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املصرف املتحد ينضم لتطبيق 
»انستاباي« .. و يقدم حزمة من 

اخلدمات الرقمية اللحظية

البنك التجاري الدولي ينجح 
يف إمتام 11 إصداًرا لسندات 
التوريق والسندات اإلسمية

4/5       صـــــــبنوك وتمويل

أعط���ى الدكتور محمد معيط وزير املالية، توجيهاته 
إلى الش���حات غت���وري رئيس مصلح���ة الجمارك 
بضرورة تعظيم جهود اإلس���هام الفعال في تسريع 
إج���راءات فض منازعات االس���تثمار؛ بما ُيس���هم 
في تحفيز االس���تثمار املحل���ي واألجنبي، لتحقيق 
املس���تهدفات االقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود 
توطني الصناعة، وآلي���ات زيادة معدالت اإلنتاجية، 
عل���ى نحو يس���اعد في تعظي���م مش���اركة القطاع 
الخاص في املشروعات القومية والتنموية؛ باعتباره 
قاطرة النمو، وتحسني تنافسية الصادرات املصرية 
في األسواق العاملية من خالل تخفيف األعباء، ومن 
ث���م خفض تكاليف عملية اإلنتاج بقدر اإلمكان، في 

ظل األزمة االقتصادية العاملية الراهنة.
أك���د الوزي���ر، أنن���ا نس���تهدف التس���وية الودية 
للمنازعات للتيس���ير على مجتمع األعمال وتحفيز 

اإلنتاج املحلي، وتذليل العقبات أمام املس���تثمرين، 
وتس���ريع وتيرة اإلج���راءات، والتعام���ل اإليجابي 
الف���وري م���ع أي تحدي���ات تط���رأ عل���ى املنظومة 
الجمركية، على نحو يؤدى إلى تشجيع التوسع في 
األنشطة االقتصادية، وتعزيز بنية االقتصاد الكلى، 

وتحقيق النمو االقتصادي الغنى بالوظائف.
من جانبه ، قال الش����حات غتوري رئيس مصلحة 
الجم����ارك، إن����ه ت����م إنش����اء وح����دة متخصصة 
بمصلحة الجم����ارك؛ ملتابعة موضوع����ات اللجنة 
الوزارية لفض منازعات االستثمار، حيث تختص 
بحضور جلس����ات األمانة الفني����ة للجنة الوزارية 
لفض منازعات االس����تثمار، على نحو ُيس����هم في 
تسهيل اس����تيفاء البيانات واملستندات من املنافذ 
الجمركية بما يضمن س����رعة البت في املنازعات، 
ومتابع����ة تنفيذ ق����رارات اللجن����ة الوزارية لفض 
منازعات االس����تثمار املعتمدة من مجلس الوزراء 

مع كل املواقع الجمركية.

أعلن املهن���دس إبراهيم العرب���ي، رئيس االتحاد 
الع���ام للغرف التجاري���ة ورئيس غرف���ة القاهرة، 
اس���تمرار الض���خ اليوم���ي لكل الس���لع لضمان 
توافره���ا بمع���دالت أعل���ى من معدالت الس���حب 
اليومي بكل منافذ معارض أهال رمضان )املواطن 
أوال( على مس���توى جمي���ع املحافظات، مؤكدا أن 

املعارض تشهد هذا العام إقباال غير مسبوق.
وتلق���ى املهندس إبراهيم العربي، تقريرا من لجان 
متابعة األسواق باتحاد الغرف التجارية، والغرف 
التجارية باملحافظات، توضح حركة البيع اليومية، 
ومعدالت س���حب البضائع واإلقبال اليومي الذي 

تشهده املنافذ ومتوسط أسعار بيع السلع.
وش���مل التقرير مجموعة من الصور والفيديوهات 
توضح حرك���ة الزيارات اليومي���ة ملنافذ معارض 
أهال رمضان كما ش���مل قائمة بمتوس���ط أسعار 
بيع الس���لع االس���تراتيجية للمواطن���ني بمختلف 

املحافظات.
وأوضح التقرير أن س���عر كيل���و األرز تراوح بني 
14 و18 جنيها، كيلو الس���كر تراوح بني 14 و16 
جنيه���ا، ومكرونة وزن كيلو ت���راوح بني 14 و16 

جنيها، كيلو الدقيق 15 جنيها، ودجاج مبرد وزن 
كيلو و200 جرام تراوح بني 80 و90 جنيها، وكيلو 

لحم بلدي تراوح بني 140 و190 جنيها.
وأكد العربي، أن كل الجهات الحكومية والخاصة 
تتس���ابق في تقديم أقصى التخفيض���ات املمكنة 
تنفيذا للتكليفات الرئاس���ية بتوفير السلع الغذائية 
االس���تراتيجية للمستهلكني بأس���عار تتناسب مع 
األوض���اع االقتصادية التي تش���هدها األس���واق 
املحلي���ة والعاملي���ة، واحت���واء مع���دالت التضخم 
العاملية التي يش���هدها االقتص���اد العاملي نتيجة 
األزم���ات االقتصادية والتوترات السياس���ية على 

الساحة العاملية.
وأضاف أن لجان متابعة األسواق باتحاد الغرف 
التجارية باملحافظات تتابع حركة سحب البضائع 
اليومية؛ للتأكد من توافر كل السلع وتناسب ضخ 
الس���لع باملنافذ مع املتطلبات النوعية والجغرافية 

لكل منفذ.
وأشار العربي، إلى التزام جميع التجار املسجلني 
بالغرف التجارية بقرار اإلعالن عن أسعار السلع 

بشفافية ووضوح أمام املستهلكني.

وزير املالية لرئيس مصلحة اجلمارك:  نستهدف التسوية الودية 
للمنازعات  للتيسير على مجتمع األعمال وحتفيز اإلنتاج 

الغرف التجارية: استمرارا ضخ السلع مبنافذ أهال رمضان 
بكل املحافظات طبقا الحتياجات األسواق

كتبت - رضوى عبداهلل
أج���ري رئيس ال���وزراء   الدكتور مصطفى 
مدبول���ي جول���ة تفقدي���ة - أمس الس���بت -  
بمدين���ة "حدائق العاصمة"، الواقعة ش���رق 
مدينة ب���در بمحافظة القاهرة؛ ملتابعة املوقف 
التنفيذي للمش���روعات الجاري���ة بها،  كما  
افتتح   رئيس الوزراء، أحد مصانع األدوية 

بمدينة العاشر من رمضان.
وف���ي مؤتمر صحفي خ���الل الجولة ، أعلن 
رئي���س الوزراء،  أنه س���يتم  فى خالل أقل 
من أس���بوعني  إعالن خطة طرح الشركات، 
التي سيتم طرحها فى البورصة فى 2023، 
مضيفا أن الحكوم���ة تعمل على توفير كافة 
التيس���يرات املمكن���ة للقط���اع الصناع���ي، 
موضح���ا  أنه  وج���ه وزي���ر املالية بصرف 
دع���م الصناعات بداي���ة من الع���ام القادم، 
وأن كاف���ة املصان���ع ع���ادت للعم���ل بكامل 
طاقتها، والعمل عل���ى إيجاد وفرة للخامات 
ومس���تلزمات اإلنت���اج، مضيف���ا أن مبادرة 

دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%  س���يتم 
تفعيلها األس���بوع املقبل ، فيما ش���دد علي 
أهمية  القطاع الخاص  و تنش���يط البورصة 

املصرية.
وأوضح  رئيس الوزراء     أن مدينة حدائق 
العاصمة ص���در قرار من رئيس الجمهورية 
بإنش���ائها 2020 ، والح���ي األول بها مكون 
م���ن 30 ألف وح���دة س���كنية ، مضيفا  أنه 

أص���در توجيهات���ه لل���وزراء ، بالعمل على 
تش���غيل كافة املرافق بالحي األول ، مشيرا 
إلي  أنه  سيتم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية 

أخري باملدينة  .
و  ق���ال الدكت���ور عاص���م الج���ّزار، وزير 
اإلس���كان واملرافق واملجتمع���ات العمرانية  
إن مدين���ة "حدائق العاصم���ة" ُتعد إحدى 
مدن الجيل الرابع، إذ تضم مناطق إس���كان 

متنوعة الكثافة بمس���احات متع���ددة، وكذا 
مناطق خدمات على املس���تويات التخطيطية 
املختلف���ة للمدين���ة، باإلضافة إل���ى مناطق 
اس���تثمارية، فضال  ومش���روعات  صناعية 
عن املحاور خضراء واملناطق اللوجيس���تية 

واملشروعات السياحية. 
وأض���اف: ت���م تخصيص أرض بمس���احة 
ف���دان لصال���ح الش���ركة العربي���ة   5000
لالستثمار العمراني إلقامة مشروع عمراني 
متكام���ل )كومباون���د نور(، بالش���راكة مع 
الوزارة، كما تم تخصيص أرض بمس���احة 
1075 فدان إلقامة مشروع عمراني متكامل 

آخر.
 و أش���ار   الجزار  إلى   أنه تم االنتهاء من 
تنفيذ نحو 30 ألف وحدًة س���كنيًة ملحدودي 
الدخ���ل، بمب���ادرة "س���كن ل���كل املصريني 
العاش���ر،   باإلع���الن  )90م2(،  نم���وذج   "
منوه���ا  إل���ى أنه ت���م تخصي���ص 24 ألف 
وحدة للحاجزين، وتم تس���ليم 6000 وحدة 

للمواطنني، وجار تسليم الباقني.

توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي

رئيس الوزراء يؤكد إعالن خطة طرح الشركات فى البورصة لعام 2023 خالل أسبوعني

كتب - محمود معروف
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 حوار مجتمعي حول  
 املوازنة اجلديدة خالل
األسابيع القليلة املقبلة

 البنك املركزي يؤكد:
 طفرة يف التيسيرات
البنكية لذوي الهمم

»ستاندرد آند بورز« تثبت  التصنيف األئتماني ملصر بالعملتني املحلية واألجنبية عند مستوى »B«مع نظرة مستقبلية مستقرة 

          تطورات تفرض نفسها
علي خارطة االقتصاد املصري 
..وحتذيرات قوية من العودة 

لألعتماد علي األموال الساخنة 

اقتصاديون يطالبون احلكومة
بالبحث عن حلول لتوطني صناعة 

األعالف للحفاظ علي الثروة 
احليوانية وإنقاذ صناعة الدواجن

»احلصاد« ترصد التفاصيل الكاملة لبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف مصر 2023
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 العرب يتوافقون علي
  5 محاور الستراتيجية
 االتصاالت واملعلومات

احلكومة تطرح »رؤية مشتركة« لتعزيز االستثمار فى البورصة 

 

قالت النائبة هند رش���اد، أمني س���ر لجن���ة الثقافة 
واإلع���الم بمجلس الن���واب، إن ملف الس���ياحة في 
مص���ر على الرغ���م من االهتمام ب���ه ولكنه يظل غير 
مستغل بالشكل األمثل، الدولة املصرية تمتلك العديد 
م���ن املقومات واملوارد الت���ي ال تمتلكها أي دولة في 
العالم مجمعة ولكن ينقصها التسويق والترويج لهذه 

املقومات والثروات التي تتمتع به الدولة املصرية.
وتس���اءلت أمني س���ر لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس 
الن���واب، في بي���ان أصدرته يوم أمس الس���بت، عن 
الجهود املبذولة للنهوض بقطاع السياحة العالجية، 
قائلة:»نمتل���ك موارد عظيم���ة وفريدة من نوعها على 
س���بيل املثال مناط���ق عيون موس���ى وحمام فرعون 
والعيون الكبريتية برأس س���در والطور، وغيرها من 
الث���روات العظيمة التي تتمتع بها الدولة املصرية هل 
هناك خطة ورؤية لتعظيم االس���تفادة من هذه املوارد 
بش���كل ُيدر دخل للخزانة العام���ة للدولة ويكون من 

موارد دعم املوازنة العامة؟«.
وش���ددت أمني س���ر لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس 
الن���واب، عل���ى ض���رورة إقامة مراكز استش���فائية 
متكامل���ة وفق أرق���ى املعايير في املناط���ق الفريدة 
م���ن نوعها التي تتمتع بها الدول���ة املصرية، لتعظيم 
االستفادة من الثروات التي تزخر بها مصر في هذا 

اإلطار على أكمل وجه.
وأش���ارت أمني س���ر لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس 
الن���واب، إلى أن الدولة املصرية لديها كنوز في ملف 
السياحة فقط، بداية من السياحة الدينية والشاطئية، 
والعالجي���ة والفرعونية والتاريخية والثقافية كل هذه 
املوارد غير مس���تغلة بالش���كل األمثل، ومن ثم يجب 
وضع خطة برؤية للترويج لها بالشكل الذي يجعلها 

تمثل إضافة في الدخل للدولة املصرية.

»إعالم النواب« تطالب وضع خطة 
كاملة للترويج للسياحة العالجية

كتب - محمد عالء

خارطة االستثمار الصناعي 
فى مصر علي موعد مع 
التطوير خالل 2023 

احلكومة تضع خارطة 
طريق جديدة لتحسني 

منظومة »تصدير العقار«

املصرف املتحد ينضم 
لتطبيق »انستاباي« 
.. و يقدم حزمة من 
اخلدمات الرقمية 

اللحظية
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رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب
العضو املنتدب

احمد ابراهيم هاشم
املدير العام

اللواء/ ناصر شمس
نواب رئيس مجلس اإلدارة

محمد يوسف القوطي
 علي حمدان

 إبراهيم محمد شاهني
رئيس التحرير

حسن عبدالستار
املدير العام التنفيذى

أحمد خالد
االخراج الفني

هـــــيثم الســـــيد
الديسك املركزى

محــــيي السعـــــيد
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مبادرة ابدأ تعتزم ضخ 200 مليار 
جنيه استثمارات بقطاع الصناعة 

لتقليل الفجوة االستيرادية والورادات

 أعل���ن  الدكتور محمد معيط وزي���ر املالية، أنه تنفيًذا 
للتوجيهات الرئاسية سيتم إطالق حوار مجتمعي حول 
املوازنة الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خالل األسابيع القليلة 
املقبل���ة؛ وذلك لتحديد أولوي���ات اإلنفاق العام، في ظل 
ظروف استثنائية يشهدها االقتصاد العاملي، وتفرض 
ضغوًط���ا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها 
مصر، س���واًء من حي���ث االرتفاع غير املس���بوق فى 
أسعار الس���لع والخدمات؛ نتيجة الضطراب سالسل 

اإلمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل. 
أضاف الوزير في تصريحات له  أننا نستهدف التوزيع 
العادل لالعتمادات املوازنية بش���كل يراعي االستجابة 
ملتطلبات النمو والتنمية لكل املناطق وشرائح املجتمع، 
مع التركيز على األولويات التنموية، وتوس���يع ش���بكة 
الحماي���ة االجتماعي���ة، والتعامل مع آث���ار التحديات 
االقتصادي���ة الدولي���ة واملحلية؛ بما يس���هم فى الحد 
من تداعي���ات املوجة التضخمية العاملية على املواطنني 
بقدر اإلمكان؛ خاصة الفئات األكثر احتياًجا، واألولى 
بالرعاي���ة، جنًب���ا إل���ى جنب م���ع اس���تكمال املبادرة 
الرئاس���ية »حياة كريم���ة«، ذلك املش���روع األضخم 
فى تاريخ مصر؛ لتحس���ني معيشة ٦٠٪ من املصريني 
ممن يعيشون فى الريف، وزيادة اإلنفاق على الصحة 
الة بهذين القطاعني  والتعليم، والتوسع فى البرامج الفَعّ

الحيويني؛ من أجل االستمرار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إننا ملتزم���ون بتلبية احتياجات املواطنني 
وتقليل اآلثار التضخمية عليهم، وتحقيق املس���تهدفات 
االقتصادية، من خالل تعظيم جهود االنضباط املالي، 
وتنافس���ية االقتصاد املصري، وتحسني بيئة األعمال 
وتبس���يط اإلج���راءات لتحفي���ز االس���تثمار، وتحقيق 
مع���دالت نمو مرتفعة ومس���تدامة، عب���ر دفع معدالت 
اإلنتاجي���ة والتصدير وتعميق املك���ون املحلى، وتعزيز 
التنمية االقتصادية، واالهتمام باملش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه 
للتح���ول األخضر، وج���ذب املزيد من االس���تثمارات 
النظيفة، باالس���تغالل األمثل للبنية األساسية القوية، 
ودعم اإلصالحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص 

قاطرة التنمية، ويوفر املزيد من فرص العمل املنتجة.
وذكر بيان لوزارة املالية، أن الوزير يحرص على إدارة 
سلس���لة الحوارات املجتمعية بنفسه، بحضور قيادات 
وزارة املالي���ة؛ لضم���ان تحقيق األهداف املنش���ودة، 
على نحو ُيس���هم في تحديد متطلبات تحفيز النش���اط 
االقتصادي برؤية مجتمع األعمال بمختلف ش���رائحه، 
وخب���راء االقتصاد، ومقتضيات تعظي���م جهود تمكني 
املرأة والش���باب وذوى الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف 
على ما يدور في أذهان املواطنني برؤية ممثليهم أيًضا 
من أعضاء مجلس���ي »النواب« و»الشيوخ«، ورصد 
ره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز  ما ُيس���طِّ
البح���وث  وكبار الكتَّاب واإلعالميني، بحيث نس���تطيع 
ف���ي النهاية تحديد أولويات اإلنفاق العام في مس���يرة 
البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي؛ بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنني.

ترحيب موسع 
دعوة وزارة  املالية إلطالق حوار مجتمعي حول املوازنة 
الجديدة لقيت ترحيبا واس���عا في األوساط السياسية 
واالقتصادي���ة والبرملانية ، وأك���د النائب أحمد فوزي، 
عضو تنسيقية ش���باب األحزاب والسياسيني، وعضو 
اللجن���ة العامة ملجلس الش���يوخ، أن توجي���ه الرئيس 
عبدالفت���اح السيس���ي، لوزي���ر املالية بإط���الق حوار 
مجتمعي حول املوازنة الجديدة خالل األسابيع القليلة 
املقبلة، وترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني بش���مول 
الح���وار املجتمعي ضم���ن فعاليات الح���وار الوطني، 
ستكون بمثابة توافق على خارطة الطريق االقتصادية 
للدولة خالل الفترات املقبلة، واقتراح سياسات وتدابير 
واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة االقتصاد، ال 
س���يما في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه االقتصاد 
املصري ضمن أزمات عاملية تضرب اقتصادات الدول 

النامية.
وأضاف »ف���وزي«، أن الفت���رة الراهن���ة تحتاج إلى 
تكاتف الجهود، ألن األزم���ة االقتصادية التى تمر بها 
مصر ليس���ت فقط مس���ؤولية الحكومة، بل تحتاج إلى 
مش���اركة األحزاب واملتخصصني والخبراء ومنظمات 
املجتم���ع املدن���ي، لكى تمر بس���الم، مش���يرًا إلى أن 
األزم���ة االقتصادية الحالية تحت���اج إلى تعزيز الوعى 
واملكاش���فة والش���فافية م���ع املواطن مثلم���ا يحرص 
الرئيس عبدالفتاح السيس���ي خالل كاف���ة الفعاليات 
واللق���اءات، لكي يعي املواطن حجم التداعيات التي قد 

تؤثر عليه وعلى احتياجاته ومتطلباته.
وأش���ار عضو مجلس الش���يوخ عن تنس���يقية شباب 
األحزاب والسياس���يني، إلى أن عج���ز املوازنة العامة 
للدولة يحتاج إلى حلول س���ريعة مثل تقليل وترش���يد 
اإلنف���اق الحكومى، وإعادة النظر ف���ى التفاوت الكبير 
ف���ى أج���ور موظفى الجه���از اإلداري للدول���ة، فضاًل 

عن األج���ور املبالغ فيها التى تحص���ل عليها املكاتب 
االستش���ارية، مش���ددًا عل���ى أهمية إش���راك القطاع 
الخ���اص فى التنمية خاصة بعد م���ا أظهره من نجاح 
كبير فى املشروعات القومية ما جعله شريكًا أساسيًا 

فى التنمية.
وشدد »فوزي«، علي ضرورة أن يكون الجميع سواء 
منظم���ات أو جمعي���ات مجتم���ع مدن���ى أو أحزابًا أو 
مواطنني، عل���ى قلب رجل واحد للمرور من تلك األزمة 
اس���تثنائية التي يش���هدها االقتصاد العاملي، وتفرض 
ضغوط���ًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها 
مصر، س���واًء من حي���ث االرتفاع غير املس���بوق في 
أس���عار الس���لع والخدمات نتيجة الضطراب سالسل 

اإلمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
ب���دوره أعرب ضياء رش���وان املنس���ق الع���ام للحوار 
الوطن���ي، ع���ن ترحيب مجل���س أمناء الح���وار بدعوة 
الدكتور محمد معيط وزير املالية إلجراء حوار مجتمعي 
حول موازنة الدولة الجديدة للعام املالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، 

وما يرتبط بها من قضايا مالية واقتصادية.
 وأوضح املنس���ق العام للح���وار الوطني أن جدول 
أعمال الحوار يتضمن محورا اقتصاديا يش���مل 8 
لج���ان فرعية منها واحدة مخصصة للموازنة العامة 
للدولة ب���كل تفاصيلها، وتت���وزع القضايا األخرى 
التي شملتها دعوة وزير املالية على اللجان األخرى 

باملحور االقتصادي.
حماية مجتمعية 

كان رئي���س الوزراء الدكت���ور مصطفي مدبولي أكد 
في تصريحات سابقة   أن املوازنة الجديدة التي يتم 
إعداده���ا حاليًا ومن املفت���رض االنتهاء منها بنهاية 
ش���هر فبراير  املقبل ، س���يكون الجزء الغالب منها 
لبند الحماي���ة االجتماعية، الس���تمرار البرامج في 
ه���ذا الخصوص، مضيفا أنه نظ���رًا للظرف العاملي 

شديد االستثنائية، فإن األولوية للحماية االجتماعية 
ومساندة املواطن خالل الفترة القادمة.

وش���دد علي أن���ه ضمن ذل���ك يأتي اهتم���ام الدولة  
بتوافر الس���لع، والعمل بقدر امكاناتها لتكون قادرة 
عل���ى الدعم الجزئي وتقليل الفات���ورة على املواطن، 
الفتا إل���ى أن الزيادات الحالية يكتوي بنارها العالم 
كله، سواء الدول املتقدمة أو النامية، فالجميع يعاني 
غالء األس���عار، إال أن الدولة املصرية بكل إمكاناتها 
تحاول بقدر االمكان تقليل تداعيات هذه األزمة على 
املواطن، مش���يرًا في هذا الصدد إلى أن ما اتخذته 
الحكومة من إجراءات فيما يخص ترش���يد االنفاق، 
يستهدف خفض أبواب في املوازنة لتحويلها للحماية 
االجتماعية وزيادة مخصصاتها، ومضيفًا أن الرقم 
ال���ذي وضعته الدولة لبند دعم القمح كان في حدود 
٣8 مليار جنيه، وهذا الرقم س���ينتهي هذا العام وقد 
وصل إلى 95 مليار جنيه، كدعم لبند القمح، مؤكدًا 
أن ه���ذه األرقام تكش���ف جهود الدول���ة لتوفير هذه 
املخصصات، دون االقتراب من سعر رغيف الخبز، 
حي���ث تحاول حمل هذا الع���بء على عاتقها، إدراكًا 

للظروف االستثنائية التي يعيشها العالم.
 و أك���د رئيس الوزراء أنه ت���م ايقاف مبادرة البنك 
املركزي صاحبة نس���بة ال� 8٪، ويت���م التحرك من 
خالل املب���ادرة الجدي���دة التي تهت���م بالصناعات 
الصغيرة واملتوس���طة، بفائ���دة 11٪، الفتًا إلى أن 
الفائ���دة التجارية تبل���غ حاليًا بش���كل فعلي نحو 
18.75 ٪، ليتحمل املَُصٍنع نسبة ال� 11٪ وتتحمل 
الدولة هذا الفارق الكبير ، وأش���ار مدبولي إلى ما 
ملس���ته الحكومة من أن أكثر من 9٠٪ خالل مبادرة 
البنك املركزي، كان ُيستخدم فيما ُيطلق عليه رأس 
املال العامل، حيث يقوم املس���تثمر باستيراد املواد 
الخام ومس���تلزمات اإلنتاج، ويأخذ فائدة بس���يطة 
عليه���ا، كانت وقته���ا تبل���غ 8٪، وبالتالي كان هذا 
يجعل���ه قادرًا على االس���تمرار من حيث مصاريف 

التشغيل.
وأوضح رئي���س الوزراء أنه في ظل تداعيات ارتفاع 
اس���عار املواد الخام وسعر الصرف، وكذا موضوع 
ارتفاع الفائ���دة، بدأت بعض ه���ذه املصانع تعاني 
بالفع���ل، مؤك���دًا أنه مع التدخل م���ن خالل املبادرة 
الحالي���ة يتم اس���تهداف عودة املصان���ع للعمل مرة 
أخرى، بكامل قوتها، الفتًا إلى أنه مع إتمام االفراج 
ال���ذي يحدث في املوان���ئ وتدبير العمل���ة الصعبة، 
س���تكون املصانع ق���ادرة عل���ى العودة إل���ى طاقة 
التشغيل الفعلية، والحكومة تركز على هذا امللف مع 
قطاع الصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية 
ويت���م عقد لق���اءات كل ٤8 س���اعة تقريبًا، س���واء 
للمعني���ني بهذا القط���اع، أو الزمالء م���ن الحكومة، 
للتأكد من اس���تمرار اإلفراج وعودة دورة العمل في 

الصناعة إلى ما كانت عليه في الفترة املقبلة.
 

ُتشارك مصلحة »الخزانة العامة وسك العملة«، 
برعاية الدكت���ور محمد معي���ط، وزيراملالية، في 
مع���رض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال�5٤ 
لهذا العام، تحت ش���عار: »مًع���ا: نقرأ.. نفكر.. 
نبدع«، خالل الفترة من ٢5 يناير حتى ٦ فبراير 
٢٠٢٣، بمرك���ز مص���ر للمع���ارض واملؤتمرات 

الدولية.
وق���ال الل���واء حس���ام خضر، رئي���س مصلحة 
الخزانة العامة وسك العملة، إن املصلحة ُتشارك 
ف���ي الدورة الحالية من مع���رض الكتاب، بجناح 
متميز يضم أهم املقتنيات من الدروع الرس���مية، 
والفضي���ة،  الذهبي���ة  التذكاري���ة  وامليدالي���ات 
النحاسية،  واللوحات  والنياش���ني،  واألوس���مة، 
والق���الدات، والك���ؤوس، والعم���الت القديم���ة 

والتذكارية.
أضاف خض���ر، أن املعرض ُيع���د فرصة جيدة 
إلبراز جهود العاملني بمصلحة »الخزانة العامة 
رعظمة  وس���ك العملة«، فأناملهم الذهبية ُتس���ِطّ

تاريخن���ا الحضاري واإلنس���اني، وُترس���خ في 
أذهان شباب اليوم قيمة التراث املصري املجيد 
املمتد منذ آالف السنني، فًضال على املشروعات 
التنموية العمالقة، التي يتم سكها على العمالت 
املتداولة بني جميع  املعدنية املس���اعدة »الفكة« 

املواطنني.

أك���د الدكتور محم���د معيط، وزير املالي���ة، أنه تم 
تدبير ٢,٣ مليار جنيه لدعم الصناديق والحسابات 
الخاصة باملحافظات خالل موازنة العام الجاري، 
يتم صرفها على دفعات ربع س���نوية؛ حتى يتسنى 
صرف مرتبات العامل���ني بها في املواعيد املقررة، 
موضًحا أن���ه تم إتاحة 1,٦ ملي���ار جنيه خالل 9 
أش���هر حت���ى م���ارس ٢٠٢٣، على النح���و الذي 
ُيسهم في تحقيق االستقرار الوظيفي واالجتماعي 
الخاص���ة  والحس���ابات  بالصنادي���ق  للعامل���ني 
وألس���رهم، خاصة في ظل التحديات االقتصادية 

العاملية الراهنة، وم���ا تفرضه من موجه تضخمية 
حادة.

وأوض���ح أنه في إطار ح���رص الدولة على مراعاة 
البعد االجتماعي للعاملني بالصناديق والحسابات 
الخاصة وأس���رهم، الذي تنظر إلي���ه وزارة املالية 
بع���ني االعتب���ار؛ حفاًظا على اس���تقرار األوضاع 
املالية واالجتماعية لتلك العمالة، فإننا مس���تمرون 
في تحس���ني بيئ���ة العم���ل للعامل���ني بالصناديق 
والحس���ابات الخاصة؛ لرفع كفاءة األداء واالرتقاء 

بجودة الخدمات املقدمة للمواطنني.

أ.ش.أ
ق���ال مين���ا ويلي���م، املدي���ر التنفيذي 
للمب���ادرة الوطنية لتطوي���ر الصناعة 
املصري���ة )اب���دأ(، إنه عق���ب االنتهاء 
م���ن املرحلة األول���ى للمب���ادرة والتي 
تتمثل في توفير املنتج املحلى وتقليل 
الفجوة االس���تيرادية والورادات تأتي 
املرحلة الثانية، حيث تس���تهدف جعل 
مصر مركًزا صناعًيا للش���رق األوسط 
وإفريقي���ا، مش���يًرا إل���ى أن املب���ادرة 
اس���تثمارات جديدة  إضافة  تستهدف 
لقط���اع الصناع���ة بقيم���ة 200 مليار 
جنيه، مما يعمل على توفير نحو 150 
ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 

خالل السنوات األربعة املقبلة.
وأضاف ويليم، في حوار لوكالة أنباء 
الشرق األوسط، أن املبادرة تأتي لدفع 
قطاع الصناعة في مصر آلفاق جديدة؛ 
بن���اء على تكليف الرئي���س عبدالفتاح 
الرئاسي  البرنامج  السيسي لخريجي 
لتأهيل الش���باب للقيادة بربط مبادرة 
متكام���ل  بمش���روع  كريم���ة(  )حي���اة 
البش���ري  العنصر  وتنمية  للصناع���ة 
وتوطني التنمية بما يضمن اس���تدامة 
املبادرة، وانطالًقا م���ن كون الصناعة 
هي املحرك الرئيس���ي لتحقيق التنمية 
االقتصادية، ونظ���ًرا ألهمية الصناعة 
ف���ي تحقيق االس���تغالل األكث���ر كفاءة 

وفاعلية للموارد.
وأوضح أن املب���ادرة تعمل على ثالثة 
مح���اور األساس���ية بش���كل متكام���ل 
ومت���وازي، حيث يعم���ل كل من محور 
دع���م الصناع���ة ومحور املش���روعات 
الكب���رى على خلق ف���رص عمل جديدة 
للعمال���ة املصري���ة التي يت���م تدريبها 
وتأهيلها لس���وق العمل وفًقا للمعايير 
الدولي���ة م���ن خ���الل مح���ور البح���ث 

والتطوير والتدريب.
وتاب���ع أن محور املش���روعات الكبرى 
نج���ح في عقد ش���راكات ف���ي مختلف 
األجه���زة  قط���اع  مث���ل  القطاع���ات 
الكهربائي���ة املنزلية والذي اس���تطاع 
جذب مس���تثمرين من اليابان والصني 
وتاي���وان وإيطالي���ا وتركي���ا لتوطني 
صناعات مكونات األجهزة الكهربائية 

املنزلية.

