفي���د-19 والتن���وع االقتص���ادي، حي���ث توقع 
املحللون أن ينمو االقتصاد املصري بنسبة 5% في 
السنة املالية املنتهية في يونيو 2022 ثم 5.5% في 

العام التالي.
 قطاع واعد 

وبحس���ب الخب���راء ، فإن قط���اع التجزئة املصري 
قط���اع واعد؛ وذل���ك بالنظر إلى ضخام���ة التعداد 
الس���كاني املص���ري وتزاي���ده املس���تمر وارتفاع 
مس���تويات األجور وهو ما ي���ؤدي إلى زيادة إنفاق 
األس���ر ف���ي جمي���ع القطاع���ات الفرعي���ة لتجارة 
التجزئة، وكذلك توفير فرص استهالك طويلة األجل 
في الس���وق املصري، تقوم على ش���راء الش���باب 
املتزايدة مس���تويات أجورهم للمواد غير األساسية 

واإلبداعية. 
و   أصبح���ت مراكز التس���وق الضخم���ة، في بلد 
يت���راوح فيه عمر ثلث الس���كان تقريًبا من 20–39 
س���نة، وهو مؤش���ر مهم يعكس زيادة إنفاق األسر 
ف���ي قط���اع البيع بالتجزئ���ة، تجتذب املس���تهلكني 
الشباب الذين يسعون إلى شراء منتجات العالمات 
التجاري���ة العاملي���ة التي هي في ازدي���اد يوًما بعد 
يوم. وعل���ى الرغم من أن س���وق التجزئة املصري 
ال ي���زال قائًم���ا على الجهود الفردية وس���ط هيمنة 
املحالت الصغي���رة واملتاجر التي تديرها العائالت 
في املناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، 
م آخذ في التطور ببطء ولكن  فإن سوق التجزئة املنظَّ
بثبات في السنوات األخيرة؛ إذ إن عدد املستهلكني 
الذين يميلون نحو االعتماد على أس���اليب التجزئة 
الحديث���ة آخذ ف���ي االزدياد، وال ش���ك أن الحصة 
الس���وقية لدكاك���ني األحي���اء الصغيرة ب���دأت في 
االنخف���اض )5% س���نوًيا(  مع نمو قط���اع التجزئة 
الحديث ،  وقد خاض املستهلكون املصريون تجربة 
تس���وق جديدة تحديًدا مع ظهور قطاع بيع البقالة 

بالتجزئة واسع النطاق.
“األنش���طة  الرئيس���ية  الصناع���ات  تش���مل  و 
االقتصادي���ة “ لقطاع تج���ارة التجزئة :  املنتجات 
الغذائية واملشروبات والتبغ ، و   املالبس واألحذية 
، واملستلزمات املنزلية ، و  منتجات العناية الصحية 
واملتعلقات الش���خصية ، و    اإلنفاق الس���ياحي  ، 

والسلع واألدوات واألجهزة الكهربية املنزلية.

ش���هد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
ال���وزراء، افتت���اح مع���رض "أه���ال رمض���ان" 
الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على 
املصيلحي، وزي���ر التموين والتج���ارة الداخلية، 
والس���يد القصي���ر، وزير الزراعة واس���تصالح 
األراضي، واملهندس أحمد سمير، وزير التجارة 
والصناع���ة، واللواء هش���ام آمنة، وزي���ر التنمية 
املحلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور 
عالء عز، أمني عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد 

من نواب البرملان واملسئولني. 
وخ���الل االفتتاح، أكد رئيس ال���وزراء، أن تبكير 
موعد افتت���اح معارض "أهال رمض���ان"، لتبدأ 
من يناير الجاري، يأت���ي تنفيذًا لتكليفات رئيس 
الجمهورية، وذلك بهدف توفير الس���لع للمواطنني 
بأس���عار منخفض���ة، من خالل مع���ارض "أهال 
رمض���ان" وغيرها م���ن املنافذ املتنقل���ة، ومنافذ 
وزارات الزراعة، والدف���اع، والداخلية، والتنمية 

املحلية.  
وتفق���د رئيس ال���وزراء ومرافقوه، جانب���ًا كبيرًا 
م���ن املعرض للوقوف على تواف���ر مختلف املواد 
الغذائية والس���لع األساس���ية، التي تهم املواطن، 

وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة. 
كما تجول رئي���س الوزراء باملنافذ التابعة لوزارة 
الزراعة الت���ي تقدم منتجات بأس���عار مخفضة 

وتشمل منافذ بيع األرز واللحوم والدواجن، كما 
شاهد العروض املقدمة باملعرض ومنها "كرتونة 
س���لع غذائية" تتضمن أهم الس���لع األساس���ية 
التي يحتاجها املواطن بأس���عار منافس���ة، فيما 
اطلع رئيس الوزراء كذلك على أنش���طة منفذ بيع 
الخضراوات والفاكهة التابع لجهاز مش���روعات 

الخدمة الوطنية للقوات املسلحة. 
وزير التموين يفتتح أكبر معرض للسلع الغذائية 
وأك���د الدكتور على املصيلح���ي، خالل االفتتاح 
أنه تم افتتاح ع���دد من معارض "أهاًل رمضان" 
بع���دة محافظات، وجار التوس���ع بإنش���اء عدد 
آخر من تلك املعارض بكاف���ة املحافظات، بخطة 
تس���تهدف توفير 5 معارض ب���كل محافظة، على 
أن يتم نشر تلك املعارض أيضًا بالقرى  والنجوع 
مع الس���يارات املتنقلة واملجمعات االس���تهالكية 
 لتخفي���ف العبء على املواطنني، مش���يرًا إلى أن 
نس���ب  التخفيضات على الس���لع بتلك املعارض 

ستصل إلى أكثر من %30.. 
وفي هذا الصدد ق���ال وزير الزراعة: إن الوزارة 
تش���ارك في معارض "أهال رمضان" من منافذ 
تابعة لها تقدم من خاللها تخفيضات مميزة على 
منتج���ات وزارة الزراعة ومنه���ا " الخضراوات، 

والبيض واللحوم والدواجن".   
وأشار الدكتور عالء عز، أمني عام اتحاد الغرف 

التجارية، إلى أن معارض "أهال رمضان" تتضمن 
توفير جميع السلع األساسية بخصومات تتخطى 
30% ف���ي أكثر من 151 منفذا ب���� 18 محافظة، 
وم���ن املقرر أن يصل عدد ه���ذه املنافذ إلى أكثر 
من 200 منفذ خالل أيام، بخالف املنافذ املتنقلة، 
والسالس���ل التجارية، ومناف���ذ وزارات التموين 
والتجارة الداخلية، والزراعة، والدفاع، والداخلية 
والتنمية املحلية، موضحا كذلك أنه س���يتم توزيع 
صكوك مؤمنة بدال من كرتونة رمضان توزع من 
خ���الل املحافظني بناء على قواع���د بيانات وزارة 

التضامن باألسر األولى بالرعاية. 
وتابع: باإلضافة إل���ى الخصومات املمنوحة من 
املنتجني، س���يتم توفير السلع مباشرة من املنتج 
إل���ى منفذ البيع، وس���توفر املحافظات األراضي 
وتتحمل تكاليف الكهرباء واألمن والنظافة، وكذا 
س���تتحمل الغرف التجارية تكاليف إنشاء وإدارة 
منافذ البيع، وس���تقوم وزارتا التموين والتجارة 
الداخلي���ة والتجارة والصناع���ة واتحادا الغرف 
التجاري���ة والصناعات بإدارة سالس���ل االمداد 
وهو ما س���يؤدي لتدفق السلع وخفض األسعار، 
ليس فقط في املنافذ ولكن في السوق ككل بسبب 

خلق حالة من املنافسة مع املنافذ. 

  مسئولو البنك المركزي واتحاد البنوك والغرف التجارية ووزارات 
التجارة واالتصاالت والمالية والتموين يؤكدون أن المبادرة  تسهم 

في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة االقتصاد 
الرسمي وضم »التجزئة »   إلى منظومة الشمول المالي 

نيفني يوسف

أكد محمد عبدالكريم، املدير التنفيذي ملركز تحديث الصناعة، 
أنه تم تركيب 141 محطة شمس���ية ف���ي الفترة من 2018 إلي 
2022، بواق���ع أكثر م���ن 16 ميجاوات ف���ي 17 محافظة علي 

مستوى الجمهورية.
ج���اء ذلك خالل ورش���ة عمل خاصة بمش���روع نظ���م الخاليا 
الشمس���ية الصغي���رة »Egypt-PV«، وال���ذي ينفذه مركز 
تحديث الصناع���ة بالتعاون مع برنامج األمم للمتحدة اإلنمائي 
واملم���ول من مرفق البيئ���ة العاملية، وبحضور وف���د من خبراء 
معه���د فراونهوفر األملان���ي ألنظمة الطاقة الشمس���ية، والذي 
يه���دف إل���ى نقل املعرف���ة وتب���ادل الخبرات وتدري���ب كوادر 
الشركات املحلية العاملة في مجال الطاقة الشمسية واملطورين 
العقارين والصناعيني، وذلك ع���ن طريق تبادل الخبرات وفتح 
األبواب أمام التعاون بني مختلف أصحاب املصلحة في قطاع 
البناء بش���أن تعزيز تقنيات واقتصادي���ات البناء بدمج الخاليا 

.»»BIP الكهروضوئية
واس���تعرض في البداية املدير التنفيذي ملركز تحديث الصناعة 
محم���د عبدالكريم، انجازات املش���روع القوم���ي لنظم الخاليا 
الشمسية الصغيرة Egypt-PV، والذي ينفذه املركز، وبدعم 
من عدة جهات علي رأس���ها الس���فارة الياباني���ة وذلك لتطوير 
ودعم انتش���ار تركي���ب نظم الخاليا الشمس���ية في القطاعات 
املختلف���ة )الصناع���ي - التجاري - الس���ياحي - الس���كني - 

التعليمي - املباني العامة(.
وأش���ار املدير التنفيذي للمركز إلى أن املش���روع كان له دوًرا 
هاًم���ا وفعااًل في تصميم وتركيب خاليا الطاقة الشمس���ية في 
ع���دة فنادق في مدينة ش���رم الش���يخ، في إطار اس���تعدادات 
الدولة املصرية لعقد مؤتمر قمة املناخ Cop 27 والتي تس���عي 
الدولة لتحويلها إلى نموذج متكامل ملدينة خضراء مس���تدامة، 
ويأت���ي ذلك نتيجة الجهود الكبي���رة املبذولة واالهتمام امللحوظ 
من القيادة السياس���ية في مصر بقضية تغير املناخ، ودراسة 

تأثيرها على مستقبل الشعوب واألجيال القادمة.

رئيس مركز حتديث الصناعة:
 تركيب 141 محطة شمسية خالل الفترة 

من 2018 إلى 2022

محمد عالء

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  22  يناير  2023  •  العدد  678

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع 
تجارة التجزئة .. ويؤكد :  تخدم االقتصاد بصورة حيوية
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قالت الش���ركة املصرية لالتصاالت، إنها تدرس عدًدا من أدوات الديون 
املحتملة للمس���اعدة في تمويل توس���عاتها املس���تقبلية، ومنها إصدار 

سندات توريق حقوق مالية مستقبلية.
وأوضحت الش���ركة، رًدا على ما نشر بشأن دراستها إصدار سندات 
حقوق مستقبلية مقومة بالدوالر، أن األمر ال يزال قيد الدراسة الختيار 
أفضل الطرق التمويلية املناسبة والجدول الزمني الخاص باستخدامها.

يشار إلى أن املصرية لالتصاالت، سجلت صافي ربح بلغ 6.17 مليار 
جني���ه خالل الفت���رة من يناير حتى نهاية س���بتمبر 2022، مقابل 6.1 
مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام املاضي، مع األخذ في االعتبار 
حقوق األقلية، كما ارتفعت إيرادات الش���ركة خالل التسعة أشهر إلى 
32.27 ملي���ار جنيه، مقابل 26.37 مليار جني���ه خالل الفترة املقارنة 

من 2021.

»املصرية لالتصاالت« تدرس 
إصدار سندات حقوق مستقبلية 

مقومة بالدوالر

 

»المقاولون العرب« تحصل على 
مشروع إعادة تأهيل طريق 

مزدوج  بالعاصمة النيجيرية

اس���تقبل الس���يد القصير، وزير الزراعة واس���تصالح 
األراضي، وف���ًدا من ممثلي إحدى الش���ركات الهولندية 
الكبرى العاملة في مجال إنتاج تقاوي الخضر في مصر، 
بحضور املستشار الزراعي بالسفارة الهولندية بالقاهرة؛ 
لبحث سبل التعاون بني وزارة الزراعة ممثلة في البرنامج 
الوطني إلنتاج تقاوي الخضر، والشركة، الستنباط هجن 
جديدة ملحاصي���ل »الفلفل، الفاصولي���اء، والباذنجان«، 

ضمن محاور املشروع.
وأك���د الجانبان خالل اللقاء، أهمي���ة تبادل الخبرات بني 
الجانب���ني في ه���ذا املجال، واالس���تفادة م���ن الخبرات 
الهولندية في مجال اس���تنباط تقاوي الخضر، فضاًل عن 

الخطوات الهامة التي خطتها مصر في هذا املشروع.
وأعرب وزير الزراعة عن ترحيبه بهذا التعاون،  موضًحا 
أن البرنامج الوطني إلنتاج تقاوي الخضر، قطع ش���وًطا 
هاًما في هذا املجال، حيث تم استنباط 26 هجني وصنف 

ل�10 محاصيل هامة.
وطمأن وزير الزراعة الجانب الهولندي، بأن هذا التعاون 
س���يضمن الحفاظ على حقوق امللكية الفكرية لألصناف 
والهجن املس���تنبطة، في إطار انضمام مصر  الى منظمة 

اليوبوف لحماية األصناف النباتية، واطالق وثيقة امللكية 
الفكرية للدولة املصرية.

وأكد القصير، على أهمية تحديد األصناف التي س���يتم 
التعاون في اس���تنباطها، فضاًل ع���ن الحقول واألماكن 
املقرر العمل فيها، كذل���ك ضمان كافة الحقوق الخاصة 
بكال الجانبني وذلك ضم���ن بروتوكول تعاون يتم توقيعه 

في القريب العاجل بعد دراسته بشكل وافي.

قالت ماجدة السبع، رئيس 
مجلس إدارة الشركة املنفذة 

ألعمال البنية التحتية 
والتكنولوجية للبرج األيقوني 
والبرج الهاللي في العاصمة 

اإلدارية الجديدة، إن استثمارات 
املشروع تصل لنحو 8 ماليني 

دوالر.
وفي إطار استمرار العالقات 
املصرية الصينية والشراكة 
االستراتيجية بني الجانبني، 
قالت »م. ساميت«، للحلول 

التقنية الشركة املصرية 
املتخصصة في مجال 

تكنولوجيا املعلومات، إنها 
ستتولي أعمال تنفيذ مشروع 
البنية التحتية والتكنولوجية 

في كل من البرج األيقوني 
والبرج الهاللي بمنطقة األعمال 

املركزية بالعاصمة اإلدارية 
الجديدة CBD باستثمارات 

تتجاوز 8 ماليني دوالر .
ويقع البرج األيقوني في حي 

املال واألعمال بالعاصمة 
اإلدارية الجديدة، وتنفذه 
الشركة الصينية العامة 

 CSCEC للهندسة املعمارية
إحدى كبرى شركات املقاوالت 

على مستوى العالم، ويبلغ 
ارتفاع البرج 400 متر تقريًبا.

أعلن سيد فاروق، رئيس شركة 
املقاولون العرب، عن حصولها 

على مشروع إعادة تأهيل 
طريق مزدوج بالعاصمة 

النيجيرية أبوجا.
وذكر فاروق، أن املشروع 

 ،»Oyo Ibadan« الجديد
بطول 43 كيلومتًرا، هو طريق 

أسفلتي بعرض 12.45 متر 
لكل اتجاه، ويشمل أعمال 

صرف مياه األمطار، واألعمال 
الصناعية على طول الطريق، 

ويمول من خالل وزارة 
األشغال الفيدرالية النيجيرية.

وأوضح أن شركة املقاولون 
العرب النيجيرية كانت 

من أوائل الشركات التي 
تأسست بالقارة اإلفريقية عام 
1991، واستطاعت خالل تلك 
السنوات أن تصبح من أكبر 
الشركات املتواجدة بالسوق 
النيجيرية، وأن تكتسب ثقة 

العمالء وكذلك املواطنني؛ 
نظًرا للجودة الكبيرة التي 

تميز مشروعاتها إضافة إلى 
االلتزام الكبير مع العمالء، 

مضيفا أن الشركة تلقى 
ترحيًبا كبيًرا هناك.

مصر تبحث مع شركات هولندية استنباط تقاوي 
جديدة ملحاصيل زراعية

82 شركة خاصة تعلن 
3149 فرصة عمل في 

15 محافظة

8 ماليين دوالر تكلفة 
تنفيذ أعمال البنية التحتية 

والتكنولوجية في البرج 
األيقوني بالعاصمة اإلدارية

أعلنت وزارة القوى العاملة، 
عن تلقيها طلبات من 82 
شركة قطاع خاص على 

مستوى 15 محافظة لشغل 
3149 وظيفة شاغرة، في عدد 
من التخصصات، منها لذوى 

القدرات الخاصة، برواتب 
تبدأ من 2700 جنيه شهرًيا، 

فضاًل عن التأمني الصحي 
واالجتماعي، وذلك للتقديم 

عليها خالل شهري يناير 
وفبراير 2023 الجاري.

وذكرت الوزارة، أن نشرة 
التوظيف الدورية التي 

تصدر عن الوزارة كل 15 
يوًما، من خالل اإلدارة العامة 

للتشغيل برئاسة هبة أحمد 
مدير عام التشغيل بالوزارة، 

وتعدها منى شوقي باحث 
أول باإلدارة، تعلن اليوم 

عن فرص عمل جديدة 
متوفرة في 15 محافظة، 
هي »القاهرة، والجيزة 
، وبورسعيد، وأسيوط، 
واإلسكندرية، والغربية، 
واملنوفية، والقليوبية، 

والشرقية، واإلسماعيلية، 
وسوهاج، وقنا، والبحر 
األحمر، وجنوب سيناء، 

وأسوان«.

اسالم عبدالفتاح

تطورات مهمة تش����هدها صناعة الغزل والنسيج في 
مصر خالل الفترة األخيرة ، وسط اهتمام كبير من 
القيادة السياسية بدعم هذه الصناعة االستراتيجية 

وإعادة إحياء قالعها .
وف����ي هذا اإلطار ، تابع الدكت����ور محمود عصمت، 
وزي����ر قطاع األعمال الع����ام ، يرافقه الدكتور أحمد 
مصطف����ى، الرئي����س التنفي����ذي العض����و املنتدب 
للش����ركة القابضة للقطن والغزل والنسيج واملالبس 
، وقي����ادات ش����ركة غزل املحلة األعمال اإلنش����ائية 
وتحدي����ث البني����ة التحتية للمصانع وف����ي مقدمتها 
مصن����ع غ����زل )1( الجديد بش����ركة مص����ر للغزل 
والنسيج باملحلة الكبرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة 
وزارة قط����اع األعمال العام إلع����ادة هيكلة وتطوير 
الشركات التابعة للش����ركة القابضة للقطن والغزل 

والنسيج بتكلفة تزيد على 23 مليار جنيه  .
ويقام املصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر 
بشركة غزل املحلة. ، وهو  يستوعب 182 ألف مردن 
غزل، وكان من املق����رر بدء اإلنتاج في الربع الثاني 
م����ن عام 2022 ، و تبلغ تكلفة األعمال اإلنش����ائية، 
نحو 780 مليون جنيه بخالف قيمة املاكينات ، فيما 
كان  تم توقيع عقد االنشاء في  9 يوليو عام 2020 
وكان املنتظ����ر تنفيذه في 14 ش����هرا بحس����ب بيان 

سابق وزارة قطاع األعمال العام .
 و تم  االنتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني 
الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم 
إلنت����اج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم 
، كما تم تركيب ماكينات ريتر السويس����رية األحدث 

في العالم داخل املصنع .
ولسنوات طويلة ش����كل القطن املصري طويل التيلة 
عص����ب صناعة الغزل والنس����يج، التي تمر بخمس 
زراع����ة القطن، حلج����ه، غزله، نس����جه،  مراح����ل: 
ثم تصني����ع املنت����ج النهائ����ي كاملالب����س الجاهزة 
واملفروشات وغيرها، ما يعني أّنها صناعة تكاملية، 
لذلك بدأت الدولة املصرية خّطة طموحة لتطوير تلك 

الصناعة واستعادة مكانتها مّرة أخرى.
ويقول عضو لجن����ة اإلدارة املحلية بمجلس النواب 
أحمد بالل إن  الخطة  املصرية لتطوير قطاع الغزل 
والنس����يج هي أكبر خّطة تطوير يش����هدها القطاع، 
وتعتمد باألس����اس على دمج الش����ركات واملصانع، 
لتقلي����ل عدده����م من نح����و 23 ش����ركة، لتصبح 7 
ش����ركات فقط، لتكون متخصصة بشكل أكبر دون 
منافس����ة بعضها البعض ، مضيف����ا : قطاع الغزل 
والنس����يج من القطاعات الصناعية الهاّمة، والرائدة 
ف����ي مصر؛  و يعمل به نح����و 25 باملائة من األيدي 
العاملة، ويمّثل نحو 30 باملائة من صادرات اإلنتاج 

الصناعي .
 ولفت إلي أن  اختيار املحّلة ألن تكون حاضنة ألكبر 

مصنع غزل ف����ي العالم يأتي من منطلق 
أهمّي����ة هذا القطاع بها،  مش����يرا 

إل����ي أن خط����ة  التطوير منحت  
املدين����ة  وحدها 40 باملائة؛ إذ 
إنها تمثل نح����و 40 باملئة من 
صناعة الغزل والنسيج، لذلك 
فالتطوي����ر أحد أهم مكاس����به 

االس����تراتيجية هو أّنه يعمل 
ب����ه أكبر ق����در ممك����ن من 

العمالة.
 وتاب����ع ب����الل : الهدف هو 
اإلنت����اج بغرض التصدير 
وكفاي����ة الس����وق املحّلي 
إلى  باإلضاف����ة  أيض����ًا، 
االهتم����ام بعملية التدريب 

الت����ي خصص مبال����غ هائلة 
ألجله����ا، ويتم حالّي����ًا تدريب 

العدي����د م����ن العم����ال للعمل على 
املاكينات الحديثة، واملتطّورة.