ضمن فعاليات معرض الكتاب

غدا .. جرمني عامر توقع كتابها اجلديد »نفوذ املؤثرين 
مبواقع التواصل االجتماعي يف ظل الثورة الرقمية«

الكهرباء تعتزم تركيب 500 ألف عداد ذكي محلي 
الصنع خالل الفترة املقبلة

تش���هد فعالي���ات مع���رض القاهرة 
الدول���ي للكت���اب، يوم غ���دا االثنني 
حف���ل   ،2023 يناي���ر   30 املواف���ق 
توقيع كتاب »نفوذ املؤثرين بمواقع 
التواصل االجتماعي في ظل الثورة 
الرقمية« للكاتبة جرمني عامر، وذلك 

باللغتني العربية واإلنجليزية.
ومن جانبها  أك���دت الكاتبة جرمني 
عامر، إن فكرة كتاب »نفوذ املؤثرين 
ملواق���ع التواصل االجتماعي في ظل 
الث���ورة الرقمية« هي فك���رة جديدة 
ومبتك���رة، حيث تن���اول وألول مرة 
ظاه���رة املؤثري���ن اإلعالميني الجدد 
ومدى نفوذهم وتأثيرهم القوي علي 
فئة الش���باب من عم���ر 16 حتى 21 
سنة، وهي فئة مهمة للغاية، خاصة 

في تشكيل وجدان األمة.
وقال���ت جرم���ني عام���ر، أن كت���اب 
»نف���وذ املؤثري���ن ملواق���ع التواصل 
االجتماعي في ظل الثورة الرقمية«، 
يتن���اول التوجه اإلعالم���ي الحالي 
فمصر  املصرية،  للدولة  واملستقبلي 
تصنف كدولة شابة 60% من سكانها 
من الش���باب، وهو ما استلزم وجود 
استراتيجية إعالمية ممنهجة تضم 
جميع محاور وقنوات اإلعالم األكثر 
تأثيرًا علي الشباب لحشد طاقاتهم 
وتأهيلهم  وابتكاراته���م  وأفكاره���م 

ملواكبة متطلبات الثورة الرقمية.
وأش���ارت عامر مؤلف���ة كتاب »نفوذ 
املؤثرين ملواقع التواصل االجتماعي 
ف���ي ظل الث���ورة الرقمي���ة«، إلى أن 
الكتاب منقس���م إل���ى 5 فصول تبدأ 
بتعري���ف مفه���وم اإلع���الم الجديد، 
واملؤثري���ن م���ن مش���اهير ونج���وم 

املجتم���ع في ظ���ل تقني���ات الرقمنة 
الحديث���ة، ويتن���اول 3 نم���اذج من 
املؤثري���ن الذي���ن أصبح���وا نماذج 
جدي���دة م���ن ق���ادة الفك���ر املعاصر 

.Micro – Celebrities
وصنف���ت جرم���ني عام���ر، جم���وع 
املؤثرين ف���ي كتابها إلي ثالث فئات 
وفق���ا لحجم متابعيه���م علي مواقع 
قدرتهم  ومدي  االجتماعي  التواصل 
عل���ي التأثي���ر والنفوذ برس���ائلهم 
اإلعالمية لقاعدة كبيرة من الشباب.

وتضم الفئ���ة األولي للمؤثرين، عدد 
متابعني تخطى 5 ماليني شخص.

بينما تض���م الفئة الثاني���ة من 5-2 
ماليني متابع.

أم���ا الفئ���ة الثالثة، فتض���م أقل من 
2 ملي���ون متاب���ع وهم األكث���ر حًظا 
وتأثيًرا في تشكل الرأي العام حالًيا 

بني الشباب.
التواصل  الكتاب، طرق  ويستعرض 
اإللكترونية والنهج الذي ينتهجونه 
عل���ي  للتأثي���ر  املؤثري���ن  ه���ؤالء 

متابعيهم.

أ.ش.أ
ل���وزارة  الرس���مي  املتحدث  ق���ال 
املتج���ددة  والطاق���ة  الكهرب���اء 
الدكت���ور أيم���ن حم���زة، إن���ه من 
أل���ف   500 تركي���ب  املس���تهدف 
ع���داد ذكي خ���الل الفت���رة املقبلة، 
مش���يًرا إلى أنه يتم االعتماد على 
التصنيع املحلي للعدادات بنسبة 

.%100
وأوضح حمزة، في تصريح لوكالة 
أنب���اء الش���رق األوس���ط، أن���ه تم 
تركيب حوالي 230 ألف عداد ذكي 
خالل الفت���رة املاضية في نطاق 6 
شركات توزيع، من منطلق اهتمام 
الرقمي  بالتحول  الكبي���ر  الوزارة 

وتطوير منظومة التحصيل.
ولفت إلى أنه تم حتى اآلن تركيب 
14 ملي���ون ع���داد مس���بق الدفع، 
وه���و ما س���اهم بش���كل كبير في 
تقليل الفقد التجاري في ش���ركات 

توزي���ع الكهرب���اء، وقض���ى على 
أخط���اء الق���راءة وقلل من نس���بة 
املتأخ���رات، فض���اًل عن مس���اعدة 
املواط���ن على متابعة اس���تهالكه 
م���ن الكهرباء بش���كل أكثر دقة من 

العداد التقليدي.
وأش���ار إلى أنه تم تركيب حوالي 
1.9 ملي���ون ع���داد ك���ودي من���ذ 
منتصف ع���ام 2020، وتم االنتهاء 
من إج���راءات املعاينة لقرابة 2.2 
مليون طل���ب من أصل 2.8 مليون 
طل���ب للتحوي���ل م���ن املحاس���بة 
لتركيب عدادات  املمارس���ة  بنظام 
كودية مس���بقة الدفع في العقارات 

املخالفة.
وأك���د أن الوزارة تعمل على تقليل 
الفق���د التجاري من س���رقة التيار، 
وذلك بتكثيف املتابعات امليدانية، 
الع���دادات  بتركي���ب  واإلس���راع 

مسبقة الدفع.

أحمد ابراهيم

أ.ش.أ
أك���د الس���يد القصير، وزي���ر الزراعة واس���تصالح 
األراضي، أن القطاع الزراعي في مصر شهد نهضة 
ودعًما غير مس���بوق خ���الل ال�8 س���نوات األخيرة، 
يتمثل ف���ي تأكيد الدور الحيوي ال���ذي يلعبه القطاع 
في االقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة 
التوس���ع الرأس���ي واألفقي؛ لتدعيم إنتاج املحاصيل 

الزراعية االستراتيجية وتحقيق األمن الغذائي.
وق���ال وزي���ر الزراعة، ف���ي تصريحات لوكال���ة أنباء 
الش���رق األوس���ط، إن اهتم���ام القيادة السياس���ية 
بالقط���اع الزراع���ي يتمث���ل في زيادة االس���تثمارات 
الحكومي���ة، وتنفيذ العديد من املش���روعات الزراعية 
القومية الكبرى، واملتابعة املس���تمرة لألداء في قطاع 
الزراع���ة، مع تهيئة مناخ االس���تثمار فيه، إضافة إلى 
اعتب���اره م���ن القطاعات ذات األولوي���ة ضمن مرحلة 

اإلصالح الهيكلي.
وأض���اف أن هذا االهتم���ام يأتي من منطلق أن قطاع 
الزراعة يمثل ركيزة أساس���ية في االقتصاد القومي، 
إذ تبلغ نسبة مس���اهمته في الناتج املحلي اإلجمالي 
أكثر م���ن 15٪، كما تعد الزراعة املصدر الرئيس���ي 
للدخل والتش���غيل، حيث تستوعب أكثر من ٢5٪ من 

القوى العاملة.
وأش���ار  إلى مس���اهمة القطاع امللموس���ة في تعظيم 
االحتياط���ي النقدي من العم���الت األجنبية من خالل 
زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة واملصنعة، 

فضاًل عن مسئوليته عن توفير الغذاء اآلمن والصحي 
واملس���تدام، مع توفير املواد الخام الالزمة للعديد من 

الصناعات الوطنية.
وأوضح القصير، أن نسبة كبيرة من السكان تعيش 
في الريف واملناط���ق الريفية ويعتمدون على الزراعة 
واألنش���طة املرتبطة بها كمصدر رئيس���ي لدخولهم، 
مما جعل هذا القطاع هو املسئول عن تحقيق التنمية 
االحتوائية واملتوازنة واملستدامة، فضاًل عن أنه وفقا 
للمؤش���رات املالية يعتبر م���ن أفضل القطاعات التي 

حققت معدالت نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف.
ولفت إلى أن التقارير الصادرة عن بعض املؤسسات 
الدولية مثل البنك الدول���ي، وصندوق النقد الدولي، 
ومؤسس���ة “فيت���ش”، وغيرها، أك���دت جميعها أن 
قطاع الزراعة املصري أصب���ح قطاعا حيويا للنمو، 
وأنه قادر عل���ى تخفيف حدة الفق���ر وتحقيق األمن 
الغذائي وتعزيز الصادرات، مع زيادة اس���تثمارات 
الدولة املصرية في تحديث الزراعة وتطوير سالسل 
التوري���د، فضال عما ت���م من تطوير ف���ي التصنيع 
الزراع���ي بش���كل أفض���ل م���ن العديد م���ن الدول 
املج���اورة، وهو ما س���اعد أيًضا عل���ى خلق فرص 

تصديرية قوية.

ون���وه الوزي���ر، إلى أنه على الرغم مم���ا حققه قطاع 
الزراعة من نهضة كبي���رة، إال أنه يواجه العديد من 
التحديات أهمها محدودية األراضي املتاحة للزراعة 
وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل حالًيا إلى 
٢ قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية 
سابقة؛ نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثًرا 
بالتعدي���ات عل���ى األراضي الزراعية والتوس���ع في 
األح���وزة العمرانية، وكذل���ك محدودية املياه الالزمة 
للتوس���ع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر مصر من 
ال���دول التي تعاني انخفاًضا ف���ي نصيب الفرد من 
املي���اه، مما يضعها في مصاف ال���دول التي تعاني 

من الفقر املائي.
وأوض���ح أن التفتت الحيازي يعتبر عائًقا رئيس���ًيا 
لتنفيذ كثير من السياس���ات الزراعي���ة، إضافة إلى 
أن قطاع الزراعة س���يتأثر خالل الفت���رة املقبلة مع 
زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات املناخية على 
اإلنتاجية الزراعية، ومعدالت استهالك املياه، وزيادة 
ملوحة األرض، إضافة إلى تعمق الزيادة الس���كانية 
املضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو 
ما يس���توجب التفكير في تدابير وإجراءات ملواجهة 

ذلك.

4 فبراير.. القاهرة تستضيف املؤمتر الدولي الـ11 
الحتاد املحاسبني واملراجعني العرب

البريد يقدم خدمة جديدة بعنوان »اإليزي 
بوكس« خالل فعاليات معرض الكتاب

تس���تضيف القاهرة خ���الل الفترة 
م���ن 4 إلى 5 فبراي���ر 2023 املؤتمر 
التح���اد  عش���ر  الح���ادى  الدول���ي 
املحاسبني واملراجعني العرب تحت 
عنوان »االقتصاد الرقمي والتنمية 
املس���تدامة.. الفرص والتحديات«، 
برعاي���ة مصطفى مدبول���ي رئيس 

مجلس الوزراء.
ويعد اتحاد املحاسبني واملراجعني 
الع���رب، أح���د االتح���ادات العربية 
النوعي���ة املتخصص���ة العاملة في 
نطاق مجلس الوح���دة االقتصادية 
العربي���ة - جامعة ال���دول العربية، 

وفي إطار دوره املهني.
ُيعق���د املؤتمر بالتعاون مع االتحاد 
 ،»IFAC« للمحاس���بني  الدول���ي 
وهو املنظمة الدولية املعنية بمهنة 
املحاس���بة واملراجعة على مستوى 
العال���م وتضم ف���ي عضويتها 180 
منظم���ة مهنية تمثل عدد 135 دولة 
، وذلك ألول م���رة باملنطقة العربية 

وشمال إفريقيا.
ومن جانبه قال الدكتور فريد فوزي 
األم���ني الع���ام التحاد املحاس���بني 
املؤتم���ر  إن  الع���رب،  واملراجع���ني 
يهدف الى تطوي���ر وتنمية وتبادل 
وتعزي���ز  وامله���ارات  املع���ارف 
العالقات املهنية للمنظمات املهنية 
الدولية واإلقليمية، وبني املحاسبني 
واملراجعني العرب؛ للمس���اهمة في 
تلبية متطلبات التنمية املس���تدامة 
وتش���جيعا لالس���تثمار فى العالم 
العرب���ي، في وج���ه التحديات التي 
واملراجعة  املحاس���بة  مهنة  تواجه 

في ظل األزمات العاملية.
وأكد أن أعمال املؤتمر يشارك فيها 
البنك املرك���زي املص���ري، والهيئة 
العام���ة للرقاب���ة املالي���ة، واتح���اد 
األكاديمي���ة  للتأم���ني،  املص���ري 
الوطنية ومكافحة الفس���اد، واملركز 
والتنمي���ة  للحوكم���ة  القوم���ي 

املستدامة.

ف���ي  املص���ري  البري���د  يش���ارك 
ال����54 ملعرض  الدورة  فعالي���ات 
الذي  للكت���اب،  الدولي  القاه���رة 
تح���ت  الثقاف���ة  وزارة  تنظم���ه 
الرئيس عبدالفتاح  رعاية فخامة 
السيس���ي، خالل الفت���رة من 25 
يناي���ر حت���ى 6 فبراي���ر بمرك���ز 
مصر للمعارض الدولية بالتجمع 
الخام���س، تح���ت ش���عار: »مًعا 
نق���رأ.. نفك���ر.. نب���دع«، بحزمة 
املالي���ة  الخدم���ات  م���ن  كبي���رة 

والبريدية املتميزة.
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس 
مجل���س إدارة الهيئ���ة القومي���ة 
للبريد، إن معرض القاهرة الدولي 
للكت���اب يعد تاريًخ���ا مجيًدا من 

الثقافة، ويحظ���ى بمكانة عظيمة 
ل���دى القراء والكت���اب؛ لذا يبادر 
البريد املصري باملشاركة في هذا 
الحدث الهام عبر تقديم مجموعة 
م���ن الخدم���ات املتمي���زة الت���ي 
تخدم رواد املع���رض؛ حيث يقدم 
البريد املصري م���ن خالل جناح 
البري���د باملع���رض ع���دة خدمات 
مالي���ة وبريدية، أهمه���ا خدمات 
الشحن اللوجستية الحديثة مثل 
»خدمة وصلها« وخدمة »اإليزي 
التي تمك���ن جميع رواد  بوكس« 
املعرض والناش���رين من ش���حن 
جمي���ع الكتب إل���ى جميع أنحاء 
الجمهورية بجودة عالية وأسعار 

تنافسية. 

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة 
 Abubakar« املتج���ددة، وزير الطاقة النيجي���ري
D.Aliyu«، والوفد املرافق له؛ وذلك لبحث س���بل 
دعم وتعزيز التعاون بني البلدين في مجال الكهرباء 
والطاقة املتج���ددة؛ تأكيًدا لرؤية الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي، والقيادة السياس���ية املصري���ة لتدعيم 
أواص���ر التعاون م���ع إفريقيا، وفي إط���ار االهتمام 
الذي تولي���ه القيادة السياس���ية والحكومة املصرية 

ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة.
وأشاد ش���اكر، في بداية اللقاء، بالعالقات املتميزة 
مع ال���دول اإلفريقي���ة وخاصة نيجيري���ا، موضًحا 
اإلنج���ازات الت���ي نجح قط���اع الكهرب���اء والطاقة 
املتج���ددة في تحقيقها، مؤك���ًدا االهتمام الذى يوليه 
القط���اع لنش���ر اس���تخدامات الطاق���ات املتجددة، 
مش���يًرا إلى التحدياِت الكبيرِة التي واجهتها مصر 
في توفير الطاقِة للسوق املحلي خالل مرحلٍة سابقة، 
والجه���ود التي يبذله���ا قطاع الكهرب���اء املصري؛ 
لتأمني واس���تدامة اإلمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء 

بمتطلبات التنمية.
ولف���ت إلى الجه���ود التى يقوم بها قط���اع الكهرباء 
ليعمل على تحس���ني وتطوي���ر كل الخدمات بقطاع 
الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، مش���يًرا إلى الرؤية 
املستقبلية لقطاع الكهرباء املصري والتي ترتكز على 
التحول التدريجي للش���بكة الحالية من شبكة نمطية 
إلى ش���بكة ذكية تس���اعد على اس���تيعاب القدرات 

الكبيرة املولدة.
وأش���ار إلى اس���تراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة 
مس���اهمة نس���بة الطاقة املتجددة ف���ي مزيج الطاقة 
الكهربائي���ة، واالهتمام الذي يوليه قط���اع الكهرباء 
والطاق���ة املتج���ددة لتنوي���ع مصادر إنت���اج الطاقة 
الكهربائية واالس���تفادة من ثروات مصر الطبيعية، 
وبخاص���ة مصادر الطاقة الجديدة واملتجددة، والتي 
تس���تهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة املتجددة 
ف���ي مزي���ج الطاقة في مص���ر إلى أكث���ر من ٤٢٪ 
بحل���ول عام ٢٠٣5، وجاري تحديث االس���تراتيجية 

لزيادة هذه النس���بة، الفًتا إلى االهتمام الذي يوليه 
القط���اع للهيدروجني األخضر تعاون مع ش���ركات 
عاملية لتنفيذ مشروعات تجريبية إلنتاج الهيدروجني 
األخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوس���ع في 

هذا املجال وصوال إلى إمكانية التصدير.
وت���م على هامش مؤتم���ر COP ٢7، التوقيع مع 9 
مطوري���ن على االتفاقية اإلطارية ملش���روعات إنتاج 
الهيدروج���ني األخض���ر، ضم���ن مذك���رات تفاهم 
معيارية تم توقيعها فى ذات املجال والتي بلغ عددها 

٢٣ مذكرة حتى اآلن.
وأش���اد الوزي���ر النيجي���ري بعم���ق العالقات بني 
البلدين، معرًبا عن س���عادته باإلنجازات التى نجح 
قط���اع الكهرب���اء والطاق���ة املتج���ددة املصري في 
تحقيقها خ���الل فترة وجيزة ف���ي مختلف مجاالت 

الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة املتجددة.
وأعرب عن رغبة بالده فى استكمال مسيرة التعاون 
املثمرة والبناءة بني البلدين وزيادة حجم التعاون مع 
جمهوري���ة مصر العربية ممثلة ف���ى قطاع الكهرباء 
والطاقة املتجددة، مش���يًرا إلى تطلع بالده للتعاون 
املثمرمع قط���اع الكهرباء املص���ري ونقل الخبرات 
املصرية في مجال الطاقة املتجددة والتدريب، مؤكًدا 

االهتمام الكبير الذي يوليه للتعاون مع مصر.

مصر تبحث التعاون مع نيجيريا يف الكهرباء 
والتحول ألنظمة الشبكات الذكية

داليا احمد

تعاون جديد بني مصر واألردن لتسهيل توصيل الغاز الطبيعي ملدينة القويرة الصناعية يف العقبة

»سك العملة« ُتشارك بجناح متميز يف معرض القاهرة الدولي للكتاب

»ضمن موازنة العام اجلاري«..  خطة الدولة  لدعم صرف مرتبات العاملني 
بالصناديق واحلسابات اخلاصة باملحافظات

    ٦ جلسات نقاشية مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين 
وشباب األعمال ونواب البرلمان وممثلي المرأة وذوي الهمم .. واالستماع آلراء أهل 

الفكر من خبراء االقتصاد وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث ورموز اإلعالم

 

»أبرزهم محدودية األراضي«.. مشكالت تواجه قطاع الزراعة يف مصر

وقعت مصر واألردن، اتفاق تنفيذ تسهيالت توصيل الغاز الطبيعي 
ملدين���ة الُقوي���رة الصناعية ف���ي العقبة األردني���ة، بحضور وزيري 

البترول في البلدين.
ووقع االتفاق فؤاد رش���اد، الرئيس التنفيذي لشركة فجر األردنية 
املصري���ة للغ���از الطبيعي، وحس���ني الصفدي، الرئي���س التنفيذي 

لشركة تطوير العقبة.
ج���اء ذلك بعدما عقد ط���ارق املال، وزير البت���رول والثروة املعدنية، 
خالل زيارته لألردن، جلس���ة مباحثات مع نظيره األردني الدكتور 
صالح الخرابشة؛ لبحث االستراتيجيات التي جرى وضعها لتأمني 
توفي���ر وتنويع مصادر الطاق���ة بني البلدين واآللي���ات التي تحافظ 
على أمن الطاقة في كليهما، وخطط واس���تراتيجيات الحكومتني في 

التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي.
وبحث���ا أوجه التع���اون الثنائي واالس���تفادة من تب���ادل الخبرات 

واستغالل الطاقات؛ تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في كال البلدين 
بدراسة تنفيذ مشروعات مش���تركة، مما يعظم املردود االقتصادي 

على البلدين الشقيقني.
وأوضح وزير البترول، عقب توقيع االتفاق، أنه يأتي امتداًدا ألعمال 
الشركات البترولية املصرية التي تعمل على تنفيذ مشروعات شبكة 
الغ���از الطبيعي داخ���ل األردن، متمثلة في ش���ركة فجر التي تقوم 
بدور بارز في تنفيذ مش���روعات الغاز الطبيعي داخل األردن خالل 

السنوات األخيرة، بما ساهم في تعزيز الشراكة بني البلدين.
وأك���د حرص مص���ر املتواصل عل���ى تقديم خبراته���ا الطويلة في 
مشروعات الغاز الطبيعي لألشقاء في األردن في إطار التكامل بني 
البلدين في هذا القط���اع الحيوي والذي يعود بالنفع على الجانبني 

وتحقيق املصالح املشتركة.
وأض���اف أن تطوير التكامل والتعاون ب���ني البلدين له أولوية خالل 

املرحلة املقبلة في ضوء الدور املهم الذي تلعبه شبكة الغاز الطبيعي 
املمتدة بني مصر واألردن، والتي تعد أساًس���ا قوًيا لتطوير التعاون 

وتعظيم االستفادة من مصادر الغاز الطبيعي.
وأش���اد بالتعاون املثمر بني ش���ركة فجر األردنية املصرية ووزارة 
الطاق���ة والثروة املعدنية ب���األردن في تنفيذ مثل تلك املش���روعات 

االستراتيجية؛ لتغذية املدن الصناعية بالغاز الطبيعي.
ومن جانبه، قال الخرابشة، إن هذا املشروع يأتي استكمااًل لجهود 
كبيرة إلنجاز توصيل الغاز الطبيعي للصناعات في ظل تهيئة مناخ 
جاذب لالستثمار باألردن، مؤكًدا أهمية الغاز الطبيعي في تخفيف 
تكلفة اإلنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل االنبعاثات الكربونية 

وتوفير فرص عمل جديدة.

  حوار مجتمعي حول املوازنة اجلديدة خالل األسابيع القليلة املقبلة

شيماء مرسي
 

قال���ت هيئة قناة الس���ويس، إن إجمالي اإلي���رادات خالل األعوام 
ال�7 املاضية وتحديدًا منذ افتتاح مش���روع قناة السويس الجديدة 
في ٢٠1٦ ارتفعت بنس���بة 17.8٪ لتصل إلى ٤1.7 مليار دوالر، 
مقارنة مع ٣5.٤ مليار دوالر خالل األعوام ال�7 التي سبقت افتتاح 
املش���روع، كما س���جلت القناة عبور 1٣5 ألف سفينة بزيادة بلغت 

.٪8

وأضاف���ت أن إجمالي الحموالت الصافية العابرة للقناة بعد افتتاح 
قناة السويس الجديدة وصلت إلى 8.٢ مليار طن، مقارنة مع ٦.٢ 

مليار طن، وبزيادة تقدر بنحو ٣٢٪.
وكانت إيرادات القناة قد س���جلت رقًما قياس���ًيا خالل عام ٢٠٢٢ 
بقيمة 8 مليارات دوالر، كما سجلت أعلى معدل عبور سنوي للسفن 

بواقع ٢٤ ألف سفينة، بحموالت تقدر  ب�1.٤ مليار طن.

41.7 مليار دوالر 
إجمالي إيرادات قناة 
السويس يف 7 سنوات

المالية : تحديد أولويات اإلنفاق العام في ظل الظروف االستثنائية لالقتصاد العالمي .. والتوزيع العادل لالعتمادات الموازنية  وفًقا لمتطلبات النمو والتنمية لكل شرائح المجتمع

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  29  يناير  2023  •  العدد  679
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

كما اس���تعرض  الرئيس السيسي اس���تعرض كذلك برنامج الحماية 
االجتماعية الش���املة في مصر وفي مقدمته املبادرة الرئاس���ية" حياة 
كريمة" والتي تعتبر مشروع تنموي هو األكبر واالضخم علي مستوي 
العالم ويس���تهدف تحسني حياة ٦٠ مليون مواطن في الريف املصري 
وتحس���ني مس���توي الخدمات املقدمة اليهم وتبلغ التكلفة االجمالية له 

حوالي ٥٤ مليار دوالر.
الرئيس السيس���ي حرص علي التأكيد أيضا علي  أن مصر أصبحت 
مفتوحة لالستثمارات بامتيازات وقوانني وبيئة تشريعية جيدة وفرص 
حقيقي���ة خاصة ف���ي مجال املش���روعات التنموية الكب���ري املوجودة 
ف���ي كافة املحافظات املصرية والتي يش���ارك فيه���ا أكثر من ٥ آالف 
ش���ركة مصرية متنوعة ، باإلضافة الي الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها 
الش���ركات املصرية من عملية البناء والتعمير واملش���روعات التنموية 
الت���ي مكنتها الدخول في مش���روعات ضخمة خارج مصر مثل إقامة 
سد تنزانيا وأصبحت الشركات املصرية قادرة علي القيام بمشروعات 

ضخمة في الدول الصديقة . 
كذلك شهدت لقاءات الرئيس  التركيز علي مجال الصناعات الدوائية 
والطبي���ة في مصر ،  فضال عن االش���ارة إلى ملفات الطاقة الجديدة 
واملتجددة والهيدروجني االخضر وم���ا يترتب علي ذلك من صناعات 
مكملة بتلك املجاالت وتتمتع مص���ر بإمكانيات كبيرة في هذا القطاع 
خاصة الطاقة الشمس���ية والرياح ، وهناك اهتمام من رجال األعمال 
في الهند وأذربيجان باالستفس���ار حول الصندوق السيادي املصري 
وم���ا يوفره من فرص كبي���رة خالل الفترة الحالي���ة ،  باإلضافة الي 
شرح كافة تفاصيل الرخصة الذهبية التي تمنحها مصر للمستثمرين 

وانهاء كافة التراخيص الالزمة للمشروعات في مدة زمنية قصيرة.
مخرجات مهمة لزيارة استراتيجية 

تمتلك كال من مصر والهند قدرات متكاملة تمكن الدولتني من إنش���اء 
منظومة صلب���ة قادرة على مواجه���ة التحديات املش���تركة واألزمات 
الدولية املستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، وفي هذا اإلطار 
يمكن النظر إلي أهمية ما تمخضت عنه زيارة الرئيس للهند ، وبحسب  
دراس���ة للمركز املصري للفكر والدراس���ات فإن لقاءات الرئيس   مع 
ع���دد من كبار املس���ؤولني الهنود وممثلي الجه���ات الحكومية املعنية 
املختلف���ة وكبرى االتحادات والغ���رف التجارية والصناعية في الهند،  
أس���فرت عن التوصل ملجموعة من التفاهم���ات واالتفاقات التي تنقل 
العالقات إلى مس���توى الشراكة االس���تراتيجية القائمة على املصالح 

املشتركة.
م���ن بني تلك النتائج تعظيم التعاون بني البلدين  عن طريق توقيع عدد 
من مذكرات التفاهم ش���ملت مجاالت االتص���االت والزراعة والثقافة 
واإلع���الم، واالتفاق   على تعزيز التع���اون الدفاعي بني البلدين ورفع 
العالقات الثنائية إلى مس���توى اس���تراتيجي يتضمن رفع مس���توى 
التبادل التجاري إل���ى 12 مليار دوالر خالل األعوام الخمس القادمة 
ومجاالت أخرى على رأس���ها الزراعة، والتعلي���م العالي، وصناعات 
الكيماويات واألس���مدة واألدوية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
واألمن الس���يبراني ،  وكذلك التعاون ف���ي مجال الطاقة املتجددة بما 
فيها الفرص الواعدة في مج���ال الهيدروجني األخضر ضمن املنطقة 
االقتصادي���ة لقناة الس���ويس، والتي تمثل فرصا  اس���تثمارية واعدة 
للهند، تشمل االستفادة من موقع مصر االستراتيجي كمركز لإلنتاج 
وإع���ادة التصدير إلى مختلف دول العالم الت���ي ترتبط معها القاهرة 

باتفاقات تجارة حرة.
من النتائج أيضا خلق قنوات منظمة لتبادل الخبرات ، ويأتي ذلك في 
ظل  أن هناك تج���ارب ناجحة لدى الدولتني مما يجعل من الضرورة 
تبادل الخبرات واملعرفة، فيما يرتب���ط بالتجارب واملبادرات الناجحة 
ف���ي كٍل م���ن البلدين خاصة عل���ى صعيد تطوي���ر الصناعة املحلية، 
واملش���روعات الصغيرة واملتوس���طة وتوفير حياة كريمة للمواطنني، 
واالرتقاء بمستوى معيشتهم ،  مع الوضع باالعتبار أن هناك بالفعل 
تجربة تنموية مش���تركة من���ذ عام 2٠1٤، تتضمن اس���تعداد مصر 
لتحقيق التكامل الصناعي مع الش���ركات الهندية وتعزيز نموها، من 

خالل تأسيس شراكات ناجحة تقوم على توطني الصناعات.
من النتائج املهمة واالستراتيجية التنسيق األمني والدفاعي ، حيث أن 
هناك اجماع بني الخبراء واملراقبني علي أن زيارة الرئيس السيس���ي 
للهند هي استش���رافية لشكل العالقات املستقبلية، والتي من املتوقع 
أن تشهد تقارًبا على املستوى األمني “الحيوي”، ومكافحة اإلرهاب، 
واس���تمرار التدريبات العسكرية املشتركة، وتبادل الخبرات، وتعميق 

التعاون الدفاعي بما في ذلك التصنيع املشترك.
أيضا هناك التكامل الثقافي ، حيث أس���فرت املباحثات عن التوجيه 
بزيادة رحالت الطيران بني القاهرة ونيودلهي، إذ إن املستهدف تعزيز 
الروابط والثبات على املس���توى الثقافي من خالل املشاركة املتبادلة 
في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين، وعلى أهمية تيس���ير ُسبل 
التواصل بني شعبي البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خالل 
تكثي���ف رحالت الطيران بني مصر والهند، ال س���يما بني العاصمتني 
القاه���رة ونيودله���ي، حيث تنظر القاهرة لنيودلهي باعتبارها س���وق 

سياحي مهم.
وم���ن النتائج أيضا عل���ي مدي ليس ببعي���د كثيرا ، إب���داء البلدين 
االس���تعداد لدعم ال���دول النامية م���ن خالل قمة العش���رين ، حيث  
تس���تضيف نيودلهي خالل س���بتمبر القادم قمة العشرين، وقد تمت  
دع���وة مصر حيث تش���ارك القاه���رة للمرة األول���ى بكيانها الوطني 
ولي���س ممثلة لالتحاد األفريقي، وهو ما يتوافق مع ما أس���فرت عنه 
القمة العاملية للمناخ بش���رم الش���يخ من نتائج مهمة خاصًة ما يتعلق 
بإنش���اء صندوق لتمويل الخس���ائر واألضرار املترتبة على التغيرات 
املناخية الس���يما في الدول النامية، التي تعان���ي فيها البنية التحتية 
من الضعف، وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات املناخية، 
ومن خالل املشاركة املصرية في قمة العشرين سيتم دفع املحادثات 
ف���ي االتجاه البناء؛ س���عًيا لتحقيق تطلع���ات دول الجنوب وبما يتيح 
التوص���ل لطرق فعالة، ملواجهة أزمات الطاق���ة، وتغير املناخ، ونقص 
الغذاء، وشح التمويل من أجل التنمية، وتراكم الديون املستحقة على 

الدول النامية إلعادة االستقرار والتوازن للبيئة الدولية.
 دور مصري 

يمكننا أيضا النظر لزيارة الرئيس السيس���ي للهند من زاوية أخري 
، تتمثل في أن هذه الزيارة هي خطوة جديدة علي طريق دبلوماس���ية 
ناجح���ة تتبناها القيادة املصرية ، وتق���وم علي إعادة مصر  ملكانتها 
على الخريطة الدولية واإلقليمية  ، حيث جددت هذه الزيارة وفعالياتها 
التأكيد  عل���ى الدور املحوري الذى تقوم به الدولة املصرية تحت ظل 

القيادة الحالية في املنطقة، وأنها رمانة امليزان للمنطقة بالكامل.
 كما أن ما ظهر من اتفاق في الرؤي بني  القيادات السياسية بالبلدين   
فيما يتعلق بالحلول التى تتناسب مع حجم املشاكل اإلقليمية والدولية 
واألزمات الراهنة،  هو أمر يعزز مكانة مصر وثقلها املؤثر في الدوائر 
اإلقليمي���ة والعاملية،    بما يمكن معه القول بأن  الدولة املصرية تكتب 

تاريخا جديدا على األراضي الهندية  .
  السياس���ة الخارجية املصرية إذن دخل���ت مرحلة جديدة وتاريخية 
أكثر إشراقًا، بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي،  وتمثلت السياسة 
املصري���ة في تبني ع���دد من األه���داف والدوائر الحيوي���ة، وحققت 
مص���ر نجاحات كبي���رة وعظيمة في ملف العالق���ات الخارجية، بعد 
أن عان���ت مصر لس���نوات عجاف من صعوبات ومش���كالت في هذا 

امللف الحيوي.
 فالنش���اط املكثف ال���ذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيس���ي، على 
صعيد السياس���ة الخارجية وعالقات مصر الدولي���ة أثمر عن تعزيز 
مكانة مصر اإلقليمية والدولية، وس���اهم في تحقيق املصالح الوطنية 
للدولة في املجاالت االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، واستعادت 
مصر مكانتها ودورها املحوري ملصلحة شعبها واملنطقة والعالم، وهو 

ما عكسته زيارات وجوالت الرئيس الخارجية .
 كم���ا  أن الزيارات الخارجية س���اهمت في تحقي���ق متطلبات األمن 
القوم���ي املصري وتعزيز القدرات املصري���ة في كل املجاالت، وتوفير 
الدع���م الخارجي والتع���اون الدولي مع جهود التنمية الش���املة التي 
تشهدها مصر حاليًا،  و هذه الزيارات تؤتى ثمارها ودورها املحوري 
س���واء على صعيد اس���تعادة العالقات أو دعم االقتصاد واالستثمار 

املصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 كل ذلك أكد ويؤكد أن مصر قوة إقليمية بمعايير القدرات االقتصادية 
والثقافية والعس���كرية، وهي في نفس الوقت من أهم القوى الوسطى 

داخل النظام العاملي  .