وأش����ار إلي أنه ألول  مّرة تم تأسيس شركة )نت( 
وهي إلهة النس����يج في مصر القديمة، لتكون شركة 
تسويق، فاملصانع وشركات الغزل والنسيج اململوكة 
للدولة ستتلخص مهمتها على اإلنتاج، أّما التسويق 
س����يكون له عالمة تجارية تحت اس����م )نت(، تتولى 

عملية تسويق في الخارج بشكل أكبر   .
 وأوضح أن أبرز املش����اكل التي تواجه هذا القطاع 
تتلخص في توفي����ر الغزول، وهذا هو التحّرك الذي 
حدث من خالله دم����ج املحالج، وتطويرها حيث يتم 
الحلج بآليات حديثة، تس����اهم ف����ي توفير الهدر من 

األقطان.
وأشار إلي أنه تم تدشني بورصة للقطن مّرة أخرى، 
لتش����جيع الفالح على زراعة األقط����ان، بعدما كان 
االعتم����اد على األقط����ان قصيرة التيلة ومتوس����طة 
التيلة، وهي أقطان ال ُتزرع في الغالبية العظمى من 

األرض املصرية.
وتابع أن من أهم املش����كالت أيض����ا  إهمال القطن 
طويل التيلة وعدم زراعته ومن ثم االتجاه للتصدير؛ 
لذلك فالبورصة ستش����جع الف����الح على زراعة هذا 
الن����وع من القطن ألّنه يس����تطيع بيع محصوله، لكن 
تبقى مش����كلة ضبط الس����وق أحد الشواغل الهامة 
، إل����ي جانب وجود ماكينات ومع����ّدات متهالكة من 

القرن املاضي .
ويؤك����د عضو مجل����س الن����واب أن   الدولة اهتمت 
بتطوير قطاع األعم����ال العام فقط ال غير وهو يمثل 
50 باملائة من هذه الصناعة،  مشيرا إلي أن  القّوة 
الضارب����ة للغ����زل والحلج هو املنت����ج النهائي الذي 
يعطي القيم����ة املُضافة ، مضيفا  : القطاع الخاص 
هو أكبر فاعل في قط����اع تصنيع املالبس الجاهزة 
وغيره، لذلك يجب على الدولة إكمال عملية التطوير 
بتحديث����ه، وتوفير البيئة املناس����بة للعمل، من طريق 
مراجع����ة الضرائب املفروضة عليه، والتس����هيالت 
التي يج����ب منحها لرجال الصناع����ة وليس لرجال 

األعمال، خاّصة وأّن قطاع األعمال محكوم بحوالي 
20 أو 25 جهة وزارة أو هيئة حكومية”، مشيرًا إلى 
أّنه يعمل حالّيًا على تقديم مش����روع قانون للبرملان 
املصري؛ إلنش����اء الهيئ����ة العليا للغزل والنس����يج 

لتوحيد جهة الوالية.
تطوير 

  مصطفى حس����ن، رئيس الش����ركة املصرية لكبس 
األقطان س����ابقًا، ي����ري أن خطوة افتت����اح املصنع    
تأّخ����رت كثيرًا؛  لكنه يش����ير في الوقت نفس����ه إلي 
األمل في  أن يحس����ن افتتاح املصنع صناعة الغزل 
والنسيج في مصر في األعوام املقبلة ، مشيرا  إلى 
أّن تطوي����ر املاكينات كان يجب أن يحدث منذ أعواٍم 
فائت����ة، مؤّك����دًا أّن التطوير س����يّدعم صناعة الغزل 

والنسيج.
واعتبر أن  أبرز املشاكل التي تواجه تلك الصناعة؛  
تتمث����ل  في املقام األّول ف����ي  املاكينات التي انتهى 
عمرها االفتراضي، مشيدًا باملاكينات الجديدة التي 
جلبته����ا الدولة املصرية للمصنع الجديد ، موضحا 
أن مص����ر بدأت  خّطة طموحة لتطوير محالج القطن 
التابعة للش����ركة القابضة للغزل والنسيج، في 

عام 2018، واستمرت ملّدة 30 شهرًا.
ولفت إلي  أّن محالج القطن تطّورت كثيرًا، 
مؤّكدًا على أّن أبرز املش����اكل التي كانت 
تواجه ه����ذا القط����اع الهام قّل����ة األيدي 
العامل����ة صاحب����ة الخبرة ، مش����يرا 
إل����ي أن من ب����ني التحدي����ات أيضًا 
التي تواجه الصناعة رفع مس����تويات 
اإلنتاجية،  مبينا أنه  في السابق كان 
يمك����ن حلج 900 قنطار فقط خالل 24 
س����اعة؛ بينما حالّي����ًا يمكن حلج 
أكثر م����ن 5 أطنان م����ن القطن 
خالل س����اعة واح����دة، واصفًا 

إياها ب� “الكمية الكبيرة«.
 وكان وزير قطاع األعمال السابق، 
هشام توفيق، أشار في تصريحات 
له  إلى أّن تحدي����ث املاكينات واملعّدات 
القديمة س����يزيد كميات القطن املستخدمة من 
250 ألف قنطار إلى مليون قنطار، وهو ما يس����هم 
في إنتاج قطن شعر خالي من الشوائب يتماشى مع 

السمعة العاملية للقطن املصري.
   تحديات  

في سياق متصل ، تعقد غرفة الصناعات النسيجية 
باتحاد الصناعات املصرية، برئاس����ة النائب محمد 
املرش����دي، اجتماعا هاما مع املهندس أحمد سمير 
وزي����ر التجارة والصناعة، الي����وم األحد  ، في مقر 
ال����وزارة، لبح����ث التحدي����ات الت����ي تواج����ه قطاع 
الصناعات النس����يجية، واس����تعراض فرص النمو 

الحالية.
 و ق����ال النائ����ب محم����د املرش����دي رئي����س غرف����ة 
الصناعات النس����يجية باتحاد الصناعات املصرية، 
خ����الل اجتماع مجل����س إدارة الغرفة،  األس����بوع 
املاض����ي ، إنه بناء على طل����ب الغرفة بعقد اجتماع 
عاج����ل مع وزير الصناعة لبح����ث تحديات القطاع، 
كانت هناك اس����تجابة من الوزير لعق����د هذا اللقاء 
واالس����تماع للمش����كالت التي يتعرض إليها قطاع 
الصناعات النسيجية والعمل على تشغيل الطاقات 
املعطلة وزيادة االنت����اج وتعظيم القيمة املضافة في 

املنتج املحلي.
  وأضاف املرش����دي أن وزير الصناعة وعد الغرفة 
بدعوة جميع مس����ؤولي القطاع����ات التابعة للوزارة 
لحضور اللقاء مع مجل����س إدارة غرفة الصناعات 
النس����يجية إليجاد حلول س����ريعة للمشكالت التي 

تواجه هذه الصناعة الحيوية .
  وأك����د رئيس غرف����ة الصناع����ات النس����يجية، أن 
الغرفة مس����اندة للدولة في الخط����وات االقتصادية 
األخيرة التي اتخذتها لحل بعض املش����كالت التي 
تعوق القط����اع الصناعي أبرزها الخطوة الطيبة من 
البنك املركزي بعودة العمل بمس����تندات التحصيل 
لتنفيذ العمليات االس����تيرادية، ومس����اعي الحكومة 
الجادة لس����رعة اإلفراج الجمركي عن مس����تلزمات 

اإلنتاج الالزمة للصناع����ة باملوانئ املصري مؤكدًا 
أن الخام����ات وقط����ع الغيار الخاص����ة بالصناعات 
النسيجية من ضمن أولويات الحكومة لإلفراج عنها 

خالل املرحلة الحالية.
  وأش����اد املرش����دي خ����الل االجتم����اع، باملب����ادرة 
الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء لتمويل النشاط 
الصناع����ي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 
11% في ظل توجيهات القيادة السياس����ية بضرورة 
دعم ومس����اندة القطاع الصناعي، مطالبًا في نفس 
الوق����ت بضرورة حل عدد من املش����كالت املواجهة 
لقط����اع الصناعات النس����يجية والت����ي تطالب بها 
الغرفة منذ سنوات ملس����اعدة املصانع على االنتاج 

وزيادة قدرتها التنافسية.
  ومن جانبه قال املهندس عبدالغني األباصيري نائب 
رئيس غرفة الصناعات النس����يجية إنه سيتم تجهيز 
ورقة عم����ل بأب����رز التحديات التي تواج����ه القطاع 
لعرضه����ا على وزي����ر الصناعة خ����الل االجتماع، 
مشيرا إلى أنه من املشكالت التي تواجه الصناعات 
النس����يجية ارتفاع أس����عار الطاقة للمصانع والتي 
أدت إل����ى زيادة تكلفة االنت����اج لذلك البد من إعادة 

التسعير ملساندة القطاع الصناعي.
  وأك����د أنه س����يتم خ����الل االجتم����اع أيضا عرض 
املش����كالت الت����ي يعان����ي منها املس����تثمر مع هيئة 
التنمي����ة الصناعي����ة وخاصة في تجدي����د و إصدار 
التراخيص مطالبًا بأن يكون اش����تراطات الحصول 
عل����ى التراخي����ص مح����ددة ومن����ح رخ����ص دائمة 
للمصانع وعدم التجديد سنويًا لضمان استمرارية 

عجلة االنتاج. 
  وقال املهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة 
غرفة الصناعات النس����يجية إن الغرفة س����تعرض 
خالل االجتماع مع وزير الصناعة اس����تراتيجيتها 
لتنمي����ة قطاع الصناعات النس����يجية وآليات تطوير 
هذا القط����اع الحي����وي والتي عكف����ت الغرفة على 

إعدادها خالل الفترة املاضية.
  حض����ر اجتماع مجل����س إدارة غرف����ة الصناعات 
النس����يجية، النائب محمد املرش����دي رئيس الغرفة، 
عبدالغني األباصيري نائب رئيس الغرفة، وأعضاء 
مجلس اإلدارة س����مير رياض، محمد نجيب، النائب 
محمود الش����امي، محمد الكاتب، عيسى مصطفى 
عيس����ى، هش����ام غيده، محمد فتحي أب����و الفتوح، 
محمود الفوطي، النائب أحمد الش����عراوي، اسالم 
حمدي أبو العينني، وخالد البحيري املدير التنفيذي 

للغرفة.
صناعة قومية 

وف����ي تصريحات س����ابقة ،  أك����د املهندس محمود 
عصم����ت وزير قطاع األعمال العام، حرص الوزارة 
عل����ى النهوض بصناعة الغزل والنس����يج واملالبس 
الجاهزة، باعتبارها أحد أهم الصناعات لالقتصاد 
القومي، مش����يًرا إل����ى أهمية االرتق����اء بصادرات 
القطاع ملختلف األس����واق اإلقليمية والعاملية خاصة 
في ظل ما تتمتع به املنتجات املصرية من تنافس����ية 
كبي����رة في األس����واق الخارجية والس����معة املتميزة 

للقطن املصري عاملًيا.
 وأوض����ح “عصم����ت” أن خطة ال����وزارة للنهوض 
بقطاع الصناعات النس����يجية ف����ي مصر، تتضمن 
كاف����ة مراح����ل اإلنت����اج بدًءا م����ن زراع����ة وتجارة 
القط����ن وتطوير املحال����ج م����روًرا بتحديث مصانع 
الغزل والنس����يج والصباغ����ة والتجهيز وصواًل إلى 
املنتجات النهائية، الفًتا إلى االهتمام الكبير بعنصر 
التس����ويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، 
ومواكبة التطور العاملي في أس����اليب البيع الحديث 

واالحترافي.
وش����دد  على أن مشروع التطوير الشامل لشركات 
القطن والغزل والنس����يج التابعة للوزارة يسهم في 
دعم خطط التوس����ع االس����تثماري للقطاع الخاص 
خاصة في صناعة املالبس الجاهزة كثيفة العمالة، 
فضاًل ع����ن توفير مدخالت من الغزول واألقمش����ة 

بمواصفات وجودة عالية.

   انطالق أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة مصر للغزل 
والنسيج بالمحلة في إطار خطة  » قطاع األعمال العام  » إلعادة 

هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل 
والنسيج بتكلفة تزيد على 23 مليار جنيه  

      غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات  تلتقي  وزير التجارة 
والصناعة  اليوم   لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية 

.. ومحمد المرشدي  : نساند الدولة في الخطوات االقتصادية   لحل  
مشكالت   القطاع الصناعي و أبرزها  عودة العمل بمستندات التحصيل  

 

صناعة الغزل والنسيج تودع  عصر املاكينات منتهية العمر 
االفتراضي  ..وتبدأ عهد جديد للوصول للعاملية 

محيي السعيد

أك���د طارق امل���ال، وزير البترول والث���روة املعدنية، أن ما 
تحق���ق ف���ي صناعة التكري���ر املصرية خالل الس���نوات 
األخيرة غير مس���بوق، مش���يرا إلى أن الرؤية املستقبلية 
الت���ي انتهجها برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول منذ 
انطالق���ه ع���ام 2016 لتطوير وتنفيذ مش���روعات جديدة 
غيرت الش���كل واألداء في مصاف���ي التكرير وزادت من 

قدراتها اإلنتاجية.
جاء ذلك خالل رئاس���ة املال، باكورة أعم���ال الجمعيات 
العامة لشركات بترول القطاع العام »السويس، وأسيوط، 
والنص���ر لتكري���ر البت���رول«، عبر الفيدي���و كونفرانس، 
العتماد املوازن���ات التخطيطية للعام املالي املقبل 2023- 
2024 بحضور اللواء هش���ام آمنة، وزير التنمية املحلية، 

وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأش���ار إلى أنه يت���م حاليا العمل بعدد من مش���روعات 
التكرير وعلى رأسها مجمع إنتاج السوالر الجديد بأسيوط 
وتوس���عات مصافي التكرير بالس���ويس واإلس���كندرية 
وغيره���ا من املش���روعات الخاص���ة بصناع���ة التكرير، 
وذلك بالتوازي مع االس���تمرار في تحسني معدالت األداء 
وتحقيق التش���غيل اآلمن وتطوير نظم العمل، بما يحافظ 
عل���ى تحقيق القيمة املضافة لهذه املصافي واالس���تمرار 

في تامني إمدادات املنتجات البترولية.
وأك���د أهمية م���ا تم إنجازه من تطوير ف���ي منظومة عمل 
مصاف���ي التكرير م���ن خالل اللجنة العليا للمش���روعات 

وربط هذه املصافي بغرفة التحكم واملتابعة اآللية ملنظومة 
تكري���ر وتصنيع البترول بمصافي التكرير املصرية بمقر 
الهيئ���ة املصرية العامة للبت���رول، وذلك باإلضافة إلى أن 
املشروعات الناجحة في مجال التوافق البيئي للشركات 

البترولية بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وأض���اف أن الوزارة تولي أهمية قصوى للنواحي البيئية 
وكذلك مش���روعات التحول الرقمي ومشروعات تحسني 
كفاءة اس���تهالك الطاقة من خالل الوحدات التي أنشئت 
بمختلف ش���ركات قط���اع البترول وكذلك التوس���ع فى 
مشروعات اس���ترجاع غاز الشعلة بما تحققه من عوائد 
اقتصادية وتواف���ق بيئي، واالهتمام بالتدريب املس���تمر 
واملتطور وزيادة كفاءة العنصر البشري لضمان تحسني 

األداء باستمرار.

املال يستعرض أعمال اجلمعيات العامة لشركات »السويس، 
وأسيوط، والنصر لتكرير البترول«، عبر الفيديو كونفرانس
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ترأس الدكت���ور مصطفى مدبولي، رئي���س مجلس الوزراء، 
االجتم���اع األول للجن���ة العليا لتنفيذ وثيقة سياس���ة ملكية 
الدول���ة، والتي تم تش���كيلها بعضوية الجه���ات القائمة على 
التنفيذ، مشيًرا إلى أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها 
بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ 
بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياس���ة ملكي���ة الدولة لألصول، 
والت���ي كان���ت أحد أهم التوصي���ات الصادرة ع���ن املؤتمر 
االقتصادي ال���ذي ُعقد في أكتوبر املاض���ي؛ لكون الوثيقة 

تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات املختلفة.
وج���دد رئيس الوزراء، التأكيد على أن وثيقة سياس���ة ملكية 
الدولة ال تعني أن الدولة س���تبيع أصولها، أو ستتخارج من 
كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، الفًتا إلى 
أن التخارج في حد ذاته س���يكون ل���ه أكثر من آلية موجودة 
داخل الوثيقة، منها املشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء 

القطاع الخاص مهام اإلدارة والتشغيل.
وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد ش���اكر، وزير الكهرباء 
والطاق���ة املتجددة، والدكت���ور محمد معيط، وزي���ر املالية، 
والدكت���ور عاص���م الج���زار، وزي���ر اإلس���كان واملراف���ق 
واملجتمع���ات العمرانية، والس���يد القصير، وزي���ر الزراعة 
واس���تصالح األراضي، واللواء هش���ام آمنة، وزير التنمية 
املحلي���ة، ومحم���ود عصمت، وزي���ر قطاع األعم���ال العام، 
وأحمد س���مير، وزير الصناعة والتج���ارة، والدكتور أحمد 
كمال���ي، نائب وزير التخطيط لش���ئون التخطيط، وحس���ام 
هيب���ة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تثمار واملناطق 
الح���رة، وخالد فاروق عبداملطلب، مس���اعد مدير عام جهاز 
مش���روعات الخدمة الوطنية للشئون املالية، وأيمن سليمان، 
املدي���ر التنفيذي ل�”صندوق مصر الس���يادي”، وأس���امة 
الجوهري، مس���اعد رئيس الوزراء ورئيس مركز املعلومات 

ودعم اتخاذ القرار.
وخالل االجتماع، عرض مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز 
املعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه على أجندة عمل 
اللجنة، والتي تتولى مهام تنفيذ وثيقة سياس���ة ملكية الدولة 
لألصول وفًقا لبرامج زمنية مح���ددة، وتحديد النهج األمثل 
لتش���جيع مش���اركة القطاع الخاص على مستوى األنشطة 
والقطاع���ات االقتصادي���ة، ًفضاًل عن تحدي���د آلية التخارج 
على مس���توى األنشطة والش���ركات التابعة لكل نشاط على 

حدة، وضمان التقييم العادل لألصول باالس���تعانة بجهات 
استش���ارية ذات ثقة، ومراجعة األط���ر التنظيمية والقانونية 
لتش���جيع مش���اركة القطاع الخاص، مع املراجعة الدورية 

لخريطة تواجد الدولة وفًقا للمستجدات العاملية واملحلية.
وأوض���ح أنه تم البدء في تنفي���ذ قاعدة بيانات تتضمن كافة 
الش���ركات اململوكة للدول���ة، الفًتا إلى أن قاع���دة البيانات 
تتضمن تصنيًفا للش���ركات اململوك���ة للدولة، وفًقا ملحددات 
أبرزه���ا الجهة التابع���ة، ورأس املال املصرح ب���ه، وأعداد 
العاملني، والوضع املالي، والقيد بالبورصة، ونسب مشاركة 

الدولة، وكذا التوزيع الجغرافي لتلك الشركات.
كما أش���ار رئيس مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى 
أنه ت���م حصر أولي للش���ركات التي تس���اهم فيها الدولة 
وتتسق أنشطتها مع أنش���طة التخارج، مستعرًضا توزيع 
الش���ركات التي تس���اهم فيها الدولة وفقًا لنسب مشاركة 
الدولة، والجهة التابعة لها، وموقف الربحية، وكذلك الخطط 
الزمنية الت���ي تم وضعها لتنفيذ البرنام���ج، والفًتا إلى أن 
دور اللجنة س���يتمثل في اعتماد القائمة النهائية للشركات 

وإقرار آلية التخارج.
وتطرق رئيس مركز املعلوم���ات ودعم اتخاذ القرار ملنظومة 
املتابع���ة والتقييم، مش���يًرا إل���ى أنه تم اس���تحداث قطاع 
بالتع���اون مع التنظيم واإلدارة تحت مس���مى »متابعة تنفيذ 
سياس���ة امللكية«، يتولى وض���ع ومتابعة الخط���ط الدورية 
لعم���ل اللجنة العليا، ورصد وتحلي���ل منظومة اإلصالحات 
املمكنة للقطاع الخاص، وكذا مؤشرات بيئة األعمال وتقييم 

مؤشرات تنافسية األسواق.