   الدع���وة الت���ى وجهتها الهند للرئيس عبدالفتاح السيس���ى، ليكون 
ضيف الش���رف يوم الجمهورية الهندي���ة تؤكد حجم العالقة والتقدير 
م���ن قبل الهند ملصر، والرئيس، ألنها املرة األولى التى تتم فيها دعوة 
رئيس جمهورية مصر العربية كضيف رئيس���ي ف���ي يوم الجمهورية 
الهندي���ة، وحس���ب املحللني فى الهند، يتم اختيار الضيف الرئيس���ي 
كل ع���ام من خالل عدد من املعايير - االس���تراتيجية والدبلوماس���ية 

واملصالح التجارية إضافة إلى الجغرافيا السياسية الدولية.
 وخ���الل الزيارة  كان  االحتف���اء واضحا وضخما  بالرئيس من قبل 
قي���ادات الهند ،    وه���و ما يعكس تقديرا  واضح���ا  من جانب قوة 
مهمة في النظام العامل���ي وهي الهند، وهي واحدة من أهم ما يصنف 
داخل املجتمع الدول والنظام الدولي بالقوة الوس���طى، وهي قوة باتت 
تمتلك مفاتيح املش���اركة في مجموع���ات اقتصادية مهمة، فضال عن 
قوته���ا الثقافية العمالقة وهي واحدة من املجموع���ات الثقافية املهمة 
داخل املجتم���ع الدولي ،  حيث احتفي  رئيس وزراء الهند »ناريندرا 
مودى«،   بزيارة الرئيس وأهمية إجراء محادثات معه لتعزيز التعاون 
ب���ني البلدين، وعقدا مؤتم���را صحفيا أكدا فيه عم���ق العالقات، كما 
تضمنت الزيارة الكثير من مذك���رات التفاهم، والتحركات التى تؤكد 
الس���ير نحو مزيد من التعاون ومضاعفة االس���تثمارات واملشروعات 

املشتركة، التى تعود على البلدين.
 هن���اك الكثير مما يربط مص���ر والهند تاريخي���ا، وأيضا في الوقت 
الحالي على مدى أكثر من 7 عقود، حيث كانت مصر من أوائل الدول 
التى أقام���ت عالقات مع الهند، ما أس���س ل�»صداقة وثيقة« جمعت 
الزعي���م الراحل جمال عبدالناصر، ورئيس وزراء الهند حينها جواهر 

الل نهرو، اللذين أسسا حركة عدم االنحياز.
 وبع���د مرور تلك الس���نوات ، وفي ظل نهج يتبناه الرئيس السيس���ي 
بإعادة إحياء دوائر مصر االس���تراتيجية، ومحاورها املتعددة أفريقيا 
وعربيا ودوليا،  كان هناك تركيز علي بناء العالقة االس���تراتيجية مع 
الهند  ، ولم تتوقف اللقاءات واملباحثات بني الرئيس السيسي ورئيس 
وزراء الهند ناريندرا مودى، على مدى 9 س���نوات، حيث زار الرئيس 
السيس���ي الهند ف���ى القمة الثالثة ملنتدى الهن���د أفريقيا 2٠1٥، وفى 
العام التالى 2٠1٦ كانت هناك زيارة ثنائية، بجانب لقاءات ثنائية على 
هامش اجتماعات دولية، ومحادثات مستمرة بينهما، فى كل القضايا. 
 وش���هدت العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين تطورا نوعيا، 
بجانب التنس���يق والتع���اون فى الكثير من املج���االت، فالهند ومصر 
تجربت���ان مهمت���ان ف���ى االقتصادات الناش���ئة، ولديهما تش���ابهات 
وتقاطعات فى بناء التجربة، وتمثل مصر قبلة اس���تثمارية فى مجاالت 
صناعات التكنولوجيا والخامات الدوائية والتعهيد وغيرها، فضال عن 

إمكانية تبادل الخبرات فى هذه املجاالت.
 وخالل زيارته املهمة حرص الرئيس السيس���ى على لقاءات موس���عة 
مع رؤس���اء كبرى الشركات الهندية ورجال األعمال الهنود، بمشاركة 
بي���وش جويال وزير التجارة والصناع���ة بجمهورية الهند، إلى جانب 
ع���دد من كبار املس���ؤولني الهنود وممثلي الجه���ات الحكومية املعنية 
املختلف���ة وكبرى االتحادات والغ���رف التجارية والصناعية في الهند، 
وبحض���ور وزراء الخارجية، والكهرب���اء والطاقة املتجددة، والتخطيط 

والتنمية االقتصادية، واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 
 وفى نفس الوقت فإن املشروعات العمالقة الجاري تنفيذها فى مصر 
توفر فرصا استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة 
الس���ويس، والذى يتضمن عددا من املناطق الصناعية واللوجس���تية 
الكب���رى، وهو ما يوف���ر فرصا واعدة للش���ركات الهندية الراغبة فى 
االس���تفادة من موقع مصر االس���تراتيجي، كمرك���ز لإلنتاج وإعادة 
تصدي���ر املنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطها بمصر والهند 

اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصة املنطقتني العربية واألفريقية.
 الرئيس السيس���ى أكد حرص مصر عل���ى املزيد من تطوير عالقات 
التع���اون االقتص���ادي والتج���اري م���ع الش���ركات الهندي���ة وتنمية 
االستثمارات املشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية االقتصادية، 
وذلك فى إطار من العمل املشترك لتعظيم املصالح املتبادلة واالستغالل 
األمثل للفرص املتاحة، مع استعداد مصر لتحقيق التكامل الصناعي 
م���ع الش���ركات الهندية وتعزيز نموها من خالل تأس���يس ش���راكات 

ناجحة تقوم على توطني الصناعات.
 وبدورهم أكد املسؤولون  ورجال األعمال الهنود أكدوا تطلعهم لبحث 
إمكانات تعظيم التعاون الثنائى، خاصة مع توافر العديد من املجاالت 
والف���رص االس���تثمارية الواعدة فى مصر، ال س���يما ف���ى قطاعات 
الصناعات الدوائية، واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، والصناعات 
الدفاعي���ة، والبني���ة التحتية، والبت���رول والغاز الطبيع���ى، والكهرباء 
والطاقة الجديدة واملتجددة، فضال عن اس���تغالل املزايا التى تمنحها 
املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، بجان���ب تعزيز التبادل التجاري 
بني البلدين فى املنتجات الزراعية ، بما كان تأكيدا جديدا علي  عمق 
العالقات وإمكانية توس���يع عالقات التع���اون االقتصادي والتجاري، 
وتب���ادل الخبرات، فى ظل رغبة واتجاه البلدين لتعاون وش���راكة على 

مستوى استراتيجي.
تحوالت واستقطابات 

زيارة الرئيس السيس���ي للهند تزامنت  مع عي���د الجمهورية بالهند، 
وم���رور 7٥ عاما على العالقات الهندية املصري���ة، صحيح أنه كانت 
هناك ش���راكة استراتيجية بني القاهرة ودلهي   ،  وصلت إلى ذروتها 
مع تأس���يس حركة عدم االنحياز، كحركة سياس���ية تدعم اس���تقالل 
ال���دول فى ظل الحرب الباردة والقطبية السياس���ية بني املعس���كرين 
الغربى والش���رقى، بهدف تنمية مس���تقلة، وقدرة عل���ى االبتعاد عن 
االس���تقطابات الدولية،  لكن  أش���كال االس���تقطاب والصراع تغيرت 
، واتخ���ذت أش���كاال جديدة، تف���رض تطوير آليات التعام���ل معها  ، 
حيث لم تتوقف التفاعالت والتحوالت فى السياس���ة الدولية منذ نهاية 
الحرب الباردة، وهي تحوالت ترتبط باملصالح واملنافسات االقتصادية 
والتجاري���ة، وتضع الدول الكبرى ف���ى حالة دفاع وهجوم متبادل، ما 
يجعلها أكثر انش���غاال بمصالحها واس���تراتيجياتها، بما يحتم على 
الدول والتجمعات اإلقليمية أن تس���عى لتقوية وجودها وقرارها حتى 
يمكنها بناء تجاربها فى التنمية، بعيدا عن أى اس���تقطابات أو انتظار 

حسم الصراعات القائمة. 
 بالفعل انتهت الحرب الباردة، لكن الصراعات واملنافس���ات استمرت 
بأشكال جديدة، غيرت من القواعد االقتصادية، وأبقت على املنافسة، 
وظ���ل العالم يعيش تح���والت وصراعات ومنافس���ات اتخذت مؤخرا 
أش���كاال من الصراعني البارد والس���اخن، انعكست فى صورة أزمة 
عاملية وتحوالت فى أسواق الطاقة والغذاء، وهى تحوالت تضاعف من 
انش���غاالت الدول واملنظمات بالبحث عن طرق للتعامل مع أزمات غير 
مس���بوقة، ومواقف تقوى من القدرة على التعام���ل مع الواقع بمرونة 

وفاعلية، من خالل البحث عن سياقات عمل وتنمية، تناسب العصر.
 كل ه���ذه األمور والتح���والت العميقة في الخارط���ة الدولية ، تدركها 
جيدا الدولة املصرية، والرئيس عبدالفتاح السيس���ى الذى سعى على 
مدى س���نوات إلعادة بناء السياسة الخارجية باتجاه توسيع التعاون 
والش���راكة مع كل الدول والس���عي لتقوية العالقات، مع إدراك ورغبة 

فى إرساء السالم والتعاون التجاري واالقتصادي بشكل كبير، وبناء 
عالق���ات متوازنة تس���مح بالتعاون وتبادل املصالح، وتس���ويق فرص 
االس���تثمار بعد بناء بنية أساس���ية جاذبة لالستثمار، وبناء سياسات 
خارجي���ة واقتصادية تقوم عل���ى التوازن، وتبتعد عن االس���تقطابات 

وتتفاعل مع الفرص والعوائد.
   فالدولة املصرية تنطلق  فى بناء سياستها الخارجية من مصالحها 
ومصالح ش���ركائها القاري���ني والدوليني، وتوزي���ع العوائد والفرص، 
وط���رح مبادرات للتعاون بدال من الص���راع، وهى عالقات يتم بناؤها 
بدقة، بعيدا عن أى تداعيات غير مرغوبة، مع التأكيد على أهمية قيام 
العالقة مع مراكز النمو االقتصادي والتجارب الناش���ئة واملتقدمة فى 

االقتصاد، بما يضمن فرصا عادلة متكافئة لكل األطراف.
 وف���ي ه���ذا اإلطار ،  تأت���ى أهمية العالق���ات مع الدوائ���ر اإلقليمية 
والدولية، ومنها العالقة مع الهند، وزيارة الرئيس السيس���ي ولقاءاته 
مع املس���ؤولني ومجتم���ع األعمال فى الهند تأتى ف���ى إطار العالقات 
الدبلوماسية واالس���تراتيجية واملصالح املشتركة بني البلدين، وإعادة 
بناء هذه العالقات بش���كل يتناس���ب مع ما يشهده العالم من تحوالت 
على املس���توى السياس���ي واالقتص���ادي، حيث ت���رى كل من مصر 
والهند، أن هناك فرصا للتعاون املش���ترك، بالشكل الذى يتناسب مع 

التجارب التنموية لهما.
 فسياس���يا، هناك اتج���اه لتنس���يق املواقف تجاه القضاي���ا الدولية 
واإلقليمية، ومجاالت للتعاون العسكري واملعلوماتي، واقتصاديا توجد 
مجاالت كثي���رة جدا للتعاون، والهند لديه���ا تجربة مهمة فى صناعة 
التكنولوجي���ا والنقل والخامات الدوائي���ة والزراعة مع قاعدة صناعية 
مهمة، ومصر لديها فرص اس���تثمارية ف���ى املنطقة االقتصادية بقناة 
السويس، واملشروعات الكبرى، بجانب تجربة فى املبادرات والحماية 

االجتماعية، للتوصل إلى أفضل طرق عدالة توزيع ثمار التنمية.
 إذا نظرنا إلي الهند فس���نجد أنها  ثانى دولة من حيث عدد السكان 
فى العالم تمثل سوقا مهما ملصر، بجانب جذب السياح الهنود ملصر، 
وفى الوقت ذاته فإن املش���روعات العمالقة وفى مقدمتها محور تنمية 
منطقة قناة الس���ويس، واملناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، توفر 
فرص���ا واعدة للش���ركات الهندي���ة الراغبة فى االس���تفادة من موقع 
مصر االس���تراتيجي، كمركز لإلنتاج وإع���ادة تصدير املنتجات إلى 
مختل���ف دول العال���م، التى تربطها بمصر والهن���د اتفاقيات للتجارة 

الحرة، خاصة املنطقتني العربية واألفريقية ، كل هذا يجعل من تطوير 
العالقات الهندية املصرية، خطوة لبناء عالقات أكبر، وتطوير التعاون 

سياسيا واقتصاديا وتجاريا، بما يضمن مصالح الطرفني.
وتعظيم���ا للمصالح املُش���تركة وتعزي���ز الدعم املُتب���ادل للتغلب على 
الصعوب���ات الناجمة ع���ن ُمختلف األزمات والتحدي���ات املُتتالية التي 
يواجهه���ا العال���م، وباإلضافة إل���ى الحرب الدائرة بني روس���يا ضد 
أوكراني���ا ومن نتج عنها من أزمات اقتصادية عاملية، فقد قرر البلدين 
االرتقاء بعالقاتهما إلى ُمستوى "الشراكة االستراتيجية" التي تغطي 
املجاالت السياس���ية واألمنية والدفاعي���ة والطاقة واالقتصادية وحتى 

الثقافية.
العالقات االس���تراتيجية ب���ني القاهرة ونيوديله���ي، قائمة على ركائز 
ته���دف لتوثي���ق التع���اون السياس���ي واألمن���ي، وتعميق املُش���اركة 
االقتصادي���ة، وتقوية التعاون العلمي واألكاديمي، فضاًل عن توس���يع 
االتصاالت الثقافية والش���عبية ، ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم، 
ش���هدت العالقات املصرية الهندية تطورا كبي���را على كافة املجاالت 
السياس���ية واالقتصادية والعلمية والثقافي���ة، وحرص الجانبان على 
تعزي���ز العالقات الثنائية من خالل تكثيف الزيارات رفيعة املس���توى، 
فضال عن الدبلوماس���ية املصرية الجادة لتعزي���ز التعاون مع القوى 

الكبرى في القارة اآلسيوية، وكذلك ما يعرف ب�"الجنوب العاملي"
تعاون 

تس���عى القاهرة لتحقيق هدف وصول حجم التجارة مع نيودلهي، إلى 
12 مليار دوالر أمريكي في غضون السنوات الخمس املُقبلة، وذلك من 
خالل تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة املُضافة، وهذا ما أكده 
الرئيس السيسي من خالل االتفاق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، على تش���جيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص 
االقتصادية واالستثمارية الناشئة في الدولة األخرى، وتقديم الحوافز 
والتس���هيالت وفًق���ا للوائح واألطر املعمول به���ا، وإمكانية تخصيص 
مس���احة أرض خاصة للصناعات الهندي���ة باملنطقة االقتصادية لقناة 

السويس.
ليس ه���ذا فقط ، فقد  اتفق الطرفان على التعاون في تجارة الس���لع 
االس���تراتيجية واملطلوب���ة لتحقيق األمن الغذائ���ي للتصدي واحتواء 
تداعي���ات أزمة الغ���ذاء العاملية، كما تن���اول الجانب���ان أهمية تعزيز 
التعاون في مجال الس���ياحة من خالل تش���جيع الفعاليات السياحية 

والترويجية، واتفقا على العمل على تشغيل رحالت جوية بني القاهرة 
ونيودلهي، والتي قد يتبعها تشغيل رحالت ُمباشرة بني نقاط االتصال 
األخرى في الدولتني، وفًقا ملا س���يتم االتفاق عليه مس���تقباًل. ويلتزم 
البلدان بتشجيع شركات الطيران في بلديهما على اإلسراع في اتخاذ 
اإلج���راءات الالزمة لتحقي���ق ذلك من خالل تقديم كافة التس���هيالت 

املُمكنة والتيسيرات املطلوبة.
ولذلك كان الرئيس السيسي حريصا خالل لقائه برجال املال واألعمال 
في الهند علي   تقديم شرح مركز بشكل كبير جدًا للتطورات الكبيرة 
التي حدثت في مصر خالل الثماني س���نوات املاضية منذ عام 2٠1٤ 

وحتي اآلن.
وبحسب املتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، فإن  
الرئيس السيسي أكد علي التطورات التي شهدتها مصر فيما يخص 
مجال االقتص���اد ومناخ وإجراءات تس���هيل االس���تثمار واالصالح 
االقتصادي والبنية األساس���ية التي تط���ورت للغاية وأصبحت قادرة 
علي اس���تيعاب واستقبال اي اس���تثمارات جديدة بمختلف أنواعها ، 
مش���يرًا الي البيئة التش���ريعية املتكاملة لالستثمار في مصر ووجود 
قوانني حديثة ومتطورة تعطي امتيازات كبيرة جدًا للمستثمرين سواء 
من خالل قوانني االس���تثمار أو من خالل املنطق���ة االقتصادية لقناة 
الس���ويس ووجود اعف���اءات ضخمة ، باإلضافة ال���ي صندوق مصر 
الس���يادي ال���ذي يمثل ذراع اس���تثماري للحكوم���ة املصرية ويعطي 
الفرصة للمستثمر األجنبي في التعامل مع ذراع استثماري للحكومة 

بمفهوم القطاع الخاص والدخول في شراكة .
كما تم اس���تعرض املؤش���رات االقتصادية التي تحسنت بشكل كبير 
خالل الثماني س���نوات املاضية ك، إضافة إلى اس���تعراض التجربة 
التنموية املصرية الحالية والتي كانت محل إعجاب ومتابعة وتقدير من 
رموز االقتصاد ومجتمع االعمال واملس���تثمرين في الهند وأذربيجان 
، الفتا الي ان ملف االس���تثمار في مصر يتمتع بمظلة من االستقرار 
باملفهوم الش���امل س���واء اس���تقرار سياس���ي وأمني وثبات اإلرادة 

السياسية.
كذلك  تم ش���رح كافة تطورات االصالحات االقتصادية التي شهدتها 
مصر خالل الفترة املاضية خاصة زيادة الشراكة مع القطاع الخاص 
والتركيز علي اشتراك القطاع الخاص في قطاعات االنتاج خاصة في 

مجاالت الصناعة والزراعة وتكنولوجيا املعلومات .

   الهند واحدة من أهم "قوي الوسط " في النظام الدولي و تمتلك مفاتيح المشاركة في 
مجموعات اقتصادية مهمة فضال عن قوتها الثقافية العمالقة  

 دبلوماسية إعادة إحياء الدور المصري إقليميا ودوليا تكتسب نجاحا يوما بعد اآلخر بفضل 
قيادة الرئيس السيسي 

تفاهم يتجاوز عمره  السبعة عقود .. ذلك ما 
يمكن به وصف العالقات بين مصر والهند 
، صاحبتي أقدم الحضارات علي وجه األرض 

،   وخالل السنوات األخيرة تأكدت هذه العالقات 
واتسعت، وخلقت مجاال مهما للتعاون والشراكات 

االقتصادية والسياسية، وبناء على ذلك جاءت 
الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى  
لنيودلهي ، ولقاءاته مع المسؤولين الكبار والوزراء 

ومجتمع األعمال بالهند ، لتمثل نقطة مهمة 
فى بناء العالقات االقتصادية والسياسية على 

أساس المصالح والتعاون والشراكة ، وهي زيارة 
تاريخية   استغرقت ثالثة أيام، وذلك تلبيًة لدعوة 

السيد "ناريندرا مودي"، رئيس وزراء الجمهورية 
الهندية، وذلك لتأكيد عالقات القاهرة ونيودلهي 

االستراتيجية الشاملة، وبالتزامن مع احتفال 
الدولتين الصديقتين بالذكرى الخامسة والسبعين 

على تدشين العالقات الدبلوماسية بينهما .

زيارة الرئيس السيسي لنيودلهي نقطة مهمة فى بناء العالقات االقتصادية 
والسياسية على أساس املصالح والتعاون والشراكة
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مكاسب  استراتيجية لزيارة تاريخية 
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ارتفاع أرباح البنك األهلي املصري إلى 48.588 مليار جنيه  
قبل الضرائب خالل الـ 9 أشهر  األولي من 2022

 رئيس بنك مصر يعلن 
وقف شهادة الـ%25 

بنهاية يناير اجلاري 

ق���ال رئيس مجل���س إدارة بنك مصر محم���د األتربي، 
إنه سيتم وقف العمل بش���هادة "طلعت حرب" الجديدة 

بفائدة 25%  بنهاية الشهر الجاري،.
وأوض���ح األتربي، أن الش���هادة الجدي���دة ذات العائد 
الس���نوي 25%  قد حققت الهدف املنشود منها، مؤكًدا 

أنه س���يتم وقف العمل بها بحد أقصى نهاية هذا شهر 
يناير الجاري.

وطرح بن���كا مصر واألهلي ش���هادة ادخاري���ة ملعالجة 
التضخم والدولرة مدتها عام واحد بعائد س���نوي %25، 

تصرف بنهاية املدة أو عائد 22.5% يصرف شهرًيا.
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كش���فت القوائم املالية ل� البن���ك األهلي املصري عن 
ارتفاع أرباح البنك قبل الضرائب لتس���جل 48.588 
مليار جنيه بنهاية سبتمبر من عام 2022، كما سجلت 
صافي األرباح بعد ضرائ���ب الدخل 22.778 مليار 

جنيه بنهاية سبتمبر من عام 2022.
وبلغ صافي الدخل م���ن العائد 69.195 مليار جنيه 
خالل أول 9 أش���هر م���ن ع���ام 2022، وبلغ صافي 
الدخل م���ن األتعاب والعم���والت 8.614 مليار حنيه 

بنهاية سبتمبر من عام 2022.
وس���جلت أجمال���ي أص���ول البنك األهل���ي املصري 
3.781 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من عام 2022، 

مقابل 3.233 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وبلغت إجمالي حق���وق امللكية 207.503 مليار جنيه 
بنهاية س���بتمبر م���ن عام 2022، مقاب���ل 182.168 

مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وكش���ف البنك األهلي املصري ع���ن ارتفاع محفظة 
القروض وتس���هيالت العمالء إل���ى 1.403 تريليون 
جنيه خالل ال� 9 أشهر األولى من عام 2022، مقابل 

1.130 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021. 

وأظه���رت القوائ���م املالي���ة الخاصة بالبن���ك األهلي 
املص���ري، ع���ن ارتفاع ق���روض التجزئ���ة املصرفية 
إلى 206.792 ملي���ار 159.311 مليار جنيه بنهاية 

ديسمبر 2021. 
كما ارتفعت قروض الش���خصية لتسجل 169.107 
مليار جني���ه مقاب���ل 131.912 مليار جني���ه بنهاية 

ديسمبر 2021.
وارتفعت محفظة القروض العقارية إلى 15.69 مليار 
جنيه بنهاية س���بتمبر املاضي، مقارن���ة ب� 12.045 

مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وسجلت  محفظة الودائع 2.84 تريليون جنيه بنهاية 
سبتمبر 2022، مقارنة ب� 2.38 تريليون جنيه بنهاية 

سبتمبر 2021.
وبلغت الودائع تحت الطلب 471.9 مليار جنيه بنهاية 
س���بتمبر 2022 مقابل 347.23 ملي���ار جنيه بنهاية 

سبتمبر 2021.
وانخفض���ت ودائع التوفير إل���ى 272.5 مليار جنيه 
بنهاي���ة الرب���ع الثالث من 2022، مقارن���ة ب� 303.7 

مليار جنيه.

 تصاع���د الحديث خالل األيام القليلة املاضية عن رصد 
ظاه���رة  عودة املس���تثمرين األجانب إلى س���وق الدين 
املصرية ، في ظل إجراءات كثيرة اتخذها البنك املركزي 
، وخاصة فيما يتعلق بأس���عار صرف الدوالر وتضييق 
الفج���وة الس���عرية ب���ن أس���عار الصرف في الس���وق 
الرس���مية والس���وق املوازية  ، ما أدي إلى تعزيز عودة 
املس���تثمرين األجانب خالل األيام القليلة املاضية  ، بعد 
أن ش���هد الربع األول من العام املاضي، خروج أكثر من 
20 مليار دوالر من أموال األجانب من السوق املصرية.

 وق���ال خبراء اقتصادي���ون إن  اإلجراءات األخيرة التي 
اتخذها البنك املركزي والحكومة ساهمت في امتصاص 
الصدمات الخارجية من خالل ما يطلق عليه مرونة سعر 
الص���رف، حيث تع���د العوائد املرتفع���ة وضعف الجنيه 
يجذبان املستثمرين األجانب مجددا للسوق املحلية، فيما 
رص���دت وكالة بلومبرج بدء عودة املس���تثمرين األجانب 
الذين تخارجوا من الس���وق املصرية العام املاضي مرة 
أخرى إلى س���وق الدي���ن املحلية عل���ى خلفية انخفاض 
الجنيه والعائدات القياس���ية، واتس���اع الفارق بن أذون 
الخزان���ة املقوم���ة بالجني���ه وديون األس���واق الناش���ئة 
األخ���رى األس���بوع قبل  املاضي إلى أعلى مس���توى له 
على اإلطالق، بينما أدى التزام البالد بسعر صرف مرن 
إلى إزالة بعض مخاط���ر العملة وجعل األصول بالجنيه 

أرخص للمستثمرين األجانب، بحسب الوكالة.
وقالت “بلومبرج “ إن مس���تثمري األس���واق الناش���ئة 
يتأهب���ون للدخول من جديد في س���وق الدي���ون املحلية 
املصري���ة، حيث يجذبه���م تراج���ع الجني���ه والعائدات 
القياس���ية باملقارنة مع أقرانها ، موضحة  أن مؤشراتها 
أظهرت عودة االهتمام بالديون الصادرة بالعملة املحلية 
والتي س���جلت أسوأ أداء في األس���واق الناشئة خالل 
العام املاضي بعد االنتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وارتفع���ت التدفق���ات بالفعل   الش���هر  الحالي بعد أن 
س���مح البنك املركزي للجنيه باالنخفاض مقابل الدوالر، 
حيث ضخ املستثمرون األجانب 925 مليون دوالر خالل 
فت���رة الثالثة أيام التي أعقب���ت التخفيض األخير لقيمة 
الجنيه في 11 يناير والتي ش���هدت تراجع العملة املحلية 
إلى أدنى مس���توى لها عند 32.20 مقابل الدوالر خالل 

التداوالت، قبل أن يعاود االرتفاع.
 الدكت���ور محمود أبوالعي���ون، محافظ البن���ك املركزى 
األسبق، و استاذ االقتصاد بجامعة الزقازيق، يقول إنه 
من الطبيعي مع فرق سعر العائد بن الدوالر والجنيه أن 
تجد الس���اعن إلى تحقيق الرب���ح يقومون باالكتتاب في 
إصدارات أذون وسندات الخزانة ، مشيرا  إلى التقرير 
الحدي���ث الص���ادر عن صن���دوق النقد الدول���ي والذى 
يتضم���ن عدم وضع قي���ود على حرك���ة رؤوس األموال 
الدولية، ولكن يجب التحوط لها، مؤكدا أن سعر الصرف 

املرن يعد ماصا  للصدمات الخارجية .
 وتابع  أن تعزيز س���وق اإلنتربنك  الدوالرى بن البنوك 
وفاعليتها من خالل ق���وى وآليات العرض والطب يؤدى 
إلى تحسن اوضاع سوق الصرف األجنبي ، وما يسمي  

بصافي األصول األجنبية لدى البنوك.
الخبير االقتص���ادي  الدكتور مدحت نافع، يري بدوره  
أن سياس���ات التش���ديد النق���دي التي اتبعه���ا البنك 
املرك���زي مؤخرا، فضال عن اإلجراءات املتعلقة بخفض 
فائض السيولة في السوق كان لهما اثر إيجابي في بدء 
عودة االستثمارات األجنبية في أدوات الدين الحكومي 
»أذون، وسندات الخزانة« قصيرة األجل  ، مضيفا أن 
تقريرا حديثا  لبنك س���تاندرد تشارترد األمريكى اشار 
مؤخرا إلى جاذبي���ة أدوات الدين املصري مرة أخرى،   
للمس���تثمر األجنبى  ، علي الرغم من   الظروف الدولية 
الصعبة والتي أثرت على أدوات الدين في مصر، مؤكدا 
أن اإلصدارات الس���ابقة التي لم يح���ل أجلها مازالت 

جاذبة .
 ونوه���ت  الدكتورة عالية امله���دى، عميد كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية األسبق،  إلي  ضرورة عدم االعتماد 
بشكل أساس���ي على األموال الس���اخنة في االقتصاد 
واالس���تثمار ال س���يما مع مخاطرها على الس���وق في 
الخروج من الس���وق باألموال في أي لحظة ، الفتة  إلى 
ضرورة االعتماد على اليات مستحدثة لجذب املستثمرين 
األجانب،  وخاصة  في إنشاء مصانع وشركات وتحقيق 
قيمة مضافة للس���وق املحلى، وليس فقط في ضخ أموال 
س���اخنة لالكتتاب في البورص���ة املصرية بأدوات الدين 

الحكومية – أذون وسندات الخزانة.