»مصر لن تبيع أصولها«.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 
وثيقة سياسة ملكية الدولة

مصنع غزل ف����ي العالم يأتي من منطلق 
����ة هذا القطاع بها،  مش����يرا 

إل����ي أن خط����ة  التطوير منحت  
40 باملائة؛ إذ 
40 باملئة من 
صناعة الغزل والنسيج، لذلك 
فالتطوي����ر أحد أهم مكاس����به 

ّه يعمل 
فالتطوي����ر أحد أهم مكاس����به 

ّ
فالتطوي����ر أحد أهم مكاس����به 

ه يعمل االس����تراتيجية هو أنه يعمل االس����تراتيجية هو أن
ب����ه أكبر ق����در ممك����ن من 

الهدف هو 
اإلنت����اج بغرض التصدير 
ّي 
اإلنت����اج بغرض التصدير 

ّ
اإلنت����اج بغرض التصدير 

ي وكفاي����ة الس����وق املحلي وكفاي����ة الس����وق املحل
إلى  باإلضاف����ة   ،
االهتم����ام بعملية التدريب 

الت����ي خصص مبال����غ هائلة 
 تدريب 
الت����ي خصص مبال����غ هائلة 

ً
الت����ي خصص مبال����غ هائلة 

����ا ّ
الت����ي خصص مبال����غ هائلة 

ّ
الت����ي خصص مبال����غ هائلة 

ّألجله����ا، ويتم حالّي����األجله����ا، ويتم حالي����األجله����ا، ويتم حالي
العدي����د م����ن العم����ال للعمل على 

ّاملاكينات الحديثة، واملتطّورة.املاكينات الحديثة، واملتطورة.املاكينات الحديثة، واملتطّورة.
ّوأش����ار إلي أنه ألول  مّرة تم تأسيس شركة وأش����ار إلي أنه ألول  مرة تم تأسيس شركة وأش����ار إلي أنه ألول  مّرة تم تأسيس شركة )نت( 

ة طموحة لتطوير محالج القطن أن مص����ر بدأت  خطة طموحة لتطوير محالج القطن أن مص����ر بدأت  خطة طموحة لتطوير محالج القطن 
التابعة للش����ركة القابضة للغزل والنسيج، في 

عام 2018، واستمرت ملد
ّولفت إلي  أّنولفت إلي  أّن محالج القطن تطو

ّ أبرز املش����اكل التي كانت 
 محالج القطن تطو

ّ
 محالج القطن تطو

ّ على أّن على أن
ولفت إلي  أن

ً
ولفت إلي  أن

دا
ولفت إلي  أن

ّ
ولفت إلي  أن

دامؤكدامؤك
تواجه ه����ذا القط����اع الهام قل

العامل����ة صاحب����ة الخبرة ، مش����يرا 
ني�ني�ني ���� �إل����ي أن من ب���إل����ي أن من ب��

التي تواجه الصناعة رفع مس����تويات 
اإلنتاجية،  مبينا أنه  في السابق كان 

يمك����ن حلج 900 قنطار فقط خالل 
س����اعة؛ بينما حالي

أكثر م����ن 5
خالل س����اعة واح����دة، واصفا

“الكمية الكبيرة �إياها ب�إياها ب�
 وكان وزير قطاع األعمال السابق، 
هشام توفيق، أشار في تصريحات 

ّ تحدي����ث املاكينات واملعد
هشام توفيق، أشار في تصريحات 

ّ
هشام توفيق، أشار في تصريحات 

ّله  إلى أّنله  إلى أن
القديمة س����يزيد كميات القطن املستخدمة من 
250 ألف قنطار إلى مليون قنطار، وهو ما يس����هم 
في إنتاج قطن شعر خالي من الشوائب يتماشى مع 

الدكتور محمود عصمت

أصدر محمود عصمت، وزي���ر قطاع األعمال العام في 
مصر، قراًرا بتعيني عاصم محمد فهمي رجب، رئيًس���ا 
غير تنفيذيا لشركة مصر القابضة للتأمني، وتعيني محمد 

مهران طايع عضًوا منتدًبا ورئيًسا تنفيذًيا للشركة.
وكان محمود عصمت، وافق على اس���تقالة باسل محمد 
به���اء الحيني ، العضو املنتدب لش���ركة مصر القابضة 
للتأم���ني والقائ���م بأعم���ال رئيس مجل���س اإلدارة غير 

التنفيذي.
وطال���ب الوزي���ر، عاصم فهمي، رئي���س مجلس اإلدارة 
الجدي���د، ومحم���د مه���ران، العضو املنت���دب التنفيذي 
الجديد للش���ركة، ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسني 
األداء وزيادة االس���تثمارات وحس���ن إدارتها بما يتفق 
وحجم أصول وموارد وإمكانيات شركة مصر القابضة 

للتأمني.
السيرة الذاتية ملحمد مهران 

الجدير بالذكر أن محمد مهران  كان قد ش���غل منصب 
العضو املنتدب لشركة أليانز للتأمني- مصر منذ نوفمبر 
2012، كم���ا تول���ى مهران رئاس���ة املجل���س التنفيذي 
للممتلكات باإلتحاد املصري للتأمني منذ ديسمبر 2020.
كم���ا تولى مهران عضوية عدد م���ن مجال إدارة هيئات 
متعددة في قطاع التأمني، حيث أنه عضو مجلس إدارة 
اإلتح���اد املصري للتأمني، وس���بق وتولى منصب نائب 
رئيس املجلس التنفيذي املمتلكات، وكذلك عضو اللجنة 

اإلستشارية العليا ملجلس إدارة الهيئة املصرية للرقابة 
املالية، كما أنه عضو مجلس إدارة معهد التأمني بمصر؛ 
كم���ا ال تقتصر خبرات محمد مهران علي مصر فقط بل 

تشمل لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبدأ مهران حياته املهنية في عام 1988 مع شركة مصر 
للتأمني- القاهرة في قس���م إعادة تام���ني طيران؛ وبعد 
5 س���نوات ناجحة انتقل إلى الش���ركة الوطنية للتأمني 
التعاوني بالس���عودية في ع���ام 1993 حيث كان رئيس 
قسم اكتتاب السيارات الذي يغطي املنطقة الوسطى، ثم 
تولى في النهاية منصب رئيس املكتتبني – التأمني على 

املمتلكات عام 1995

بعد استقالة باسل الحيني

تعيني محمد مهران عضًوا منتدًبا ورئيسا 
تنفيذيا لـ»القابضة للتأمني« 
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أكد الدكتور أيمن محس���ب، عضو مجل���س النواب ومقرر 
لجنة أولويات االس���تثمارات العامة وسياسة أمالك الدولة 
بالحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار انتهى من املراحل 
اإلجرائية والتنظيمية تمهيُدا النطالق جلسات الحوار، الفًتا 
إل���ى أن مجلس األمناء نجح في وضع األس���س التنظيمية 
واإلجرائية للحوار بش���كل احترافي، باإلضافة إلى ترجمة 

96 أل���ف مقت���رح وصلت إلى األمانة الفني���ة إلى 3 محاور 
رئيسية يضم كل منها عددا من القضايا وامللفات الهامة.

وق���ال محس���ب، إن إدارة الح���وار حريص���ة عل���ى تنفيذ 
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيس���ي ب���أن يكون الحوار 
الوطني منصة لجميع القوى السياس���ية إلبداء رؤيتها دون 

إقصاء أو تمييز.

»احلوار الوطني«: 96 ألف مقترح 
يحدد أولويات االستثمارات العامة 

وسياسة ملكية الدولة

أعلنت الهيئة العامة لالس���تثمار واملناطق الحرة عن 
تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس 
الشركات مطلع ش���هر أبريل املقبل، تتضمن تسهيل 
كافة اإلجراءات التي يحتاجها املستثمرين والخاصة 
بتأسيس الش���ركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري 
والتس���جيل بالتوقي���ع اإللكترون���ي، بجان���ب توثيق 
مجالس اإلدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير، 
بما يتس���ق مع جهود الدولة لتحفي���ز مناخ األعمال 

واالستثمار.
وقال  حس���ام هيبة الرئيس التنفي���ذي للهيئة العامة 
لالس���تثمار واملناط���ق الح���رة  خالل ن���دوة نظمتها 
الجمعي���ة املصرية اللبنانية لرجال األعمال برئاس���ة 
املهن���دس فت���ح اهلل ف���وزي ،  إنه تم تش���كيل لجنة 
إلع���ادة دراس���ة اإلج���راءات واالش���تراطات عل���ى 
مس���توى 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد 
لتقليل إجراءات االس���تثمار وزمن إصدار املوافقات 
والتراخيص وتخصيص األراضي، ودراس���ة توحيد 
جه���ات تخصيص األراض���ي ودراس���ة اإلجراءات 
لتقليلها م���ن خالل لجنة تضم رؤس���اء هيئة التنمية 
الصناعي���ة وهيئ���ة االس���تثمار، وهيئ���ة املجتمعات 

العمرانية الجديدة ووزارة التنمية املحلية.
  وح���ول تطبي���ق منظوم���ة الش���باك الواح���د، أفاد 
رئيس الهيئة، أنه جار اعادة دراس���ة كل اإلجراءات 
واالشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها، قائال: طالبت 
تواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام 
أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة 
تأخر أية جهة في الرد، ستتولى الهيئة اإلصدار بدال 
منه���ا، مضيًفا أنه طالب الهيئة فور تولي املس���ئولية 
مراجعة ش���املة لكافة اإلجراءات واللوائح الداخلية 
وكل ما يحتاجها املس���تثمرين حيث من املقرر سيتم 

عرض نتائجها األسبوع  الجاري .
 وبش���أن  الرخصة الذهبية، أوضح أن املوافقة على 
إص���دار الرخص���ة الذهبي���ة يتم من خ���الل مجلس 
ال���وزراء أو الهيئة أو وحده الرخص���ة الذهبية وهي 
تجوب أي تراخيص، مشيرًا أنه تم إصدار 9 رخص 

ذهبية وجار حالًيا متابعة تنفيذها.
 أض���اف :  كما تم إنش���اء وح���دة بالهيئة إلصدار 
الرخصة الذهبية حيث يمك���ن الحصول عليها بداية 
من تقديم املس���تندات واالش���تراطات بش���رط تقديم 
حيازة األراضي إلثب���ات الجدية، الفتا إلى أن الهيئة 
ت���درس عمل رخصة فضية وماس���ية إلعط���اء مزايا 

وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
 وأكد  هيبة أنه جار االنتهاء من وضع استراتيجيات 
االس���تثمارية  القطاع���ات  م���ن  للعدي���د  قطاعي���ة 
االس���تراتيجية ملص���ر ومنه���ا اس���تراتيجية لقطاع 
السياحة واس���تراتيجية للغزل والنسيج والصناعات 
الغذائية وغيرها، مش���يرًا أنه تم االنته���اء واملوافقة 
على اس���تراتيجية صناعة السيارات حيث تم تشكيل 
مجل���س أعلى لصناعة الس���يارات وعم���ل صندوق 

ضخم لدعم هذه الصناعة.
  وأش���ار إلي أن الهيئة بدأت خ���الل الفترة املاضية 
وضع األطر التي من خالل حل مش���اكل املستثمرين 
األجان���ب وتوفير الضمان���ات والحوافز الكافية التي 
يحتاجه���ا املس���تثمر األجنبي وفي مقدمتها ش���رط 
التحكي���م الدولي في العق���ود، مؤكدا أن الهيئة تعمل 
حاليًا على دراسة العقود املستثناة من شرط التحكيم 
الدول���ي بحيث تكون قابلة للتحكيم من خالل مراجعة 
التعاقدات والبروتوكول الت���ي يمكن أن تتدخل فيها 

الحكومة لتفادي املشاكل.
 م���ن جانبه، ق���ال املهندس فتح اهلل ف���وزي رئيس 
مجل���س إدارة الجمعي���ة املصرية اللبناني���ة لرجال 
األعمال، إن الجمعية تدع���م كل الجهود الوطنية في 
حل مشكالت االستثمار في هذه الفترة الصعبة التي 
تشهد أزمة عاملية بسبب الحرب الروسية األوكرانية، 
والتي يج���ب التعامل معها بحلول غير تقليدية وأكثر 
ج���راءة لزي���ادة تنافس���ية مناخ األعم���ال في مصر 

وتشجيع االستثمارات املباشرة.
 وأوضح أن لبنان من أهم الدول املستثمرة في مصر 
حي���ث تحتل املرتبة ال� 13 بقيمة 1,2 مليار دوالر في 
قطاع���ات متعددة، الفت���ًا إلى أن هن���اك نحو 1904 
ش���ركة لبنانية تعمل في السوق املصرية، وتتركز في 

القطاع املالي والصناعي والخدمي والعقاري.
 وق���ال فؤاد حدرج نائب رئي���س مجلس اإلدارة، إن 
الظروف الدولية واملحلية الصعبة، فرصة لبدء مرحلة 
تحفيز وتش���جيع حقيقي لتكامل حلقات اإلنتاج، من 
خ���الل خريطة توضح احتياج���ات كل قطاع انتاجي 
وتش���بيك حلقات اإلنتاج من مواد خ���ام وصناعات 
مغذية ومنتج نهائي في إطار خريطة مفصلة ومحددة 
مل���ا يتوجب علينا انتاجه وهو امر س���يكون له مردود 
اجتماعي واقتصادي فيم���ا يتعلق بتخفيف الضغط 
عل���ى العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للش���باب، 

وتقليل الخلل والفجوة في امليزان التجاري.
 وأض���اف أنه من الضروري وض���ع خريطة موحدة 
بمتطلبات االقتصاد املصري وتوعية مجتمع االعمال 
بالفرص املتاحة وباس���تراتيجية تطوير مناخ األعمال 
خاصة فيما يتعلق بتس���هيل وتسريع اإلجراءات في 
تأس���يس الش���ركات واملصانع واعتم���اد امليزانيات 
والجمعيات العمومية وغيره���ا في إطار تفعيل فكرة 
الش���باك الواحد، والعمل على إعادة النظر في جميع 
االتفاقي���ات الثنائية بني مصر ومختلف الدول لزيادة 
الصادرات بجانب جذب رؤوس األموال باألس���واق 
الهامة ملصر إلنش���اء مصانع مل���ا تغذي االحتياجات 
وتنقل التكنولوجيا وتوطن الصناعات املكملة، كما أن 
التحديات العاملي���ة تفرض علينا التحرك نحو تحقيق 
مبدأ توطني رؤوس األموال الوطنية و العربية وغيرها 
بجانب تعزيز مش���اركة القطاع الخاص لتوفير كافة 
اإلمكانيات والخبرات واألفكار لنجاح هيئة االستثمار 
في تحقي���ق أهدافها ورؤيتها نحو مس���تقبل افضل 

تستحقه مصر وشعبها الكريم.
 حضر الندوة أعض���اء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد 
ح���درج نائب رئيس مجل���س اإلدارة، والدكتور نجاد 
ش���عراوي أمني الصندوق، والدكتورة زينب الغزالي 
رئيس لجنة املرأة، وعمر بلبع رئيس لجن��ة العالقات 
واالعالم ومستشار وزير الشباب والرياضة ومحمد 
املص���ري رئي���س لجن��ة الس���ياحة وم���روان زنتوت 
رئي���س اللجن�����ة االقتصادية، وعالء الس���بع وأحمد 
طيب���ة واملهندس خالد حجازي رئي���س لجنة التحول 
الرقم���ي، ولفيف من مجتمع رجال األعمال املصريني 
واللبناني���ني وأعضاء الجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد 

املدير التنفيذي للجمعية.
دعم حكومي 

كان رئي���س ال���وزراء  الدكت���ور مصطف���ى مدبولي،    
التقي  حس���ام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالستثمار واملناطق الحرة، ملتابعة عدد من ملفات عمل 
الهيئة ، وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اإلجتماع، 
اإلشارة إلى اس���تمرار جهود مختلف جهات الدولة 
املعنية لدفع ملف االس���تثمار، وتوفي���ر املناخ املالئم 
الذى من ش���أنه جذب املزيد من االستثمارات املحلية 
واألجنبي���ة ملختلف القطاعات التى تمثل أولوية، دعما 

لالقتصاد املصري.
 وخ���الل اللقاء، تناول حس���ام هيبة، الجهود املبذولة 
م���ن جان���ب الهيئ���ة العام���ة لالس���تثمار واملناطق 
الح���رة، فى إطار خط���ة الدولة إلتاح���ة مناخ جاذب 

لالستثمارات، وتنفيذًا للتوجيهات املستمرة للرئيس 
عبد الفتاح السيس���ي، رئيس الجمهورية، والخاصة 
بأهمي���ة التعام���ل م���ع أى معوق���ات أو تحديات من 
املمكن أن تواجه املس���تثمرين، إل���ى جانب الترويج 
والتسويق ملختلف الفرص االستثمارية الواعدة على 
أرض مص���ر فى مختلف املجاالت، مش���يرًا فى هذا 
الصدد إلى ما يت���م عقده من اجتماعات مع مختلف 
املستثمرين لالستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعما 
لجذب املزيد من االس���تثمارات، والتوسع فى القائم 

منها.
 وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تثمار 
واملناط���ق الحرة، خ���الل اللق���اء، إل���ى اإلجراءات 
والخطوات التى يت���م تنفيذها، خاصة املتعلقة بملف 
إصدار الرخصة الذهبية، مؤكدًا على ما توليه الدولة 
من اهتمام لهذا امللف، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة 
خاص���ة ب�”الرخصة الذهبية” داخ���ل الهيئة، وبدأت 
عملها بالفعل، مش���يرًا إلى أنه ج���ار اإلعداد حاليًا 
لع���رض عدد من طلب���ات الحصول عل���ى الرخصة 
الذهبي���ة على مجلس ال���وزراء، هذا إل���ى جانب ما 
يجرى من متابعة مستمرة لل� 9 شركات التى حصلت 
عل���ى موافق���ات بالرخصة الذهبية، وص���وال إلتمام 
تنفيذ مشروعاتهم، منوهًا إلى أنه يتم أيضًا الترويج 
والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف املستثمرين، 

وذلك من خالل التوس���ع فى التعريف بمميزاتها 
وإجراءاتها، وخطوات الحصول عليها.

 كما اس���تعرض حس���ام هيب���ة، خالل 
اللق���اء، جه���ود التنس���يق والتع���اون 
م���ع هيئت���ي املجتمع���ات العمراني���ة 
الجديدة، والتنمي���ة الصناعية، وذلك 
الصناعية،  األراض���ى  إتاحة  بهدف 
وس���رعة تخصيصها للمس���تثمرين 

الصناعيني. 
 ولف���ت الرئي���س التنفي���ذي للهيئة 
العامة لالس���تثمار واملناطق الحرة، 
كذل���ك إل���ى االجتماع م���ع اتحاد 

يستهدف  والذى  املصرية،  الصناعات 
تنسيق الجهود للتعامل مع أى مشكالت 
أوتحدي���ات، س���عيا لحلها، ه���ذا إلى 
جان���ب الترويج للفرص االس���تثمارية 

الواعدة فى قطاع الصناعة.
 وف���ى ختام اللقاء، كل���ف رئيس الوزراء 

بعقد اجتماع األس���بوع   يضم كال من وزيرى 
اإلس���كان واملرافق واملجتمعات العمرانية، والتجارة 
والصناع���ة، والرئي���س التنفي���ذي للهيئ���ة العام���ة 
لالس���تثمار واملناطق الحرة، للتنس���يق بش���أن عدد 
م���ن ملفات العمل، التى من ش���أنها أن تس���هم فى 
دعم قطاع الصناعة، وس���رعة تخصيص األراضى 

الصناعية، وحل مشكالت املصنعني.
تنويع الرخص 

من ناحية أخري ، كشف الدكتور حسام هيبة الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لالس���تثمار واملناطق الحرة، 
عن دراس���ة مقترح بتنويع الرخ���ص وإصدارها في 
صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب األولوية 
لكل قطاع، مش���يًرا إلى أن الهيئة تقوم بدور توعوي 

بشأن الرخصة الذهبية لكافة الجهات واملعنيني.
 وقال إن الهيئة تعكف حالًيا على إعداد خطة قصيرة 
األج���ل؛ لحصر املش���اكل التي تواجه االس���تثمار، 
مس���تهدفة على األقل بنهاية عام 2023 حل نس���بة 
90% منها، أو الرد بإجابات صريحة بشأنها وكيفية 

التعامل معها على مدار العام.
 ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع لجن���ة أس���واق املال 
والبورص���ات بجمعية رجال األعم���ال املصريني مع 
الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة 
العام���ة لالس���تثمار واملناطق الح���رة، وذلك بهدف 
مناقشة استراتيجية وخطة الهيئة لتعزيز االستثمار 
املحلي واألجنبي والرؤية املستقبلية لجذب املزيد من 
االس���تثمارات والتعاون مع مجتم���ع رجال األعمال 

لتحقيقها.
 وأوض���ح هيبة، أنه تم تش���كيل لجن���ة داخل الهيئة 
يحال إليها كاف���ة التحديات التي قد تواجهها الهيئة 
مثل تلك التي يتسبب عنها تضارب وتداخل الجهات 
الحكومي���ة ف���ي ملف االس���تثمار، الفت���ا أن الهيئة 
بص���دد توحيد جهات الوالية ف���ي جهة واحدة معنية 
بتخصيص األراضي وتسهيل إنهاء كافة اإلجراءات 
للمستثمرين الجادين، وس���يتم اإلعالن عن نتائجها 
نهاية الش���هر الجاري ، مش���يرا  إلى أن تحس���ني 
بيئة العمل بحل مش���اكل املس���تثمرين أفضل بكثير 
من الترويج لالس���تثمار حيث أن مص���ر تتوافر بها 

كافة املقومات الجاذبة للمستثمرين إال ان التحديات 
العاملية واملحلية والتباطؤ في حل مشاكل املستثمرين 

قد يمثل عنصرا  طاردا .
 وفيم���ا يتعلق باملنظوم���ة الضريبية، أف���اد الرئيس 
التنفيذي للهيئ���ة، أنه تجرى مناقش���ات قوية داخل 
الحكومة إلعادة النظر في مل���ف الضرائب وحوافز 
املس���تثمرين باعتبارها أحد أه���م توصيات املؤتمر 
االقتص���ادي وتنفيذا لتوجه���ات الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ مخرجات 
املؤتمر وكافة التوجهات املحفزة لتوس���يع مش���اركة 
القطاع الخاص ومس���اندة قطاع االس���تثمار خالل 
املرحلة الحالية ، وأش���ار إلى أنه ال توجد أية رسوم 
أو أعباء اضافية يتم فرضها على املس���تثمرين دون 
موافق���ة الهيئة ومجل���س ال���وزراء واملجلس األعلى 