 ولفتت إلى التصريحات الس���ابقة للدكتور محمد معيط، 
وزير املالية  والتي أعلن خاللها أن الحكومة اس���توعبت 
الدرس وتعلمت م���ن اخطائها في االعتماد على األموال 
الس���اخنة في االس���تثمار محليا ، معتبرة أن  إجراءات 
البنك املركزي األخيرة  جاءت هادئة و عاقلة وبعضها تم 
استحداثها ومنها رفع نسبة االحتياطي القانوني للبنوك.

وكانت بلومبرج نقلت عن  أحد محللي ش���ركة كولومبيا 
ثريد نيدل إنفس���تمنتس قوله إن   الجنيه مقوم بأقل من 
قيمته بنسبة تصل إلى 25% عند قياسه بسعر الصرف 
الفعل���ي الحقيقي ، كما قال   أح���د مديري الصناديق 
في شركة فيديليتي إنترناشونال:  يبدو أننا اقتربنا من 
نهاي���ة عملية تخفيض قيمة العملة اآلن أكثر من البداية  
، وتاب���ع : يمكنن���ا أن نتوقع اس���تئناف الطلب، خاصة 
في بيئة يتراجع فيها التضخم العاملي والعوائد العاملية 

والدوالر   .
وذكرت  مؤسس���ة “كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس”، 
أن الجنيه املصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنس���بة 
25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو 
مقياس لتنافس���ية العملة مقابل الش���ركاء التجارين، 
وأك���دت أن العملة املصرية ربما تنخفض أكثر من ذلك 
خ���الل الفترة املقبلة ، فيما  توقع “دويتش���ه بنك”، أن 
يتراجع الجنيه املصري بنسبة تصل إلى 10% للوصول 
إلى 33 جنيها للدوالر قبل أن يستقر ويعاود االرتفاع.

و ق���ال مدير املحاف���ظ املقيم في لن���دن ورئيس أبحاث 
األدوات الس���يادية ف���ي “إف آي إم بارتن���رز”، ماثيو 
فوجل،  لبلومبرج إنه مع تجاوز التضخم مستوى %21 
في ديسمبر املاضي، قد يضطر البنك املركزي املصري 
إلى رفع أس���عار الفائدة بش���كل أكبر لجذب املزيد من 

االستثمار األجنبي.
ونش���ر الخبير املالي املختص في االقتصاد التطبيقي 
في جامعة “جون هوبكنز”، البروفيسور ستيف هانكي 
، في تغريدة على صفحته الش���خصية بموقع “تويتر”،   
إحصائية تتوقع تباطؤ الس���وق الس���وداء للنقد بمصر 
،  وق���ال إن برنامج صن���دوق النقد في مصر لم يوقف 
تراج���ع الجني���ه املصري خالل ع���ام 2022، إذ فقدت 

العملة املحلية 47% من قيمتها أمام الدوالر.
 وكان  البن���ك املركزي املصري رفع  أس���عار الفائدة 
800 نقطة أس���اس خالل العام املاضي، ما دفع سعر 
الفائدة الرئيسي إلى 16.25%، وهو أعلى مستوى لها 

منذ أوائل عام 2019.
وتأثر االقتصاد املصري بقيام املستثمرين بسحب نحو 
22 ملي���ار دوالر من الديون املقومة بالجنيه خالل الفترة 
بن مارس وس���بتمبر م���ن العام املاض���ي، على خلفية 

الحرب في أوكرانيا، وتشديد األوضاع املالية، وارتفاع 
التضخم، ما دفع أس���عار الفائ���دة الحقيقية إلى املنطقة 
السلبية ، ومن وقتها تسعى الحكومة إلعادة املستثمرين 
إلى السوق املحلية لتخفيف أزمة نقص العملة األجنبية.  
وف���ي تصريحات س���ابقة ، أك���د  الرئي���س عبدالفتاح 
السيس���ي  أن الدولة تجاوزت أزم���ة نقص الدوالر التي 
ش���هدتها خالل األش���هر املاضية مضيفا :  كانت لدينا 
مشكلة في تأمن الدوالر على مدار الشهرين املاضين.. 
لك���ن في الوقت الحالي ليس���ت لدينا مش���كالت تتعلق 

بتوافر الدوالر  .
 ومع تصاعد األرقام الخاصة باالس���تثمارات األجنبية   
في س���وق الصرف األجنبي املصرية،    تش���هد سوق 
أذون وس���ندات الخزانة عودة للمستثمرين األجانب، في 
مؤش���ر آخر على ارتفاع الثقة تجاه االقتصاد املصري 
،  حيث تش���ير البيانات إلى تحسن أداء عقود مقايضة 
التخل���ف عن الس���داد وكذلك أداء الس���ندات الدولية ،  
كما س���محت التدفقات الدوالرية، للبن���وك بتوفير أكثر 
من ملياري دوالر للمس���توردين منذ نهاية األسبوع قبل 

املاضي.
 الجنيه والروبل 

وكان���ت تلك التطورات تزامنت مع إعالن  البنك املركزي 
الروس���ي مؤخرًا البدء في تحديد أسعار الروبل مقابل 
مجموعة من العمالت األجنبية من بينها الجنيه املصري، 

كعمالت تبادل تجاري.
وج���اء الجنيه املص���ري كعملة بن 9 عم���الت جديدة 
اختار البنك املركزي الروسي تحديد قيمة صرفها أمام 
الروبل على أس���اس يومي بقيمة تس���اوي أكثر من 2 
روبل، لترتفع عدد العمالت التي اعتمدها إلى 43 عملة 
، وه���و ما اعتب���ره  عدد من خب���راء االقتصاد  خطوة 
هامة للغاية في س���بيل توفير السيولة الدوالرية  ملصر، 
وأن لها انعكاسات إيجابية على االقتصاد املصري في 
مواجهته لألزمة االقتصادية العاملية في الوقت الحالي 
من خالل زيادة حجم اعتم���اد دول العالم على الروبل 

الروسي بداًل من الدوالر األميركي.
وق���ال  الدكتور عالء علي الخبي���ر االقتصادي ورئيس 
مجموع���ة دعم االئتم���ان بالبنك الزراع���ي املصري إن 
إعالن البنك املركزي الروس���ي توسيع قائمة العمالت 
التي يحددها ضمن أس���عار الصرف الرس���مية مقابل 
الروبل، لتشمل 9 عمالت جديدة بينها الجنيه املصري، 
س���يزيد من حجم التبادل التجاري بن موسكو والكثير 
م���ن الدول، وس���يقلل م���ن اعتماد العالم عل���ى العملة 

الدوالرية.
 وتاب���ع  أن  القرار يمثل  انفراجة فيما يخص عمليات 

االس���تيراد املكّدسة في املوانئ، وسيس���هم في توفير 
الكثير من السلع االستراتيجية األساسية، وفي مقدمتها 
القمح دون الضغط عل���ى الدوالر وتقليل الحاجة إليه ، 
مشيرا إلي  أن قرار اعتماد الجنيه املصري، سيكون له 
تأثي���ر بالغ األثر على الدولتن حيث يقدر حجم التبادل 
التج���اري ب���ن مصر وروس���يا بمليارات ال���دوالرات، 
وستس���تفيد مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في 
الحصول على الروبل الروس���ي في التبادل التجاري، 
خاصة بعد أن عادت حركة التجارة بن مصر وروسيا 

إلى طبيعتها تدريجًيا على مدار األشهر املاضية.
 ولفت إلي أن  روس���يا تعد شريكًا اس���تراتيجيًا ملصر 
ف���ي العديد من مجاالت التع���اون واملصالح االقتصادية 
املتبادل���ٌة، وهو ما ظهر جليًا في التقرير الحديث للجهاز 
املركزي للتعبئ���ة العامة واإلحصاء، والذي بّين أن هناك 
ارتفاع في حجم التبادل التجاري بن القاهرة وموسكو، 
حيث ش���هدت واردات مصر من روس���يا ارتفاًعا بنسبة 
16.5 باملئة، خ���الل الفترة بن يناي���ر وأكتوبر من عام 

2022 مقابل نفس الفترة من العام السابق.
تقارب مصري صيني 

كم���ا تزامنت تلك التط���ورات مع التطور ف���ي العالقات 
املصرية الصينية واس���تقبال القاه���رة   وزير الخارجية 
الصين���ي   خالل جولته األخيرة ف���ي القارة األفريقية ، 
وهي زيارة اعتبرت “فورين بوليس���ي “ أن  ش���أنها أن 
تدعم االقتصاد املصري، خصوصًا أّن الصن هي أكبر 

مستخدم لقناة السويس.
 وذكر موقع فورين بوليس���ي أن  زيارة املسئول الصيني 
ج���اءت    في لحظ���ة محفوف���ة باملخاطر بالنس���بة إلى 
االقتص���اد والعمل���ة املصريْي���ن، إذ س���محت الحكومة 
بانخفاض الجنيه بش���كٍل حاد 17% منذ 1  يناير و%50 
أثناء األش���هر العش���رة املاضية، في ت���ٍن جديد واضح 

لسياسة سعر الصرف املرنة.
كما أش���ار املوقع إل���ى أّن الصن ستخس���ر إذا انهار 
االقتصاد املص���ري، بالنظر إلى مس���توى التجارة بن 
البلدين، ألّن الصن هي أكبر مس���تخدم لقناة السويس، 
وه���ي حلقة وصل مهمة لش���حن بضائعها إلى أوروبا ، 
الفتا إل���ي تأكيد وزير الخارجي���ة الصيني  التزام بكن 
باملس���اعدة ف���ي تعزي���ز االقتصاد املص���ري من خالل 
اس���تيراد املنتجات املصرية وزيادة الس���ياح الصينين 
إلى مصر،  املصدر الرئيس���ي لإليرادات للبالد، والتي 
عانت بش���كٍل كبير خالل الوباء لكّنه���ا تعافت تدريجيًا، 

على الرغم من انخفاض عدد السياح الصينين.
وأضاف املوقع أّن مصر تحتاج أيضًا إلى اس���تثمارات 
الصن املس���تمرة في املش���اريع العمالقة التي تقودها 
الدولة إلنعاش اقتصادها املتعثر، متابعًة: “تساعد بكن 
جزئي���ًا في تمويل وبناء الح���ي التجاري لعاصمة إدارية 
جدي���دة بقيمة 59 مليار دوالر ش���رق القاهرة كجزء من 

صفقة مع شركة صينية مملوكة للدولة«.
ووفق “فورين بوليس���ي” فإّن العاصمة الجديدة، التي 
تّم اإلع���الن عنها ألّول مّرة في العام 2015 ومن املقرر 
افتتاحه���ا ف���ي منتص���ف 2023، يتم تمويله���ا جزئيًا 
أيض���ًا من خالل الس���ندات عالية الفائ���دة. وفي مكاٍن 
آخر، اس���تثمرت الصن في املنطق���ة االقتصادية لقناة 
السويس، مليارات الدوالرات كجزء من مبادرة الحزام 

والطريق التي أطلقها الرئيس شي جن بينج.
وقامت بكن هناك ببناء ما يعرف باس���م منطقة التعاون 
االقتص���ادي والتج���اري ب���ن الصن ومص���ر )تيدا 
الس���ويس(، أو )مدين���ة تي���دا( حيث تقوم الش���ركات 
اململوك���ة للصن بتصنيع منتجات للتصدير إلى أوروبا 
والشرق األوسط والصن؛ وتقّدر بكن أّن مشروعها قد 

ساعد في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة.
يذكر أن  حج���م التجارة بن الص���ن وأفريقيا تجاوز 
254 مليار دوالر في عام 2021، مقارنة ب�64.33 مليار 

دوالر بن الواليات املتحدة وأفريقيا.
 

نظم منتدي “لكي” املص����رف املتحد – بداية 
األس����بوع املاضي-  زيارة الكبر مكتبة عائمة 
ه����وب” Logos Hope االملانية  “لج����وس 
والتي رست بميناء بورس����عيد علي مدار 19 
يوم في الفترة من 4 -23 يناير 2023 الحالي، 
وذلك بعد سلسلة من الجوالت ب�140 ميناء في 
80 دولة ش����ملت عدد من الدول العربية منهم 
لبنان وليبيا.وتتميز املكتبة العائمة بوجود نحو 
نصف مليون كتاب علي منت السفينة، وتتسع 
املكتبة العائمة لخمس����ة االف كتاب تتنوع ما 
بن االدب والعلوم والرياضيات، كما يوجد بها 
جزء خاص عن ادب الطفل حيث تضم املكتبة 
مجموعة من القص����ص العاملية وكيفية تطوير 
الذات وفن����ون الطهي، فضال ع����ن العروض 
الفنية املختلف����ة من مختلف ثقاف����ات الدولة، 
ويعمل علي منت الس����فينة نحو 330 شخص 
م����ن 70 دولة ج����زء منهم متط����وع ويقومون 
بنشر قيم التطوع ومساعدة الغير بن الزوار 
من خالل حلقات نقاش����ية يتحدثون فيها عن 
تجاربهم في للتطوع ودعم البشري والنفسي 
 Logos ”اثناء جوالت السفينة “لجوس هوب

.Hope
 Logos يذك����ر أن  الس����فينة لجوس ه����وب
Hope  ُأنشئت في عام 1973 وكانت تعمل 
في ش����حن البضائع من ميناء ريندس����بورج 
باملانيا.  ثم بيعت في 1983 لش����ركة عبارات 
ف����ي جزر ف����اروا الدنماركية وكان����ت مهمتها 
نقل املس����افن والبضائع صيفا الي ايسلندا 
والنرويج، بعدها اشترتها شركة جود بووكس 
ف����ورال Good Books For All وه����ي 
ش����ركة املانية خيرية, تمتلك عدد من املكتبات 

العائمة التي تجول العالم.
وعق����ب زيارة وف����د منتدي “لك����ي” املصرف 
املتح����د للمكتب����ة العائمة “لوج����وس هوب”   
Logos Hope ، تم تنظيم ندوة  علي هامش 
الزيارة حول القواعد العامة للصحة النفسية 
املس����تقرة للمراة القاه����ا الدكتور كريم راغب 
– اخصائ����ي الط����ب النفس����ي.وقد تضمنت 
الندوة اهم 4 مهارات حياتية ملواجهه الضغط 

النفسي للمراة وهم:

1- اليقظة : التدريب علي اكتس����اب عدد من 
املهارات االساسية التي تعتمد علي املالحظة 
الجي����دة الواعي����د لالمور املحيطة س����واء في 
دائ����رة العم����ل او العالقات االنس����انية وعدم 
اصدار االح����كام من منظور ش����خصي. 2- 

تقنن املشاعر املؤملة واملحزنة.
3- الح����رص علي التواج����د داخل محيط من 

العالقات االيجابية الناجحة.
4- تحجيم العنف والتفكير السلبي لالمور.و 
اس����تعرض الدكت����ور كريم راغ����ب عدد من 
النصائ����ح الهام����ة للم����راة وهم: اخذ قس����ط 
مناس����ب من النوم والراحة – تن����اول الغذاء 
الصحي – ممارس����ة الرياضة بشكل منتظم 

– التواصل الجيد – الدراسة الذكية.
وأش����ار اش����رف القاضي – رئيس املصرف 
املتحد، إلى ان املصرين شعب لديه حضارة 
عريق����ة يحت����رم ثقاف����ات الش����عوب املختلفة 
واكب����ر دليل هو عدد ال����زوار املكتبة “لجوس 
هوب” Logos Hope ال����ذي بلغ 18 الف 
ش����خص بعد 3 ايام فقد من رس����و السفينة 

ميناء بورسعيد.
 واعرب القاضي ان زيارة الس����فينة لوجوس 

ه����وب ملصر ل����م تكن االولي، فقد س����بق وان 
زارت مص����ر في ع����ام 2010 وهذا دليل علي 
اهمية مصر علي الخريطة السياحية والثقافية 
للعالم.واوضح اش����رف القاصي ان وس����ائل 
التواص����ل االجتماع����ي لعب����ت دور كبير في 
الترويج لزيارة لجوس هوب مليناء بورس����عيد 
ه����ذا العام.  فقد عمل����ت مختلف املواقع علي 
نقل صورة واقعية حيه بالصوت والصورة عن 
املكتبة العائمة، فضال عن نش����ر االنطباعات 
الش����خصية للزوار بمنتهي الش����فاقية، االمر 
الذي اوجد حراك ثقاف����ي ورغبة لدي جموع 
املتابعن م����ن زيارة الس����فينة والتعرف علي 
التراث االنساني واالدبي والثقافي من خالل 

مجموعة الكتب والعروض الثقافية.
واوضح القاضي ان منتدي “لكي” املصرف 
املتحد وضع منذ انس����اءه رسالة هامة تهدف 
الي تاهيل امل����راة وتمكينها ثقافيا واجتماعيا 
واقتصادي����ا ومهني����ا، وذلك م����ن واقع ايمان 
عميق باهمي����ة االدوار املحورية املختلفة الذي 
تلعبها املراة املصرية كش����ريكة ف����ي التنمية 
املجتمعية س����واء علي صعيد العمل املهني او 

علي صعيد االسرة والعالقات االنسانية.

 

3 تطورات تفرض نفسها علي خارطة االقتصاد املصري
..وحتذيرات قوية من العودة لألعتماد علي األموال الساخنة 

لتشجيع السياحة ونشر المعرفة واألمل..

منتدي »لكي« املصرف املتحد ينظم زيارة ألكبر مكتبة عائمة 
»Logos Hope« مبيناء بورسعيد

ناصر ..

قرر البن���ك التجاري الدولي )مصر(، زيادة 
رأس امل���ال املص���در واملدفوع م���ن 29.99 
مليار جنيه إلى 30.19 مليار جنيه بزيادة 
قدره���ا 204.44 مليون جنيه بعدد 20.44 

مليون سهم.
وأوض���ح البنك ف���ي بيان للبورص���ة ، أن 
الزي���ادة بهدف إتاحة األس���هم املس���تحقة 
للعاملني واملديرين عن ع���ام 2019، والتي 
تمثل الس���نة الرابعة عش���رة م���ن برنامج 
تحفيز وإثابة العاملني في البنك عن طريق 

الوعد بالبيع.
وأضاف أنه س���يتم الس���ير في اإلجراءات 
ف���ي  والع���رض عل���ى الجمعي���ة العام���ة 
اجتماعها املقبل بعد الحصول على موافقة 

البنك املركزي املصري.
يش���ار إلى أن البن���ك التج���اري الدولي - 
مصر، س���جل صافي ربح بلغ 12.19 مليار 
جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 
املاضي، مقابل 9.87 ملي���ار جنيه أرباحًا 
خالل فترة املقارن���ة قبل عام، مع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.
أن  املجمع���ة،  املالي���ة  القوائ���م  وبين���ت 
مصروف���ات ضرائب الدخل خالل فترة ال�9 
أش���هر س���جلت 4.88 مليار جنيه، مقارنة 
ب�4.11 ملي���ار جنيه خالل نفس الفترة من 

العام املاضي.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد الفترة 
"يناي���ر - س���بتمبر" م���ن 2022 ليس���جل 
21.82 ملي���ار جنيه، مقاب���ل 18.15 مليار 

جنيه خالل فترة املقارنة من 2021.
وخ���الل الربع الثالث من 2022 حقق البنك 
صافي أرب���اح بقيم���ة 4.42  مليار جنيه، 
بزيادة 38.99 باملائة على أس���اس سنوي، 
مقاب���ل صافي أرب���اح 3.18 ملي���ار جنيه 

خالل الربع املقارن قبل عام.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خالل 
الربع الثالث من 2022 ليسجل 8.09 مليار 
جنيه، مقابل 6.46 مليار جنيه خالل فترة 

املقارنة من 2021.

التجاري الدولي مصر
 يقرر زيادة رأس املال  إلى 

30.19 مليار جنيه

 

   رصد لعودة المستثمرين األجانب إلى سوق الدين المصرية بالتزامن   إعالن  البنك 
المركزي الروسي مؤخرًا  اختيار الجنيه المصري ضمن  مجموعة من العمالت األجنبية   

كعمالت تبادل تجاري وإعالن الصين التزامها بدعم االقتصاد المصري 

  إجراءات البنك المركزي الخاصة بسوق الصرف أدت  إلى تعزيز 
عودة المستثمرين األجانب خالل األيام القليلة الماضية   

    أشرف القاضي: رسالة منتدي “لكي” هي تعميق اواصر 
الثقافة ونشر المعرفة والقيم الحضارية بين عضواته. 

أعلن املص���رف املتحد – يوم األربع���اء املاضي- البدء 
ف���ي  االنضمام لتطبيق “انس���تاباي” للتحويل اللحظي 
للمدفوع���ات الرقمي���ة،  وذلك تحت ش���عار “بنكك علي 
الخ���ط”،  وبذل���ك ينضم املص���رف املتحد الي ش���بكة 

املدفوعات اللحظية “انستاباي”.
يهدف تطبيق “انستاباي” للتحويل اللحظي للمدفوعات 
الرقمية الي توس���يع قاعدة الشمول املالي ونشر الثقافة 
البنكية الرقمية من خالل تمكن املواطن من االس���تفادة 
م���ن الخدمات املصرفية والخدم���ات الرقمية اللحظية،  
وذل���ك عن طريق عميلة ربط مباش���ر لجميع حس���ابات 
العمي���ل بالبن���وك،  واجراء اي عملي���ة لتحويل االموال 
داخل جمهورية مصر العربية علي مدار الساعة 7 ايام 
في االس���بوع بمنتهي سهوله ويس���ر لحظيا من خالل 
تطبي���ق يتم تحميله عبر الهات���ف املحمول،  وبهذا يتيح 

اجراء املعامالت املالية الكترونيا بشكل لحظي.
ويعد تطبيق “انس���تاباي” اح���دث تطبيق تم اجازته من 
البنك املركزي املصري للعمل بالسوق املصري كخطوة 
مهم���ة علي طري���ق تحقيق الرؤية الش���املة لنظم الدفع 
الوطنية، االمر الذي يعزز م���ن اهداف املجلس القومي 
للمدفوع���ات في التح���ول ملجتمع رقم���ي،   فضال عن 
تيس���ير املعامالت املالية االلكتروني���ة للمواطنن بطرق 

آمنة وفعالة لحظيا.
ويتوفر تطبيق “انس���اباي” باللغ���ة العربية واالنجليزية 
لتس���هيل التعامل عبر فئ���ات املجتمع املختلفة س���واء 
العمري���ة او الثقافية،  كما يمكن تحمي���ل التطبيق عبر 
املتج���ر االليكتروني من اجهزة الهاتف املحمول س���واء 
كان���ت اندرويد او آيف���ون بمنتهي س���هولة وفي ثواني 

معدودة.
يتي���ح تطبيق “انس���تاباي” للعمي���ل امكانية ربط جميع 
حس���اباته البنكية في تطبيق واحد،  االمر الذي يمنحه 
س���هولة في التعام���ل ويوفر جهده ووقت���ه،  فضال عن 
الخصوصية الكاملة في التعامل علي حس���اباته بجميع 

البنوك.
حيث يس���تطيع العميل م���ن حاملي التطبي���ق التحويل 
وبحري���ة كامل ب���ن حس���اباته البنكي���ة املختلفة االمر 
الذي يس���اعده في اجراء اي تحويل للحس���اب البنكي 
او املحفظة الرقمية او بطاقات ش���بكة “ميزة” الوطنية،  
فضال ع���ن امكانية اجراء عمليات الدفع املباش���ر الي 
حساب او جهه مع خاصية اظهار ملخص ملا تم اجراءه 
م���ن مدفوعات علي الشاش���ة املحمول بن���اء علي طلب 

العميل وما تم من عمليات دفع مباشر.
كما يمكن تطبيق “انس���تاباي” العميل من اجراء عملية 
الس���حب وااليداع اللحظ���ي عبر املحاف���ظ الرقمية او 
من خالل البنوك وش���بكات الص���راف اآللي، فالتطبيق 
يتيح للمواطنن الوصول الي جميع حس���اباتهم البنكية 
وتحوي���ل االموال لحظيا علي مدار الس���اعة 7 ايام في 
االس���بوع من خالل الهات���ف املحمول املس���تجل لدي 

املصرف املتحد.
ويس���تخدم التطبيق اسلوب بسيط،  حيث يتم التسجيل 
من خالل تحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاصة 
بالهاتف املحمول س���واء اكان جوجل او اب س���تورز،  
والتاكد من ان الهاتف املحمول مس���جل لدي املصرف 
املتحد،  فضال عن تس���جيل العنوان الخاص بالعميل،  

.IPN وتعين رقم سري خاص به لتامن الحسابات
هذا ويتمتع تطبيق “انساباي” ب6 مميزات هم : ارسال 
النقود الي الحسابات البنكية املختلفة -  ارسال النقود 
الي املحافظ االليكترونية - طلب دفع االموال - كش���ف 
حساب - االستعالم عن الرصيد - تبلغ حدود املعامالت 
املالية عبر التطبيق : 50 الف جنيه مصري كحد اقصي 
للمعاملة – 60 الف جنيه مصري حد الخصم اليومي – 

200 الف جنيه مصري حد الخصم الشهري.
 وتعقيب���ا عل���ي انضم���ام املص���رف املتح���د  لتطبيق 
انس���تاباي, يقول أش���رف القاضي – رئيس املصرف 
املتح���د ان اط���الق التطبي���ق يات���ي في اط���ار الخطة 
االس���تراتيجية للدولة املصرية والبنك املركزي املصري 
واملجل���س القومي للمدفوع���ات نحو التح���ول الرقمي 
والتقلي���ل من اس���تخدامات الكاش ، مما يس���اهم في 
رف���ع مس���توي فاعلية وكف���اءة البني���ة التحتي���ة لنظم 
وخدمات الدف���ع للقطاع املصرف���ي،  فضال عن تقديم 
حزم���ة من الخدمات الرقمية اللحظية للعمالء التي تلبي 

احتياجاتهم الحالية وتطلعاتهم املستقبلية.
ويش���ير القاض���ي ان اط���الق الب���ث املباش���ر لتطبيق 
“انس���اباي” ياتي ضمن اس���تراتيجية املصرف املتحد 
لتعزي���ز حصته الس���وقية وتلبية احتياج���ات العمالء،  
فاملصرف املتح���د اطلق العديد من املنتجات والخدمات 
املصرفي���ة الرقمي���ة التي تس���اهم في توس���يع قاعدة 
الشمول املالي, وتعمل علي تس���ريع من عملية التحول 
الرقمي،  االمر  الذي س���اهم ف���ي تحقيق زيادة الطلب 

علي خدمات االنترنت واملوبيل البنكي.
واوضح أشرف القاضي ان س���وق املدفوعات الرقمية 
يشهد تحول جذري في رغبات واختيارات العمالء منذ 
بدايات ه���ذا القرن, ولكن مع تصاع���د احداث جائحة 
كورونا عامليا, تكونت عادات جديدة لدي جموع العمالء 

ورغبة كبيرة نحو املدفوعات اللحظية.
واضاف القاضي ان منظوم���ة املدفوعات اللحظية تعد 
م���ن اهم مش���روعات البني���ة التحتية لنظ���م الدفع الي 
يرعاه���ا البنك املركزي املصري لتك���ون بديال متكامال 
للمدفوعات النقدية،  حيث تتيح كافة خدمات التحويالت 

للعمالء لحظيا علي مدار الساعة طوال ايام االسبوع.
وقال أش���رف القاضي ان منظوم���ة املدفوعات الرقمية 
ش���هدت زيادة كبيرة في حجم املعام���الت املنفذة لتبلغ 
حوال���ي 45 مليار جنيه الكث���ر من 8 مالين معاملة في 
اقل من 8 اش���هر منذ اطالق تطبيق “انس���تاباي” في 
مصر العام املاضي،  وهذا مؤشر ان عصر النقود في 

سبيله الي االنتهاء.
واضاف القاضي ان اطالق تطبيق “انساباي” سيتبعه 
سلس���لة من التطبيقات املبتكرة في مج���ال املدفوعات 
اللحظية س���واء علي صعيد السوق املحلي او االقليمي, 
مم���ا يعكس قوة البني���ة التحتي���ة التكنولوجية املتطورة 

للمصرف املتحد.

برعاية البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر..

املصرف املتحد ينضم لتطبيق »انستاباي« ..
و يقدم حزمة من اخلدمات الرقمية اللحظية

    أشرف القاضي:  المصرف 
يطلق سلسلة من التطبيقات 
المبتكرة للمدفوعات اللحظية 

تبدا بتطبيق “انستاباي” محليا 
واقليميا لعمالءه.
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البنك التجاري الدولي ينجح يف إمتام 11 
إصداًرا لسندات التوريق والسندات اإلسمية

البنك األهلي املصري : شهادة %25 
و22.5%  بلغت 260 مليار جنيه.. وتوقف 

العمل بها قبل نهاية الشهر اجلاري

وص���ل رصيد الش���هادات البالتينية الس���نوية 
ذات العائ���د 25%  و22.5%  م���ن البنك األهلي 
املص���ري، إلى نحو 260 مليار جنيه، وتم تنفيذ 
م���ا يقارب 60%  منها من خالل القنوات البديلة 
)األهلي نت واألهلي موبي���ل ومركز االتصال(، 
والباقي م���ن خالل فروع البنك املنتش���رة على 

مس���توى الجمهورية، ومن املنق���رر- وفقا لبيان 
م���ن البن���ك-  أن يتم وق���ف العم���ل بها بنهاية 

الشهر الجاري.
يذكر أن هذه ش���هادة تم إطالقه���ا في 4 يناير 
الحال���ي، وجذبت حوال���ي 62 ألف عميل جديد 

ألسرة عمالء البنك األهلي املصري.

نجح البنك التجاري الدولي – مصر )CIB(– أكبر 
بن���ك قطاع خاص في مصر – في إتمام أحد عش���ر 
إصداًرا لسندات التوريق و السندات اإلسمية في عام 
2022 بقيمة إجمالية تتعدى 32 مليار جنيه مصري، 
جاء ذلك في إطار جهود البنك لدعم االقتصاد، وتقديم 
حلول اس���تثمارية مرنة تجذب املزيد من املستثمرين، 
وتدعم الشركات واملؤسسات في مختلف القطاعات.