لالستثمار.
 وأض���اف أن الهيئ���ة تعم���ل حالي���ًا عل���ى منظومة 
التأسيس الرقمي بالكامل للشركات، وسيتم تسجيل 
جميع الش���ركات ف���ي املنظومة بعد ي���وم 15 يناير 
الج���اري على أن يتم إصدار مهلة 3 ش���هور لدخول 
الشركات على النظام، مش���يرًا أنه جار حل مشكلة 
التوثي���ق الخاصة بالش���هر العق���اري والتي تواجه 
إطالق املنظومة الجديد فيما يتعلق بإعادة التأسيس 

حيث أن إجراءاتها معقدة وتتم ورقيًا.
 وأكد هيبة، أن العديد من السفارات األجنبية 
أبدت رغبة دولها في زيادة استثماراتها 
ف���ي مص���ر خ���الل الفت���رة املقبلة، 
الفت���ا أن الهيئة ت���درس وضع خطة 
مدروسة سنوية للترويج لالستثمار 
املحلي واألجنب���ي في مصر على 
أن يش���ارك فيه���ا كاف���ة ممثلني 
الوزارات والهيئات واملؤسس���ات 
رج���ال  وجمعي���ات  الحكومي���ة 
األعمال واملستثمرين واتحاد بنوك 
مصر والغ���رف التجارية واتحاد 
بش���كل  تجتمع  بحيث  الصناعات 

ربع سنوي لطرح االفكار.
وأوض���ح، أن اله���دف م���ن الخطة 
جذب املستثمرين واتاحة فرص النمو 
والتصدير والنفاذ ألسواق العالم وذلك 
من خ���الل إظهار خطط نجاح حقيقية 
تظهر مصر وتقدمه���ا للعالم كواجهة 
لالستثمار واملس���تثمرين وذلك عبر إلقاء 

الضوء على مقومات االستثمار املحلي.
 من جانب���ه أكد املهندس علي عيس���ى، خالل لقائه 
برئيس الهيئة، على الدور الحيوي لهيئة االس���تثمار 
في تهيئة مناخ األعمال أمام جذب االستثمار املباشر 
باعتبارها املس���ئول األول عن جميع املستثمرين في 
مصر، مش���يًرا ألهمي���ة قطاع االس���تثمار الداخلي 
في اإلس���راع ف���ي تذليل كافة العقب���ات التي تواجه 
االس���تثمار واملس���تثمر املحلي باعتباره مؤشر قوي 
يعكس مدى اس���تقرار من���اخ األعمال لجذب رؤوس 

األموال األجنبية.
 كما أكد الدكتور هاشم السيد رئيس اللجنة، أهمية 
العم���ل على تحس���ني مناخ وبيئة االس���تثمار وإزالة 
كافة معوقات االستثمار ووضع استراتيجية لتحديد 
االس���تثمارات املس���تهدفة التي تس���اهم في تطوير 
االقتصاد املصري، والبدء الفوري في دراسة وضع 
مصر الحالي في املؤشرات الدولية املختلفة وخاصة 
مدركات الفساد وسهولة األعمال واالبتكار واملنافسة 
غي���ر العادية وأيًضا أهمية إس���ناد مهم���ة الترويج 
لالستثمار املباش���ر في كافة القطاعات االستثمارية 
ملتخصصني م���ع تفعيل دور البعثات الدبلوماس���ية 
والتجارية بالس���فارات املصرية بالخارج في عرض 
الف���رص الواع���دة بكاف���ة القطاعات االس���تثمارية، 
والس���عي لخلق ش���راكات اقتصادية جديدة وأيضًا 
تس���ريع وتيرة خدمات الحكومة اإللكترونية بش���كل 
يواكب ما تقدمه الدول املنافسة في جذب االستثمار 

مع إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين 
  و طال���ب املهن���دس مج���د الدين املن���زالوي األمني 
العام ورئي���س لجنة الصناعة والبحث العلمي، بعمل 
خريطة لالستثمار الصناعي في كل محافظة وإعداد 
دراسات جدوى جاهزة لعدد من الفرص االستثمارية 
التي تتمتع بها كل محافظة إلحداث تشابك بني جميع 
القطاع���ات االنتاجية لتعميق املنت���ج املحلي وزيادة 

االنتاج والتصدير.

وزير االتصاالت: إنشاء أكبر 
مركز لصناعة اإللكترونيات 
في مصر بمدينة المعرفة 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة

الرقابة المالية تصدر 
ضوابط االكتتاب في 
وثائق تأمين الحوادث

سنتامين تستأنف ضد 
دعوى بطالن عقد امتياز 
منجم السكري

افتتح الدكتور عمرو طلعت، 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، القمة األولى 
للتحالف العاملى ألشباه 
املوصالت )GSA( فى القاهرة 
التي نظمتها  وحدة األعمال 
اإلقليمية »جى إس إيه 
مصر»GSA- Egypt، بالتعاون 
بني هيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا املعلومات »إيتيدا«، 
وجمعية »اتصال«، وبمشاركة 
مسئولي وممثلي أكثر من 
60 شركة محلية وعاملية 
متخصصة في مجال تصميم 
اإللكترونيات واألنظمة املدمجة 
في صناعة أشباه املوصالت، 
وعدد من الخبراء واألكاديميني 
املتخصصني في هذه الصناعة.
وتضمنت القمة عدًدا من 
الفعاليات والندوات وحلقات 
النقاش التي تستهدف تسليط 
الضوء على الوضع الراهن 
لصناعة أشباه املوصالت عاملًيا.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، 
رئيس الهيئة العامة للرقابة 
املالية، قراًرا رقم 193 لسنة 
2022، بشأن ضوابط االكتتاب في 
وثائق تأمني االئتمان والضمان 
بفرع الحوادث املتنوعة لشركات 
تأمينات املمتلكات واملسئوليات.
نصت املادة األولى من القرار، 
املنشور بالوقائع املصرية، 
العدد رقم 10 لسنة 2023، على 
التزام شركات تأمني املمتلكات 
واملسئوليات حال رغبتها في 
التعاقد مع إحدى الجهات املانحة 
لالئتمان إلصدار وثائق تأمني 
االئتمان والضمان بعدة ضوابط:
1- مشاركة الجهة املانحة 
لالئتمان في الخطر من خالل 
فرض نسبة تحمل إجباري على 
جميع وثائق تأمني االئتمان 
والضمان ال تقل عن نسبة %25 
من قيمة القرض أو التسهيالت 
االئتمانية حال تحقق الخطر محل 
التأمني.
2- أن يتوافر لدى املسؤول 
عن االكتتاب واملسئول عن 
التعويضات بالشركة، الخبرات 
الفنية الكافية التي تناسب هذا 
النوع من التغطيات التأمينية، 
وذلك دون اإلخالل بقرار مجلس 
إدارة الهيئة رقم 205 لسنة 2021 
املشار إليه.

قررت شركة سنتامني للتعدين 
املدرجة في بورصة لندن، الطعن 
على القرار الصادر في عام 2011 
ضد عقد امتياز منجم السكري، 
بعدما قضت املحكمة الدستورية 
العليا األسبوع املاضي بتأييد 
قانون يحظر رفع الدعاوى 
القضائية من أطراف ثالثة ضد 
العقود التي تبرمها الدولة مع 
املستثمرين.
وأيدت املحكمة الدستورية العليا، 
األسبوع املاضي، قانون تنظيم 
إجراءات الطعن على عقود الدولة، 
ورفضت الطعن املقدم بعدم 
دستورية القانون الصادر في عام 
2014 لتنظيم الطعن على عقود 
الدولة، الذي يحظر رفع الدعاوى 
القضائية من أطراف ثالثة ضد 
العقود التي تبرم بني الدولة 
واملستثمرين.
وكانت املحكمة اإلدارية، قدأحالت 
القانون إلى املحكمة الدستورية 
العليا للفصل في مدى دستوريته، 
وذلك في إطار دعوى قضائية 
رفعها قبل سنوات موظفو 
شركة النوبارية إلنتاج البذور 
)نوباسيد( ضد قرار الحكومة 
بخصخصة الشركة. 
وجرى الطعن في امتياز منجم 
السكري، وهو اتفاق بني الحكومة 
املصرية والشركة الفرعونية 
ملناجم الذهب التابعة لسنتامني 
مصر والهيئة املصرية العامة 
للثروة املعدنية، في عام 2011 
من قبل طرف ثالث ليس طرًفا في 
االتفاقية، وبعد مرور عام، قررت 
املحكمة اإلدارية العليا أنه على 
الرغم من أن االتفاقية نفسها كانت 
قانونية، إال أن الهيئة املصرية 
العامة للثروة املعدنية وسنتامني 
فشلتا في الحصول على املوافقات 
الالزمة على عقود االمتياز.

أسامة ربيع يستعرض مستجدات أعمال تطوير شركة 
قناة السويس لالستزراع املائي

تفق���د الفريق أس���امة ربيع، رئيس هيئة قناة الس���ويس، 
شركة قناة السويس لالستزراع املائي، وعدد من قيادات 
الهيئة والشركة؛ ملتابعة س���ير العمل ومستجدات أعمال 
التطوير بالش���ركة، التي انته���ت من تطوير 280 حوًضا، 
ويجري حالًي���ا تطوير 112 حوًضا آخر، بنس���بة إنجاز 
بلغت 91% من أعمال تطويرها بالكامل، ومن املقرر انتهاء 
أعمال التطوير للمرحلة األولى باملزرعة خالل الربع األول 

من العام الجاري.
وتابع رئيس الهيئة مس���تجدات تنفيذ األعمال اإلنشائية 
باملزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية حيث انتهت أعمال 
إنش���اء مبنى االستقبال، كما قاربت أعمال إنشاء السور 
الخارج���ي املحي���ط باملزرعة على االنتهاء بنس���بة إنجاز 
تجاوزت 95%، ويجري العمل حالًيا على إنش���اء مصنع 
تجهيز وتعبئة األسماك حيث تم وضع األساسات وتجهيز 
الجمالونات املعدنية، وذلك بالتوازي مع أعمال إنش���اء 4 
مخازن وورش���ة لألعمال امليكانيكية ومبنى إداري، تحت 
إشراف اإلدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، من خالل 
شركة ترسانة الس���ويس البحرية و شركة قناة السويس 
لالستثمار املقاول الرئيسي للمشروع، ومشاركة ما يزيد 

عن خمسة عشر شركة مقاوالت وطنية.
وتع���رف ربيع، على معدالت الحصاد املتوقعة باألحواض 
املس���تزرعة، حيث يج���ري العمل حالًيا على اس���تكمال 
حص���اد أح���واض البلطي واح���واض أس���ماك العائلة 
البوري���ة) بوري _ طوب���ارة(، واملتوقع وص���ول إجمالي 
كميات الحص���اد بعد انتهاء موس���م الحصاد إلى 135 

طًنا، فيما تترقب الش���ركة بدء حصاد موس���م أس���ماك 
الدنيس بكمية حصاد متوقعة قدرها 800 طن، بينما من 
املقرر أن يبدأ االس���تعداد ملوسم زراعة الجمبري تمهيدا 

لبدء زراعته خالل شهر مايو املقبل.
والتق����ى ربيع بالعاملني في الش����ركة، وحثه����م على بذل 
مزي����د من الجهد لالنتهاء من أعم����ال تطوير املزرعة وفق 
الج����دول الزمن����ي املحدد والعم����ل على زي����ادة معدالت 
انتاجية األحواض املس����تزرعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيس����ي، بتعظيم االستفادة من املزرعة على 
النحو األمثل بما يحقق زيادة معدالت استزراع األسماك 
بجودة عالية وبأس����عار مناس����بة تلبي احتياجات السوق 

املحلي.

وقع���ت وكالة تمويل الص���ادرات البريطاني���ة، وهي وكالة 
ائتمان الص���ادرات التابعة للحكومة البريطانية، وش���ركة 
حس���ن عالم القابضة، وهي إحدى أكبر شركات الهندسة 
والتعمير واإلس���تثمار والتنمية في مصر والشرق األوسط، 
مذك���رة تفاهم لزي���ادة التعاون في عدد من املش���اريع عبر 

إفريقيا.
وتهدف االتفاقية، التي تم توقيعها في الس���فارة البريطانية 
بالقاه���رة، إل���ى تقوية وتعزي���ز التعاون ب���ني وكالة تمويل 
الص���ادرات البريطانية وش���ركة حس���ن ع���الم القابضة، 
وس���يؤدي ذلك إلى تأمني املزيد من االستثمارات الداخلية 
في اململك���ة املتحدة، وتعزيز التعاون في تمويل املش���اريع 

وزيادة التجارة بني اململكة املتحدة وإفريقيا ككل.
وحض���ر حف���ل التوقي���ع الس���فير البريطاني ف���ي مصر 
جاريث بايلي، وحس���ن ع���الم، الرئيس التنفيذي لش���ركة 
حس���ن عالم القابضة، وميريت الس���يد، الرئيسة التنفيذية 
للشئون التجارية في ش���ركة حسن عالم القابضة، رئيس 
وكالة تمويل الصادرات البريطانية في مصر محمد س���عد، 
املفوض التجاري بالنيابة االس���تير لونج، وأنيس���ة داتي، 
مديرة إدارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة.
وقال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: »يسعدني 
أن أشهد توقيع مذكرة التفاهم بني وكالة تمويل الصادرات 
البريطانية وش���ركة حس���ن ع���الم القابض���ة، والتي تعزز 
الشراكة بني بلدينا، بما في ذلك عبر أفريقيا. شركة حسن 
عالم القابضة هي واحدة من الش���ركات الرائدة في مصر 
ونح���ن فخورون بش���راكتنا التي تعود إل���ى األيام األولى 
لش���ركة حسن عالم عندما قامت باس���تيراد أولي موادها 
للبن���اء م���ن اململكة املتح���دة، ونتطلع إل���ى مواصلة عملنا 
مُعا وتحقيق التج���ارة املتبادلة واالزده���ار ملصر واململكة 

املتحدة«.
من جهته، قال حس���ن ع���الم ، الرئيس التنفيذي لش���ركة 
حسن عالم القابضة: »نحن فخورون بتوقيع مذكرة تفاهم 
مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية، والتي ستعزز عدًدا 
من املش���اريع املهمة، وتعزز التعاون في تمويل املش���اريع 
وتش���جع التجارة ب���ني اململكة املتحدة والق���ارة األفريقية. 
تس���لط مثل هذه الش���راكات اإلس���تراتيجية الضوء على 
التزامنا بتقديم مشاريع ضخمة في جميع أنحاء إفريقيا«.
ب���دوره، قال تيم ري���د، الرئي���س التنفيذي لوكال���ة تمويل 
الصادرات البريطانية:»يس���عدنا أن نوقع مذكرة تفاهم مع 
شركة حسن عالم القابضة. دعمت وكالة تمويل الصادرات 
البريطانية عدة مشاريع في مصر وعبر إفريقيا. نريد البناء 
على هذه اإلنجازات، وستساعدنا هذه الشراكة على تحديد 
الفرص املس���تقبلية في املنطقة حيث يمكن للمصدرين في 

اململكة املتحدة تحقيق فوائد كبيرة«.

بحثت الدكتورة هالة الس���عيد، وزي���رة التخطيط والتنمية 
االقتصادية، الفرص االس���تثمارية ف���ي الطاقة املتجددة، 
وذل���ك خ���الل لقائها »لي تش���انج«، الرئي���س التنفيذي 
ملجموع���ة إنفيج���ن الصيني���ة املتخصص���ة ف���ي الطاقة 
املتجددة، على هامش مش���اركتها في فعاليات االجتماع 

السنوي ال�53 ملنتدى دافوس االقتصادي العاملي.
وخالل اللقاء، اس���تعرضت الس���عيد، جه���ود الدولة في 
تهيئ���ة البيئ���ة الجاذبة لالس���تثمار، وتنفي���ذ العديد من 
املشروعات الكبرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق، 
ومش���روعات قطاع الطاقة والتوسع في مشروعات إنتاج 

الطاقة الجديدة واملتجددة.
وأش���ارت إلى دور صن���دوق مصر الس���يادي )الذراع 
االس���تثمارية للدولة املصري���ة(، ودوره في مجال تطوير 
مشروعات الطاقة املتجددة والهيدروجني األخضر والبنية 

األساسية الخضراء.
ولفتت وزي���رة التخطيط والتنمي���ة االقتصادية إلى تنفيذ 
العديد من املش���روعات في مختل���ف القطاعات، أبرزها 

النقل النظيف وتحلية املياه والطاقة املتجددة، حيث تمتلك 
مصر محط���ة بنبان وهي أهم وأكبر مش���روعات الطاقة 

الشمسية في العالم خالل السنوات األخيرة.
كما تم خالل اللقاء مناقشة الفرص االستثمارية ملجموعة 
إنفيج���ن الصينية في مصر في مج���ال الطاقة املتجددة 

خالل الفترات املقبلة.

 وكالة متويل الصادرات البريطانية و»حسن عالم« يوقعان 
اتفاقية لتعزيز التعاون عبر إفريقيا

وزيرة التخطيط تبحث الفرص االستثمارية يف الطاقة 
املتجددة مع مجموعة إنفيجن الصينية

     رئيس الوزراء: إنشاء وتجهيز وحدة خاصة 
»الرخصة الذهبية« داخل هيئة االستثمار بـ

    هيبة : ندرس مقترحا بإصدار رخصة 
فضية وخطة لحل مشاكل رجال األعمال

داليا أحمد

الرئيس السيسي يوجه بتطوير املناطق الصناعية ملدن متكاملة 
حتت مظلة »اقتصادية قناة السويس«

وج����ه الرئيس عب����د الفتاح السيس����ي، بتطوي����ر الجهود 
واألنش����طة االس����تثمارية للمنطق����ة االقتصادي����ة لقن����اة 
السويس، من خالل تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة 
في املش����روعات التابعة لها، فضاًل عن استغالل إمكانات 
املنطقة خاصًة موقعها الجغرافي املتميز في قناة السويس، 
حيث تتوسط أهم املمرات املالحية على مستوى العالم، مما 
يوفر فرًصا واعدة لتصبح مركًزا إقليمًيا وعاملًيا ملشروعات 
إنتاج الوقود األخضر لتعظيم العائد منها، وترسيًخا ملكانة 

مصر في اإلطار العام إلنتاج وتداول الطاقة في املنطقة.
وج����اء ذلك خالل اجتماع الرئيس السيس����ي، مع الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ال����وزراء، والفريق كامل 
الوزي����ر، وزير النقل، ووليد س����امي، رئي����س الهيئة العامة 
للمنطقة االقتصادية لقناة الس����ويس، وأحم����د العزازي،� 
رئيس الهيئة الهندس����ية للقوات املس����لحة؛ ملتابعة املوقف 
التنفيذي الخاص باملشروعات االستثمارية واالستراتيجية 

في املنطقة االقتصادية لقناة السويس.
كما وجه الرئيس، بالعمل على توطني الصناعات التكميلية 
الخاص����ة بإنت����اج الطاقة الجدي����دة واملتج����ددة، بما فيها 
الوقود األخضر، وذلك بالنظر إلى اس����تخداماتها املتعددة 
ف����ي عدة مجاالت أخرى مثل محط����ات املياه، والتي تدخل 
كمكون رئيس����ي في العديد من املش����روعات على مستوى 
الجمهورية، مشدًدا على ضرورة تطوير املناطق الصناعية 

تحت مظل����ة املنطقة االقتصادية لقناة الس����ويس إلى مدن 
متكامل����ة الجوانب من حيث الخدمات املتنوعة واملجتمعات 
الس����كنية، وذلك في إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة في 

منطقة القناة.
واتص����ااًل بتطوي����ر املنطق����ة االقتصادية لقناة الس����ويس، 
خاص����ة ما يتعلق بالطرق واملح����اور، وجه الرئيس بتطوير 
طريق الس����ويس/ الس����خنة، وذلك بهدف تحسني مستوى 
الخدمة واألمان على الطريق من خالل زيادة عدد الحارات 
املروري����ة وفصل الش����احنات الثقيلة عن باق����ي املركبات 
وتطوي����ر مزلقانات الس����كك الحديدية على ط����ول الطريق، 
باإلضافة إلى املساهمة في تحقيق أهداف التنمية في تلك 
املنطقة عن طريق تعزيز كفاءة الربط بني املوانئ، والتكامل 
م����ع مدينة الس����ويس الجدي����دة، وكذلك تس����هيل الدخول 

والخروج بني تلك املناطق.
وشهد االجتماع، عرض مس����تجدات املشروعات الجارية 
لتطوي����ر املوانئ املختلفة على امت����داد املنطقة االقتصادية 
لقناة الس����ويس، خاصًة موانئ »العني السخنة، واألدبية، 
وشرق بورسعيد، وغرب بورس����عيد، والطور، والعريش«، 
الس����يما ما يتعل����ق بحواجز األم����واج ومحط����ات تداول 
الحاوي����ات واألرصف����ة واملناط����ق اللوجس����تية واملحطات 
متعددة األغراض بها، وذلك بالش����راكة مع الخبرة العاملية 

والقطاع الخاص.

»احلصاد« تستعرض كافة تفاصيل املنصة املتكاملة التي ستطلقها 
هيئة االستثمار أبريل القادم لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات
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اسامة السيد

 إلى أنه يتم أيضا الترويج 
والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف املستثمرين، 

وذلك من خالل التوس���ع فى التعريف بمميزاتها 
وإجراءاتها، وخطوات الحصول عليها.

 كما اس���تعرض حس���ام هيب���ة، خالل 
اللق���اء، جه���ود التنس���يق والتع���اون 
م���ع هيئت���ي املجتمع���ات العمراني���ة 
الجديدة، والتنمي���ة الصناعية، وذلك 
الصناعية،  األراض���ى  إتاحة  بهدف 
وس���رعة تخصيصها للمس���تثمرين 

 ولف���ت الرئي���س التنفي���ذي للهيئة 
العامة لالس���تثمار واملناطق الحرة، 
كذل���ك إل���ى االجتماع م���ع اتحاد 

يستهدف  والذى  املصرية،  الصناعات 
تنسيق الجهود للتعامل مع أى مشكالت 
أوتحدي���ات، س���عيا لحلها، ه���ذا إلى 
جان���ب الترويج للفرص االس���تثمارية 

 وف���ى ختام اللقاء، كل���ف رئيس الوزراء 
بعقد اجتماع األس���بوع   يضم كال من وزيرى 

اإلس���كان واملرافق واملجتمعات العمرانية، والتجارة 
والصناع���ة، والرئي���س التنفي���ذي للهيئ���ة العام���ة 
لالس���تثمار واملناطق الحرة، للتنس���يق بش���أن عدد 

حيث أن إجراءاتها معقدة وتتم ورقيا
 وأكد هيبة، أن العديد من السفارات األجنبية 
أبدت رغبة دولها في زيادة استثماراتها 

ف���ي مص���ر خ�
الفت���ا أن الهيئة ت���درس وضع خطة 
مدروسة سنوية للترويج لالستثمار 
املحلي واألجنب���ي في مصر على 
أن يش���ارك فيه���ا كاف���ة ممثلني 
الوزارات والهيئات واملؤسس���ات 
رج���ال  وجمعي���ات  الحكومي���ة 
األعمال واملستثمرين واتحاد بنوك 
مصر والغ���رف التجارية واتحاد 
بش���كل  تجتمع  بحيث  الصناعات 

ربع سنوي لطرح االفكار.
وأوض���ح، أن اله���دف م���ن الخطة 
جذب املستثمرين واتاحة فرص النمو 
والتصدير والنفاذ ألسواق العالم وذلك 

ال�ال�ال ���� �من خ��من خ�
تظهر مصر وتقدمه���ا للعالم كواجهة 
لالستثمار واملس���تثمرين وذلك عبر إلقاء 

الضوء على مقومات االستثمار املحلي.
 من جانب���ه أكد املهندس علي عيس���ى، خالل لقائه 
برئيس الهيئة، على الدور الحيوي لهيئة االس���تثمار 

د. مصطفي مدبولي
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احلكومة: مت اإلفراج عن بضائع 
بـ4.8 مليار دوالر بالفترة من 

14-17 يناير 2023

ق���ال الدكتور مصطفى مدبولي، رئي���س الوزراء، إنه خالل الفترة 
من 14 إل���ى 17 يناير 2023 تم اإلفراج عن بضائع قيمتها 4.8 
ملي���ار دوالر ، واملوجود في موانىء مصر حالًيا 5.3 مليار دوالر 
فقط منها بضائع بقيمة 3 مليارات لم يقدم املس���توردون أوراقها 

ولم ينتهوا من إجراءاتها.

ونوه إلى أنه ت���م االنتهاء من فكرة املتراكم في املوانىء، موضًحا 
أننا بدأنا نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع، 
والفًتا إلى أنه نتيجة للسياس���ة التنس���يقية الكاملة بني الحكومة 
والبن���ك املركزي تم اإلفراج عن هذه البضائع ، ومع عودة العديد 

من املوارد الدوالرية للدولة.

أطل���ق صندوق مص���ر الس���يادي بالش���راكة مع 
اتص���االت مص���ر ش���ركة جدي���دة متخصصة في 
مج���ال التكنولوجي���ا املالي���ة، تحت اس���م »إرادة 
لتمويل املش���روعات الصغي���رة ومتناهية الصغر«. 
وتقدم الش���ركة خدمات التمويل لهذا القطاع املهم. 
وتتماش���ي هذه الخطوة مع توج���ه الدولة املصرية 
إلتاح���ة املزي���د من ف���رص العم���ل أمام الش���باب 
وأصحاب املشروعات للحصول على التمويل الالزم 
له���م، بما يس���هم في تحقي���ق اس���تراتيجية الدولة 
للش���مول املالي لدعم النمو االقتصادي تماشيًا مع 

رؤية مصر2030.
يض���م هيكل املس���اهمني في ش���ركة »إرادة« إلى 
جانب صندوق مصر الس���يادي وش���ركة اتصاالت 
مصر، الخبير في مج���ال التمويالت غير املصرفية   
عم���رو أبو الع���زم الذي س���يتولى اإلدارة التنفيذية 

للشركة.
وقد قفز حجم التمويل متناهي الصغر بنس���بة %46 
على أساس س���نوي بنهاية سبتمبر املاضي إلى ما 
يقارب 35.5 مليار جنيه استفاد منها اكثر من 3,8 
مليون عميل. وبحس���ب تقرير هيئ���ة الرقابة املالية، 
بلغت حصة املرأة منهم نحو 60% بواقع 2,3 مليون 
مس���تفيد، كما بلغت حصة الش���باب من الجنسني 

واملستفيدين من خدمات النشاط نحو %64.
وقال���ت الدكتورة هالة الس���عيد، وزي���رة التخطيط 
إدارة  مجل���س  ورئي���س  االقتصادي���ة  والتنمي���ة 
صندوق مصر الس���يادي- إن اطالق الشركة يأتي 
ضمن توجهات الدولة لتوفير التمويل للمش���روعات 
الصغيرة ومتناهية الصغ���ر لخلق فرص عمل أمام 
الش���باب وتوفير سبل النمو في أعمالهم. وأكدت أن 
توفير التمويل عبر التكنولوجيا املالية سيسهل عملية 
الوص���ول ألكبر عدد ممكن من املس���تفيدين ويدعم 
توجه الدولة نحو الرقمنة والش���مول املالي وتحقيق 
التح���ول الرقمي في كافة القطاعات، والوصول إلى 
أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية املستدامة 
األممية وخاصة هدفي 5 )املس���اواة بني الجنسني( 

و8 )العمل الالئق والنمو االقتصادي(.
وقال  أيمن س���ليمان- الرئي���س التنفيذي لصندوق 
مص���ر الس���يادي -إن  اط���الق »إرادة« ت���م عبر 
صندوق مص���ر الفرعي للخدم���ات املالية والتحول 
الرقمي التابع لصندوق مصر الس���يادي بالشراكة 
م���ع اتصاالت مصر وعمرو أب���و العزم، األمر الذي 
سيحقق أكبر اس���تفادة ممكنة من خبرات الشركاء 
بم���ا يتوائم مع اس���تراتيجية الصن���دوق. وأضاف 
أن وجود اتصاالت مصر كش���ريك اس���تثماري في 
»إرادة« يتيح وصول خدمات متعددة بشكل سريع 
عبر التكنولوجي���ا املالية طبق���ا الحتياجات ونوعية 

العمالء.
وذكر س���ليمان أن مصر تمتلك كل املقومات إلطالق 
االقتصاد الرقمي بشكل فوري وفقًا لرؤية الصندوق 

الفرعي القائمة على دعم الدولة في التحول الرقمي 
لتحقي���ق العائد املادي والتنموي في كافة القطاعات 
وعلى رأس���ها قطاع التكنولوجيا املالية، واملساهمة 
في تطوير التكنولوجيا املصرفي���ة، وتقديم خدمات 
مالي���ة غير مصرفي���ة مبتكرة داعم���ة لتحفيز النمو 
االقتصادي وتس���ريع عملية التحول بالش���راكة مع 

مستثمرين متخصصني.
وم���ن جانبه أعرب املهندس ح���ازم متولي، الرئيس 
التنفي���ذي بش���ركة اتص���االت مصر عن س���عادته 
بإطالق شركة »إرادة« بالشراكة مع صندوق مصر 
السيادي، مشيرًا إلى أنها ستدار عبر مجلس إدارة  

مستقل.
أض���اف متول���ي أن اتص���االت مصر الت���ي بلغت 
اس���تثماراتها في الس���وق املصري على مدار 15 
عامًا أكثر من 70 مليار جنيه تسعى لتقديم القروض 
للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف 
الحصول على  تمويالت لتسيير أعمالها في السوق 
املصري عبر »إرادة« والتي هي نتاج شراكة متميزة 
مع صندوق مصر السيادي ومجموعة من الخبرات 

الكبيرة في مجال التمويالت غير املصرفية.
وذكر متولي أن اتص���االت مصر تهدف إلى تعزيز 
بيئة األعمال وترس���يخ آليات الش���مول املالي لدعم 
النمو االقتصادي تماشيًا مع رؤية مصر2030، كما 
تتواءم مع سياس���ة املجموعة األم وشركاتها التابعة 
القائمة على التوس���عات في األسواق الخارجية مما 
يعزز حضور املجموعة التي تنتش���ر خدماتها اليوم 
ف���ي 16 دولة حول العالم وخطتها الطموحة للتحول 

لشركة تكنولوجيا متكاملة.
وقال عمرو أبو العزم -الش���ريك املؤسس والرئيس 
التنفي���ذي  والعض���و املنت���دب لش���ركة إرادة- إن 
الش���ركة تتعاون مع البن���وك والش���ركات الكبرى 
وأصح���اب املش���روعات لتوفير التموي���ل الصغير 
واملتناه���ي الصغر عب���ر الفكر املتط���ور والطاقات 
الش���ابة والتكنولوجيا املالية التي سوف تسهم في 
توفير فرص عمل على نطاق واس���ع للش���باب. كما 
ذكر أبو العزم أن الش���ركة حصلت على الترخيص 
النهائي ملزاولة نش���اط تمويل املش���روعات متناهية 
الصغر من الهيئ���ة العامة للرقابة املالية وتم تحقيق 

ذلك في وقت قياسي.
كان الرئي���س عبد الفتاح السيس���ى  عقد اجتماعا 
مطلعا العام الجدي���د 2023  مع الدكتور مصطفى 
مدبول���ى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل 
رئي���س املخابرات العامة، والدكتورة هالة الس���عيد 
وزي���رة التخطي���ط والتنمي���ة االقتصادي���ة، وأيمن 
س���ليمان املدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي 
، وتناول االجتماع  متابعة نش���اط “صندوق مصر 

السيادي« .

 

مليارديرات العالم خارج تأثير األزمة االقتصادية
 تقارير إعالمية بريطانية : أرباح أغنياء أستراليا  150 ألف دوالر  يف الدقيقة

 .. و 685 ألف ثري يف اململكة املتحدة ميلكون ثروة تفوق ممتلكات 48 مليون شخص

»إرادة« لتمويل املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .. أحدث 
ثمار التعاون بني  صندوق مصر السيادي واتصاالت مصر  

يعان���ي العالم كل���ه من تداعيات أزم���ة اقتصادية طاحنة ، إال 
أنه ف���ي املقابل هناك ث���روات طائلة يحصده���ا املليارديرات  
ح���ول العالم برغ���م األزمات التي ش���هدها االقتصاد العاملي 
من���ذ تداعيات االغالق التي لظهور وب���اء كورونا، وصواًل إلى 
موج���ة التضخم املصاحبة للحرب األوكرانية، وذلك بحس���ب 
ما رصدته منظمة أوكس���فام، والتي كشفت أن أغنى 1 % في 
العال���م اس���تحوذوا علي 26 تريلي���ون دوالر بما يعادل 63 % 
م���ن جميع الثروات الجديدة منذ ع���ام 2020، بينما ذهب 16 

تريليون دوالر ما  يعادل 37% إلى البقية من االغنياء.
وأصبح���ت فئ���ة امللياردير أكثر ث���راء بمق���دار 2.6 تريليون 
دوالر عم���ا كانت عليه قبل  الوباء، حت���ى لو انخفضت ثروات 
املليارديرات بشكل طفيف في عام 2022 بعد أن بلغت ذروتها 

القياسية في عام   2021  
وقفا لتحليل منظمة اوكس���فام يشهد أثرياء العالم اآلن ارتفاع 
ثرواتهم م���رة أخرى خاصة ف���ي الواليات املتح���دة  واململكة 
املتحدة وأس���تراليا حيث وجدت الدراس���ات أن 54 % و59 % 
و60 % م���ن التضخم، على التوالي، كان  مدفوًعا بزيادة أرباح 
الش���ركات ، ففي  استراليا كش���ف تحليل اوكسفام أن أغني 
1% في البالد زادت ثرواتهم بمقدار 61% عما كانوا عليه قبل 
 تفشي وباء كورونا  وحصلوا على 150 الف دوالر في الدقيقة 

خالل العقد املاضي. 
وبحس���ب ما نش���رته صحيفة جاردي���ان البريطانية، أظهرت 
البيانات األس���ترالية أن ضريبة الثروة بنس���بة 2% فقط على 
 أصح���اب املاليني في البالد الذين تزيد ثرواتهم  عن 7 ماليني 
دوالر، و3% عل���ى أصحاب الث���روات التي تزيد عن 67  مليون 
دوالر، و5% عل���ى امللياردي���رات س���تجمع   29.1 مليار دوالر 
سنوًيا، وهو ما يكفي لزيادة مدفوعات دعم الدخل  إلى خط فقر 
هندرسون البالغ 88 دوالًرا في  اليوم ل� 1.44 مليون شخص. 
وعل���ى النقيض من ذلك، تمضي الحكوم���ة في املرحلة الثالثة 
من التخفيضات الضريبية التي  س���تؤدي إلى خس���ارة 243 
 مليار دوالر من عائدات الضرائب في العقد الذي يلي دخولها 

حيز التنفيذ. 
ودع���ت  منظمة أوكس���فام إلى إلغاء التخفيض���ات الضريبية 
واس���تبدالها ب� “زيادة منهجية وواسعة   النطاق في الضرائب 
على فاحش���ي الثراء”، والتي من ش���أنها أن تش���مل ضريبة 

الثروة الشخصية وضريبة غير متوقعة   على الشركات. 
وقال���ت مدير البرامج في منظمة أوكس���فام أس���تراليا، أنثيا 
س���بينكس، إن الحكومة بحاجة إل���ى “معالجة النظام املعطل 
  الذي يدي���م عدم املس���اواة والفقر في أس���تراليا وخارجها” 
وأش���ارت إن 42 فرًدا أس���ترالًيا فقط يمتلكون ثروة مجتمعة 

  تبلغ حوالي 236 مليار دوالر. 
واقترحت  منظمة أوكس���فام أن معدل الضريبة املناسب على 
أغن���ى 1% س���يكون 60% على األقل من الدخ���ل ورأس املال 

  وقالت مدير البرامج إن فرض الضرائب على فاحش���ي الثراء 
كان “الس���بيل للخ���روج من أزم���ات عدم املس���اواة واملناخ 

  املتداخلة اليوم”. 
وف���ي بريطانيا لم يختلف االمر كثي���را حيث وجد التحليل إن 
أغنى 1% في اململكة املتحدة أصبحوا اآلن أكثر ثراًء من   %70 
من الس���كان مجتمع���ني، بعد وصول وص���ل مجموع ثروات 
اغني���اء بريطانيا البالغ عددهم 685 الف و500  ش���خص الى 
2.8 تريليون جنية إس���ترليني مقارنة ب� 48 مليون ش���خص 
في اململكة املتح���دة يبلغ ثروتهم االجمالية 2.4  تريليون جنية 

استرليني  
وقالت أوكسفام إنه خالل عامي 2021 و2022، حصل أغنى 
1% على ما يقرب من ضع���ف “الثروة الجديدة” -  اإليرادات 
الت���ي تم تحقيقها في االقتصاد العاملي - مثل بقية دول العالم 
مجتمعة، وحصلت هذه املجموعة النخبة  على 21 تريليون جنيه 
إس���ترليني من الثروة الجديدة على م���دار العامني املاضيني، 

وهو ما يعادل ما يقرب من ثلثي  إجمالي اإليرادات. 
في الوقت نفس���ه، يعيش اآلن ما ال يقل عن 1.7 مليار عامل 
في بلدان يتجاوز فيها التضخم األجور، وأكثر من 820  مليون 
ش���خص - أي واحد من كل 10 أشخاص على وجه األرض - 

ليس لديهم ما يكفي من الغذاء. 
 ودعت و املنظمة إل���ى فرض ضريبة ثروة تصل إلى 5% على 
فاحش���ي الثراء لجمع 1.4 تريليون جنيه إسترليني كل عام، 
 وه���و ما تق���ول املنظمة الخيري���ة إنه يكفي النتش���ال ملياري 

شخص من الفقر. 
وانتقد دان���ي سريس���كاندراجاه، الرئيس التنفي���ذي ملنظمة 
أوكس���فام البريطانية، الحكومات لفش���لها في معالجة قضية 
 عدم املس���اواة املالية، واصًفا الوضع االقتصادي الحالي بأنه 
“إهانة للقيم اإلنسانية األساسية” وقال : “لقد  دفعت األزمات 
املتعددة املاليني إلى حافة الهاوية بينما فش���ل قادتنا في فهم 
القراص - يجب عل���ى الحكومات  التوقف عن العمل من أجل 
املصال���ح الخاصة للقلة ، جنًبا إلى جنب مع أصحاب املاليني 
الوطني���ني والعدال���ة الضريبية ف���ي اململكة املتح���دة، تضغط 
أوكس���فام من أجل   ”ضرائب الثروة التضامنية” ملرة واحدة، 
وزيادة الضرائب على أغنى 1% إلى 60% على األقل من دخلهم 

من العمل  ورأس املال، مع معدالت أعلى ل� املليارديرات. 
وجدت أوكس���فام أيًض���ا  التأكيد علي أن 95 ش���ركة للغذاء 
والطاق���ة ضاعفت أرباحها بأكثر من الضعف في عام 2022، 
وحقق���ت   251 مليار جنيه إس���ترليني من األرب���اح املفاجئة، 
ودفعت 84% من هذا املبلغ للمساهمني األثرياء ، فيما اتخذت 
بع���ض الحكومات التقدمي���ة خطوات لزي���ادة الضرائب، بما 
في ذلك كوس���تاريكا التي رفعت أعل���ى معدل لضريبة  الدخل 
م���ن 15% إلى 25%، بينما فرض���ت بوليفيا واألرجنتني أيًضا 

ضرائب على الثروة. 

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية املحلية، 
تصدي����ق الدكت����ور مصطف����ى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء، على الحركة السنوية لقيادات 
اإلدارة املحلي����ة باملحافظ����ات والتي تتضمن 
تعيني ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة.

واعتمد وزير التنمية املحلية، رس����مًيا الحركة 
الس����نوية لقي����ادات اإلدارة املحلي����ة بناًء على 
عرض رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الدولة 
تس����عى للدف����ع بعناصر جديدة ف����ي اإلدارة 
املحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف 
الظ����روف؛ لدف����ع عجل����ة التنمي����ة على أرض 

املحافظات.
وأوضح أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة 
على تقييم أداء القيادات املحلية ورؤساء املدن 
واملراكز واألحياء والوحدات املحلية بمختلف 
املحافظ����ات واس����تبعاد املقصري����ن، وتطبيق 
أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار 

وتعيني القيادات الجديدة.
وتابع أن الوزارة عكفت خالل الشهور املاضية 
على االنته����اء من إج����راء التقيي����م واملتابعة 
ألداء جمي����ع القي����ادات املحلي����ة باملحافظات 
من س����كرتيري العموم وس����كرتيري العموم 
املساعدين ورؤس����اء املدن واملراكز واألحياء، 
والتنس����يق م����ع املحافظني وجمي����ع األجهزة 
املعنية الختيار أفض����ل العناصر والدفع بها 

في املناص����ب القيادية املطلوب����ة والعمل علي 
تحقيق الرؤي����ة التنموية للدولة على أرض في 

املحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.
وطال���ب ف���ي الحركة الس���نوية، بب���ذل أقصى 
جه���ًدا خالل املرحل���ة الحالية لتنفي���ذ ومتابعة 
توجيه���ات القيادة السياس���ية وتكليفات رئيس 
الوزراء خاصة املبادرة الرئاسية »حياة كريمة« 
والتصدي الحاس���م ملخالفات البناء العشوائي 
والتعديات عل���ى أراضي وأمالك الدولة، وإزالة 
أي تعدي���ات عليها ف���ي املهد واالس���تفادة من 
منظوم���ة املتغي���رات املكانية واالهتم���ام بملف 
القمامة ورفع تراكم���ات املخلفات اليومية ورفع 

اإلشغاالت بالشوارع.

استقبل محمد صالح الدين مصطفى، وزير الدولة 
لإلنتاج الحربى، س���ول هوون، عضو لجنة الدفاع 
بالبرملان الكوري الجنوبي ورئيس املنتدى الكوري 
األفريق���ي وذلك بحضور هونج جني ووك س���فير 

كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد املرافق لهما.
واس���تهل وزي���ر الدول���ة لإلنتاج الحرب���ي، اللقاء 
بالترحيب بالضيوف، قائال إن هذا اللقاء يستهدف 
بحث أوجه التعاون املش���ترك بني الجانبني، مؤكًدا 
أن الوزارة تول���ي اهتماًما كبيًرا لعالقات التعاون 
القائم���ة مع الجان���ب الكوري الجنوبي وتس���عى 
لتطويره���ا آلفاق أكث���ر رحابة، مش���دًدا على أن 
سياسة العمل بوزارة اإلنتاج الحربى هي اإلنفتاح 
عل���ى التعاون مع كل الش���ركات العاملة بمختلف 
املجاالت من أجل تب���ادل الخبرات وتوطني أحدث 
تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات 
التابع���ة، وذلك في إط���ار توجه الدول���ة املصرية 

نح���و زيادة التع���اون والتكامل مع الش���ركاء في 
الخارج ونقل التكنولوجيا الحديثة لخطوط اإلنتاج 
املصرية واالستفادة من البنية التحتية واإلمكانيات 
التصنيعية والبشرية املتاحة لزيادة عمق التصنيع 

املحلي.
أوض���ح ص���الح، أن وزارة اإلنت���اج الحربي تعد 
مصدر رئيس���ي لتدبير متطلبات القوات املسلحة 
وواحدة من أهم األذرع الصناعية بالدولة وتشارك 
في تنفيذ املشروعات القومية وتقوم بإنتاج العديد 
من املنتجات املدنية باالستفادة من فائض الطاقات 
بالشركات التابعة؛ لتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد 
املصري وتنفيذ خطط التنمية املستدامة، حيث يتبع 
الوزارة 16 ش���ركة صناعي���ة وظهير بحثي للتميز 
العلم���ي والتكنولوجي وش���ركة لنظ���م املعلومات 
وأخرى لإلنش���اءات إل���ى جانب قط���اع للتدريب 

وميادين اختبار للذخيرة واألسلحة.