 وق���ام البن���ك بإصدار تلك الس���ندات ف���ي قطاعات 
مختلف���ة، ومن بينها التمويل االس���تهالكي، والتمويل 
العق���اري، والتأجي���ر التمويل���ي، والتموي���ل متناهي 
الصغر، بما يش���مل أكبر عملية توريق تم تنفيذها في 
س���وق الدين املصري حتى اآلن فيم���ا يتعلق بأعمال 
هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة )NUCA( لدعم 
تطوير املناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع 
ومنه���ا العاصم���ة اإلدارية الجدي���دة ومدينة العلمن 

الجديدة.
 وخالل الربع األخير من عام 2022، تمكن البنك من 
إتمام أربع إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية 
وصلت إلى 4,327 مليار جنيه لش���ركات ش���ركة بي 

تك للتج���ارة والتوزيع، وحااًل للتمويل االس���تهالكي، 
ودرايف للتموي���ل والخدمات املالية غي���ر املصرفية، 

وجي بي للتأجير التمويلي والتخصيم.
 وفي هذا الس���ياق، أعربت م���ن عوض اهلل، رئيس 
إدارة الس���ندات والقروض املش���تركة وأسواق الدين 
بالبنك التجاري الدولي، عن فخر CIB بتحقيق هذا 
اإلنجاز، والذي يعد تكلياًل لجهوده في مجال إصدار 
س���ندات التوريق والسندات اإلس���مية. وأضافت أن 
البن���ك تمكن من إتمام إحدى عش���ر إصداًرا  خالل 
2022، قام في أغلبها بدور املستشار املالي الحصري 
لإلصدار، كما تمكن م���ن لعب دور محوري كضامن 

تغطية  في 12 إصدار إضافي خالل هذا العام.
 ويتطل���ع البنك خالل ع���ام 2023 إلصدار املزيد من 
س���ندات التوريق والسندات اإلسمية لتشمل قطاعات 
جدي���دة وذلك تماش���ًيا مع ما تم اكتس���ابه من خبرة 
واس���عة ومرونة فريدة في تحديد هي���اكل التمويالت 
املختلف���ة ودمجها مع الش���رائح التي تتضمن فترات 
سداد وعمالت مختلفة لتزويد العمالء بأفضل الحلول 

التمويلية وتحقيق أقصى عائد ممكن منها.

قام بنك التعمير واإلس���كان وجمعية خير وبركة واملرأة 
الجدي���دة بتوقي���ع بروتوكول تع���اون مش���ترك لتنفيذ 
“مش���روع التمكن االقتص���ادي واالجتماعي لألس���ر 
األكث���ر احتياجًا بمحافظة أس���وان”، به���دف االرتقاء 
باألوض���اع االقتصادي���ة واالجتماعي���ة وتعزي���ز ثقافة 
الش���مول املالي لعدد 200 من األسر الواقعة تحت خط 
الفقر بثالثة قرى بمحافظة أس���وان وهم )قرية املنشية 
الجديدة-قرية سبيل العرب-قرية الرغامة(، وذلك ضمن 
املبادرة الرئاس���ية “حياه كريمة” على مس���توى جميع 
محافظات الجمهورية، بإجمالي مس���اهمات للمش���روع 
بأكثر من 4 مليون جنيه.ويس���تهدف بروتوكول التعاون 
مع جمعية خي���ر وبركة واملرأة الجديدة الوصول ملرحلة 
األمان والس���المة املستدامة لألس���ر الواقعة تحت خط 
الفق���ر، وتحويل املس���تفيدين من مرحل���ة الكفاف إلى 
مرحلة الكفاية واالستقاللية واالعتماد على الذات، وذلك 
م���ن خالل توفير ف���رص اقتصادية مالئمة ومس���تدامة 
وتقديم الدعم املالي والفني لتأسيس وتطوير املشروعات 

متناهية الصغر.
ويأت���ي توقيع ه���ذا البروتوكول في إط���ار حرص بنك 
التعمير واإلس���كان على املساهمة في مبادرات وبرامج 
ذات أثر ملموس في التنمية املستدامة وتلبية احتياجات 
املجتمع، فقد عزز البنك مجهوداته لدعم الفئات املهمشة 
واألش���د فق���رًا، وتوفي���ر االحتياجات األساس���ية مثل 
املس���كن، التعلي���م والصحة وغيرها م���ن الحقوق التي 
تضم���ن لهم حياة كريمة، باإلضافة إلى إيمانه بضرورة 
“تمك���ن املرأة” نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في دفع 
عجلة النمو االقتصادي، من خالل مش���اركة البنك  في 
املبادرات التي توفر لهن التدريب والتعليم وتوفير فرص 

العمل تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية املستدامة.
قام بتوقيع البروتوكول كل من حسن غانم رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لبنك التعمير واإلسكان، ونيفن 
حسن رئيس مجلس إدارة ومؤسسة جمعية خير وبركة 

واملرأة الجديدة.
وفي هذا السياق أعرب حسن غانم رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لبنك التعمير واإلس���كان، عن اعتزازه 
بالتع���اون مع جمعية خير وبركة واملرأة الجديدة، والتي 
تعد واحدة من مؤسس���ات املجتم���ع املدني الرائدة في 
مجال األعمال الخيرية وتمكن املرأة، والتي تم إدراجها 

ف���ي مبادرة حياه كريمة ملا لها م���ن دور إيجابي وفعال 
في تحسن املس���توى الصحي والتعليمي واالجتماعي 
لألس���ر، وذلك من خالل تخطيط وتنفيذ أنشطة توعوية 
وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لألسر املستهدفة.

وأك���د غانم أن بنك التعمير واإلس���كان يول���ي اهتمامًا 
كبيرًا للمسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة،      كما 
يحرص دائمًا على مس���اندة مختلف القطاعات الحيوية 
بالدول���ة، إيمان���ًا من���ه بال���دور الحيوي ال���ذي تقوم به 
املؤسس���ات املالي���ة واملصرفي���ة في مجال املس���ئولية 
املجتمعي���ة والتنمية املس���تدامة لخلق حال���ة من تكافؤ 
الفرص وتحقيق مب���دأ العدالة واملس���اواة بن الجميع 
تماش���يا مع رؤية مصر 2030، منوهًا إلى أن املشاركة 
الفعالة للقطاع املصرفي مع مؤسس���ات املجتمع املدني 
الغي���ر الهادف���ة للربح لها نتائ���ج فعال���ة لتقديم الدعم 

املجتمعي ألكبر عدد من املستفيدين.
كما أعرب أحمد إس���ماعيل الرئي���س التنفيذي لجمعية 
خي���ر وبرك���ة وامل���رأة الجديدة، ع���ن س���عادته بتوقيع 
بروتوك���ول التعاون مع بنك التعمير واإلس���كان، والذي 
يهدف إلى بناء شراكة مستدامة تحقق األهداف التنموية 
لكلتا الجهتن، مشيرًا إلى أن حرص الجمعية على تقديم 
الدعم والتمكن االقتصادي لألسر األكثر احتياًجا يأتي 
تماش���ًيا مع مبادرات الدولة في تحقيق أهداف التنمية 
املس���تدامة وهي “القضاء على الفقر” ، وذلك من خالل 
تنمي���ة وتطوير املجتمعات املحلي���ة وتقديم العون املادي 
لألس���ر الغير الق���ادرة، باإلضافة إلى تحس���ن نوعية 
الحياة االقتصادية واالجتماعي���ة والصحية والتعليمية 
لهم، باعتبارها إحدى الركائز األساسية للمساهمة في 

تحقيق التنمية املستدامة ورؤية مصر2030.

أظهر استطالع أجرته رويترز -  األربعاء املاضي-  أن 
االقتصاد املصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة املالية 
الحالية 2022-2023، أي بأسرع مما توقعته الحكومة 
والذي جاء بنس���بة 4.0%، لكنه ل���ن يفي بأهدافها على 

املدى املتوسط.
وذك���رت رويترز، أن هذه التوقع���ات تأتي عقب املوافقة 
الش���هر املاضي على حزمة تمويلية بقيم���ة 3 مليارات 
دوالر من صندوق النق���د الدولي، وذلك بعد أن أضرت 
الحرب الروس���ية األوكرانية بالسياحة، ورفعت أسعار 
السلع ودفعت املستثمرين األجانب إلى سحب نحو 20 

مليار دوالر من األسواق املالية في مصر.
كان متوسط   التوقعات في استطالع رويترز، في الفترة 
من 9 إلى 24 يناير، وشمل 18 خبيًرا اقتصادًيا، للسنة 
املالي���ة املنتهي���ة املاضية، أعلى من النم���و الذي توقعته 

الحكوم���ة في خط���اب النوايا بتاري���خ 30 نوفمبر إلى 
صندوق النقد الدولي، بنسبة %4.0.

ومع ذلك، في السنوات الثالث الالحقة، توقع االستطالع 
نم���ًوا بنس���بة 4.5% و5.3% و5.4%، أقل من توقعات 

الحكومة على املدى املتوسط.
وقالت الحكومة، إنه على املدى املتوس���ط   ومع انحسار 
الضغوط الفورية وم���ع تنفيذ أجندة اإلصالح الهيكلي، 
م���ن املتوقع أن يرتفع النمو إل���ى ما بن 1.5% إلى %2 

و%6.
وتوقع االس���تطالع أن يرتفع معدل التضخم الس���نوي 
ألسعار املستهلكن في املدن إلى 13.4% في 23/2022 
و16.6% في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في 
25/2024؛ وهذا من شأنه أن يعيد التضخم إلى النطاق 

املستهدف للبنك املركزي املصري بن 5% و%9.

أك����د الدكت����ور محمد معي����ط وزير املالي����ة، أن قرار 
مؤسسة »ستاندرد آند بورز« باإلبقاء على التصنيف 
االئتماني ملصر بالعملت����ن املحلية واألجنبية كما هو 
دون تعدي����ل عند مس����توى »B« مع اإلبق����اء أيًضا 
على النظرة املس����تقبلية املستقرة لالقتصاد املصري 
»Stable Outlook«، للم����رة الثاني����ة خالل ثالثة 
أش����هر، يعد ش����هادة ثقة دولية جديدة بأن االقتصاد 
املص����ري ويبدأ ف����ي التعافي من تداعي����ات الظروف 
العاملي����ة واملحلي����ة االقتصادي����ة االس����تثنائية خالل 
الع����ام املاضي، التى تتش����ابك فيها تبع����ات الحرب 
فى أوروبا، مع اآلثار الس����لبية لجائحة كورونا، وأننا 
نجحنا فى التعامل مع هذه الظروف العاملية بقرارات 
وإصالح����ات متوازن����ة ومتكاملة، تعكس التنس����يق 
الكامل ب����ن الحكومة والبنك املركزى فى كل األمور؛ 
لضمان اس����تقرار الوضع االقتصادي، وأن مستقبل 
اقتصادنا مس����تقر، فى ظل االلتزام بوتيرة اإلصالح 
االقتص����ادي املدع����وم من صن����دوق النق����د الدولى 
باتفاق يمتد إلى 48 ش����هًرا؛ مما يسمح بوجود آفاق 
للنمو االقتص����ادي خالل  الس����نوات املقبلة، وُيعزز 
الق����درة على الحص����ول على التموي����ل الكافي لتلبية 
االحتياج����ات الخارجي����ة البالد، موضًح����ا أننا ننفذ 
برنامج إصالح اقتصادي وطنى لضمان اس����تقرار 
األوضاع االقتصادية والحفاظ على االنضباط املالى 

وزيادة تنافسية االقتصاد املصرى.
أضاف الوزير، أن مؤسس����ة »س����تاندرد آند بورز« 
ألق����ت الضوء فى س����ياق تقريرها األخير، املنش����ور  
الخمي����س املاضي ، على توقعها باس����تمرار تحقيق 
االنضباط املالي خالل العام املالى الحالى استكمااًل 
ملا تحقق فى الس����نوات املاضية ومنه����ا العام املالى 
2021/ 2022 حي����ث بل����غ العجز الكل����ي  6,1% من 
النات����ج املحلي نزواًل م����ن 6,8% فى الع����ام 2020/ 
2021، وتحقي����ق فائ����ض أولي للع����ام الخامس على 
التوال����ي بلغ 1,3% من الناتج املحلي، فى العام املالى 
2021/ 2022، الفًتا إل����ى النمو القوي في اإليرادات 
الحكومية بس����بب توس����يع القاعدة الضريبية بفضل 
إج����راءات امليكنة واس����عة النطاق الت����ي يتم تطبيقها 

لتحسن اإلدارة الضريبية.
أش����ار الوزير إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة 
لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية 
االجتماعية املتبع����ة من وزارة املالي����ة، للتخفيف من 
آثار األزمة العاملية، وتتوقع مؤسس����ة س����تاندرد آند 

بورز، أنه على مدار الثالثة أعوام املقبلة 
س����يبلغ معدل النمو االقتصادي في 
املتوسط نحو 4% س����نوًيا، مدفوًعا 
باألس����اس بالنمو الق����وى لقطاعي 
البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب 
استمرار النمو القوى لقطاعات مثل 
تكنولوجي����ا املعلومات واالتصاالت، 
والتجزئ����ة،  الجمل����ة  وتج����ارة 
والصناع����ات التحويلية، والزراعة، 

والصحة.  
أوض����ح الوزي����ر، أن التقري����ر 
يش����ير إلى توقع����ات بتراجع 
وانخفاض قيمة عجز الحساب 

الجاري بالقيمة االس����مية خالل 
الفت����رة املقبل����ة حتى ع����ام 2026 

على ضوء املس����اندة والدعم من خالل 
مرونة نظام س����عر الصرف املتب����ع وتأثيره اإليجابي 
على زيادة تنافس����ية وحصيلة الصادرات الس����لعية 
والخدمية املصرية، إضافة إل����ى أداء قوي إليرادات 

والص����ادرات  الس����ياحة  قط����اع 
الطبيعي  الغاز  البترولية خاصة 
التي وصلت حصيلتها الشهرية 
إل����ى نح����و 700 ملي����ون دوالر 
ش����هرًيا مؤخ����ًرا، وقد أش����ار 
التحس����ن  إلى  أيًضا  التقري����ر 
امليزان  ف����ي مؤش����رات  الكبير 
الج����اري للعام املال����ي 2021/ 
2022 حي����ث حققت حصيلة 
الص����ادرات غي����ر البترولية 
 %29 ملحوًظ����ا  ارتفاًع����ا 
زيادة  على ض����وء  س����نوًيا 
األس����مدة  من  الص����ادرات 
واألدوية واملالب����س الجاهزة، كما تم 
تحقيق فائض كبير على جانب امليزان 
التجاري البترول����ي 4,4 مليار دوالر  على 

ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.
ولفت  الوزي����ر، إلى أن التقرير أش����اد بتحقيق قناة 
الس����ويس لحصيلة تعتبر األعلى تاريخًيا وصلت 7 

ملي����ارات دوالر ومن املتوقع أن تصل إلى 8 مليارات 
دوالر خ����الل عام 2023، الفًتا إل����ى ارتفاع إيرادات 
قطاع الس����ياحة بش����كل ملحوظ خالل العام املاضي 
في ض����وء تعافي القطاع الذي حق����ق حصيلة بلغت 
10,7 مليار دوالر مع تنوع مصادر السياحة لتشهد 
تدفقات قوية من أس����واق متنوعة مث����ل دول الخليج 
وأملاني����ا وبولن����دا، وزي����ادة حصيلة االس����تثمارات 
األجنبي����ة املباش����رة بنس����بة 71% لتحق����ق نحو 9,1 
مليار دوالر مقارن����ة بنحو 5,2 مليار دوالر في العام 
الذى يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر االستثمارات 
األجنبي����ة املتدفق����ة للعدي����د من القطاع����ات وأهمها: 
الصناعات التحويلية والتش����ييد والبناء واالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
فيم���ا قال أحم���د كجوك نائ���ب الوزير للسياس���ات 
املالية والتطوير املؤسس���ي، إن مؤسس���ة »ستاندرد 
آند ب���ورز« تناول���ت ف���ى تقريرها بش���كل إيجابي، 
أهمية إصدار وثيقة سياس���ة ملكي���ة الدولة، وأكدت 
أنه���ا تعكس رغبة الدولة ومؤسس���اتها في تش���جيع 
وجذب القطاع الخاص لزيادة اس���تثماراته وتواجده 
القوى بالس���وق املصري وتعزيز مساهمته في النمو 
 االقتص���ادي بص���ورة قوي���ة خ���الل الفت���رة املقبلة.

أض���اف أن الدول���ة تس���تهدف ج���ذب اس���تثمارات 
أجنبي���ة مباش���رة س���نوًيا بنحو 10 ملي���ارات دوالر 
خ���الل الس���نوات املقبلة، م���ع اس���تمرار دفع جهود 
تنمي���ة حصيلة الصادرات الس���لعية لتصل إلى 100 
مليار دوالر، وزيادة حصيلة قطاع الس���ياحة إلى 30 
مليار دوالر س���نوًيا، الفًتا إل���ى أنه يمكن تحقيق هذه 
املس���تهدفات الطموحة فى ظل الفرص االس���تثمارية 

الكبيرة والهائلة باالقتصاد املصرى.
وأملح إلى أن مؤسسة »ستاندرد آند بورز« أوضحت 
فى س���ياق تقريرها إمكانية القيام بتحسن التصنيف 
االئتماني ملصر خالل الفترة املقبلة إذا كان التوس���ع 
االقتص���ادي في مص���ر مرتفًع���ا وقوًي���ا، وإذا كان 
برنام���ج اإلصالح االقتص���ادى الوطنى املطبق خالل 
الفترة املقبل���ة قادًرا على جذب املزي���د من التدفقات 
الخارجية  وتحقيق انخفاض ملحوظ في مس���تويات 
الدين الحكومى كنس���بة من الناتج املحلي إضافة إلى 
الق���درة على الحصول على تمويل خارجي مس���تدام 
ف���ي ظل الظروف االقتصادي���ة الدولية الصعبة خالل 

الفترة املقبلة.

تنفيًذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيس���ير الخدمات 
املقدمة لذوي الهمم في مختلف املجاالت وفي مقدمتها 
املصرفي���ة، وف���ي إطار االهتم���ام الذي يولي���ه البنك 
املركزي لتعزيز جهود الشمول املالي، وتضمن جميع 
فئ���ات املجتمع بالقطاع املصرفي، فق���د انتهت معظم 
البنوك م���ن توفيق أوضاعها وفًقا للتعليمات الصادرة 
م���ن البنك املرك���زي ف���ي س���بتمبر 2021، الخاصة 
بتيسير حصول ذوي اإلعاقة على الخدمات واملنتجات 
املصرفية، في إط���ار تحقيق أهداف الش���مول املالي 
لخدمة كافة ش���رائح املجتمع، وذلك تماش���ًيا مع رؤية 

مصر 2030.
وق���ال البنك املركزي املصري في بي���ان له يوم  أمس 
الس���بت، أن البنوك حقق���ت طفرة غير مس���بوقة في 
التيس���ير على ذوي الهمم لتمكينهم من الحصول على 
املنتجات والخدمات املالية في إطار االلتزام بتعليمات 

البنك املرك���زي، التي ش���ملت تهيئة البني���ة التحتية، 
وتوفير الحلول التكنولوجية والرقمية، وإعداد الكوادر 
البش���رية، وتعديل السياس���ات واإلجراءات الداخلية 

لخدمة هذه الفئة.
وأكد بيان املركزي، أنه حفاًظا على س���رية التعامالت 
املالي���ة لذوي الهم���م، فقد نجحت البن���وك في ترجمة 
نماذج فتح الحسابات وكافة العقود وطلبات املنتجات 
والخدم���ات املصرفية املختلفة بلغة برايل، للتس���هيل 
عل���ى ذوي اإلعاق���ة البصرية س���واء ف���ي قراءتها أو 

التعرف عليها بأنفسهم.
وأش���ار البيان، إلى قيام البنوك بتجهيز نسبة تتعدى 
10% من فروعه���ا القائمة وإجراء تعديالت إنش���ائية 
فعالة عليه���ا وتوفير مم���رات وإش���ارات وتجهيزات 
خاصة لضمان التيس���ير على العمالء من ذوي الهمم 
عند تعاملهم م���ع البنوك، كما تم مراعاة تطبيق الكود 

الهندس���ي املصري لتصمي���م الفراغ���ات الخارجية 
واملبان���ي بم���ا يالئ���م احتياجات ذوي الهم���م )توفير 
منحدرات، تصميم الطرقات واملمرات، وجود عالمات 
استرشادية، أماكن مخصصة النتظار السيارات،...( 
عند إنشاء الفروع الجديدة، وذلك في جميع محافظات 

الجمهورية.
وتأكي���ًدا على أهمية التواص���ل الفعال مع العمالء من 
ذوي الهم���م، أكد املركزي، أن البن���وك حرصت على 
إعداد وتدريب كوادر مصرفية متخصصة تشمل أكثر 
م���ن 5 آالف من موظف���ي الفروع على لغة اإلش���ارة، 
وقراءة الشروط واألحكام بالعقود الخاصة باملنتجات 
والخدم���ات املصرفية للعميل الكفيف لتس���هيل تقديم 
الخدم���ات املصرفي���ة لهم وتعريفهم به���ا، فضاًل عن 
توفير خدمة الش���باك الواحد لسرعة إنهاء حصولهم 
على الخدمات املصرفية، كما تم توفير شاشات ناطقة 

مترجمة بلغة اإلشارة لعرض شروط وأحكام املنتجات 
املصرفية داخل الف���روع وعلى املوقع اإللكتروني لكل 
بنك وعل���ى صفحات مواق���ع التواص���ل االجتماعي 

الخاصة بالبنوك.
وأضاف البي���ان، أن البنوك وف���رت أكثر من 4 آالف 
ماكينة ص���راف آلي مجهزة بإض���اءة مالئمة وأرقام 
ب���ارزة وفًق���ا لطريقة برايل للتيس���ير عل���ى املكفوفن 
وضع���اف البصر، وأطلق���ت برامج خاص���ة لتحفيز 
وتش���جيع ذوي الهمم على االس���تفادة م���ن املنتجات 
املصرفية املختلفة مثل القروض وبطاقات الخصم مثل 

بطاقة "ميزة" وبطاقات االئتمان وبطرق تناسبهم.
ونوه املرك���زي، إلى قامت العديد م���ن البنوك بإتاحة 
متابعة الحس���ابات عن طريق االتص���ال الهاتفي بعد 
كل معاملة، وتوفير  كش���وف الحسابات بما يتسق مع 

متطلبات ذوي الهمم.

اعلنت مؤسس���ة جلوب���ال ايكونوميس���ت البريطانية 
Global Economics حص���ول املصرف املتحد 
علي جائزة “اكثر البنوك االس���المية استدامة لعام” 
 The Most Sustainable Islamic  2022

.Bank
تس���لمت الجائ���زة نيفن كش���ميري – نائب العضو 
املنتدب لقطاعات االعمال, بحضور حش���د كبير من 
كبار املصرفين واالقتصادين والشخصيات الدولية 

واالعالمية.
ج���اء اختي���ار مؤسس���ة  جلوب���ال ايكونوميس���ت 
Global Economics  للمص���رف  البريطاني���ة 
املتح���د بناء علي عدد من املعايي���ر العاملية الصارمة 
والتقيي���م الدقيق من قبل لجنة عاليا مكونة من خبراء 
عاملي���ن في مج���ال املعام���الت املصرفي���ة والحلول 
البنكية االس���المية س���واء علي صعيد االستثمارات 
او الحلول املالية التمويلية.  كذلك التوافق مع معايير 
دعم احتياجات مختلف ش���رائح العمالء سواء افراد 
او ش���ركات. فضال عن اس���تخدام احدث التقنيات 
العاملية في الخدم���ات الرقمية التي يقدمها املصرف 
املتحد لدع���م قاعدة عمالئه الكبي���رة. كذلك االلتزام 

بافضل املمارسات املصرفية املستدامة.
وتعقيبا علي حصول املص���رف املتحد علي الجائزة 
 2022 “اكثر البنوك االس���المية اس���تدامة لع���ام” 
 The Most Sustainable Islamic Bank
– قال  اش���رف القاضي – رئيس  املصرف املتحد 
- ان حص���ول املص���رف املتحد علي ه���ذه الجائزة 
يض���ع املصرف املتحد ومنتجاته خاصة املتوافقة مع 
أحكام الشريعة االسالمية في مكانة متميزة بالسوق 

املصري ومنطقة الشرق األوسط. 
مش���يرا إلي أن املص���رف املتحد لدية اس���تراتيجية 
قائمة علي فكر االجتهاد املس���تمر والبحث والتجديد 
عن افضل الحل���ول املالية واملصرفية االس���تثمارية 
والتمويلي���ة الت���ي تتناس���ب مع احتياج���ات العمالء 
وتمنحهم فرصة اإلستثمار اآلمن واملتوافق مع أحكام 

الشريعة في آن واحد.
و لف���ت  القاضي إلي الدور اله���ام الذي تلعبه الهيئة 
الش���رعية للمصرف املتحد والتي تضم مجموعة من 
رج���ال االقتصاد االس���المي والفقة والش���ريعة من 
اصحاب العلم واملعرفة.  يراسها الدكتور علي جمعة 

– عضو هيئ���ة كبار العلماء ومفت���ي الديار املصيرة 
االسبق.  وهي هيئة معنية باجازة املنتجات والحلول 
املصرفية الجدي���دة التي يطرحه���ا املصرف املتحد 

بالسوق من الناحية الشرعية.
واش���ارت نيفن كش���ميري – نائب العضو املنتدب 
لقطاعات االعمال - عقب تس���لمها جائزة مؤسس���ة 
 Global البريطاني���ة  ايكونوميس���ت  جلوب���ال 
Economics انه���ا س���عيد به���ذه الجائ���زة التي 
تعك���س حجم االنج���از الكبير الذي ت���م علي صعيد 
املنتج���ات والحل���ول املتوافقة مع احكام الش���ريعة 
االسالمية باملصرف املتحد وفروعه ال68 واملنتشرين 
بجميع انح���اء الجمهورية.  فضال عن املهنية العالية 
واالحترافية ف���ي ادارة منظومة الحل���ول والخدمات 

االسالمية.
 واوضحت كشميري ان جائزة اكثر البنوك االسالمية 
 The Most Sustainable 2022 استدامة لعام
Islamic Bank ج���اءت لتؤكد علي نجاح مس���يرة 
املصرف املتحد والدور التنموي الكبير الذي يقوم به 
بالسوق علي صعيد تعظيم االستثمارات املحلية مما 

يعود علي املجتمع ككل من بالتنمية املستدامة.

»ستاندرد آند بورز« تثبت  التصنيف األئتماني ملصر بالعملتني املحلية واألجنبية عند مستوى »B«مع نظرة مستقبلية مستقرة  

 من مؤسسة ايكونومست البريطانية

املصرف املتحد يحصد جائزة اكثر البنوك اإلسالمية استدامة 2022 
  The Most Sustainable Islamic Bank 

ناصر ..

أش���اد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبول���ي بالتع���اون املمت���د بني مصر 
والبن���ك الدول���ي عب���ر عق���ود، حي���ث 
وصلت محفظة التع���اون إلى ما يقرب 
من 7 مليارات دوالر، تمول مش���روعات 
حيوية تخص مختلف جوانب التنمية 

في مصر.
جاء ذلك خ���الل االجتماع ال���ذي عقده 
رئيس الوزراء؛ ملتابعة ملفات التعاون 
م���ع مجموعة البن���ك الدولي، بحضور 
محاف���ظ البنك املركزي حس���ن عبدهلل، 
ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا 
املش���اط، ووزير املالي���ة الدكتور محمد 
معيط، واملدي���ر اإلقليمي للبنك الدولي 
ن���ادر محمد، واملدي���ر القط���ري للبنك 
الدول���ي مارينا وي���س، ونائب محافظ 
البن���ك املركزي رامي أبو النجا، ووكيل 
مس���اعد محاف���ظ البنك املرك���زي زكية 

إبراهيم.
وأك���د رئيس الوزراء أهمية اس���تكمال 
برنام���ج التعاون اإلنمائ���ي بني مصر 
والبنك الدولي بش���أن تمويل سياسات 

التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن.
وأثنى على إطار الشراكة االستراتيجية 
بني مص���ر والبنك الدول���ي، وما يمثله 
من أهمية لخل���ق فرص العمل، وتنمية 
املوارد البش���رية، وتحسني القدرة على 

الصمود في مواجهة األزمات.
وأش���ار املدير اإلقليم���ي للبنك الدولي 
إل���ى اللقاءات التي عقدها خالل زيارته 
م���ع وزير املالية وعدد من املس���ؤولني، 
والتي سوف يس���تكملها خالل الزيارة 
بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسئولي 
صن���دوق مصر الس���يادي، كما أش���اد 
بإقرار الدولة املصرية لوثيقة سياس���ة 

ملكية الدولة.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، 
تعد من أكبر ش���ركاء التنمية متعددي 
األطراف ملصر، وتضم املحفظة الجارية 
للتع���اون اإلنمائي بني جمهورية مصر 
العربي���ة ومجموعة البن���ك الدولي 14 
دوالر،  ملي���ار   6.8 بقيم���ة  مش���روعا 
إلى جان���ب 23 مش���روعا للدعم الفني 

واالستشارات.

أعلنت مؤسس���ة التموي���ل الدولية، عن 
اتفاقية مع مؤسس���ة التضامن للتمويل 
األصغر في مصر، ملس���اعدة املؤسس���ة 
على رقمنة خدماتها وتوس���يع نطاقها، 
وتضم���ن ذل���ك املش���روعات النس���ائية 

الصغرى.
 وبموج���ب ه���ذه االتفاقية، ستس���اعد 
مؤسس���ة التموي���ل الدولية، مؤسس���ة 
التضامن التي ته���دف إلى دعم رائدات 
األعمال املصريات صاحبات املش���اريع 
الصغي���رة م���ن خالل تصمي���م وتجربة 
برنامج يستهدف املشروعات والشركات 
الت���ي تديرها نس���اء ويعمل بها موظف 
إلى ثالثة موظفني، وفًقأ لبيان صحفي.

وستس���اعد مؤسس���ة التمويل الدولية 
أيًضا مؤسس���ة التضام���ن، على وضع 
خط���ة عم���ل مدته���ا خم���س س���نوات 
لتوجيه جهود التوس���ع والرقمنة، فيما 

يتعل���ق بخدم���ة العم���الء، واملنتج���ات 
وقن���وات التواص���ل مع العم���الء، مما 
يساعد املؤسسة على دعم عدد أكبر من 

السيدات.
 وذكرت املؤسس���ة، أن تحقيق الشمول 
املالي، وخاصة التمويل متناهي الصغر 
للس���يدات، يمثل أهمية كبيرة في مصر 
على وجه الخصوص حيث تعتبر الكثير 
من النس���اء العائ���ل الوحيد لألس���رة، 
فيعمل الشمول املالي على تمكينهن، من 
خالل مساعدتهن على االدخار، وإنشاء 
األعمال وتأس���يس املش���روعات، ودعم 

املجتمعات املحلية.
من ناحيتها، أوضح���ت منى ذو الفقار، 
رئيس مجلس أمناء مؤسس���ة التضامن 
للتمويل األصغ���ر، إن التمويل متناهي 
الصغر، أثبت أنه أداة فعالة للغاية لدعم 

املستحقني مالًيا.

خالل متابعته ملفات التعاون المشتركة بحضور محافظ البنك المركزي 

رئيس الوزراء : محفظة التعاون بني مصر 
والبنك الدولي وصلت لـ 7 مليارات دوالر

"التمويل الدولية"  تعقد شراكة مع "التضامن 
للتمويل" لدعم املشروعات النسائية يف مصر

في إطار دعمه للمبادرة الرئاسية »حياه كريمة«..