آمنة يعلن عن تعيني ونقل 125 قيادة بوزارة 
التنمية املحلية يف 25 محافظة

وزير اإلنتاج احلربي يبحث مع وفد البرملان الكوري 
اجلنوبي سبل التعاون املشترك بني اجلانبني

»كارت اخلبز« .. مبادرة جديدة إلنهاء فوضي املخابز 
 مبادرة جدي���دة بدأته���ا وزارة التموين والتجارة 
الداخلية  بإعالنها طرح الخبز البلدى لغير حاملى 
البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، وذلك فى إطار 
حرص الوزارة لتخفيف العبء على املواطنني  حيث 
س���يتم صرف الخبز من املخابز البلدية املنتش���رة 
على مس���توى محافظ���ات الجمهوري���ة ويتجاوز 
عدده���ا 30 ألف مخبز، وهى نف���س املخابز التى 
تنتج الخبز املدعم فئة الرغيف 5 قروش ألصحاب 

البطاقات التموينية.
وأعلنت “ التموين “ أنها تعمل   حاليا على تحديد 
سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية 
بالتكلفة والذى س���يكون أس���عاره أقل من س���عر 
الخبز الحر “ الس���ياحي “ فى االسواق، وبمجرد 
تطبيق هذه املنظومة، يستطيع املواطن ممن ليست 
لديه بطاق���ة تموين الحصول عل���ى الخبز البلدي 
بسعر التكلفة من خالل إتاحة كارت ذكى مسبوق 
الدفع يحصل عليه غير املقيدين فى منظومة الدعم 
من مكاتب البريد،  مشيرة إلي أنها ستبدأ الوزارة 
بتطبي���ق التجرب���ة بش���كل تجريبي بأح���د املنافذ 
للوصول إلى طريقة لط���رح الخبز بالتكلفة الفعلية 

بسهولة ويسر للمواطن.
وقال���ت ال���وزارة إنها تحرص  عل���ى توفير الخبز 
املدعم أيضا ملا يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين 
عل���ى بطاقات التموين، حي���ث يتم صرف 5 أرغفة 
يوميا ل���كل مواطن مقيد بالبطاقة بس���عر الرغيف 
5 قروش، كما تس���عى الوزارة أيضا حاليا لتوفير 
الخب���ز البل���دى للمواطنني غير حامل���ى البطاقات 
التمويني���ة ب���وزن 90 جراما بس���عر التكلفة وأقل 
من الخبر السياحى فى إطار حرص الوزارة على 
توفير خبز جيد وبس���عر منخف���ض، و  حتى اآلن 
لم تقرر الوزارة بش���كل رسمى سعر الرغيف لغير 

حاملى البطاقة التموينية.
 وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير 
التموين ورئي���س جهاز تنمية التج���ارة الداخلية، 
أنه س���يتم طرح كارت ش���راء الخبز لغير حاملي 
البطاقات التموين   من قبل مكاتب البريد، مشيرا 
إلى أنه سيتم إتاحة الخبز املدعم ذي املذاق املتميز 

لكافة املواطنني خارج منظومة الدعم.
وأضاف “عشماوي”   في تصريحات له  أنه سيتم 
الحصول على بطاقة دفع مس���بق “الكارت” لغير 
حاملي بطاقات التموين لش���راء الخبز من املنافذ، 
مؤك���دا أن س���عر الرغيف الواح���د بأكثر من 90 
ق���رش، ويعد هذا توفيرا لرغيف الخبز للش���رائح 

الوسطى وفوق الوسطى بسعر مناسب.
وأشار إلى أن هناك 33 ألف مخبز للعيش البلدي، 
ويب���اع الرغي���ف الواحد ب�5 ق���روش بينما يكلف 
الدول���ة 90 قرش، مضيفا: يت���م إنتاج 275 مليون 
رغي���ف يومًيا، وطرح هذا الكارت لخلق املنافس���ة 

بني مخابز العيش البلدي والسياحي.
وأوضح  أن���ه يتم إنتاج 275 ملي���ون رغيف خبز 
يومًيا بواقع 100 مليار رغيف خبز سنوًيا، مضيفا 
أن هن���اك 72 مليون مس���تفيد من دع���م الخبز ، 
مشددا  على أنه ال يستطيع أحد منع الدعم املوجه 
للمواطن، موضح���ا أن الدولة تدعم منظومة الخبز 
ب����90 مليار جني���ه بينما دعم الدولة ف���ي املوازنة 
الجديدة يتجاوز 400 مليار جنيه، فيما يصل دعم 
املنظوم���ة التموينية إلى 150 مليار جنيه س���نوًيا ، 
ونفى  عشماوي تحريك سعر رغيف الخبز، قائال: 
لي���س هناك أي تحريك في س���عر الرغيف في هذا 

الوقت.

 وش���دد  عشماوي  علي  اس���تمرار سعى وزارة 
التموي���ن والتجارة الداخلية فى تخفيف العبء عن 
كاهل املواطن الذى ال يس���تفيد من منظومة الخبز 
املدعم، ومنعًا الس���تغالل البعض من املخابز التى 
هى خارج املنظومة املذكورة من رفع أسعار الخبز 
الس���ياحي والطباقى ،     قامت الوزارة بالتعاون 
مع شعبة املخابز والبريد املصري بصياغة تجربة 
فري���دة من نوعه���ا تهدف إلى الحفاظ على س���عر 
عادل ومنضبط للخبز الحر وحصول املواطن علية 
طبق���ا لتكلفة محددة وخصائ���ص معتمدة وأوزان 

معروفة.
 وأش���ار إلي أن  املختصني واملعنيني بهذا الشأن  
انته���وا   من دراس���ة ه���ذا األمر بكاف���ة أبعاده    
بالتنس���يق مع الش���عبة العام���ة للمخاب���ز لتقييم 
وتحدي���د مراكز التكلف���ة الفعلية إلنت���اج الرغيف 
الحر، إضافًة إلى التعاون مع هيئة البريد املصري 
للوصول إلى أفضل آلية ممكنة وميسرة للمواطنني 
خ���ارج منظوم���ة الدع���م لكيفية الحص���ول على 
البطاقات الخاصة بتلك املنظومة الجديدة وتحديد 
قيمتها وس���بل توزيعها عل���ى املواطنني او اضافة 
تلك الخدمة على البطاق���ات الذكية القائمة بالفعل 
س���واء التى هى لدى البريد املصري او غيرها من 

البطاقات األخرى مثل بطاقة ميزة.
  وأك���د عش���ماوي   أن هذه املنظومة   س���يكون 
لها بالغ األثر على استقرار وانضباط سعر الخبز 
الحر فى األسواق والحد من املبالغات السعرية من 
قبل البعض من املخابز، إضافًة الى تمتع املواطنني 
م���ن خارج منظومة الخبز املدع���م بمنتج ذو مذاق 

مميز وقيمة غذائية وفيرة.
توفير الخبز 

وأكد عبد اهلل غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز 
باالتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة التموين 
والتجارة الداخلية حريصة على توفير الخبز لكافة 
املواطنني سواء من خالل صرف الخبز املدعم على 
بطاقات التموي���ن، أو العمل حالي���ا لتوفير الخبز 
البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية حيث سيتم 
إتاحة كارت ذكى مس���بوق الدفع بفئات مختلفة   ، 
يس���تطيع املواطن ممن ليس���ت لديه بطاقة تموينية 

ش���رائه من مكات���ب البريد وفق���ا الحتياجاته من 
الخب���ز والتوجه إلى املخابز البلدية التى ترغب فى 
طرح الخبز »الحر« بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا 
اس���تمرار طرح الخبز املدعم فئة 5 قروش للرغيف 
ألصحاب البطاقات التموينية، الفتا إلى أن الهدف 
من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات 
التموين بالتكلفة الفعلية دون مغاالة فى األس���عار، 
ومن املقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على 
حس���ب التكلفة الفعلية للرغي���ف   من 75 إلى 90 

قرشا لكن حتى اآلن لم تقرر الوزارة السعر. 
 وأش���ار  رئيس الش���عبة العامة للمخابز باالتحاد 
الع���ام للغرف التجاري���ة، إلي  أنه تق���دم باقتراح 
إتاح���ة الخب���ز املدع���م للمواطنني عب���ر البطاقات 
منذ 6 أش���هر، وبالفعل وافق وزي���ر التموين على 
الطلب وبدأ تقديم الدعم للمواطنني بسبب التضخم 

العاملي والغالء املستمر وجشع التجار.
 وأض���اف   أن هن���اك حوال���ى 30 مليون مواطن 
ال يحمل���ون بطاقة الدع���م التموين���ي، وفكرنا فى 
دعمهم بس���بب الغالء من أصح���اب املخابز، التى 
ال يوجد لديها أى انضباط فى س���عر ووزن الخبز 
، وتاب���ع أن رغيف الخبز املدعم 90 جراما، ويباع 
بأق���ل من جنيه للمواطن على الكارنيه ، فى املقابل 
يوجد رغيف الخبز باملخابز األفرنجى بجنيه وأقل 
م���ن 75 جراما، مضيف���ا أن موافقته على املقترح 
يعد الفتة جيدة من وزي���ر التموين فى دخول حيز 

التنفيذ. 
 وأك���د  غ���راب أن الدولة تس���يطر عل���ى الدقيق 
املدعم إلعطاء فرص���ة للمواطن املصري الحصول 
عل���ى الخب���ز مدعم دون تالعب فى وزنه وس���عره 
، موضح���ا    أن���ه بمجرد التطبيق، س���يتم إتاحة 
كارت ذكى بأس���عار بقيمة وفئات مختلفة “ 20 ، 
50 جنيها “ يس���تطيع املواطن الحصول عليها من 
مكاتب البريد وفقا الحتياجاته من الخبز، والتوجه 
إلى املخاب���ز البلدية التى ترغب ف���ى طرح الخبز 
“الحر” بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا اس���تمرار 
طرح الخبز املدعم فئة 5 قروش للرغيف ألصحاب 
البطاقات التمويني���ة، الفتا إلى أن الهدف من ذلك 
هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين 

بالتكلف���ة الفعلي���ة دون مغاالة فى األس���عار، ومن 
املق���رر أن يتم ط���رح الرغيف بالس���عر الحر على 

حسب التكلفة الفعلية للرغيف.
خطة حكومية 

 وكان رئيس ال���وزراء  الدكتور مصطفى مدبولى،  
أعل���ن  أن الحكوم���ة لديه���ا خط���ة واضحة لعدم 
حصول عج���ز تجارى من خالل إجراءات تحرص 
عليه���ا الدولة لتوفير التدبي���ر الدوالرى، مؤكدا أن 
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس���ى هى عدم 
حصول أى فجوة دوالرية، مش���يرا إلى أن املوازنة 
الجدي���دة والتي يت���م إعدادها الغالبي���ة العظمى 
فيها هي إلجراءات الحماية االجتماعية ومس���اندة 

املواطن.
 وأش���ار مدبولى إلى أنه بانتهاء هذا العام سوف 
يصل دع���م بند القمح ل�95 ملي���ار جنيه، ولن يتم 
االقتراب من س���عر الخبز ، مضيفا  أن توجيهات 
الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن بداية معارض 
»اه���ال رمضان« قبلها بش���هرين ه���و إجراء من 
الدولة للسيطرة علي األسعار وتخفيضها وتحقيق 

االتزان في األسعار.
 وأكد رئيس الوزراء أن السياسة الضريبية للدولة 
تتجه لدعم االستثمار، وأن وزير املالية سوف يعلن 
عن تلك السياس���ات في وقت الحق ، مش���يرا إلي  
أن الحاصالت الزراعية املصرية تحظي بس���معة 
عالية وتم الدخول فى 80 س���وقا جديدة، موضحا 
أن الحاص���الت الزراعية املصرية تحظي بجاذبية 
فى األس���واق الخارجي���ة ، وأنه ت���م تصدر 6.5 

مليون طن هذا العام.
  وأوضح أن مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة 
دعم الصناعة والزراعة بداية من األس���بوع املقبل 
، مبينا أنه فى ض���وء توجيهات رئيس الجمهورية 
بدعم الفالح تم إقرار حاف���ز توريد إضافى 250 

جنيها ليصل ل�1250 جنيها لسعر إردب القمح.
 وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء 
انه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع 

االستراتيجية للمنتجات املتعلقة بزيوت الطعام.
 وفي وقت س���ابق افتتح  الدكت���ور على املصيلحى 
وزير التموين والتجارة الداخلية  افتتح أكبر مجمع 
لخدمات التجار بالغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور 
الدكت���ور إبراهيم عش���ماوى مس���اعد أول الوزير 
ورئيس جهاز تنمية التج���ارة الداخلية مثمنًا العمل 
البناء املش���ترك بني جهاز تنمية التج���ارة الداخلية 
واالتح���اد الع���ام للغ���رف التجارية لدف���ع منظومة 
التجارة الداخلية قدمًا، فضاًل عن تيس���ير وتسهيل 
إجراءات املعامالت التجارية مع منتس���بى وأعضاء 
الغرف التجارية مع عدد من هيئات الدولة الخدمية.  
من جانبه أكد  الس���فير نادر سعد، املتحدث باسم 
مجلس الوزراء أن  الدولة تدعم رغيف الخبز، وذلك 
بزيادة الدعم ل� 90 مليار جنيه املوازنة الجديدة بدال 
من 38 مليار جنيه، مضيفا أن كل لتر سوالر الدولة 

تدعمه ب�4 جنيهات من أجل املواطن.
وق���ال إن  برامج الحماية االجتماعية لن تتوقف ولن 
يتم تحريك س���عر رغيف الخب���ز في الفترة الراهنة، 
مضيف���ا “الدول���ة ال تفكر في تحريك س���عر رغيف 
الخب���ز.. ولن يكون هن���اك تحريك أس���عار فواتير 
الكهرب���اء قب���ل 1 يوليو املقب���ل وإذا ت���م التحريك 
لن يك���ون بصورة كبي���رة أو كما يت���ردد بزيادة 3 

أضعاف«.

    التموين تعلن طرح الخبز البلدي لغير حاملي 
البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية .. وتؤكد : 

نستهدف  تخفيف العبء عن المواطن

 ترقب لطرح المعدن األصفر في بورصة السلع .. واجتماع »البورصة السلعية«  
و»مصانع الذهب » استهدف مناقشة آليات تسعير الذهب فى مصر  

شيماء مرسي

سلوي إبراهيم

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  22  يناير  2023  •  العدد  678

1.5 مليار دوالر صادرات مصر من الذهب فى 11 شهرا خالل 2022

ارتفع���ت صادرات مصر من الذهب والحلى واألحجار الكريمة 
بنس���بة 46% خالل ال�11 ش���هر األولى من 2022، لتصل إلى 
1,529 ملي���ار دوالر فى مقابل 1,044 مليار دوالر خالل نفس 

الفترة من 2021.
وأوض���ح املجلس التصدي���رى ملواد البن���اء، أن مصر صدرت 
ذهب وحلى وأحجار كريمة ل 43 دولة خالل أول 11 شهر من 
العام املاضي، واس���تحوذت اإلمارات على 52,3% من إجمالى 
ص���ادرات مصر من الذهب والحلى واألحج���ار الكريمة بقيمة 

800 مليون دوالر فى مقابل 370 مليون دوالر بنمو %116.
وس���يطرت كندا عل���ى 47,5% من ص���ادرات مصر من الذهب 
والحل���ى واألحجار الكريمة، بقيمة 726 مليون دوالر فى مقابل 
563 مليون دوالر بنمو 29%، وزادت صادرات الذهب واالحجار 
الكريمة املصري���ة إلى تركيا لتبلغ 3 ماليني دوالر خالل الفترة 
م���ن “يناير- نوفمبر 2022” فى مقابل مليون دوالر خالل نفس 

الفترة من 2021، بنمو %73.
الذهب في بورصة السلع 

كان خب���راء أثاروا قضي���ة إدراج الذهب في بورصة الس���لع،  
وم���دي تأثي���ر ذلك علي أس���عار املعدن األصف���ر ، خاصة أن 
تس���عير الذهب يتم وفق معادلة س���عرية يقوم بها التجار على 
س���عر الدوالر فى الس���وق املوازي وليس السوق الرسمي، إذ 
تس���تهدف بورصة الس���لع إدراج املعدن النفيس واحتس���اب 
سعره يوميًا حسب املعادلة الس���عرية املتعارف عليها اعتمادًا 

على الدوالر فى السوق الرسمي.
وعق���دت البورصة الس���لعية اجتماعا  مع  مس���ئولي مصانع 
الذهب  في األس���بوع األول من العام الجديد ، وذلك ملناقش���ة 
آليات تس���عير الذهب ف���ى مصر واملقرر إدراج���ه فى بورصة 
السلع هذا العام، بعد أن أعلن إبراهيم العشماوى رئيس جهاز 
تنمية التجارة الداخلية ورئيس بورصة السلع البدء فى دراسة 
حول إدراج س���لعة الذهب ضمن الس���لع املتداولة فى بورصة 
السلع بهدف منع التالعب وتقييمها وفقا للعرض والطلب محليا 

وعامليا وفقا للمعايير املنظمة.
وأف���اد مصدر فى س���وق الذهب  في تصريح���ات  إعالمية ، 
أن املناقش���ات ال تزال مس���تمرة حول آليات تسعير الذهب ولم 
تصل التشاورات إلى مرحلة نهائية وسيكون هناك اجتماع آخر 
يتم تحديده الحقا بني جه���از التجارة الداخلية وتجار وصناع 

الذهب حول النقاط الخالفية فيما يتعلق بعمليات التسعير.
وأشار   إلى أن املوضوع ال زال قيد الدراسة خاصة أن حجم 
سوق الذهب غير معلوم كلًيا، وأن هناك عمليات ضخمة تتم فى 
الذهب ال يمكن تغطيته���ا فى البورصة، فالكميات املتاحة قد ال 

تكفى الطلب فى حالة إدراج الذهب فى البورصة.
وتس���تهدف بورصة الس���لع   جميع الس���لع املتداولة والحفاظ 
على استقرار السوق وكسب ثقة التجار فى البورصة السلعية، 
حيث تح���رص الحكومة املصرية على تنظيم الس���وق والتثمني 
بس���عر عادل وتقليل دائرة الوس���طاء ما يؤدى إلى اس���تقرار 
األس���عار فى الس���وق، ويؤكد الخبراء  أن بورصة الس���لع فى 
مصر س���تكون أفضل البورصات فى منطقة الش���رق األوسط 
وس���يكون لها الس���بق دائما ، موضحني أنها ستتولي   تنظيم 
العالقة بني البائع واملش���تري، وهى ليس���ت حكًرا على صناعة 
بعينها ولكن تس���تهدف جميع الصناع���ات الغذائية واملنتجات 
الزراعية، مش���يرًا إل���ى أن االحتياطي فى الس���لع املهمة لدى 
الدولة سيتم طرح بعضها للقطاع الخاص بهدف ضبط أسعار 

السوق املحلي.
وكان إبراهيم العش���ماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية 
ورئيس بورصة السلع، قال فى تصريحات صحفية سابقة، أنه 
قد نشهد تداول على الذهب فى البورصة السلعية خالل 2023 

، موضحا أن هناك تواصل مع الالعبني األساسني فى السوق 
للتوصل إلى شكل نهائي لهذا األمر.

وتقدر  مصلح���ة الدمغة واملوازين أن حجم س���وق الذهب فى 
مصر يتراوح بني 65 إلى 70 طن س���نوًيا وفق معلومات ٌنشرت 
سابقًا، منها 80 % إنتاج محلى و20% مستورد، بجانب كميات 

كبيرة غير مدموغة فى السوق.
و سجل سعر الذهب في مصر  مؤخرا رقما قياسيا بلغ 1900 
جنيها   لعيار 21 بعدما اس���تهل بداية تداوالت األس���بوع قبل  
املاضي عند س���عر 1790 جنيها للجرام، ويأتي ارتفاع أسعار 
الذهب محليا بس���بب ارتفاع الطلب نتيج���ة لتحوط األفراد من 
انخف���اض الجنيه املحلي أم���ام الدوالر، حي���ث صعد الدوالر 
إلى أعلى مس���توياته على اإلطالق مقاب���ل الجنيه املصري إلى 
32.21 جني���ه  ، وتأتي الزيادة في أس���عار الذهب محليا بعد 
صدور تقري���ر خبراء صندوق النقد الدولي ي���وم الثالثاء  قبل 
املاضي ع���ن برنامج القروض الجديد في مصر، والذي يتطلب 
مرون���ة أكبر في س���عر الصرف وتوقع املزي���د من االنخفاض 

للجنية املصري.
وقال هاني ميالد، رئيس ش���عبة الذه���ب بالغرفة التجارية، إن 
هناك مراقبة دائمة لألس���عار من جانب الش���عبة، لكن يصعب 
توقع أس���عار الذهب في الفترة القادمة، نظرا لعدم القدرة على 
التوقع إلى أي مدى س���يرتفع س���عر الدوالر، وذلك ألن س���عر 
الذهب يرتفع دائما مع ارتفاع س���عر الدوالر، مش���يرا إلى أنه 

عند استقرار سعر الدوالر سيستقر أيضا سعر الذهب.
ارتفاع عاملي 

وكان األس���بوع املاضي ش���هد  ارتفاع أس���عار الذهب   في 
البورصة العاملية وأغلقت في املنطقة اإليجابية، حيث اس���تعاد 
الذهب قوت���ه وارتفع إلى ما ف���وق 1900 دوالر لألونصة ألول 
مرة في س���بعة أش���هر قبل عطلة نهاية األس���بوع  الثاني من 
الع���ام 2023 ، ليغلق األس���بوع الرابع على التوالي في املنطقة 

اإليجابية، بحسب تقرير جولد بيليون.
واض���اف تقري���ر جول���د بيلي���ون، أن التوقعات الح���ذرة لبنك 
االحتياطي الفيدرالي س���يطرت على األس���واق املالية في بداية 
األس���بوع قبل املاضي بعد أن أظهرت البيان���ات األمريكية أن 
تضخم األجور وتضخم األسعار في الواليات املتحدة قد تراجع 
في ديس���مبر، ومع انخفاض عائد س���ندات الخزانة األمريكية 
ألجل 10 سنوات نحو 3.5%، تمكن الذهب املترابط عكسيا من 

حصد املزيد من املكاسب بختام األسبوع.
في املقابل، كافح الدوالر األمريكي لالستمرار في االرتفاع 
ف���ي غي���اب البيان���ات ذات التأثي���ر العال���ي، وامتنع   عن 
املراهنات الكبيرة قبل بيان���ات التضخم التي كانت مرتقبة 
بشدة في الواليات املتحدة يوم الخميس قبل املاضي ، وفق 
م���ا أورده تقرير التحليل الفني لس���وق الذهب الصادر من 

.gold pullion
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قضايا

أك���د اللواء محم���ود متولي، رئي���س الصالون 
البحري، خالل ندوة حول مبادرة إنش���اء مركز 
تحكي���م دولي بحري في مص���ر، أن الصالون 
يقود حالًيا مبادرة إلنش���اء مركز تحكيم دولي 
بح���ري في مصر ، خاصة أنها تخلو من مركز 
تحكيم متخصص ف���ي فض املنازعات البحرية 
الدولية، حيث خسرت مصر مليارات الدوالرات 

بسبب التحكيم في العديد من القضايا.
وق���ال متولي، إنه ح���ان الوقت لوج���ود مركز 
تحكي���م بحري يكون محل ثق���ة دوليا ، ويكون 
مق���ره بورس���عيد ، لقربها من موان���ئ البحر 
املتوس���ط وقناة الس���ويس ، موضحا أن رؤية 
مرك���ز التحكي���م تق���وم علي تواج���د ٌمحكمني 
مصري���ني وأجانب خاص���ة اإلنجليز لخبراتهم 
الكبي���رة في قضايا التحكيم بجانب آخرين من 

كوريا ومالطا وقبرص.
وأش���ار رئيس الصالون إلي أن املركز سيكون 
جهاًزا مس���تقاًل ال يتبع الحكومة وينقس���م إلى 
ع���دة إدارات متخصص���ة في  كتاب���ة العقود 
والتدري���ب عل���ي صياغ���ة العقود ف���ي مصر 
وخارجه���ا وذل���ك بعد الحصول عل���ي موافقة 
رس���مية من الدولة، مشيرا إلى أنه جار البحث 
ع���ن  مم���ول للمركز مل���دة ال تقل ع���ن خمس 

سنوات؛ بهدف استمرارية العمل .
وقال إن الصالون البحري هو مؤسسة مجتمع 
مدني تم إش���هارها ف���ي 2021، ولكنها بدأت 
نش���اطها في 2012، وتس���تهدف نشر الثقافة 
البحرية بسبب تميز مصر بالعديد من الثروات 
البحرية من بترول وغاز طبيعي  وقناة السويس 
واملنطقة االقتصادي���ة للقناة التي تتطلب تفعيل 
تل���ك الث���روات من خ���الل بناء اس���طول قوي 
ومنصات عائمة، وتقديم خدمات اللوجستيات، 
موضًح���ا أن االقتصاد البحري هو مس���تقبل 
مصر  ويعد ش���عار العالم حاليا هو االقتصاد 

االزرق خالل عام 2023.
وكشف رئيس الصالون عن خطة الصالون في 
إعداد  مؤتمر »االقتص���اد األزرق«، بالتعاون 
مع املنظمة البحرية »IMO«، وبمشاركة دول 
عديدة علي رأسها الصني ودول أسيوية أخرى، 
وبمش���اركة عدد من موانئ البحر األحمر وذلك 
برعاي���ة رئيس ال���وزراء، موضًح���ا أن املؤتمر 
الدولي يس���تهدف دعم التنمية املس���تدامة من 

خالل زيادة االستثمارات البحرية.
وق���ال إن الصالون يجري حالَيا مش���روَعا مع 
كلي���ة اآلثار جامعة عني ش���مس خ���الل العام 

الج���اري لتوثي���ق الت���راث البح���ري املصري 
املمتد من 7500 عاَما، مش���يَرا  إلي أن مصر 
تملك أول مخطاف بح���ري في العالم ومتواجد 

باملتحف املصري.
وق���ال إن الصال���ون عقد العديد م���ن اللقاءات 
لدراس���ة مشروع تنش���يط الصادرات املصرية 
إلى إفريقيا، والوقوف علي مش���اكل التصدير  
بحضور مس���ئولني م���ن البن���وك واملصدرين، 
ومناقشة كيفية تحقيق  خطة الدولة في تحقيق 
صادرات ألفريقيا تصل إلى 100 مليار دوالر .
 وأوض���ح أن الصالون يعد مس���تودًعا  للفكر 
والخبرات حيث أخرج الصالون كتابا عن قناة 
السويس املاضي والحاضر واملستقبل بواسطة 
ع���دد من املؤرخ���ني املنضمني ال���ي الصالون، 
بجانب تقديم العديد من الدراس���ات إلى الدولة 
حول املوانئ الذكية وع���دم خصخصة املوانئ 

املصرية.
وبحسب رئيس الصالون فإن خسار مصر في 
التحكي���م البحري وصلت ل���� 22 مليار دوالر، 
الفًتا أن هذه االحصائية تمت بناء على دراس���ة 
أعدها باحث اقتصادي وبحري، رغم أن هناك 
قضايا غير مس���جلة تم فيها التسوية، مشيًرا 
أن هناك مجموع���ة من القضايا البد من إيجاد 
حلول لها ومناقش���ة أمورها والتحكيم البحري 

من ضمنها.
 وق���ال الدكتور حس���ن وجيه، أس���تاذ لغويات 
التف���اوض بجامعة جورج ت���اون، إن التفاوض 
يقابل العديد من العقبات بسبب تعدد الثقافات 
والتواصل معها، موضًحا أن عمليات التفاوض 
وف���ض املنازع���ات تتطلب فهم دقي���ق للغويات 
التفاوض من أهمها الحجج واملساومة والحوار 
والوس���اطة والتحكي���م، ضارًبا مث���ااًل بقضية 
»طابا« التي بدأت بحوار  بني الرئيس املصري 
الس���ادات واألمريكي كارت���ر، وانتهت في عهد 
الرئيس األس���بق مب���ارك بمش���اركة 24 فردا 
م���ن الكفاءات ألنهم أج���ادوا لغويات التفاوض 

والتواصل مع الجانب اآلخر.
وحذر الدكتور حس���ن من بنود التحكيم في 
العق���ود التجارية، موضح���ا أن مصر لديها 
استثمارات كثيرة مع الصني وتضع شروًطا 
ش���ديدة ببند التحكيم ف���ي العقود، ونجحت 
ف���ي الحصول علي مش���روعات بالكامل في 
اليونان وسيرالنكا بعد قضايا تحكيم بسبب 

تلك البنود .

 

صناعة النواب توافق على قانون 
تنظيم هيئة الثروة املعدنية.. 

و»املالية« تعترض

وافق أعضاء لجنة الصناعة في مجلس النواب، على مش���روع قانون 
تنظيم الهيئة العامة للثروة املعدنية، املقدم من النائب محمد إسماعيل 
عضو تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني، في الوقت الذي تحفظت 
في���ه وزارة املالية على القانون، وذلك خ���الل اجتماع لجنة الصناعة 

برئاسة معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال النائب محمد إس���ماعيل، مقدم مش���روع القان���ون، إن تحويل 
الهيئ���ة العامة للثروة املعدنية من هيئة خدمية إلى اقتصادية أمر مهم 
وحيوي لتطوير املنظومة، موضًحا أن مش���روع القانون يس���اعد في 
زيادة مس���اهمة قطاع الثروة املعدني���ة في ناتج الدولة من نصف في 

املائة إلى 6 أو %7.

دعم حكومى لالستثمار السعودي يف قطاعات مختلفة مبصر 
رئيس الوزراء يلتقي  مستثمرين  من اململكة .. ويؤكد :  حل مشكالت املستثمرين 

يبعث رسائل إيجابية ملجتمع األعمال يف الداخل واخلارج

»الصالون البحري« يقود مبادرة إنشاء مركز للتحكيم 
الدولي وتوثيق التراث خالل العام اجلاري

عق���د الدكتور مصطف���ى مدبولي، رئيس مجل���س الوزراء،   
اجتماعا مع مس���تثمرين س���عوديني في قطاع���ات مختلفة 
بالس���وق املصري���ة؛ لالس���تماع إل���ى مطالبه���م وخططهم 
لالس���تثمار في مص���ر، وحل مش���كالتهم، وذلك بحضور، 
الدكتور  عاصم الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية، والس���فير أس���امة بن أحمد نقلي، سفير اململكة 
العربية الس���عودية لدى مصر،  و بن���در بن محمد العامري 
رئيس جمعية رجال األعمال املصريني السعوديني،  و حسام 
هيب���ة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تثمار واملناطق 
الح���رة، والل���واء  محمد عصام، مس���اعد وزير اإلس���كان 
لش���ئون قطاع مكتب الوزير، والدكت���ور وليد عباس، معاون 
وزير اإلسكان لش���ئون هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة، 

ومسئولي الجهات املعنية.
واس���تهل رئيس ال���وزراء االجتم���اع بتأكي���د األهمية التي 
توليها الدولة املصرية للوقوف على مطالب وحل مش���كالت 
املس���تثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية لالستثمارات سواء 
املحلية أو األجنبية منها، قائ���ال: حرصت اليوم على مقابلة 
مجموعات من املستثمرين السعوديني العاملني في القطاعات 
املختلفة؛ بغرض العمل على حل مش���كالتهم، وهو ما يبعث 
رسائل إيجابية ملجتمع األعمال في الداخل والخارج، ويؤكد 

اهتمامنا بدعم املشروعات في القطاعات املختلفة.  
م���ن جانبه  قال الس���فير  أس���امة بن أحمد نقلي، س���فير 
اململكة العربية الس���عودية لدى مصر، موجها حديثه لرئيس 
الوزراء: نش���كركم نيابة عن جميع املس���تثمرين السعوديني 
املوجودي���ن الي���وم، على التواصل واالس���تجابة الس���ريعة 
واملس���تمرة لعقد مثل هذه االجتماعات، وهو ما يعكس مدى 
حرصك واهتمامك، وكذا اهتمام الحكومة باالستماع ملطالب 

املستثمرين السعوديني، وحل مشكالتهم.
مذكرة تفاهم 

من ناحية أخري ، شهد املهندس  أحمد سمير وزير التجارة 
والصناعة توقيع مذكرة تفاه���م بني مركز تحديث الصناعة 
ومجموعة العبيكان لالس���تثمار الس���عودية به���دف تعزيز 
التعاون ف���ي مجاالت التحول الرقم���ي والدعم التكنولوجي 
ملواكب���ة الث���ورة الصناعية الرابعة، وق���ع االتفاق املهندس/ 
محم���د عبد الكريم املدير التنفي���ذي ملركز تحديث الصناعة 
واملهندس  عب���د اهلل العبيكان الرئي���س التنفيذي ملجموعة 

العبيكان لالستثمار. 
وق���ال الوزير إن هذا االتف���اق يأتي في إطار حرص الوزارة 
على االرتقاء بتنافس���ية الصناعة املصرية و دعم االستثمار 
في االنش���طة الصناعي���ة املختلفة وبما يس���هم في تحقيق 
التنمي���ة االقتصادية املس���تدامة ومواكبة تط���ورات الثورة 
الصناعي���ة الرابعة، مش���يرًا إلى أن االتف���اق يعكس توجه 
الوزارة  نحو ترس���يخ أس���س التحول الرقم���ي في القطاع 

الصناعي بما يتماش���ى م���ع توجهات الدول���ة ورؤية مصر 
2030 في هذا الصدد.

وم���ن جانبه أوض���ح املهن���دس/ محمد عبد الكري���م املدير 
التنفي���ذي ملركز تحدي���ث الصناعة أن الجانب���ني اتفقا على 
تطوير التعاون العملي واالستش���اري املش���ترك للمساهمة 
في دعم توجه الصناعة املصرية للتحول الرقمي واستخدام 
أح���دث األس���اليب والتكنولوجيا للث���ورة الصناعية الرابعة 
مل���ا لهذه التطبيقات من قدرة عل���ى تعزيز النمو االقتصادي 
وزيادة تنافس���ية القطاع الصناعي مقارنة بالطرق التقليدية 
حيث تعد هذه املذكرة إطارًا لبرامج تعاونية مستقبلية، الفتًا 
إلى أن االتفاق يس���تهدف تحقيق التحول الرقمي من خالل 
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وعمل دراسات مجانية 
وتقديم توصي���ات ومقترحات لتطوي���ر وتحديث الصناعات 
خاصة الصغيرة واملتوسطة التي تقع في نطاق مركز تحديث 

الصناعة في مختلف املحافظات.
وبدوره أكد املهندس  عب���د اهلل العبيكان الرئيس التنفيذي 
ملجموعة العبيكان لالس���تثمار حرص املجموعة على تعزيز 
أطر التعاون م���ع املركز لدوره الهام في النهوض بالصناعة 
املصري���ة بمختل���ف قطاعاتها وتعزي���ز القدرة التنافس���ية 

للصناعة بالسوقني املحلي والخارجي. 
واردات 

يذكر أن إحصائيات التبادل التجاري بني مصر والسعودية 
رص���دت وج���ود اململكة في مقدمة ال���دول املصدرة ملصر ، 
حيث ارتفعت الواردات اإلجمالية ملصر بنسبة بسيطة خالل 
ال� 10 أش���هر األولى من ع���ام 2022، حي���ث بلغت القيمة 
اإلجمالي���ة للواردات نحو 80.7 ملي���ار دوالر خالل ال� 10 
أش���هر األولى من عام 2022، بينما كانت نحو مقابل 72.6 
مليار دوالر خالل نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 

8.1 مليار دوالر، وبنسبة ارتفاع قدرها %11.1.
ووفق���ا لبيانات الجهاز املركزي للتعبئ���ة العامة واإلحصاء، 
فهن���اك 10 دول ج���اءت ف���ي ص���دارة ترتيب ال���دول التي 
استوردت منها مصر خالل تلك الفترة، وجاء  في مقدمة تلك 
الدول الصني بقيمة 12.4 مليار دوالر ، وتلتها  الس���عودية 
بقيمة 6.9 مليار دوالر ، ثم أمريكا بقيمة 6.1 مليار دوالر ، 
والهند  بقيمة 3.7 مليار دوالر ، ثم أملانيا بقيمة 3.4 مليار 
دوالر ، وروس���يا بقيم���ة 3.3 ملي���ار دوالر ، و تركيا بقيمة 
3.2 ملي���ار دوالر ، ثم البرازيل بقيم���ة 3.1 مليار دوالر ، 
و إيطالي���ا بقيمة 2.8 ملي���ار دوالر ، وأخيرا  الكويت بقيمة 

2.7 مليار دوالر.
وكان���ت الص���ادرات املصرية قد ش���هدت ارتفاعا بنس���بة 
23.3% خالل ال�10 أش���هر األولى من عام 2022، لتسجل 
42.8 ملي���ار دوالر، مقاب���ل 34.7 مليار دوالر خالل نفس 

الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دوالر

أ ش أ
أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون املصريني بالخارج، 
س���ها جن���دي، أن ال���وزارة تعمل بالتنس���يق مع كافة 
الجهات املعنية إلطالق أول تطبيق إلكتروني للمصريني 
في الخ���ارج يربط بينه���م وبلده���م األم، ويوفر جميع 
الخدمات الت���ي تقدمها مصر ملواطنيه���ا في الخارج، 
مؤكدة أن فكر الجمهورية الجديدة يقوم على املشاركة 
ب���ني الحكومة واملنظم���ات الحكومي���ة، ووضع املواطن 

أولوية قصوى للحكومة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الثالثاء املاضي ، في الجلسة 
االفتتاحية للندوة املش���تركة بني الجامعة العربية وبني 
مركز “املس���لم” للدع���م االجتماع���ي واالندماج التي 
انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية بعنوان “التحديات 
التي تواجه األس���رة العربية املهاج���رة مقاربة ثقافية- 

كندا نموذًجا«.
وأوضح���ت الوزيرة أنه يجري العمل على هذا التطبيق 
بالتعاون مع وزارة االتصاالت بحيث يكون هذا التطبيق 
عل���ى هات���ف كل املصريني بالخ���ارج، ويتي���ح جميع 
الخدم���ات واملحفزات التي تقدمها مصر للمواطنني في 

الخارج.
وقال���ت الوزيرة س���ها جندي إن مصر تط���رح العديد 
م���ن املبادرات للمصري���ني بالخ���ارج، لربطهم بالوطن 
األم، منها تقديم أس���عار خاصة للشقق سكنية وتذاكر 
طيران، وهناك مبادرة بدأت مؤخرًا باستيراد سيارات 
لصال���ح املصري���ني املقيم���ني بالخارج ، بتس���هيالت 

جمركي���ة، عضويات مؤقتة في بع���ض النوادي، وهناك 
اهتم���ام بتعليم أبناء املصريني ف���ي الخارج، من خالل 
مدارس املسار املصري في الخارج للجاليات ملن يحب 

أن يدرس في الخارج باملنهج املصري.
وش���ددت وزيرة الدولة للهجرة على أن املواطن العربي 
ف���ي قلب أي عملية تنمية في أي مجتمع من مجتمعاتنا 

العربية.
واستعرضت جهود وزارة الهجرة للربط بني املهاجرين 
ومص���ر، والربط بني التنمية والهجرة، مش���يرة إلى أنه 
على خالف مش���كلة هج���رة العق���ول أو نزيف العقول 
س���واء املصرية أو العربية إلى الخ���ارج نرى ضرورة 
تحقيق ربط قوي بني الهجرة وعملية التنمية واالستفادة 

من الهجرات بشكل إيجابي في عملية التنمية.