بنك التعمير واإلسكان يدعم »مشروع التمكني« 
لألسر األكثر احتياًجا يف أسوان بـ4 مليون جنيه

شارك فيه 18 خبير اقتصادي 

استطالع لـ رويترز: الدوالر سينخفض إلى 26.4 جنيه.. 
والتضخم سيصل إلي رقم آحادي خالل 2024

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  29  يناير  2023  •  العدد  679

   وزير المالية :  تنسيق كامل بين الحكومة والبنك 
المركزى فى كل األمور.. لضمان استقرار الوضع االقتصادي

بقيمة إجمالية تتعدى 32 مليار جنيه خالل عام 2220..

بورز، أنه على مدار الثالثة أعوام املقبلة 
س����يبلغ معدل النمو االقتصادي في 
ا  ً

س����يبلغ معدل النمو االقتصادي في 
ً

س����يبلغ معدل النمو االقتصادي في 
ًا، مدفوًعا ا، مدفوعا ا، مدفوع ً

س����يبلغ معدل النمو االقتصادي في 
ً

س����يبلغ معدل النمو االقتصادي في 
ا، مدفوع س����نويا، مدفوع س����نوي املتوسط نحو %4

باألس����اس بالنمو الق����وى لقطاعي 
البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب 
استمرار النمو القوى لقطاعات مثل 
تكنولوجي����ا املعلومات واالتصاالت، 
والتجزئ����ة،  الجمل����ة  وتج����ارة 
والصناع����ات التحويلية، والزراعة، 

والصحة. 
أوض����ح الوزي����ر، أن التقري����ر 
يش����ير إلى توقع����ات بتراجع 
وانخفاض قيمة عجز الحساب 

الجاري بالقيمة االس����مية خالل 
الفت����رة املقبل����ة حتى ع����ام 2026

على ضوء املس����اندة والدعم من خالل 
مرونة نظام س����عر الصرف املتب����ع وتأثيره اإليجابي 
على زيادة تنافس����ية وحصيلة الصادرات الس����لعية 
والخدمية املصرية، إضافة إل����ى أداء قوي إليرادات 

والص����ادرات  الس����ياحة  قط����اع 
الطبيعي  الغاز  البترولية خاصة 
التي وصلت حصيلتها الشهرية 
إل����ى نح����و 700 ملي����ون دوالر 
ًا مؤخ����ًرا مؤخ����ًرا، وقد أش����ار  ًش����هرًيا مؤخ����رش����هريا مؤخ����رش����هرًي
التحس����ن  إلى  ا  ً

ا مؤخ����ر
ً

ا مؤخ����ر
أيض التحس����ن التقري����ر  إلى  أيضا  التحس����ن التقري����ر  إلى  ا 

امليزان  ف����ي مؤش����رات  الكبير 
الج����اري للعام املال����ي 

2022 حي����ث حققت حصيلة 
الص����ادرات غي����ر البترولية 

����ا  ً
الص����ادرات غي����ر البترولية 

ً
الص����ادرات غي����ر البترولية 

ملحوظ ملحوظ����ا ����ا  ����ا ����ا  ملحوظارتفاًع ملحوظارتفاع����ا  ًارتفاًع����ا 
زيادة  على ض����وء  زيادة س����نوًيا  على ض����وء  زيادة س����نويا  على ض����وء  ا 
األس����مدة  من  الص����ادرات 
واألدوية واملالب����س الجاهزة، كما تم 
تحقيق فائض كبير على جانب امليزان 

التجاري البترول����ي 4,4 مليار دوالر 
ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.

ولفت  الوزي����ر، إلى أن التقرير أش����اد بتحقيق قناة 
ًالس����ويس لحصيلة تعتبر األعلى تاريخًيا وصلت الس����ويس لحصيلة تعتبر األعلى تاريخيا وصلت الس����ويس لحصيلة تعتبر األعلى تاريخًيا وصلت 

   وزير المالية :  تنسيق كامل بين الحكومة والبنك 
استقرار الوضع االقتصاديالمركزى فى كل األمور.. لضمان استقرار الوضع االقتصاديالمركزى فى كل األمور.. لضمان استقرار الوضع االقتصادياستقرار الوضع االقتصادي

البنك املركزي يؤكد: طفرة يف التيسيرات البنكية لذوي الهمم
 القطاع المصرفي يولى اهتماًما بتهيئة البنية التحتية الستقبال ذوي الهمم وإتاحة كافة الخدمات المالية لهم
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ذكر مرك���ز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجل���س الوزراء، أنه من 
املس���تهدف أن تعمل الش���ركة الوطني���ة املصرية لصناعة الس���كك 
الحديدية على توطني صناعات الس���كك الحديدية في مصر؛ وتهدف 
الشركة إلى إنش���اء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في 
مص���ر، وخاصة الوحدات املتحركة بالج���ر الكهربائي، الفًتا إلى أن 
نيريك س���تكون حجر الزاوي���ة الرئيس لتنفيذ خطة ش���املة لتطوير 

وتحديث عناصر منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية.
وأش���ار إلى أنه تم تأسيس���ها بني الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 
لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص بإجمالي 
حجم اس���تثمارات متوقع 10 مليارات دوالر على مدى 10 س���نوات 
عل���ى إجمالي مس���احة 300 ألف م2 في املنطقة الصناعية بش���رق 

بورسعيد، املنطقة االقتصادية لقناة السويس.

مركز املعلومات: »الشركة الوطنية« 
تستهدف توطني صناعات السكك 

احلديدية يف مصر

 

مصر الجديدة لإلسكان 
تقرر إلغاء مزايدة تطوير 

أرض هيلوبارك

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلس����كان واملرافق 
واملجتمع����ات العمراني����ة، اجتماًع����ا موس����ًعا؛ ملتابعة 
البرنامج الزمني لالنتهاء من مختلف مكونات مشروع 
تطوير موقع التجلى األعظم، فوق أرض السالم بمدينة 
سانت كاترين، الواقعة في جنوب سيناء وسط سلسلة 
جبال، أشهرها جبل موس����ى، الذي كلم اهلل سبحانه 
وتعالى نبيه موس����ى عليه، أثن����اء عودته إلى مصر من 
مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين األثري، 
والذي ُيعد أحد أقدم األديرة على مستوى العالم، وذلك 
بحضور مس����ئولى الوزارة، والجهاز املركزي للتعمير، 
الذي يتولى تنفيذ املشروع، وشركات املقاوالت املُنفذة 

لألعمال باملشروع، واملكاتب االستشارية للمشروع.
وش����دد وزير اإلسكان، على ش����ركات املقاوالت املُنفذة 
للمش����روع ضرورة االنتهاء من تنفيذ مكونات املشروع 
املختلفة ف����ي املواعيد املحددة، وبأعلى جودة، موضًحا 
أنه تم خالل االجتماع اس����تعراض ما تم التوصل إليه 
م����ع الجهات العاملية واملحلي����ة املتقدمة بعروض إلدارة 
وتشغيل مكونات املشروع فور االنتهاء من تنفيذه، حتى 
يتم تحقي����ق الهدف من التطوير، وتحويل موقع التجلي 

األعظم لوجهة عاملية للسياحة الروحانية.
وأش����ار الدكتور عاصم الجزار، إل����ى أن هناك متابعة 
مباش����رة من القيادة السياسية ملش����روع تطوير املوقع 
الفريد من نوعه على مس����توى العالم، والذي تجلى فيه 
املولى ع����ز وجل، حيث يهدف التطوير إلى تهيئة املوقع 
وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل 
على حماية وتحس����ني املنطقة، وتنميتها بش����كل متزن، 
والحف����اظ على البيئة الطبيعية، والت����راث اللذين تتميز 
بهم����ا املنطقة، من أجل إظهار املوقع وإبرازه بالش����كل 

الذي يليق بتفرده على مستوى العالم.

واس����تمع الوزي����ر إل����ى ش����رح تفصيلى ع����ن املوقف 
التنفي����ذى ألعمال تطوي����ر موقع »التجل����ى األعظم«، 
والتى تش����مل تنفيذ 14 مشروًعا )إنشاء مركز الزوار 
الجديد- إنش����اء ساحة السالم- إنش����اء النزل البيئي 
الجديد »االمتداد«- إنش����اء الفن����دق الجبلي- تطوير 
النزل البيئي- إنش����اء املجمع اإلداري الجديد- إنشاء 
املنطقة الس����كنية الجدي����دة بالزيتون����ة- تطوير املنطقة 
الس����ياحية- تطوير وادي الدير- مش����روع درء أخطار 
السيول- إنشاء ش����بكة الطرق واملرافق وتنفيذ أعمال 
تنسيق املوقع بمسار املشاة الرئيسي بوادي األربعني- 
تطوير منطقة إس����كان املجتمع املحل����ي- تطوير مركز 
البل����دة التراثية- إنش����اء املنطقة الس����ياحية الجديدة 
باإلسباعية(، ويتولى الجهاز املركزي للتعمير تنفيذها، 
بتمويل من هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك 
فرق عم����ل من ال����وزارة تتابع تنفيذ تلك املش����روعات 

بشكل مباشر.

على هامش رئاسة جهاز حماية املنافسة املصري لشبكة 
املنافس���ة العربية، انطلقت فعاليات الدورة األولى لنموذج 
محاكاة س���لطات املنافس���ة العربية، والذي عقده الجهاز 
بالتع���اون مع أجهزة املنافس���ة العربية، وذلك تحت مظلة 

شبكة املنافسة العربية وبرعاية جامعة الدول العربية.
ويس���تهدف نموذج محاكاة س���لطات املنافس���ة العربية 
ط���الب الجامعات العربي���ة بكليات الحق���وق واالقتصاد 
والعل���وم السياس���ية، وذلك لتعزيز وع���ي الطالب العرب 
بقوانني حماية املنافسة في منطقتنا العربية وفهم العالقة 
بني قان���ون واقتصاديات املنافس���ة، وذلك ف���ي إطار ما 
يتمتع به جهاز حماية املنافس���ة املص���ري من خبرة في 
إنج���اح التواصل األكاديمي من خ���الل نموذج املحاكاة 
)Competition Authority Simulation( على 
املس���توى املحلي والذي ُعقد في إحدى عش���ر دورة منذ 

عام 2009.
وخالل كلمته االفتتاحية، رّح���ب الدكتور محمود ممتاز، 
رئيس جهاز حماية املنافس���ة ورئيس ش���بكة املنافس���ة 
العربية، بجميع الحاضرين، معرًبا عن س���عادته بإطالق 
الدورة األول���ى لنموذج املحاكاة، وبح���رص الطالب من 

مختلف الدول العربية على املشاركة فيه. 
وأش���ار إلى أن الهدف من إطالقه هو تفعيل دور سلطات 
املنافس���ة في نشر الوعي بقانون حماية املنافسة، وإعداد 
كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكاديمية من بني فئة الطالب 
والتي يمكن االعتماد عليها مس���تقباًل في إمداد سلطات 

املنافس���ة بالخبرات الفنية املؤهل���ة، وتعظيم التعاون بني 
الدول العربية في إطار ش���بكة املنافس���ة العربية، مؤكًدا 
عل���ى أن تأهيل وتدريب العنصر البش���ري في املس���ائل 
املتعلقة بسياسات املنافسة سيسهم بشكل إيجابي على 

اقتصاديات الدول العربية بشكل عام.
من جانبه؛ وجه الدكت���ور بهجت أبو النصر، مدير إدارة 
التكامل االقتصادي العربي باألمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، الشكر لجهاز حماية املنافسة املصري لحرصه 
على نقل تجربة نموذج املحاكاة لكافة س���لطات املنافسة 
بالدول العربية، مؤكًدا على أن تأهيل العنصر البش���ري 
أضحى أساس���ّيًا وضرورًيّا في مجال حماية املنافسة، 
داعًيا الطالب املشاركني لنقل تجربتهم وما سيتلقونه من 
تدري���ب إلى زمالئهم الذين لم يحالفهم الحظ في حضور 

الدورة األولى.

أكد الدكتور عمرو طلعت، 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات، أن قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات كان 

أحد أهم املحاور الرئيسية التي 
نوقشت خالل القمة بني رئيس 

الجمهورية ورئيس الوزراء 
الهندي.

وأشار طلعت، خالل زيارته 
للهند ضمن الوفد املرافق 

لرئيس الجمهورية عبد الفتاح 
السيسي، إلى أن هناك فرص 

واعدة للشركات الهندية 
لالستثمار فى مصر من خالل 

إقامة مراكز تعهيد لها فى 
مصر توظف الكوادر املصرية 
املتخصصة في مختلف روافد 
تكنولوجيا املعلومات، لتصدر 

من خاللها الخدمات الرقمية 
إلى عمالء تلك الشركات فى 

مختلف دول العالم، مما يوفر 
فرص عمل للشباب املصري 

الذي يمتلك مهارات متعمقة فى 
مختلف تخصصات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات، ويسهم 
في زيادة الصادرات الرقمية.

قررت شركة مصر الجديدة 
لإلسكان والتعمير، إلغاء 

مزايدة تطوير أرض هيلوبارك 
التابعة للشركة، مؤكدة أن 
اإللغاء لن يترتب عليه أي 

حقوق أو التزامات أو تبعات 
قانونية.

وأرجعت الشركة، في بيان 
للبورصة املصرية، قرارها 
إلى الظروف االقتصادية 

الحالية وما يشهده السوق 
العقاري من ارتفاع ملحوظ 
في تقييمات األراضي، مع 

مضي أكثر من 6 أشهر على 
آخر تحديث للتقييمات التي 
بنيت على أساسها املزايدة 

ومسودات االتفاقيات السابقة.
وأوضحت الشركة، أنها 

لم توقع أية عقود خاصة 
باألرض، مؤكدة أن قرارها 

يهدف إلى زيادة موارد 
الشركة، وتحقيًقا ألقصى 

استفادة، وتعظيًما للعوائد 
املخططة للمشروع.

يشار إلى أن مصر الجديدة 
لإلسكان والتعمير حققت 

أرباًحا بلغت 638.66 مليون 
جنيه خالل الفترة من يوليو 

2021 حتى نهاية يونيو 
2022، مقابل أرباح بلغت 

180.15 مليون جنيه في العام 
املالي السابق له.

»اإلسكان«: عروض عاملية ومحلية إلدارة وتشغيل مشروع 
التجلي األعظم يف سانت كاترين

»حماية املنافسة« ُيطلق الدورة األولى
لـ»منوذج محاكاة سلطات املنافسة العربية«

»إيني«: على إيطاليا التخلص 
من االعتماد على الغاز الروسي 

بحلول الشتاء المقبل

وزير االتصاالت يدعو 
الشركات الهندية إلقامة 

مراكز تعهيد لها في مصر 
توفر فرص عمل للشباب

أ.ش.أ
قال الرئيس التنفيذي 

لشركة إيني اإليطالية للنفط 
والغاز، كالوديو ديسكالزي، 

إنه ينبغي على بالده أن 
تتخلص من اعتمادها على 

واردات الغاز الروسي 
بحلول شتاء 2024 / 2025.
وأضاف ديسكالزي، خالل 
زيارة للجزائر مع رئيسة 

الوزراء اإليطالية جيورجيا 
ميلوني، بحسب ما ذكرته 

وكالة أنباء »أنسا« 
اإليطالية: »إنني متفائل 

بأننا سنكون قادرين على 
خفض اإلمدادات الروسية 

من الغاز إلى الصفر في 
شتاء 2024-2025، أود أن 

أقول إننا إذا واصلنا األمور 
على هذا النحو، فسوف 
تسير األمور في االتجاه 

الصحيح«.
ووقعت إيطاليا اتفاقيات 

مع عدة دول لتعزيز مصادر 
الطاقة البديلة منذ الحرب 

الروسية في أوكرانيا، وحلت 
الجزائر محل روسيا كأكبر 

مورد للغاز إليطاليا.

اسالم عبدالفتاح

أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران املدني، أنه 
ال صحة لبيع ش���ركة مصر للطيران، قائاًل إنها شائعات 
ليس لها أس���اس من الصحة وتهدف إل���ى إثارة الجدل 
خاصة في ضوء ما تشهده الشركة الوطنية من نجاحات 

وإنجازات خالل الفترة الحالية.
ولفت حلمي، إلى أن معدالت التش���غيل تسير في طريقها 
نحو النمو، كما تواصل الش���ركة مسيرتها في النهوض 
بس���واعد أبنائه���ا املخلص���ني، والحفاظ عل���ى العاملني 

انطالًقا من دورها الوطني واملجتمعي.
وأه���اب وزير الطيران بجميع العاملني في مختلف مواقع 
العمل بقطاع الطيران عدم االلتفات ملثل هذه الش���ائعات 
التي ال أس���اس لها من الصحة، ويت���م ترويجها؛ بهدف 
التأثي���ر على مواصلة أعمال ش���ركة مصر للطيران وهز 
صورتها كناقل وطني، مؤكًدا أن مكتبه مفتوح أمام جميع 

العاملني على مدار الس���اعة وخالل جميع أيام األسبوع 
لطرح تس���اؤالتهم أو االستفس���ار ع���ن أي موضوعات 

تخصهم أو تسهم في تطوير قطاع الطيران املدني.

بح���ث أحم���د الس���بكي، رئيس الهيئ���ة العام���ة للرعاية 
الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، املشرف العام 
على مشروع التأمني الصحي الشامل، مع مارك باريتي، 
س���فير فرنسا لدى مصر، س���بل تعزيز التعاون املشترك 
بني الدولتني في قطاع الرعاية الصحية واستكمال تنفيذ 
مشروع التأمني الصحي الشامل، واالستفادة من فرنسا 
ف���ي نقل الخب���رات لتطوي���ر الرعاية الصحي���ة بمنظومة 
التأمني الصحي الشامل، وكذلك االستفادة من الخبرات 

الفرنسية في املحاور التنموية التي يتم تنفيذها بالهيئة.
كما ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون مع شركات التأمني 
الطبي الفرنس���ية ف���ي مجال الس���ياحة العالجية، ودعم 
خدم���ات الرعاية الصحي���ة باملستش���فيات، وتجهيزاتها 

حسب املعايير العاملية.
حضر اللقاء، رومان جيزارد، املدير الُقطري لألعمال في 
فرنسا، وإيلودي مونتداجو، نائب مدير الوكالة الفرنسية 

للتنمية، وهنا الجوهري، املستش���ار التجاري األول لدى 
وكال���ة بيزنس فرانس، وس���ارة جيكوي���ل، رئيس البنية 
التحتية والتنمية املستدامة واملديرية العامة للمالية، وذلك 

بمقر السفارة الفرنسية في مصر.

وزير الطيران ينفي شائعة بيع احلكومة لشركة مصر للطيران

»الصحة« تبحث نقل اخلبرات الفرنسية
 لتقدمي منوذج متطور للرعاية مبصر

بحث الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، بمقر إقامته بنيودلهي 
مع س���ومانت سينها، رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور 
الهندية العاملية للطاقة النظيفة، التعاون بش���أن مشروعاتها 
اإلضافي���ة في مصر إلنت���اج الكهرباء م���ن الطاقة الجديدة 
واملتج���ددة، وذلك في إط���ار االس���تراتيجية الوطنية لتوليد 

الطاقة النظيفة.
وأكد السيس���ي، اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي 
نظ���رًا للخبرة العريض���ة التي يتمتع بها ف���ي مجال الطاقة 
الجديدة واملتج���ددة، حيث يحظى قط���اع الطاقة الخضراء 
بدعم غير مس���بوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغالاًل 
لثروات مصر م���ن مصادر الطاقة الجدي���دة واملتجددة من 

رياح وش���مس، وفًق���ا لصفحة املتحدث الرس���مي باس���م 
الجمهورية املصرية على موقع “فيسبوك”.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور، إلى 
االهتمام البالغ الذي توليه الشركة الهندية للتعاون مع مصر 
في مجال الطاق���ة النظيفة، وإنت���اج الهيدروجني األخضر، 
الس���يما في ضوء دورها الرائد في العم���ل الدولي للمناخ، 
وال���ذي تجلى مؤخرًا في اس���تضافة مصر للقم���ة العاملية 
للمناخ بش���رم الش���يخ، باإلضافة إلى الثراء الذي تتمتع به 
مصر في مصادر الطاقة املتجددة من الرياح والشمس، وهو 
ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة املتجددة في 

العالم، بما يعزز فرص االستثمار الواعدة في هذا املجال.

الرئيس السيسي يبحث مع »رينيو باور الهندية« التعاون 
بشأن مشروعات إلنتاج الكهرباء يف مصر
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يحتفظ  سوق العقارات املصري  بمكانته كوجهة فعالة 
لجذب االس���تثمارات األجنبية املباشرة، ذلك ما أكدت 
عليه وكالة فيتش ف���ي تقرير حديث لها ، موضحة أن 
االستثمار املستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية 
التحتية العامة سيظل محرًكا رئيسًيا للنمو في مصر 
على املدى الطويل، حيث يخلق فرًصا للش���ركات في 
مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضاًل عن الصناعات 

الداعمة مثل النقل والخدمات املصرفية واملالية.
وأك���دت الوكال���ة أن الوضع العام لقط���اع العقارات 
التجارية في مصر يعتبر محفًزا قوّيًا لالس���تثمار في 
الس���وق بس���بب التطوير املستمر وتش���ييد 20 مدينة 
جدي���دة، باإلضافة إلى تطوير 23 مدين���ة قائمة، كما 
توف���ر املدن الجدي���دة للمس���تثمرين املحتملني فرًصا 
جذابة ومش���روعات عقارية واس���عة النطاق، بما في 
ذل���ك العاصم���ة اإلداري���ة الجديدة، ومدين���ة العلمني 
الجديدة، ومدينة املنصورة الجديدة، على سبيل املثال 

ال الحصر.
 وأش���ارت الوكال���ة إل���ى توقعه���ا باس���تمرار تدفق 
تتبن���ى  املباش���رة، حي���ث  االس���تثمارات األجنبي���ة 
املؤسسات املحلية استراتيجيات للتخفيف من املخاطر 
االقتصادي���ة على الصعيدين العامل���ي واملحلي، وذلك 
باإلضاف���ة إلى قي���ام الحكومة املصري���ة بإصالحات 
مواتي���ة لالس���تثمار وتحس���ني بيئة األعم���ال وزيادة 

مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد.
في ه���ذا اإلطار ، عق���د الدكتور مصطف���ى مدبولي، 
رئي���س مجلس ال���وزراء، اجتماعا  خالل األس���بوع 
املاضي ،  الستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل 
العق���اري وتصدي���ر العقار للخ���ارج، وذلك بحضور   
حس���ن عبداهلل، محاف���ظ البنك املرك���زي، والدكتور 
عاصم الجزار، وزير اإلس���كان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية، والدكت���ور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة 
املالية،  و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق 
اإلسكان االجتماعي،  و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك 

املركزي للتعليمات الرقابية .
وفي مستهل االجتماع، قال رئيس الوزراء إن اجتماع 
اليوم يأتي الس���تعراض مجموعة من اإلجراءات التي 
تستهدف النهوض بنشاط “التمويل العقاري”، مشيرا 
إل���ى أن “التمويل العقاري” يه���م قطاعا عريضا من 
املواطن���ني املهتم���ني بالحصول على وحدات س���كنية 
وف���ق هذا النظام التمويلي الذي يس���تفيد منه املواطن 
وش���ركات التمويل العقاري وهو ما سيسهم في مزيد 
من النشاط بسوق العقار، وُيحدث انتعاشة اقتصادية 

.
وأش���ار السفير نادر س���عد، املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن االجتماع شهد عرض 
املوقف الحالي لنش���اط التمويل العقاري في السوق، 
الس���يما بعد قرار رئي���س الوزراء رقم 41٥1 لس���نة 
۲۰۲۲، الص���ادر نوفمبر املاضي، بش���أن قيام وزارة 
املالي���ة بمتابع���ة وإدارة كافة املب���ادرات القائمة ذات 
العائد املنخفض عن أس���عار الس���وق على أن تتولى 
كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر 
عائد املبادرات ومن بينه���ا مبادرتا "التمويل العقاري 
ملحدودي الدخل بسعر فائدة 3%" و"متوسطي الدخل 
بس���عر فائ���دة 8%" والت���ي تم نق���ل تبعيته���ا لوزارة 

اإلسكان .
وأوضح “س���عد” أن اإلجراءات التي تم استعراضها 
خالل االجتماع تس���تهدف تقديم مزيد من التيسيرات 
لنش���اط “التمويل العقاري” في السوق خالل املرحلة 
املقبلة، وهو ما من ش���أنه أن يحدث حالة من النشاط 
والرواج في القطاع العقاري  ، كما تمت مناقشة عدد 
م���ن اآلليات التي تس���اعد في تعزيز نش���اط تصدير 
العق���ار، خاص���ة أن مطوري القط���اع الخاص لديهم 

مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية .
وفي ختام االجتماع، وّجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة 
مكون���ة من كل من الدكتور محم���د فريد، رئيس هيئة 
الرقاب���ة املالية، و مي عبد الحمي���د، الرئيس التنفيذي 
لصندوق اإلس���كان االجتماعي، و رن���ا بدوي، وكيل 
محاف���ظ البنك املرك���زي للتعليم���ات الرقابية؛ إلعداد 
برنامج متكام���ل للنهوض بنش���اط التمويل العقاري، 
وك���ذا العمل على وض���ع تصورات واضحة بش���أن 
تقديم دفعة لنش���اط تصدير العقار للخارج بما يسهم 
في توفير النقد األجنب���ي، مع عرض هذه التصورات 
في اجتماع بحضور مسئولي البنك املركزي، ووزارة 
اإلس���كان واملرافق واملجتمعات العمرانية، واملطورين 

العقاريني، والجهات املعنية .
 ترحيب القطاع الخاص 

ورحب مجلس العقار املصري يرحب بالقرار االيجابي 
من الدولة ورئيس مجلس ال���وزراء الدكتور مصطفي 
مدبولي بشأن تش���كيل لجنة للنهوض بنشاط التمويل 
العق���اري وتصدي���ر العقار بمش���اركة البنك املركزي 
املص���ري م���ع وزارة االس���كان وهيئ���ة املجتمع���ات 
العمرانية الجديدة ، وأعرب  الدكتور أحمد الش���ناوي 
عضو مجل���س اإلدارة وامني الصندوق باملجلس  عن 
أمله أن يشارك القطاع الخاص من املطورين العقاريني 
ف���ي اللجنة وان يكون ل���ه دور فاعل  في ملف تصدير 
العقار، باعتبارهم االقدر علي طرح مشكالتهم ووضع 

حلول مناسبة للظروف الحالية واحتياجات السوق.
وأضاف :  اقترحت مس���بقا بش���أن اع���داد برنامج 
للنه���وض بنش���اط التموي���ل العقاري، اص���دار قرار 
حاس���م لتمويل الوحدات تحت االنشاء من خالل عقد 
ثالث���ي يضمن للعمي���ل حقه ولجمي���ع األطراف وهو 
البن���ك املمول واملط���ور العقاري واملش���تري، الفتا أن 
تمويل الوحدات تحت االنش���اء كان مطبق قبل 2008 
ويسهم في تسهيل اجراءات كثيرة في عمليات التمويل 
لألفراد وفي انعاش صناع���ة التطوير العقاري خالل 

عام 2023.
وتابع، وذلك يساهم في تخفيف االعباء من علي عاتق 
ش���ركات التطوير العقاري في عملية التمويل العقاري 
الذاتية والتقس���يط لفترات تتجاوز العش���رة س���نوات 
حيث أن املطور العقاري هو صاحب فكر ورؤية إلعداد 
الخطط االستراتيجية والدراسات ووضع آليات التنفيذ 

طبقا للجداول الزمنية واملواصفات الفنية ، مؤكدا أنه  
يج���ب أن يكون التمويل من الجهات املصرفية س���واء 
كانت البنوك او الش���ركات التمويلية، بحيث يقدم كل 

طرف دوره بشكل سليم ومنطقي .
ولفت في تصريح���ات له إلي أن التمويل العقاري من 
املوضوعات الهامة  وااليجابية التي لها تأثير مباش���ر 
علي قطاع التطوير العقاري بش���كل عام، مش���يرًا أن 
اآلليات واالش���تراطات املعنية بتموي���ل الوحدة كاملة 
التش���طيب واملرافق صعبة توافره���ا نتيجة أن جميع 

شركات التطوير العقاري تبيع بنظام “اوف بالن«.
وتاب���ع، كم���ا أن من أهم ش���روط التموي���ل العقاري 
للوحدات تحت االنشاء، شرط وجود العقد الثالثي بني 
كل من جهة التمويل والعميل واملطور مع وجود آليات 
تحك���م عملي���ة التمويل وتضمن للبن���ك حقه وذلك من 
خالل فتح حسابات مش���تركة يضمن سير التدفقات 
النقدية الخاصة باملش���روع الحاص���ل علي التمويل 
فقط بجانب أن يتم تعيني مكاتب استش���ارية من قبل 
هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة علي تنفيذ 

املشاريع طبقا ملواصفات فنية وجداول زمنية.
وأضاف، كما يجب أن تنص العقود علي أنه في حالة 
أخل املطور العقاري باالتفاق يتم س���حب األرض بما 
عليها ويت���م الحجز علي الوحدات لصالح البنك طبقا 
لتقاري���ر املكاتب االستش���ارية املعنية م���ن قبل هيئة 
املجتمع���ات العمرانية الجديدة، مش���يرًا أنه في حالة 
عدم التزام العميل مش���تري الوحدة بسداد االقساط 
يح���ق لجهة التموي���ل الزام ش���ركة التطوير العقاري 
بإحالل���ه محل العميل في س���داد االقس���اط مع حق 
الش���ركة املذكورة ف���ي اعادة الوح���دة لحيازتها مرة 

اخري.
وأك���د أمني صن���دوق مجل���س العقار املص���ري، أن 
تصدير العق���ار من املوضوعات الهامة التي تس���هم 
في نمو صناع���ة التطوير العقاري وانعاش االقتصاد 
القوم���ي، حيث أنه يس���اعد في ج���ذب وتوفير العملة 
الصعب���ة إال إنه يعاني من عدم تواف���ر آليات لتفعيلة 
بجان���ب تغيير ثقافة املطورين والعمالء بإمكانية توفير 
وحدات سكنية كاملة التشطيب بالسوق املصرية، ألن 

العميل األجنبي بش���كل عام يعتمد علي الوحدة 
كاملة التش���طيب في حني ثقافة السوق في 

مصر تسليم الوحدات نصف تشطيب.
وأشار أنه البد من تغير الثقافة نحو 

توفير وحدات كاملة التش���طيب 
من خالل اش���تراطات توفر 

مساحات معينة ومطلوبة 
باإلقامة  متعلقة  وقوانني 
وامتي���ازات  وآلي���ات 
وصوال  االجنبي  للعميل 
املتعلقة  االج���راءات  إلي 

قوانني  وتوفير  بالجنس���ية، 
للعميل االجنبي سهولة  تضمن 

الخروج وبيع الوحدة.
ونوه الشناوي إلي ان أسعار العقار في 

مص���ر مقارنة بالدول املج���اورة تعتبر ميزة 
تنافس���ية في تصدير العقار حيث أنه األرخص 

سعرا في املنطقة وهذه نقطة قوة في تسويق العقارات 
وتصديرها خارج مصر .

وأك���د عل���ي ض���رورة تعزيز املش���اركة ب���ني الدولة 
والقط���اع الخاص واس���تمرار التواصل والتش���اور 
ب���ني الطرفني للحفاظ علي صناع���ة التطوير العقاري 
في مصر، مش���يرًا ألهمية القطاع العقاري اقتصاديا 
وف���ي النواح���ي االجتماعية حيث يس���اهم بأكثر من 
2٥% م���ن الدخ���ل القوم���ي ويخ���دم أكث���ر من 100 
حرف���ة ، معربا  ع���ن أمله في اس���تعراض املزيد من 
املوضوع���ات الهامة املتعلقة بالقط���اع العقاري إلذابة 
جمي���ع التحديات واملعوقات والنهوض بقطاع التطوير 

والتنمية العمرانية.
نمو سنوي 

 كان  مرك���ز املعلومات ودعم اتخ���اذ القرار بمجلس 
الوزراء، أصدر تحلياًل جديدًا استعرض خالله سوق 
العقارات عامليًا ومحليًا من حيث األرقام واملؤش���رات 
والتحديات التي تواجهه ب���دًءا من جائحة كوفيد-19 
م���روًرا باألزمة الروس���ية األوكرانية وم���ا تبعها من 
ارتفاع أس���عار الطاقة والغذاء، و  أشار التحليل إلى 
أن قيمة س���وق العقارات العاملي���ة   بلغت نحو 3.69 
تريليون���ات دوالر أمريكي عام 2021، ومن املتوقع أن 
ُيس���جل معدل النمو السنوي لس���وق العقارات نحو 
٥.2% خ���الل الفت���رة )2022- 2030(، ويرجع هذا 
النمو املتوقع بش���كل رئيس إلى ارتفاع عدد السكان 

عاملًيّا.
 واستعرض مركز املعلومات مؤشرات سوق العقارات 
ف���ي عدد من الدول املختلفة وكان من أبرزها الواليات 
املتحدة األمريكية التي شهدت نمًوا في سوق العقارات 
ع���ام 2022 بل���غ نحو ٥.7%، لُيس���جل نحو 369.9 
مليار دوالر أمريكي، مقارنة بنحو 349.9 مليار دوالر 
أمريكي عام 2021، وقد ظهر تأثير جائحة كوفيد-19 
جلًيا على إيرادات س���وق العقارات فيها عام 2020، 
حيث انخفضت إيرادات القطاع بنس���بة ٥.3% ليبلغ 
نح���و 332.٥ مليار دوالر ع���ام 2020، مقارنة بنحو 

3٥1.1 مليار دوالر عام 2019.
 أما حصة آس���يا واملحيط الهادئ من سوق العقارات 
عاملًيّا فقد بلغت نحو ٥2.6% عام 2021، ويرجع ذلك 
بش���كل رئيس إلى ارتفاع مع���دالت ملكية املنازل في 
املنطقة، وتشير التقديرات إلى أن الصني إحدى الدول 
الرائدة ف���ي املنطقة، حيث تبلغ حصتها نحو %64.8 
من سوق العقارات في آسيا واملحيط الهادئ، كما أن 
ارتفاع أعداد الس���ائحني في الدول النامية مثل الهند 
والفلبني وإندونيسيا وتايالند وفيتنام يدعم نمو سوق 

العقارات في املنطقة.
 ويعد قطاع اإلس���كان في الصني أحد أهم القطاعات 
االقتصادية، وقد عانى ه���ذا القطاع من تباطؤ النمو 
الس���كاني واالقتص���ادي، حي���ث بل���غ مع���دل النمو 
االقتصادي خالل األش���هر التس���عة األولى من عام 
2022 نح���و 3%، وه���و أقل من املس���تهدف من قبل 
الحكوم���ة الصيني���ة ٥.٥%، وق���د تصاع���دت األزمة 
العقارية في الصني عندما تخلفت ش���ركة إيفرجراند 
Evergrande - ثان���ي أكب���ر مط���ور عق���اري في 
الص���ني- عن س���داد ديونها، وهو م���ا أدى إلى طلب 
العديد من الشركات الكبرى الحماية من دائنيها، كما 
أدت األزمة النقدية إل���ى تأجيل العمل في العديد من 

مشروعات اإلسكان املباعة مسبًقا في الصني.
 وتط���ورت األزم���ة العقارية في الص���ني عندما امتنع 
مشترو املنازل من دفع أقساط القروض العقارية على 
املنازل غير املكتملة، مما أدى إلى اضطراب األسواق 
املالي���ة، وبن���اء على ذل���ك فقد تدخل���ت الحكومة 
الصينية من خالل ح���ث البنوك على زيادة 
دعم الق���روض للمطورين حتى يتمكنوا 
من إكمال املش���روعات، كما خفض 
املنظم���ون أس���عار الفائدة في 
ثق���ة  الس���تعادة  محاول���ة 

املشترين.
املرك���ز  وس���لَّط    
الضوء على إيرادات 
العق���ارات  س���وق 
حيث تحتل إيرادات 
املرتب���ة  اإليج���ار 
إي���رادات  من  األول���ى 
س���وق العقارات في الدول 
املتقدم���ة بنس���بة ٥2.1% عام 
2021، ويرج���ع ذلك إل���ى ارتفاع 
أس���عار املس���اكن في الدول املتقدمة، 
وزيادة اإلقبال عليها من قبل املس���تأجرين، 
مم���ا أدى إلى نمو القطاع، فعلى س���بيل املثال، 
ترتفع نسبة اإليجارات في أملانيا، حيث تم تأجير نحو 

60% من العقارات عام 2021.
 كما س���جلت اإليرادات من ملكية العقارات السكنية 
نسبة بلغت 3٥.٥% عام 2021، ويعود السبب الرئيس 
ف���ي هذا النمو إلى رغبة األفراد في تملك منازلهم في 
السنوات األخيرة، حيث ارتفع معدل ملكية املنازل بني 
جيل األلفية ليس���جل نحو 47.9% عام 2021 مقابل 

نحو 40% عام 2020.
 ومن املتوقع أن تسجل العقارات التجارية معدل نمو 
س���نوي قدره ٥.1% خالل الفت���رة )2022- 2030(، 
ويرج���ع ذلك إل���ى نمو قط���اع الس���ياحة، ففي عام 
 Citadines Apart Hotel 2020، كان���ت فنادق
العالمة التجارية األكثر نشاًطا في تايالند مع خمسة 

مشروعات تتكون من 94٥ غرفة.
 وتناول مرك���ز املعلومات ودعم اتخ���اذ القرار تأثير 
جائح���ة كوفيد 19 على س���وق العقارات، حيث أثرت 
س���لًبا على نمو س���وق العقارات، وكان ه���ذا التأثير 
واضًحا في األش���هر األولى م���ن األزمة، خاصة من 
حي���ث البيع بالتجزئ���ة، حيث أدت عملي���ات اإلغالق 
املفروضة في العدي���د من املناطق املختلفة إلى تأخير 

مشروعات البناء الجديدة، وإلى تباطؤ نمو القطاع.

  مجلس الوزراء يشكل لجنة من »الرقابة المالية » واإلسكان«
و»البنك المركزي«  إلعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل 

العقاري ووضع تصورات  لدفع   نشاط تصدير العقار للخارج  

     القطاع الخاص  يطالب بمشاركته  في أعمال لجنة 
النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار

 

 في  اتجاه جديد إلنعاش االقتصاد المصري وتوفير النقد األجنبي

احلكومة تضع خارطة طريق جديدة لتحسني منظومة »تصدير العقار«

محيي السعيد

 وكالة
 فيتش: سوق العقارات 
المصرية وجهة فعالة 

لجذب االستثمارات 
األجنبية
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أك���د طارق املال، وزي���ر البترول والثروة املعدنية، أن ما تش���هده 
ش���ركات توزيع وتداول املنتجات البترولية م���ن تطوير يحقق لها 
ع���ددا من املزاي���ا الهامة، وهي تقديم خدمات متميزة يس���تحقها 
السوق املصرى من خالل توفير منتجات عالية الجودة، واستثمار 
ما تملكه من قدرات وإمكانيات فى دعم حصتها بالسوق املصري 
وزيادة حصتها التصديرية وخاصة بالقارة األفريقية التي تجمعها 

بمصر روابط وعالقات عميقة األواصر وتاريخ ممتد من الشراكة 
القوية.. ولفت ألهمية مراعاة سياس���ات التس���عير في األس���واق 
التصديرية في ظل املنافس���ة القوية بهذه األس���واق التي تش���هد 
نمًوا مس���تمًرا، مؤكًدا أهمية اس���تمرار تقديم خدمات متميزة في 
مجالي تموين السفن والطائرات؛ استثماًرا ملوقع مصر الجغرافي 

وتطويرها كل مرافق خدمة حركة الطيران واملالحة والتجارة.

اعتماد املوازنة التخطيطية 
لشركتي مصر والتعاون للبترول 

للعام املالي 2024-2023

 

 النقد العربي : تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر إلى الدول العربية 

تتراجع لـ36.9 مليار دوالر

أكد الرئيس التنفيذي للشركة 
القابضة للصناعات الغذائية 

أحمد حسانني، حرص الشركة 
على نجاح كافة املشروعات، 

الفتا إلى أنه طرق جميع 
األبواب لحل املشاكل املوجودة، 

مشيرا إلى أن أسعر منتجات 
الشركة تنافسية وال يوجد مثيل 

لها في مصر.
وقال حسانني، خالل اجتماع 

لجنة الخطة واملوازنة بمجلس 
النواب، برئاسة النائب فخري 

الفقي، والذي شهد املوافقة 
على الحساب الختامي 

ملوازنة الشركة القابضة 
للمواد الغذائية للسنة املالية 
2021/2020، و شركة النيل 

واألهرام للمجمعات االستهالكية 
للسنة املالية 2021/2020، في 

حضور ممثلي الحكومة، إن 
هناك ضغطا حاليا كبيرا منذ 

إطالق الشوادر باملحافظات 
بداية من يناير، قائال »كل 

محافظ عايز 20 شادر، لكن 
ال أعلم بيتهيألي املواطنني 

بياخدوا املنتجات كي يكدوسها 
في البيت حتى أخر رمضان.. 

الضغط غير طبيعي هل هنكمل 
كدة لرمضان؟«.

أصدر صندوق النقد العربي 
دراسة حديثة بعنوان 

»اتجاهات االستثمار األجنبي 
املباشر في الدول العربية في 

أعقاب جائحة كوفيد-19«، 
وذلك في إطار الجهود التي 

يبذلها الصندوق لدعم صانعي 
السياسات االقتصادية في 

الدول العربية.
وواجهت العديد من الدول 

بالعالم تحديات كبيرة نتيجة 
تأثرها بجائحة كوفيد-19، 
موضًحا أن تلك التحديات 

شملت تباطؤ النشاط 
االقتصادي ملعظم القطاعات 

االقتصادية، وتراجع قدرة 
الدول على استقطاب 

االستثمارات األجنبية 
املباشرة.

وأوضحت الدراسة أن تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر 
الواردة على مستوى الدول 

العربية تراجعت بنحو %5.3 
لتبلغ نحو 36.9 مليار دوالر 

أمريكي عام 2020، مقارنة 
بنحو 39.0 مليار دوالر 

أمريكي عام 2019.

وزير اإلنتاج احلربي يبحث مع شركة »SAP« مصر سبل التعاون املشترك
أك����د محمد صالح الدين مصطف����ى، وزير الدولة لإلنتاج 
الحربي، أن الدولة تمضي قدًما في توجهها االستراتيجي 

نحو بناء مصر الرقمية.
وأشار إلى أن الدولة عملت خالل الفترة املاضية على تعزيز 
وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وكذلك وض����ع الخطط واالس����تراتيجيات الكفيلة بتحقيق 
أهدافه����ا ف����ي الوصول إل����ى حكومة مترابط����ة ومتكاملة 
رقمًيا من خالل التوس����ع في تقديم الخدمات املميكنة بما 
يضمن تحسني بيئة العمل والتأسيس ملجتمع املعرفة ورفع 
مستوى األداء داخل مؤسسات الدولة املختلفة، فضاًل عن 
إعادة بناء اإلنس����ان املصري من خالل االرتقاء بمستوى 
حياة املواطنني عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر 
الوقت والجهد والعمل على تطويع التكنولوجيا في إيجاد 

حلول للقضايا والتحديات التي تواجه املجتمع.
وجاء ذلك خ����الل لقاء وزير الدولة لإلنت����اج الحربي، مع 
محمد س����امي، مدير عام ش����ركة »SAP« مصر؛ وذلك 
ملناقش����ة إمكاني����ة التعاون ح����ول إعداد وتنفي����ذ وتطبيق 
 full( نظام متكام����ل لتخطيط وميكنة املوارد املؤسس����ية
integrated ERP System( للهيئ����ة القومية لإلنتاج 

الحربي والجهات التابعة.
كم����ا أك����د وزي����ر الدول����ة لإلنت����اج الحرب����ي أن الوزارة 
والش����ركات والوح����دات التابعة كجزء أصي����ل من الدولة 
تسعى إلى تحقيق تحول رقمي شامل في األصول املادية 

والعملي����ات الصناعية والخدم����ات وكل األنظمة املرتبطة؛ 
لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوض����ح أن منظومة العم����ل باإلنتاج الحرب����ي منظومة 
متكاملة وفريدة من نوعها حيث تمثل الركيزة األساس����ية 
للتصنيع العس����كري ف����ي مصر من خ����الل تلبية مطالب 
القوات املسلحة والشرطة من مختلف الذخائر واألسلحة 
واملعدات بأعلى دقة وكفاءة، إلى جانب دورها املدني املهم 
كأحد أهم األذرع الصناعية بالدولة التي تساهم في تحقيق 
قيمة مضافة لالقتصاد املصري من خالل االستفادة من 
فائ����ض الطاقات اإلنتاجية بش����ركاتها ووحداتها التابعة؛ 
للمش����اركة في تنفيذ العديد من املشروعات القومية التي 

تحقق التنمية الشاملة واملستدامة.

رضوى عبداهلل

أطلق املعهد القومي للحوكمة والتنمية املستدامة، الذراع 
التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، بالتعاون 
م���ع حاضنة أعم���ال كلية االقتصاد والعلوم السياس���ية 
بجامعة القاهرة، فعاليات االحتفال املنعقد تحت ش���عار 
»تن���وع، إدماج ومس���اواة« لتخريج عدد )14( ش���ركة 
ناش���ئة، من 4 مس���ارات لالحتضان هي ال���دورة العامة 
لالحتض���ان، برنام���ج لها لرائ���دات األعم���ال، برنامج 
احتض���ان االقتصاد األخضر وبرنامج احتضان التحول 

الرقمى.
وخالل فعالي���ات االحتفال، أش���ارت الدكتورة ش���ريفة 
شريف، املدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية 
املس���تدامة، إلى الش���راكة املتميزة بني املعهد وحاضنة 
كلية االقتصاد والعلوم السياس���ية، معربة عن سعادتها 
بمش���اركة 8 ش���ركات من خريجى مبادرة »كن سفيرا« 
ضمن الشركات الناشئة التي يتم تخريجها اليوم، مؤكدة 
أن ه���ذه املبادرة من أهم برامج املعهد، وقام على تنفيذها 
فري���ق عمل متميز من املعهد، وهو ما أس���فر عن تخريج 
2300 من مبادرة »كن س���فيرا« ت���م تدريبهم على أعلى 

مستوى.
وتناول���ت ش���ريف، بالحديث مختبر االبتكار املس���تدام، 
والذى يعد األول من نوعه في الش���رق األوسط وإفريقيا، 
ويستهدف العمل على دعم وتطوير االبتكارات التي تأتي 
في إطار تحقيق أهداف التنمية املس���تدامة، ويساهم في 
إكم���ال الحلقة بني مخرجات مبادرة كن س���فيًرا، والتي 
تهي���ئ الش���باب الس���تيعاب وتبنى فكر أه���داف التنمية 
املستدامة، ثم تحويل هذه األفكار إلى مشروعات مبتكرة 
تستهدف تحقيق تلك األهداف، وكذلك تقديم الدعم الفنى 
والتقنى من خ���الل توفير معامل لتصنيع النماذج األولية 

لتلك املشروعات ومس���اعدتها على اختبار هذه النماذج 
والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع، باإلضافة 
إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة املتخرجة 
في املختبر في سالس���ل القيمة العاملي���ة من خالل رفع 

القدرات التصديرية لهذه الشركات.
وقال���ت الدكتورة هبة ذكي، املؤس���س واملدي���ر التنفيذى 
لحاضنة أعمال كلية االقتصاد والعلوم السياس���ية، إننا 
اليوم نحتفل بتخرج 14 ش���ركة ناش���ئة من 4 مسارات 
احتضان، في س���ابقة هي األولى م���ن نوعها في تاريخ 
الحاضنة منذ تأسيس���ها في ديسمبر 2016، مؤكدة أن 
الحاضن���ة اس���تطاعت منذ تأسيس���ها أن تطور منهجية 
جديدة على أس���س علمية وتطبيقية رصينة تم اختيارها 
على مئات املشروعات الناشئة التي تقدمت إلينا منذ أول 

دورة احتضان.

أعلنت ش���ركة »ڤاليو«، املنصة الرائدة للشراء اآلن والدفع 
الحًق���ا )BNPL( لتعزيز نمط الحياة املتطور في الش���رق 
األوس���ط وش���مال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية ش���راكة مع 
»Sympl« الش���ركة املصرية الناشئة األولى من نوعها في 
مج���ال تكنولوجيا الخدمات املالي���ة واملتخصصة في حلول 
الش���راء اآلن والدف���ع الحًقا )BNPL( ف���ي مصر، والتي 
ش���هدت نم���ًوا ملحوًظا خالل فترة قصيرة منذ تأسيس���ها 
الع���ام املاض���ي، لتتيح لعم���الء »ڤاليو« دفع مش���ترياتهم 
باألجل بدون فوائد من خالل الحلول التكنولوجية امليس���رة 
التي تقدمها شركة »Sympl« على فترة ثالثة أشهر وذلك 

من خالل شبكة تجار وشركاء »Sympl« و»ڤاليو«. 

وتأتي هذه الشراكة بمثابة تتويج لقائمة األنظمة والخدمات 
الت���ي تقدمها »ڤاليو« عبر إعادة إط���الق نظام »هاتريك«، 
املعروف واالس���تفادة من فترة الدف���ع قصيرة األجل بدون 
فوائد التي تقدمها »Sympl« من خالل ش���بكة واس���عة 

ومتنوعة من الشركاء.
وفي هذا الس���ياق، أكد وليد حس���ونة، الرئي���س التنفيذي 
لشركة »ڤاليو«، أن هذه الش���راكة ُتعد خطوة نحو تحقيق 
هدف الش���ركة املتمثل في تعزيز الش���راكات والتعاون مع 
قط���اع تكنولوجيا الخدمات املالية. وأش���ار حس���ونة إلى 
أن هذه الش���راكة سوف تس���اهم في تحقيق أهداف النمو 

ملنصتي »Sympl« و»ڤاليو«.

وقعت مجموع���ة طلعت مصطفى، بروتوك���ول تعاون مع 
وزارة التربية والتعليم، يهدف إلى إنش���اء مدرسة جديدة 
للتكنولوجي���ا التطبيقي���ة، متخصصة في مجال تنس���يق 
املواقع والحدائق )الالند سكيب(، باعتباره أحد املجاالت 
الرئيسية التي تش���هد نموًا ملحوظًا فى السوق العقاري 
املص���ري، لتصبح ثاني امل���دراس التطبيقية التي تدعمها 
املجموعة، بعد مدرس���ة متولي الش���عراوي للتكنولوجيا 

التطبيقية.
وتض���م مدرس���ة متولي الش���عراوي 4 تخصصات، هي 
)التش���طيبات املعمارية - نظ���م كهربائية - وش���بكات - 
تبريد وتكييف(، وتعد طلعت مصطفى الشريك الصناعي 
للمدرسة، وتقدم لها كل أوجه الدعم، وتوفر للطلبة فرص 
التدريب العملي بمش���روعات املجموعة لتؤهلهم لس���وق 
العمل بما يتوافق مع احتياجات السوق املحلي، كما توفر 

فرص عمل للمتفوقني بعد التخرج بشركات املجموعة.
ومنذ افتتاح مدرس���ة متولي الشعراوي، تم تخريج مئات 
الطالب املدربني واملؤهلني بش���كل علمي لس���وق العمل، 

منهم أوائل الجمهورية بكل دفعة، كما تم اعتماد عدد من 
الخريجني من مؤسسة االعتماد الدولي.

وخالل آخر 4 س���نوات، قامت مجموعة طلعت مصطفى 
وش���ركاتها التابعة بتعيني نحو 1٥ ألف شخص، فضاًل 
عن توفير التدريب العملي بمشروعاتها املختلفة لنحو 10 

آالف شخص بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

بالتعاون مع حاضنة أعمال »اقتصاد وعلوم سياسية« جامعة 
القاهرة.. »القومي للحوكمة« يحتفل بتخريج 14 شركة ناشئة

ڤاليو تبرم شراكة مع »»Sympl لتوفير خدمات الشراء اآلن 
والدفع الحًقا قصيرة األجل لعمالئها

»مدارس تدعم احتياجات سوق العمل«.. بروتوكول تعاون بني 
وزارة التعليم ومجموعة طلعت مصطفى

داليا أحمد

»مدبولي« يستعرض مع 
رئيس هيئة االستثمار 
تصورات تحسين مناخ 

االستثمار في مصر

رئيس القابضة للصناعات 
الغذائية: ال نيه لتصفية مصنع 

طنطا للزيوت والصابون

التقى الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، حسام هيبة، 

الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لالستثمار واملناطق 

الحرة؛ الستعراض بعض 
اإلجراءات والتصورات 
الخاصة بتحسني مناخ 

االستثمار في مصر.
 وفي مستهل اللقاء، أشار 
رئيس مجلس الوزراء إلى 

أن الحكومة تعمل على 
تبسيط اإلجراءات املتعلقة 

باالستثمارات، وخاصة 
تلك االستثمارات املتعلقة 

باملشروعات الصناعية، 
مع الحرص الدائم على 

التواصل املستمر مع مجتمع 
األعمال ورجال الصناعة؛ 

من أجل تذليل أية تحديات 
تواجههم في سبيل تنفيذ 
مشروعاتهم؛ وذلك بهدف 

دفع العمل بها، وتهيئة 
بيئة جاذبة لالستثمارات 

الجديدة؛ سواء املحلية أو 
األجنبية.

صندوق مصر السيادي يوقع اتفاقيتني لالستثمار يف 
خدمات الرعاية الصحية وجتارة األدوية

أعلن صندوق مصر السيادي )TSFE( من خالل صندوقه 
الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وبالشراكة 
 ،)B Investments( مع شركة بي إنفستمنتس القابضة
إحدى الش���ركات املتخصصة في مجال االستثمار املباشر 
 BPE(وامل���دارة من خ���الل ش���ركة بي ب���ي إي بارتن���رز
Partners(، ع���ن توقي���ع اتفاقيتني الس���تثمار أكثر من 2 
ملي���ار جنيه مصري ف���ي مجال خدم���ات الرعاية الصحية 

املتخصصة، وخدمات توزيع وتجارة األدوية في مصر.
شهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر الس���يادي، 
والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والس���كان، وحازم 
بركات، الش���ريك املؤس���س ورئيس مجلس إدارة شركة بي 

إنفس���تمنتس القابضة، وأيمن س���ليمان، املدي���ر التنفيذي 
لصندوق مصر السيادي.

وقع االتفاقيتني هش���ام موس���ى، املدير التنفيذي لصندوق 
مص���ر الفرعي للخدم���ات الصحية والصناع���ات الدوائية، 
ومصطف���ى األن���ور، العض���و املنتدب لش���ركة ب���ي پي إي 
بارتنرز، وعمر اللبان، العضو املنتدب لشركة بي لإلستثمار 

في الرعاية الصحية.
وتنص االتفاقية األولى على التزام صندوق مصر الس���يادي 
باس���تثمار 100 مليون جنيه في ش���ركة بي لالستثمار في 

.)BHI( الرعاية الصحية
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 اإلفراجات
 تتوالي عن مستلزمات 
األعالف .. ووزير الزراعة : 

أفرجنا عن 300 الف طن  
ألول مرة  خالل

 أسبوع  

 ضربت أزمة األعالف خالل الفترة املاضية سوق املواشي 
والدواجن بدرجة ش���عر بها املواطنون في أسعار اللحوم 
والدواج���ن ، ودفعت جمعي���ة مواطنون ضد الغالء إلي أن 
تطلق نداء بتدخل الدولة إلنقاذ الثروة الحيوانية و صناعة 
الدواجن، مح���ذرة من أن فقد ه���ذه الصناعة يجعلنا في 
حاجة لها إلنتاجها للحوم ، ومشيرة إلي أن تكلفة األعالف 
تدفع الفالح للتخلص من املاشية والجاموس والدواجن  .

وق���ال رئيس الجمعية  محمود العس���قالني،  إن  ارتفاع 
أس���عار اللح���وم والدواج���ن هو  بس���بب زيادة أس���عار 
األعالف بش���كل أساس���ي، موضحا أن هناك 4 شركات 
تحتكر صناعة األعالف في مصر، وزيادة األسعار ترتفع 
في مصر وال تعاود االنخفاض حتى وإن انخفض س���عر 

السلع.
وتابع العس���قالني في تصريحات له : “  غالء الجاموس 
زاد عل���ى تج���ار اللح���وم والجزارين.. بع���ض الجزارين 
اقترحوا إغالق املحالت لحني استقرار األسعار«، منوًها 
بأن زيادة األس���عار ستتس���بب في وجود مش���كلة الفترة 
املقبل���ة لكل أطراف الس���وق، وهناك حل���ول لألزمة والبد 
من اإلنتاج بفكر جديد واالس���تثمار في مجال املواش���ي، 

ومواجهة االحتكار بكافة الطرق.
وكانت أزم���ة األعالف تصاعدت خالل الش���هور األخيرة 
، وأعل���ن الس���يد القصي���ر وزي���ر الزراعة واس���تصالح 
األراضي، مطلع العام 2023  أنه وألول مرة خالل أسبوع 
واح���د فقط يتم اإلفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من 
الذرة وفول الصوي���ا بحوالى 13٥ مليون دوالر، في إطار 
متابعة تنفي���ذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء بش���أن اإلفراج عن مستلزمات اإلنتاج من املوانئ 

املصرية وبالتنسيق مع البنك املركزى.
 وشمل اإلفراج 242 ألف طن من الذرة بحوالي 87 مليون 
دوالر وحوال���ي ٥٥ ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 
42 مليون دوالر وأيضا إضافات أعالف بحوالي 6 ماليني 
دوالر ، ليك���ون إجمال���ي ما تم األفراج عن���ه خالل الفترة 
م���ن “16 أكتوبر 2022 حت���ى 19 يناير 2023”  2.1٥6 
مليون ط���ن منهم 1.٥38 مليون ط���ن ذرة، 623 ألف طن 
فول صويا، وإضافات أعالف وذلك بإجمالي مبلغ 1.063 

مليار دوالر.
 وأكد “القصير”، أن اإلفراج يس���تهدف توفير كميات فى 
األسواق من الذرة والصويا والتي هي املكونات األساسية 
ألع���الف الدواجن وأيضا حيوانات املزرعة، مش���يرا إلى 
أن هذه اإلفراجات الكبيرة املتتالية س���وف يكون لها تأثير 
إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار 

األسواق.
وكانت وزارة الزراعة واستصالح األراضي قد أعلنت أنه 
تم تشكيل لجنة تفتيش بالتنسيق مع وزارة التموين ضمت 
الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية 
والداجن���ة ب���وزارة الزراع���ة واملهندس عب���د املنعم خليل 
رئيس قطاع التجارة الداخلي���ة ومأمور الضبط القضائي 
ب���وزارة التموين والتج���ارة الداخلية، وبعض مهندس���ي 
الرقاب���ة والتفتيش ومأموري الضب���ط القضائي بوزارتي 
الزراعة والتموين، وفاجأت اللجنة بعض املخازن ومصانع 
األعالف، وصوامع تخزين خامات األعالف، وسيارات نقل 

األعالف، ومحال اإلتجار فى األعالف باملحافظات .
وش���نت اللجنة املش���تركة من وزارات الزراع���ة والتموين 
والداخلي���ة حمالت على بعض املخازن ومصانع األعالف، 
وصوامع تخزين خامات األعالف، وس���يارات نقل وتداول 
األعالف، ومحال اإلتجار فى األعالف ببعض املحافظات، 
تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
الوزراء بتكثيف الرقاب���ة والتفتيش على مخازن ومصانع 

األعالف. 
وأس���فرت الحمالت ع���ن رصد مخالف���ات تمثلت فى بيع 
الخامات العليقة واألعالف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع 
الخامات واألعالف بدون فواتير أو مس���تندات، أو تخزين 
الخامات واألعالف وحجبها عن الس���وق بغرض االحتكار 

ورفع السعر.
وأوضح���ت وزارة الزراع���ة واس���تصالح األراضي   أن 
جمي���ع املخالفات أحيلت إل���ى النيابة العام���ة ملخالفاتها 
للقرار الوزاري 113 لس���نه 1994 وكذل���ك القانون 181 
لس���نه 2018 الخاص بحماية املستهلك لرفع األسعار فى 
الس���وق مما يؤدى إلى عدم اس���تقرار األمن الغذائي فى 

الدولة  .
كم���ا خصص���ت وزارة الزراعة واس���تصالح األراضى، 
ممثلة فى قطاع تنمية الث���روة الحيوانية والداجنة، أرقاما    
للتواص���ل واالب���الغ عن طري���ق الوات���س آب للمخالفني 
لقرارات الحكومة، ببيع خامات العليقة واألعالف، بأسعار 
مرتفع���ة، أو تداول وبيع الخام���ات واألعالف بدون فواتير 
أو مستندات، أو تخزين الخامات واألعالف، وحجبها عن 

السوق بغرض االحتكار ورفع السعر.
»الزراعة التعاقدية”  إجراء  استباقي   

وتع���د صناعة الدواجن إحدى الصناعات االس���تراتيجية 
الهامة بالنس���بة لقطاع التغذية فى مص���ر، فيبلغ اإلنتاج 
الس���نوي قرابة 1.6 مليار طائر وإنت���اج 14 مليار بيضة 
مائدة وهذا يكفى االس���تهالك املحلى بنسبة تتجاوز %9٥، 

كما ش���هدت صناعة األلبان نم���وا  خالل العامني 
املاضيني بنح���و 3% نتيجة اعتم���اد الكثير من 

مزارع إنتاج األلبان على أبقار الهولشتاين 
ذات العائد املرتفع من األلبان وهو نفس 

الحال بالنس���بة لقطاع االس���تزراع 
املائى الذى ش���هد نم���وا  كبيرا  

إنتاج  أيض���ًا حيث وص���ل 
 2 حوال���ى  األس���ماك 
بينهم  ملي���ون طن م���ن 
1.6 ملي���ون ط���ن م���ن 
السمكى،  االس���تزراع 
و 400 أل���ف ط���ن م���ن 

حيث  الطبيعية  املصاي���د 
تحتل مص���ر املرك���ز األول 

مستوى  على  والسادس  افريقيا 
العالم فى إنتاج األسماك املستزرعة.