وزيرة الهجرة: نعمل مع اجلهات املعنية إلطالق تطبيق 
إلكتروني لتوفير اخلدمات للمصريني باخلارج

دافوس 2023 .. اقتصاد عاملي مأزوم وحضور مصري قوي 

وس���ط وض���ع م���أزوم لالقتصاد العامل���ي ، عقدت 
فعالي���ات  املنتدى االقتص���ادي العاملي “دافوس” 
فى سويس���را ، خالل الفترة من 17 إلي 20 يناير 
الجاري ، و تعهدت أورس���وال فون دير الين، رئيسة 
املفوضية األوروبية، بمواصلة دعم أوكرانيا ، مؤكدة 

أن االتحاد األوروبي متماسك في هذا الصدد.
أضاف���ت دي���ر الين، خ���الل املنت���دى االقتصادي 
العاملي، إن أوروبا اتخ���ذت خطوات فاعلة لخفض 
أس���عار الطاق���ة ، وتقليل اعتماده���ا على واردات 
الطاقة الروس���ية، كاش���فة ع���ن أن أوروب���ا تعزز 
خطواتها نحو االس���تثمار أكثر في الطاقة النظيفة، 
م���ن خ���الل تعزي���ز إنت���اج التكنولوجي���ا النظيفة 

الجديدة.
وبالتزام���ن مع انطالق فعالي���ات املنتدي الدولي ، 
ذكرت وكالة أنباء “أسوش���يتد ب���رس” األمريكية 
أن املش���اركني فى املنتدى االقتصادي العاملي فى 
مدينة دافوس السويسرية يواجهون صراًعا عاملًيا 
محتدًما ُيهيمن عليه األزمة العس���كرية بني روسيا 
وأوكراني���ا واله���زات املتتالية في أس���واق الغذاء 

والوقود في جميع أنحاء العالم . 
وقالت الوكالة - في سياق تقرير أعدته حول فعاليات 
داف���وس 2023 - إن فرق األمن ومجموعات تطهير 
الشوارع من الثلج انتش���رت  صباح اليوم  األول 
في دافوس بينما نزلت الس���يدة األولى األوكرانية 
أولينا زيلينس���كا ومئات من املسئولني الحكوميني 
وعمالق���ة الش���ركات واألكاديميني والنش���طاء من 
جميع أنحاء العالم إل���ى املدينة التي وصفت بأنها 
األعل���ى في أوروبا للتجمع الش���توي التقليدي في 

دافوس. 
وأضاف���ت أنه بينما يواجه املش���اركون في دافوس 
صراًعا عاملًيا، تجلت في جوهره تداعيات العمليات 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي أودت بحياة 
اآلالف م���ن املدنيني وتش���ريد املاليني وأحدثت هزة 
في أس���واق الغذاء والوقود في جميع أنحاء العالم، 
ازداد الش���عور باإلحباط بش���أن كيفي���ة رأب هذا 

الصدع ووقف سفك الدماء في العالم.
مشاركة مصرية 

من ناحية أخري ، استهلت الدكتورة رانيا املشاط، 
وزيرة التع���اون الدولي، مش���اركاتها في فعاليات 
منتدى دافوس 2023، باملشاركة في إطالق مبادرة 
»تحفيز الش���راكة بني املنظم���ات غير الهادفة للربح 
والقطاع���ني الحكوم���ي والخاص لزي���ادة تمويالت 
العمل املناخي«- وذلك خالل الجلس���ة الرئيس���ية 
الت���ي ُعق���دت بمش���اركة بورجي برن���دي، رئيس 
املنت���دى االقتصادي العاملي، وجون كيري، املبعوث 
الرئاس���ي األمريكي للمناخ، ومارك كارني، رئيس 
تحالف جالس���جو املالي GFANZ، وديس���موند 
كويك، الرئيس التنفيذي ملؤسسة تيماسيك ترست، 
ورج���ل األعمال بدر جعفر، ورئيس ش���ركة الهالل 
للمش���روعات- وأدارت الجلس���ة جيم هواي، املدير 
التنفي���ذي ملركز الطبيع���ة واملناخ التاب���ع للمنتدى 

االقتصادي العاملي.
وفي كلمتها أكدت »املش���اط«، أن تغير املناخ يعد 
تحدًي���ا عاملًي���ا والبد م���ن توحيد الجه���ود وتعزيز 
االلتزام بالعمل املناخي من خالل العمل املش���ترك 
ب���ني األطراف ذات الصلة واس���تغالل كافة املوارد 
املتاحة لحشد التمويالت لتحقيق التحول األخضر، 

مش���يرة إلى أهمية دور املنظمات غير الهادفة للربح 
واملوارد املتاحة لديها في تحفيز العمل املناخي من 
خالل الشراكة سواء مع القطاع الخاص أو القطاع 
الحكومي لحشد االس���تثمارات املطلوبة واملساعدة 

في تدفق رؤوس األموال.
وأوضح���ت »املش���اط«، أنه خالل ع���ام 2021 تم 
توجي���ه نحو 2% من موارد املنظم���ات غير الهادفة 
للرب���ح للعم���ل املناخي ما ب���ني 7.5-12.5 مليار 
دوالر للمس���اعدة في جهود التخفيف من تداعيات 
التغيرات املناخية بينما اتاحت هذه املنظمات موارد 
ُتقدر بنحو 810 ملي���ار دوالر، مؤكدة أن املنظمات 
غي���ر الهادفة للرب���ح يمكن أن تلع���ب دوًرا محفًزا 
للعمل املناخي من خ���الل مواردها املتاحة لتمويل 
املشروعات مرتفعة املهاطر، وكذلك الخبرات الفنية، 
وانفتاحها على شبكات واسعة من الجهات الفاعلة 
بما يحفز القطاع الخاص للعب دور أكبر في تمويل 

املناخ.
وتطرقت، إلى »دليل شرم الشيخ للتمويل العادل«، 
 ،COP27 الذي تم إصداره خ���الل مؤتمر املناخ
كأحد املبادرات التابعة للرئاس���ة املصرية للمؤتمر، 
وال���ذي يتضمن مبادئ وتوصيات واضحة بش���أن 
قي���ام كل طرف م���ن األط���راف ذات الصلة بدوره 
لتحفيز العمل املناخي، وتس���ليط الضوء على دور 
املنظمات غير الهادفة للربح في هذا الشأن، منوهة 
ب���أن الدليل يؤكد على ضرورة التنس���يق بني بنوك 
التنمية ُمتعددة األطراف والجهات األخرى املقدِّمة 
لرؤوس األموال مثل القطاع الخاص واملؤسس���ات 
الخيرية من أجل تحفي���ز توفير املوارد املالية على 

نطاق واسع.
ولفتت »املش���اط«، إل���ى أهمية أن يتي���ح القطاع 
الخ���اص واملنظم���ات غير الهادف���ة للربح مصادر 
إضافي���ة لتموي���ل إل���ى جان���ب الخب���رات الفنية، 
والتع���اون مع القطاع الحكوم���ي، بما يعزز القدرة 
عل���ى الصمود أم���ام تداعيات التغي���رات املناخية 
والتحول من التعهدات إلى التنفيذ من خالل حشد 
املوارد املالية، مش���يرة أيًض���ا إلى ضرورة أن يتم 

توجيه هذه املوارد بش���كل أكبر لجهود التكيف مع 
التغيرات املناخية التي ال تحظى بالقدر الكافي من 

التمويالت.
وأوضحت، أنه في ضوء الرئاس���ة املصرية ملؤتمر 
املن���اخ COP27، فقد اس���تحوذت املنظمات غير 
الهادف���ة للرب���ح عل���ى ج���زء كبير من املناقش���ات 
والفعاليات بني املجتمع الدولي ملناقش���ة دورها في 
دفع العمل املناخي، كما أن الحوار العاملي املُستمر 
ح���ول هيكلة مؤسس���ات التموي���ل الدولية يتضمن 
ه���ذه املنظمات كفاعل رئيس���ي في حش���د املوارد 
واالس���تثمارات الالزمة لدفع جهود التنمية والعمل 

املناخي.
ولفت���ت إل���ى أن املنص���ة الوطني���ة للمش���روعات 
الخضراء برنام���ج »ُنَوفِّي«، ال���ذي أطلقته مصر 
منتص���ف 2022 وت���م توقي���ع خطاب���ات النواي���ا 
واالتفاقيات املتعلقة به خ���الل مؤتمر املناخ، يعمل 
على حش���د آلي���ات التموي���ل املختلف���ة من خالل 
ش���ركاء التنمية والقطاع الخاص وأيًضا املنظمات 
غي���ر الهادفة للربح لتحفيز طم���وح العمل املناخي 
في مصر، الفتة إل���ى أن العام الجاري وفي ضوء 
رئاس���ة مصر ملؤتمر املناخ COP27، سيش���هد 
العديد من التطورات بشأن تنفيذ ما جاء ف »دليل 
شرم الش���يخ للتمويل العادل« من توصيات تتعلق 
بتشجيع دور املنظمات غير الهادفة للربح في تمويل 
املن���اخ، إلى جانب تعزيز التعاون مع هذه املنظمات 

لتمويل مشروعات برنامج »ُنَوفِّي«.
كما التقت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التعاون 
الدولي، أوديل رينو باس���و، رئيسة البنك األوروبي 
إلع���ادة اإلعم���ار والتنمي���ة، في ض���وء املباحثات 
املس���تمرة بني الجانب���ني والعالق���ات الوطيدة بني 
الحكومة والبنك األوروبي، لتحفيز مشاركة القطاع 
الخاص في التنمي���ة من خالل التمويالت اإلنمائية 
امليس���رة؛ حيث أش���ادت وزيرة التع���اون الدولي، 
بالتع���اون الوثيق م���ع البنك خ���الل العام املاضي 
والذي نتج عنه العديد من محاور التعاون من بينها 
إقرار االستراتيجية القطرية املشتركة بني الجانبني، 

وإطالق املنص���ة الوطنية للمش���روعات الخضراء 
برنامج “ُنَوفِّي”، والذي يقوم البنك بدور الش���ريك 
الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، بهدف 
حش���د التمويالت التنموية إلى جانب اس���تثمارات 
القط���اع الخ���اص، وتوقيع العديد م���ن االتفاقيات 

الهامة الدافعة للتحول األخضر في مصر.
كم���ا تطرق اللق���اء بني الجانبني إل���ى بحث املوقف 
الحال���ي ملحفظة التع���اون اإلنمائي ب���ني الجانبني 
واملتابعة على ما تحق���ق على مدار الفترة املاضية، 
وبحث الخطوات املس���تقبلية في ضوء استراتيجية 
التعاون 2022-2027، واستكش���اف سبل تحفيز 
التموي���ل املختل���ط الذي يع���زز مش���اركة القطاع 

الخاص في جهود التنمية.
و عق���دت الدكتورة رانيا املش���اط، وزي���رة التعاون 
الدول���ي، اجتماًعا مع أكس���يل فان تروس���تنبرج، 
املدي���ر املنتدب لش���ؤون العمليات بالبن���ك الدولي، 
حيث ناقش اللقاء العالقات املشتركة بني جمهورية 
مصر العربي���ة ومجموعة البنك الدولي، ودور البنك 
ف���ي التعاون م���ع الحكومة لتحفيز جه���ود تحقيق 
التنمية املس���تدامة، ودعم اإلصالحات االقتصادية 

والهيكلية.
كم���ا التق���ت وزي���رة التع���اون الدول���ي، ريبي���كا 
جرينس���پان مايوفيس، األمني الع���ام ملؤتمر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، حيث تم بحث 
سبل تعزيز التعاون املش���ترك، كما أشادت وزيرة 
التع���اون الدول���ي بالتعاون املثمر م���ع )أونكتاد(، 
على م���دار العام املاضي في إعداد “دليل ش���رم 
الش���يخ بالتمويل العادل”، الس���يما على مستوى 
عدال���ة االتفاقي���ات التجارية الدولية، مش���يرة إلى 
 COP27 أن الدلي���ل تم إصداره في مؤتمر املناخ
كأحد مبادرات الرئاس���ة املصرية للمؤتمر، والذي 
يعزز جهود األطراف ذات الصلة لحشد التمويالت 
املناخي���ة وتعزيز التح���ول األخضر وس���د فجوة 
تموي���ل املن���اخ عاملًيا الس���يما في ال���دول النامية 

واالقتصاديات الناشئة.
ومن ب���ني اللق���اءات الثنائي���ة التقت “املش���اط”، 
مس���عود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، أحد 
مراك���ز الفك���ر واألبح���اث الدولية، وال���ذي يعمل 
عل���ى خفض حدة الفقر ودعم جه���ود التنمية على 
مستوى العالم، لتحسني مستوى املعيشة من خالل 
البحوث االقتصادية التي تعزز فاعلية السياس���ات 
االقتصادية، ويعمل املركز في العديد من املجاالت 
من بينها سياس���ات الرعاية الصحي���ة، والتعليم، 

وتمويل التنمية املستدام.
من ناحية أخ���رى التقت الدكتورة رانيا املش���اط، 
وزيرة التعاون الدولي، أندرو ستير، رئيس صندوق 
بيزوس ل���ألرض  Bezos Earth Fund، وذلك 
في ضوء املباحثات املس���تمرة م���ع املنظمات غير 
الهادفة للربح، بهدف تحفيز دورها في دعم جهود 
التنمي���ة والعم���ل املناخي، الفتة إل���ى أن املنظمات 
غي���ر الهادفة للربح تمتلك م���وارد ضخمة ويمكنها 
لع���ب دور مح���وري ف���ي تحفيز القط���اع الخاص 
في تمويل املش���روعات املناخية ف���ي الدول النامية 
واالقتصاديات الناش���ئة من خ���الل خبرات الدعم 

الفني واملوارد املالية.
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وائل خطاب

البورصة تربح نحو 32.5 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع 
املاضي.. وخبراء يتوقعون استمرار األداء اإليجابي

ارتفع املؤش���ر الرئيس���ي للبورصة املصري���ة »إيجى إكس 
30« بنس���بة 3.31% ليغل���ق عن���د مس���توى 16065.98 
نقطة، خالل جلس���ات األس���بوع املاضي، ثالث أسبوع في 
عام 2023، وصعد مؤش���ر األس���هم الصغيرة واملتوس���طة 
»إيجى إكس 70 متس���اوى األوزان«، بنسبة 6.79% ليغلق 
عند مس���توى 2997.81 نقطة، وسجل مؤشر »إيجى إكس 
100 متس���اوى األوزان« صعوًدا بنح���و 5.31% ليغلق عند 
مس���توى 4459.75 نقطة، وسجل مؤشر »إيجى إكس 30 
محدد األوزان« صعوًدا بنحو 2.19% ليغلق عند مس���توى 
19504.99 نقطة، وزاد مؤش���ر تميز بنسبة 0.85% ليغلق 

عند مستوى 3542.60 نقطة.
 رأس املال السوقي

وربح رأس املال الس���وقي للبورصة املصري���ة، نحو 32.5 
ملي���ار جنيه، ليغل���ق عند مس���توى 1052.9 تريليون جنيه، 
بنس���بة نم���و 3.2%، وصعد رأس املال الس���وقي للمؤش���ر 
الرئيس���ي من 675.3 ملي���ار جنيه إل���ى 692 مليار جنيه، 
بنس���بة نمو 2.5%، وزاد رأس املال ملؤشر األسهم الصغيرة 
واملتوس���طة من 181.6 مليار جنيه إلى 190.2 مليار جنيه 

بنسبة نمو %4.7.
كما ارتفع رأس املال ملؤشر األوسع نطاًقا من 856.9 مليار 
جنيه إلى 882.2 مليار جنيه بنس���بة نمو 3%، وصعد رأس 
املال الس���وقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 

مليار جنيه بنسبة نمو %1.1.
 إجمالى قيمة التداول

وبالنس���بة للتداول تراجع إجمالي قيم���ة التداول بالبورصة 
املصرية إل���ى 17 مليار جنيه خالل األس���بوع املاضي، في 
حني بلغت كمية التداول نحو 3.787 مليار ورقة منفذة على 
425 أل���ف عملية، وذلك مقارن���ة بإجمالي قيمة تداول قدرها 
28.1 ملي���ار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.304 مليار ورقة 

منفذة على 348 ألف عملية خالل األسبوع قبل املاضي.
أما مؤش���ر تميز، بلغ إجمالي قيمة الت���داول به نحو 11.6 
مليون جنيه، وبلغت كمي���ة التداول 38.7 مليون ورقة منفذة 
عل���ى 1368 عملية خالل األس���بوع املاضي، واس���تحوذت 
األس���هم عل���ى 84.43% م���ن إجمالي قيمة الت���داول داخل 
املقص���ورة، فى ح���ني مثلت قيم���ة التداول للس���ندات نحو 

15.57%، وفًقا للتقرير األسبوعي للبورصة املصرية.
ووزعت إجماليات التداول للش���ركات املدرجة في مؤش���رات 
البورصة بني 9.2 مليار جنيه باملؤش���ر الرئيس���ي للبورصة 
بحجم تداول 1.13 مليار ورق���ة مالية منفذة، وعدد عمليات 
204.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول ب�«إيجى إكس 70« 
نح���و 3.7 مليار جنيه، بحجم ت���داول 1.9 مليار ورقة مالية 
منفذة م���ن خالل 165.2 ألف عملية، وبلغ���ت قيمة التداول 
ب�«إيج���ى إكس 100« نح���و 13 مليار جني���ه بحجم تداول 
3.01 مليار ورقة مالية منفذة من خالل 369.4 ألف عملية.

إجمالي التعامالت
وس���جلت تعام���الت املصريني نس���بة 82.8% من إجمالي 
التعام���الت عل���ى األس���هم املقي���دة بالبورص���ة املصرية، 
واستحوذ األجانب على نسبة 11.1%، والعرب على %6.7، 
وذلك بعد اس���تبعاد الصفقات، وسجل األجانب صافي بيع 
بالبورصة املصرية بقيمة 33.8 مليون جنيه، وسجل العرب 
صاف���ي بيع بقيمة 91.7 مليون جنيه، وذلك بعد اس���تبعاد 

الصفقات.
ومثلت تعامالت املصريني 83.7% من قيمة التداول لألسهم 
املقيدة منذ أول العام بعد اس���تبعاد الصفقات، بينما سجل 
األجان���ب 8.4%، وس���جل العرب 7.9%، وس���جل األجانب 
صافى بيع بالبورصة املصرية منذ بداية العام بقيمة 292.3 
مليون جنيه، فيما اس���تمر العرب بتسجيل صافي بيع بنحو 

6.1 مليون جنيه، وذلك على األس���هم املقيدة بعد اس���تبعاد 
الصفقات منذ بداية العام.

شهادات اإليداع الدولية
وكش���ف تقرير البورص���ة املصرية األس���بوعي عن أرصدة 
الش���ركات من شهادات اإليداع الدولية حتى نهاية األسبوع 
املاضي، إذ تراجع رصيد ش���هادات إي���داع البنك التجاري 
الدول���ي إلى 299.173 ملي���ون ش���هادة، واملجموعة املالية 
هيرميس القابضة إلى 293.230 مليون ش���هادة، واملصرية 

لالتصاالت إلى 169.818 مليون شهادة 
واستقر رصيد شهادات إيداع كاًل من مدينة نصر لإلسكان 
والتعمير عند 582.913 مليون شهادة، واإلسكندرية للزيوت 
املعدني���ة- أم���وك عن���د 402.169 مليون ش���هادة، وإيديتا 
للصناعات الغذائية عند 118.895 مليون شهادة، وجي بي 
أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 

مليون شهادة.
خبراء يتوقعون استمرار األداء اإليجابي

وصف خبراء في االقتصاد وسوق املال قيام البنك املركزي 
بتحرير س���عر الصرف بأنه خطوة جريئة، أسهمت فى بدء 
مرحلة التعافي، وزيادة معدالت النش���اط االقتصادي، وهو 
ما ظهر جلًيا في مؤش���رات البورصة التي شهدت معدالت 

قياسية.
وقال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة املصرية، 
إن تحرير سعر الصرف أسهم في ارتفاع معدالت السيولة 
خالل الفترة املاضية، مش���يًرا إلى أن املؤش���ر الرئيس���ى 
للبورصة ارتفع بنسبة 32.8% منذ بداية أغسطس املاضي، 
بالتزامن مع ارتفاع قيم وأحجام التعامالت بمتوس���ط 1.6 

مليار جنيه يومًيا.
وأض���اف رئيس البورصة، أن تحرير س���عر الصرف أدى 
كذلك الرتفاع املؤش���ر الثانوى )إى جى إكس 70 متساوى 
األوزان( بنسبة بلغت 30% خالل نفس الفترة، التى شهدت 
جوالت ترويجية لجذب مزيد من االس���تثمارات لسوق املال 

املصرية، فى خطوة مهمة لتحسن مناخ االستثمار. 
وأكد محمد حسن، العضو املنتدب واملدير التنفيذي لشركة 
بلوم مصر لالس���تثمارات املالية، إن الس���وق يترقب دخول 
اس���تثمارات أجنبي���ة في الفت���رة املقبلة خاص���ة من دول 
الخليج، موضًحا أن ترقب ضخ هذه السيولة سبب رئيسي 

في الحركة اإليجابية للسوق حالًيا.
وأش���ار حسن، إلى أن أهم القطاعات األساسية املستهدفة 
إلتمام اس���تحواذات عليها تش���مل العقارات والتكنولوجيا 

والخدمات املالية والبتروكيماويات واألسمدة.
وأوضح، أن أداء املؤشر الرئيسي أفضل من األيام السابقة 
ويرجع ذلك لحركة األس���هم القيادية ورجح اس���تهدافه في 

الفترة املقبلة مستوى 16000 نقطة ثم 16400 نقطة.

قال أس���امة ش���وقي، رئي���س جهاز تنمي���ة مدينة 
الوراق الجديدة، بأنه تم إجراء القرعة العلنية ل�28 
وحدة سكنية بديلة بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر 
الجديدة، لس���كان جزيرة ال���وراق، الذين اختاروا 
وح���دات س���كنية بديلة، وتم تس���ليم املس���تحقني 
خطابات التخصيص، موضح���ا بها رقم العمارة 
ورقم الوح���دة واملنطقة، وذلك تنفي���ًذا لتوجيهات 
الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلس���كان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية، بتيس���ير إجراءات التعامل 
مع أهال���ي جزيرة ال���وراق، وكذا توفي���ر البديل 

املناسب والرضائي ألهالي الجزيرة.
وأض���اف رئيس جهاز ال���وراق الجديدة، أن هذه 
القرعة هي القرعة الخامس���ة والعش���رون ملحور 
الوح���دات البديلة ألهالي الوراق وتم التعامل حتى 
اآلن عل���ى ملفات 334 اس���رة مم���ن وافقوا على 
خي���ار الوحدات البديلة، الفتًا إلى انه س���يتم بعد 
االنتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم 
الوحدات البديلة، التنس���يق م���ع وزارة التضامن 
االجتماع���ى، لتأثي���ث وتجهيز الوح���دات البديلة 

للمنتقلني باملجان.
وأوض���ح أنه تم بدء إج���راء القرع���ة العلنية على 

الوح���دات االولي بمدينة حدائ���ق أكتوبر، تال ذلك 
االقتراع عل���ى الوحدات الس���كنية البديلة بمدينة 
أكتوبر الجديدة، حيث اقدم املس���تفيدون بأنفسهم 
على اختيار أوراق االقت���راع املدون بها تفاصيل 
تش���مل أرقام الوح���دات والعم���ارات، مضيفًا أن 
الوحدات البديلة بمس���احة 90 مترًا مربعا نموذج 

3 غرف وصالة.
ونوه رئي���س الجهاز إلى أنه عق���ب إجراء القرعة 
ينتقل أهالي جزيرة الوراق يرافقهم مسئولو جهاز 
م���دن الوراق الجدي���دة وحدائق أكتوب���ر وأكتوبر 
الجديدة، ملعاينة أماكن العمارات والوحدات املبينة 
بخطابات التخصيص، ويتم التأكيد على تالفي أي 

مالحظات بالوحدات أثناء عملية التسليم.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 
ال���وراق الجديدة، أنه ج���ار تنفيذ عدد من األبراج 
السكنية )اإلسكان البديل( بمدينة الوراق الجديدة 
بنس���ب تنفيذ متقدمة، ملن يرغب من الس���كان في 
العودة إلى الجزيرة بع���د تطويرها، بجانب تنفيذ 

مختلف األعمال لتطوير جزيرة الوراق.

استعراض تفاصيل القرعة العلنية لوحدات بديلة لسكان جزيرة 
الوراق مبدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر اجلديدة
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