 وعل���ى م���دار الفت���رة املاضي���ة تأثرت 
صناع���ة الدواج���ن في مصر بس���بب عدم 

دخ���ول الكميات الكافي���ة من ال���ذرة الصفراء 
وفول الصويا وهو ما استدعى تدخل رئيس الوزراء 

لتوفير االعالف حتى ال تتأثر صناعة الدواجن والتنس���يق 
م���ع البنك املركزي واتحاد الدواج���ن لإلفراج الدوري عن 
الذرة وف���ول الصوي���ا وخامات وإضاف���ات االعالف من 

املوانئ املصرية.
 وأوض���ح الس���يد القصير وزي���ر الزراعة واس���تصالح 
األراضي، “أن مش���كلة اإلفراجات كانت نتيجة للتحديات 
التي يشهدها العالم، مشدًدا على أهمية الرقابة وضرورة 
املس���ئولية املجتمعية، فال يجب املغاالة في األس���عار بعد 

اإلفراج عن األعالف وعدم استغالل صغار املربني« .
 وقال وزير الزراعة، طاملا تم اإلفراج عن األعالف ال يجب 
أن تس���تخدم  لتحقيق مصالح ش���خصية بزيادة الس���عر 
واألمر يتم بالتنس���يق مع اتحاد الدواجن وغير امللتزم لن 

يكون له إفراجات«.
 وأكد القصير أن  الدولة تتخذ إجراءات استباقية ملواجهة 
األزم���ات وهن���اك دائما تواصل ش���به يومي م���ع اتحاد 
الدواجن و املنتجني، مش���يرا إلى تفعيل الزراعة التعاقدية 
ف���ي املحاصي���ل االس���تراتيجية كأحد أه���م اإلجراءات 
االستباقية من أجل توفير الخامات ملصانع األعالف والتي 
من أهمها الذرة والفول الصويا ودوار الش���مس، مضيفا: 
“من ضمن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لدعم صناعة 
الدواجن إعفاء اإلضافات الخاص���ة باألعالف من القيمة 

املضافة، واعتماد 37 منش���أة خالية من إنفلونزا الطيور، 
وبما أن 7٥% من صناع الدواجن مركزة في صغار املربني 
والوزارة تعمل على حمايتهم، بالتحول من التربية املفتوحة 

للتربية املغلقة لدعم صغار املربيني« .
وأضاف أن تلك الجهود ش���ملت تش���جيع صغار املربني 
عل���ي تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية املفتوح إلي 
النظام املغلق من خالل تمويل ميسر من القطاع املصرفى، 
باإلضاف���ة إلى دعم معه���د بحوث األمص���ال واللقاحات 
البيطرية بالعباس���ية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن 
ليص���ل إلى حوال���ى 1.٥ مليار بع���د إن كان 200 مليون 

جرعة سنويًا.
وأوضح   وزير الزراعة واستصالح األراضي أن صناعة 
الدواجن تس���توعب حوالى 3 ماليني عام���ل، وتبلغ حجم 
االس���تثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، الفتا إلى أنه 
ت���م عمل قاع���دة بيانات تعتمد على حصر دقيق ألنش���طة 
الثروة الداجنة تش���تمل على “امل���زارع – معامل التفريخ 
– مصان���ع األع���الف – املجازر – منافذ بي���ع األدوية “ 
مع توفير أراضي إلقامة مش���روعات الث���روة الداجنة في 
املناط���ق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة املنظمة 
العاملية للصحة الحيوانية بخلو املنشآت املعزولة من مرض 
أنفلون���زا الطيور، حي���ث تم الحصول عل���ى املوافقة على 
اعتماد 37 منش���أة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير 

لهذا القطاع.
  وقال الدكتور محمد القرش ، املتحدث الرس���مي لوزارة 
الزراع���ة ، إن األعالف تمثل 70% من صناعة الدواجن في 
مصر،    مشيرا الى أن الدولة حريصة على تطوير صناعة 

الدواجن وتوفير مستلزمات املزارع لزيادة االنتاج.
وأض���اف القرش،   ، أن وزارة الزراعة تقوم بطرح كميات 
كثي���رة واضافية من بيض املائدة في األس���واق بأس���عار 
مخفض���ة للمواطن���ني، حيث حقق���ت فيه مص���ر االكتفاء 
الذاتي م���ن الدواجن والبيض  ، مش���يرا الى أن االفراج 
عن االعالف يستهدف توفير كميات فى األسواق من الذرة 
والصويا والتي هي املكونات األساسية ألعالف الدواجن، 
وأيضا حيوان���ات املزرعة، الفتا إلى أن ه���ذه االفراجات 
الكبي���رة املتتالية س���وف يكون له���ا تأثي���ر إيجابي على 

انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار األسواق.
 وتوض���ح التقارير أن أبرز املش���اكل الت���ي تواجه قطاع 
تصني���ع األعالف ف���ى مصر وهى االعتماد ش���به الكامل 
على املواد الخام املس���توردة، حيث أن املكونات الرئيسية 
لألع���الف تأتى ع���ن طري���ق األس���عار الح���رة املرتبطة 
بالبورص���ات العاملية واإلنتاج العاملي، وأى تغيير س���يؤثر 
مباش���رة على التجارة الداخلية فى السوق املصري لذلك 
يج���ب توجيه ج���زء من هذه االس���تثمارات إل���ى القطاع 

الزراعي .
 أما  السبب الثاني  فيتمثل في  فرض السيطرة، حيث أن 
الكثير من التحديات اآلن باتت تواجه صناعة األعالف فى 
مصر وهى محاولة البعض فرض سيطرتهم على الصناعة 
س���واء بتوجه محدد أو عن طريق التوسع فى السياسات 
االحتكاري���ة املمنهجة، إذ تحول القطاع تدريجيًا من أيدى 
الصغار إل���ى الكبار وقد كانت نس���بة الصغار فى بداية 

األمر تتراوح بني 70:60% مقابل نسبة الكبار %40:30 .
 ويق���ول  املهندس مصطفى الصياد نائ���ب وزير الزراعة 
للث���روة الحيوانية،  إن  الدولة تس���ير فى اتجاهني 
لح���ل ازم���ة نق���ص األع���الف، أولهم���ا توفير 
االعتمادات املالية لش���راء ال���ذرة الصفراء 
والصويا وثانيها توفي���ر البديل املحلى 
لع���دم الضغط على العملة الصعبة ، 
فيما يش���ير عبد العزيز السيد، 
رئيس شعبة الدواجن بغرفة 
القاه���رة التجارية،  إلي 
أن  أس���عار الدواج���ن 
أس���عار  على  تتوق���ف 
الصناعة  هذه  مدخالت 
من  انخفاضها  وم���دى 
الذرة  “طن  مبينا:  عدمه، 
ب����٥700  كان  الصف���راء 
جني���ه، واليوم وص���ل إلى 14 

ألف جنيه« .
أضاف عبد العزيز الس���يد،   أن سعر 
طن س���عر علف فول الصوي���ا كانت يباع 
ب�8200 جنيه، واليوم وصل إلى 32 ألف جنيه، 
أما األعالف فكانت تتراوح بني ٥700 جنيه واليوم 
تخطت ال�20 ألف جنيه، وهذا ما أثر على أسعار الدواجن 
بشكل كبير ، وتابع : “كرتونة البيض تتكلف ٥ كيلو علف، 
وسعر كيلو العلف من 19 – 20 جنيها، لذلك تباع كرتونة 

البيض ب�86 جنيها لألحمر، واألبيض ب�83« .
وأش���ار   إلى أن األعالف تمثل 70% من صناعة الدواجن 
في مصر، متابعا: “س���عر الكتك���وت حاليا وصل إلى 1٥ 

جنيها، وينخفض الكتكوت بانخفاض سعر العلف«.
 ومنتصف العام املاضي ، وقبل اس���تفحال األزمة ، أشاد 
عدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ، بتوجه الحكومة 
إلع���داد خطة اس���تراتيجية لتوطني صناع���ة األعالف فى 
مصر، مؤكدين أنها تس���تهدف خفض اس���عار الدواجن 

والبيض وتلبية احتياجات املزارعني في مصر.
 وقال  عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري واألمن 
الغذائي والثروة الحيوان بمجلس النواب إن  سبب ارتفاع 
اس���عار الدواج���ن والبيض في مصر هو ارتفاع اس���عار 
العلف عامليا ومع توطني صناعته سوف ينخفض ، مضيفا 
أن  هناك عدد من املؤثرات التي تتسبب في ارتفاع اسعار 
البي���ض في مصر أبرزه���ا ارتفاع أس���عار العلف عامليا 
وخصوصا م���ع االزمة االوكرانية الروس���ية، إضافة الي 
ارتفاع أس���عار االدوية وتغير صرف العملة باإلضافة الي 
زيادة االس���عار من جانب املربيني الدواجن لكون بعضهم 

ق���ام ببيع الدواج���ن التي يمتلكونها فجعل هناك تنافس���ا 
واحتكارا في السوق للبعض االخر.

 وقالت  النائبة س���ميرة الجزار عضو مجلس النواب،  إن  
الفترة املاضية ش���هدت ازمة كبيرة في االعالف في مصر 
ما جعل الحكومة تقوم باإلفراج عن كميات كبيرة من الذرة 
والفول الصويا خاصة الذرة لتلبية احتياجات املزارع من 
االع���الف،  مؤك���دة  أن  توجه الحكوم���ة  لتوطني صناعة 
االعالف ض���رورة  ، خاصة فى هذا التوقيت الذى تواجه 
فيه األسواق ارتفاعا ملحوظا فى أسعار البيض والدواجن 
على حد س���واء بسبب نقص كميات العلف املطلوبة لتغطية 
احتياجات مزارع الدواجن ما تسبب فى ارتفاع أسعارها 
وما ترتب على ذلك من أزمة بقطاع االس���تثمار فى الثروة 
الداجنة والذى تس���بب فى الخس���ارة  لع���دد من صغار 
املستثمرين ما اضطرهم لتصفية أعمالهم وغلق مزارعهم  

.
  ودعت  الجزار وزارة الزراعة إلي  االستمرار فى االفراج 
عن كميات من االعالف بش���كل يلب���ى احتياجات املزارع 
ليعيد االس���تقرار لهذا القطاع من االس���تثمار فى الثروة 
الداجنة وما يصاحب ذلك من انخفاض اس���عارها بشكل 
ينعكس إيجابيا على املواطن املصرى وقدرته الش���رائية، 

لحني تنفيذ توطني صناعة االعالف في مصر.
 تحذيرات 

من جانبه ، حذر حس���ني عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام 
الفالحني من تصاعد الذبح الجائر لصغار العجول وإناث 
املاش���ية العش���ار في الفترة الحالية، وذل���ك حفاظا على 
الثروة الحيوانية املحلية في ظل االرتفاع الكبير في أسعار 
العجول الحية املصرح بذبحها، الفتا إلى ضرورة تش���ديد 
الرقابة ملنع ذبح صغار العجول، والتي لم يصل وزنها إلى 

400 كيلو طبقا للقانون.
 أض���اف أبوص���دام أنه ومع االرتفاع الكبير في أس���عار 
اللح���وم الحي���ة املص���رح به���ا زاد مع���دل ذب���ح صغار 
العجول، وإناث املواشي العشار خارج املجازر الحكومية 
»الس���لخانات« ألنها تباع في القائم بسعر أرخص وتباع 
للمس���تهلكني بنفس األس���عار بما يحقق مكاس���ب عالية 

للجزارين وتهدد بدمار الثروة الحيوانية في املستقبل.
وتاب���ع أن بعض املرب���ني يلجأون للتخلص من ماش���يتهم 
بالبي���ع للجزاري���ن نتيجة الرتفاع أس���عار األعالف وعدم 
قدرتهم على اس���تمرار تربيتها، مش���يرا إل���ى أن القانون 
يجرم ذبح إناث املاش���ية العش���ار، كما يجرم ذبح صغار 
املاش���ية قبل وصول وزنها إلى الحد املسموح به، ويعاقب 

املخالفني بعقوبات تصل إلى الحبس.
وتابع عبدالرحمن أن اس���عار اللحوم ارتفعت بشكل غير 
مس���بوق لتتراوح ب���ني 180 جنيه للكيلو إل���ى 260 جنيه 
حس���ب مكان ون���وع اللحمة املذبوحة مع اس���تمرار ازمة 
ارتفاع اسعار االعالف املصنوعة والخضراء حيث وصل 
س���عر قيراط البرس���يم إلى 300 جنيه على أرضه وارتفع 
س���عر حمل الت���ن زنة 260 كيلو إل���ى 400 جنيه ووصل 
س���عر طن الرده إل���ى 9000 جنيه فيما واصلت أس���عار 

األعالف األخرى الزيادة في األسعار
وأوض���ح أبوصدام إل���ى أن انخف���اض اس���عار الجنيه 
مقابل العمالت األجنبية س���اعد في زيادة تكلفة استيراد 
مس���تلزمات األعالف وارتفاع أس���عار اللحوم املستوردة 
الحية واملجم���دة واملبردة حتى وصل س���عر كيلو اللحمة 
املجمدة املس���توردة إل���ى 140 جنيه للمس���تهلك في ظل 

استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.
أسباب 

وش���هدت أس���عار األعالف ارتفاعا ملحوًظا فى الس���وق 
املحلي���ة على خلفية ان���دالع الحرب الروس���ية األوكرانية 
إذ تع���د هاتني الدولتني أهم مصادر خامات ومس���تلزمات 
األعالف، وتعتمد مصر على استيراد خامات كثيرة منهما 

لتلبية احتياجات السوق.
وارتفع س���عر طن العلف إلى 10٥00 جنيه مقابل 9 آالف 
قبل الزيادة، إذ تنتج مصر نس���بة ال تتعدى 1٥ إلى 20% 
من خامات األعالف التي يتم اس���تهالكها محليا، والباقي 

يتم استيراده.
وبلغ ع���دد املصانع العاملة فى صناع���ة األعالف حوالى 
100 حتى اآلن، ومتوس���ط حجم اإلنتاج السنوى للمصنع 

3 آالف طن.
ويس���تخدم فى تصنيع األعالف ع���دة مكونات هى: »ذرة 
صويا برميكس، ومضاد سموم أمريكى سعر الجرام 300 
جنيه، ومضاد كولس���تربيا، وأمالح خميرة« وجميع هذه 
املكونات تستورد من الخارج وال يتم تصنيعها فى مصر. 
وق���ال املهندس ع���وض القريب���ى، رئيس ش���ركة طيبة 
لألع���الف  في تصريح���ات له  إن ال���ذرة الصفراء أهم 
خامات إنت���اج األعالف، إذ يعتمد أصحاب الش���ركات 
ومصان���ع األعالف عليها فى اإلنتاج بنس���بة تتراوح ما 

من ٥0 إلى 60%.
وأش���ار إلى أنه ال توجد أزمة ف���ى معروض األعالف فى 
السوق املحلية، والشركات لديها رصيد كاف من األعالف 
كم���ا كان قب���ل الحرب، لك���ن األزمة الحقيقي���ة تكمن فى 
ارتفاع األس���عار بس���بب غالء الخامات املس���توردة من 
الخارج ، متوقعا  انخفاضا ملحوظا فى أس���عار األعالف 
خ���الل املرحلة املقبلة، خاصة أن س���عر الردة ارتفع على 
س���بيل املثال   إل���ى 6300 جنيه للطن ثم  هبط س���عرها 

ل�٥800 أى بفارق ٥00 جنيه فى الطن.
 كما يؤكد  عمر املنشاوى، الرئيس التنفيذي لشركة املجد 
لألعالف، وأحد املس���توردين لألعالف ف���ى مصر، هدوء 
الطلب على األعالف داخل الس���وق املصرية، مشيرا إلى 
أن���ه عندم���ا كان الطلب عاديا على األع���الف كان العميل 
يس���حب األعالف بخالف املعدل الطبيعي للس���حب خوًفا 

من ارتفاع األسعار.

   »مواطنون ضد الغالء » تطلق نداء للتدخل الحكومي  ..  وتحذر : 
هناك 4 شركات تحتكر صناعة األعالف في مصر

    صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 ماليين عامل و حجم 
االستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه 

 
 

اسامة السيد

اقتصاديون يطالبون احلكومة بالبحث عن حلول لتوطني صناعة األعالف  
للحفاظ علي الثروة احليوانية وإنقاذ صناعة الدواجن
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مصر تخطط جلذب عدد
 كبير من السياح الصينيني 

ملصر خالل الفترة املقبلة

عل���ق عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنش���يط الس���ياحة على 
مطالبة 1200 ش���ركة س���ياحية صيني���ة بتنظيم رح���ات إلى مصر، 
موضًحا أن الس���وق الصيني من أهم األسواق التي تستهدفها الدولة 
املصري���ة خاصة أن عدد الس���ياح الصينيني يصل إل���ى 150 مليون 
سائح سنويًا منهم 20% يخرجون خارج نطاق الدول املجاورة للصني، 

ل���ذا تم إطاق عدًدا م���ن الحمات الترويجية خ���ال الفترة املاضية؛ 
لتش���جيع السياحة الصينية بالتعاون مع الشركات السياحية املصرية 
العاملة في الس���وق الصيني وش���ركات الس���ياحة الصينية وشركات 
الطيران املصرية والصينية، والتواصل مع السفارة الصينية بالقاهرة 

والسفارة املصرية ببكني ووكاالت اإلعان الصينية.

نظمت وزارة التعاون الدولي املنس����ق الوطني 
لبرنام����ج التع����اون اإلقليم����ي م����ع االتحاد 
األوروب����ي، جلس����ة تعريفي����ة ح����ول برنامج 
التعاون اإلقليمي الجديد مع االتحاد األوروبي 
 ،»MED-NEXT-INTERREG «
بالتع����اون مع وزارة التعلي����م العالي والبحث 
العلمي، وجامعة الجالة،  بحضور رؤس����اء 
الجامع����ات وممثل����ني عن الهيئ����ات والقطاع 
الخ����اص واالتحادات؛ بهدف التعريف بآليات 
عمل البرنام����ج، باإلضافة إلى اس����تعراض 
قصص النجاح الس����ابقة التي تمت في إطار 
برنام����ج التعاون اإلقليمي الس����ابق، وحضر 
الجلس����ة التعريفية الدكتور محمد الشناوي، 

القائم بأعمال رئيس جامعة الجالة.
وقالت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون 
الدولي، ف����ي الكلمة التي ألقته����ا نيابة عنها 
»ش����يريهان بخيت«، معاون وزي����رة التعاون 
الدولي لإلشراف على التعاون مع األمريكتني 
وأوروب����ا، إن الهدف م����ن برنام����ج التعاون 
MED-« اإلقليم����ي الجدي����د تحت عن����وان

م����ن  ال����ذي   ،»NEXT-INTERREG
املقرر تنفيذه خال الفترة من 2027-2021، 
هو دعم تنفيذ مش����روعات بواس����طة شركات 
القط����اع الخ����اص واالتح����ادات والجامعات 
واملراك����ز البحثية ومنظم����ات املجتمع املدني، 
موجهة الشكر لوزارة التعليم العالي وجامعة 
الجالة عل����ى التع����اون م����ع وزارة التعاون 
الدولي م����ن أجل انعقاد الجلس����ة التعريفية 
بحض����ور رؤس����اء الجامع����ات وممثلني عن 
الهيئ����ات والقطاع الخ����اص واالتحادات من 

أجل التعريف بالبرنامج الجديد.
وأشارت إلى أهمية الجلسة في ضوء حرص 
وزارة التعاون الدولي، على تعظيم االستفادة 
من كافة البرامج التنموية والتمويات املتاحة 
من خال ش����ركاء التنمي����ة، وخاصة برامج 
التعاون املختلفة مع االتحاد األوروبي وبينها 
برام����ج التع����اون اإلقليم����ي التي تس����تهدف 
دعم الجامع����ات والهيئ����ات واملراكز البحثية 
واالتح����ادات والقط����اع الخ����اص ومنظمات 
املجتم����ع املدني ف����ي مصر، لي����س فقط من 
خ����ال إتاحة املن����ح ولكن أيًض����ا من خال 
خلق ش����راكات مع املؤسس����ات النظيرة في 
الدول األعضاء في االتح����اد األوروبي ودول 
حوض البحر املتوسط بما يعزز جهود تبادل 

الخبرات التكنولوجية والتقنيات الحديثة.
وتابع����ت وزي����رة التع����اون الدول����ي، أن هذا 
البرنام����ج يع����د اس����تكمااًل لجه����ود التعاون 
السابقة مع االتحاد األوروبي، حيث تم تنفيذ 
برنامج »التعاون عب����ر الحدود لدول حوض 
البحر املتوسط« للفترة من 2014-2020 في 
مصر وعدد من دول حوض البحر املتوس����ط 
بقيم����ة 209 مليون يورو، وفي مصر تم تنفيذ 
26 مش����روًعا، س����اهمت في تعزي����ز التنمية 
األعمال  وتنمي����ة  واالجتماعية،  االقتصادي����ة 
واملش����روعات الصغي����رة واملتوس����طة، ودعم 
التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية 
واالبتكار، وتعزيز الدمج االجتماعي ومحاربة 
الفقر، وحماية البيئ����ة وتغير املناخ من خال 

مشروعات التكيف والتخفيف.
وأك����دت عل����ى الش����راكة القوية ب����ني مصر 
واالتح����اد األوروبي، والتي يت����م في إطارها 
تنفي����ذ العديد م����ن املش����روعات التنموية في 
مختل����ف القطاع����ات ذات األولوي����ة من بينها 
الطاقة واملياه والنقل والزراعة واملش����روعات 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر، حيث 
تسجل املحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو 
من خال آليات التموي����ل األوروبية في إطار 
التع����اون الثنائي واإلقليم����ي وآليات التمويل 

املختلط.
وألق����ى الدكت����ور محم����د الش����ناوي، القائم 
بأعمال رئي����س جامعة الجال����ة، كلمة رحب 
فيها بالحضور، وع����رض إمكانات الجامعة، 
والش����راكات الدولي����ة التي تقوم به����ا، لفتح 
آف����اق جديدة للتع����اون مع كاف����ة الجامعات 
واملؤسسات الدولية، مشيًرا الي ارتباط جميع 
مجاالت وبرامج جامع����ة الجالة، بالتطورات 
العملية املتس����ارعة؛ لتلبية احتياجات س����وق 

العمل املحلي والعاملي.
وأكد الش����ناوي، أهمية هذه الجلسة للتعريف 
بآلي����ات وف����رص التمويل املتاح����ة من خال 
 ،»Interreg NEXT MED« برنام����ج 
باإلضاف����ة ال����ي تب����ادل الخب����رات وقصص 
النجاح الس����ابقة التي تمت في إطار برنامج 
 ENI CBC« التع����اون اإلقليم����ي الحال����ي
MED«، لاستفادة منها في إطار البرنامج 

الجديد.

 

املجلس األعلى للموانئ  يتبني استراتيجية
 موحدة لكل املوانئ املصرية

بدء تفعيل الهيكل التنظيمي اجلديد ملصلحة الضرائب ودمج 
مأموريات »القيمة املضافة« يف »الدخل«

التعاون الدولي تعقد جلسة تعريفية عن عمل برنامج التعاون 
اإلقليمي مع االحتاد األوروبي

أكد مصطفى مدبولي، رئي���س مجلس الوزراء، الدور 
اله���ام للمجل���س األعل���ى للموانئ، في إط���ار القرار 
الص���ادر مؤخًرا بإعادة تش���كيله، وم���ا يتضمنه من 
اختصاصات يتوالها املجلس من بينها، وضع ومراجعة 
االستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني 
اس���تراتيجية موحدة لكل املوان���ئ املصرية، وذلك بما 
يحقق التكامل والتنسيق بينها؛ سعًيا لجذب املزيد من 

الحاويات والخطوط املاحية من الخارج.
وق���ال مدبولي: »هذا إلى جان���ب مراجعة خطط تأمني 
سامة املاحة البحرية واملنشآت الثابتة واملنقولة بتلك 
املوانئ، واقتراح اإلجراءات التي من ش���أنها تحسني 
مناخ االستثمار، وخاصة في املنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، مع بحث املقترحات الخاصة بإنشاء مناطق 
حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها باملوانئ البحرية 

والبرية الحدودية«.
جاء ذلك خال رئاسة رئيس مجلس الوزراء، اجتماع 
املجل���س األعلى للموانئ، وذلك بحضور كامل الوزير، 
وزي���ر النقل، ووليد جمال الدي���ن، رئيس الهيئة العامة 

لتنمية املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، وحس���ام 
هيب���ة، الرئي���س التنفي���ذي للهيئة العامة لاس���تثمار 
واملناطق الحرة، والس���يد املدبولي قاعود، مدير إدارة 
النقل بالقوات املس���لحة، وعصام النجار، رئيس هيئة 
الرقاب���ة على الصادرات وال���واردات، وأمني الجعلى، 
مس���اعد وزي���ر الداخلية لقط���اع املنافذ، والش���حات 
الغت���وري، رئيس مصلحة الجمارك، وخالد ش���ريف، 
مساعد وزير السياحة واالثار للتحول الرقمى، وحازم 
حس���ني، مدير ع���ام اإلدارة العام���ة للحجر الصحى 
ب���وزارة الصحة والس���كان، ومس���ئولى وزارة النقل 
والجه���ات املعنية، وش���ارك في االجتم���اع عبر تقنية 
الفيدي���و كونفرانس الفريق أس���امة ربيع، رئيس هيئة 

قناة السويس.
وخال االجتم���اع، قدم وزير النق���ل، عرًضا متكامًا 
حول نشاط عمل املجلس األعلى للموانئ خال الفترة 
املاضي���ة، متناواًل امله���ام واالختصاص���ات املقترحة 
لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات 

على تلك االختصاصات املقترحة.

ق���ال مخت���ار توفي���ق، رئيس مصلح���ة الضرائ���ب، إن 
املصلحة تش���هد خال ه���ذه املرحلة تط���وًرا هائًا نحو 
التحول الرقم���ي وميكنة العمليات الضريبية، مؤكًدا على 
أنه���ا حريص���ة كل الحرص على التواص���ل مع مختلف 
مؤسس���ات املجتمع الضريبي واملدني، حيث إن كًا من 
وزارة املالي���ة ومصلحة الضرائ���ب لديها إيمان بضرورة 
املش���اركة املجتمعية في تطوير املنظومة الضريبية؛ ألننا 

جميًعا شركاء في بناء مستقبل الدولة.
وجاء ذلك خال الن���دوة التي نظمتها مصلحة الضرائب 
املصري���ة، بالتعاون م���ع غرفة التج���ارة األمريكية حول 
منظومة الفات���ورة اإللكترونية بمق���ر الغرفة، وكذلك عبر 
تقني���ة الفيدي���و كونفران���س، بحضورالدكت���ور أبوزيد 
عبدالرحم���ن، مدير مركز اإلتصاالت املتكامل باملصلحة، 
ومن الغرفة حس���ام نصر، نائ���ب رئيس لجنة الضرائب، 
وع���دد كبير من أعض���اء الغرفة من الش���ركات ومكاتب 

املحاسبة.
وأضاف توفيق، أن منظومة الفات���ورة اإللكترونية ونظام 

امليكن���ة الج���اري تطبيقه ف���ي املصلحة أمر ه���ام للغاية 
وأصب���ح ضرورًي���ا؛ لحص���ر املجتم���ع الضريبي وضم 
االقتصاد غير الرس���مي من خ���ال ميكنة كافة إجراءات 
املصلحة وكذلك املجتم���ع الضريبي، ويتم ذلك من خال 
وض���ع منظومة تحك���م إلكترونية مثل منظوم���ة الفاتورة 

اإللكترونية ومنظومة اإليصال اإللكتروني.
وأشاد حسن حجازي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك 
بغرف���ة التجارة األمريكية بالجه���ود التي تبذلها مصلحة 
الضرائب لإلرتقاء باإلدارة الضريبية وخاصة فيما يتعلق 
بميكنة العمل باملصلحة، مؤكًدا أهميتها لنستطيع مواكبة 

دول العالم التي سبقنا في هذا األمر.
وأوض���ح الدكت���ور أبوزي���د عبدالرحم���ن، مدي���ر مركز 
االتص���االت املتكام���ل بمصلح���ة الضرائ���ب، أن تطوير 
املصلح���ة يتضمن مجموع���ة من املحاور الرئيس���ية يتم 
العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض، ويتمثل املحور 
األول في التش���ريعات الضريبي���ة، واملحور الثاني يتمثل 

في امليكنة.

ترأست نيفني القباج، وزيرة التضامن االجتماعي 
املصري���ة، ورئيس مجل���س إدارة صن���دوق دعم 
الصناع���ات الريفي���ة والبيئية واإلنع���اش الريفي 
اجتماًع���ا ملجل���س إدارة الصن���دوق بع���د إعادة 
تش���كيليه وض���م خب���راء ف���ي مج���االت التمويل 
واالس���تثمار، والش���مول املالي، والبع���د البيئي 
واالجتماع���ي إلى عضوي���ة مجل���س الصندوق، 
باإلضافة إلى أعضاء م���ن وزارة التنمية املحلية، 
واالتح���اد التعاون���ي اإلنتاجي، والبن���ك الزراعي 

املصري. 
وحضر االجتماع ميرفت صابرين، مساعد وزيرة 
التضام���ن االجتماعي لش���بكات الحماية واألمان 
االجتماعي، ومحمد نصي���ر، نائب رئيس مجلس 
الدول���ة واملستش���ار القانون���ي لل���وزارة، وجمال 

خليفة، املدير التنفيذي للصندوق.
واس���تعرضت القب���اج، خطة اس���تكمال اللوائح 
والق���رارات الخاصة بأنظمة عم���ل الصندوق بعد 
إعادة تشكيليه وتعيني املدير التنفيذي للصندوق، 
كم���ا ناق���ش االجتماع مقت���رح برنام���ج التمويل 
املتناه���ي الصغ���ر ال���ذي يقدم���ه صن���دوق دعم 
الصناعات إل���ي الجمعيات األهلية واملؤسس���ات 
الش���ريكة بالتعاون مع البنك الدولي، وآليات عمل 

برنامج التمويل. 
وأكد الحض���ور، عل���ى تدريجية خ���روج الفئات 
األكث���ر احتياجا م���ن الدعم النق���دي، وذلك بعد 
تأهيله���م اقتصادًيا، وتوفير ف���رص عمل لهم إما 

ل���دى الغير ف���ي أحد املش���روعات أو املصانع أو 
الورش، أو لدى النفس من خال عمل مشروعات 

متناهية الصغر.
وأوضح���ت وزي���رة التضام���ن االجتماع���ي، أن 
الصن���دوق يس���عي إل���ى عق���د الش���راكات مع 
املؤسس���ات الدولي���ة واملحلي���ة؛ س���عًيا لارتقاء 
باملس���توى االقتصادي لألس���ر الفقيرة، وتعزيز 
قدراته���م اإلنتاجية، وذلك بالتواف���ق مع توجهات 
الدول���ة ف���ي تعزيز ف���رص التمك���ني االقتصادي 
وتش���جيع العمال���ة غي���ر املنتظم���ة لانضم���ام 
لاقتصاد الرس���مي، وتوفير ف���رص توليد الدخل 
خاصة في املناطق الريفي���ة واملناطق الصحراوية 

النائية. 

اس���تقبلت الس���فيرة س���ها جندي، وزيرة الدولة 
للهجرة وشئون املصريني بالخارج، السفير خيرت 
الما ش���ريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، والوفد 
املرافق له، لبحث تعزيز س���بل التعاون املش���ترك 
ف���ي ملف الهج���رة واملهاجرين، بجانب مناقش���ة 
أبرز املوضوعات التي تضمنها اللقاء السابق في 

نوفمبر املاضي.
ورحبت الس���فيرة س���ها جن���دي، بالتع���اون من 
الجان���ب الكازاخي لتوفير فرص عمل للش���باب، 
موضح���ة أهمية العم���ل على تحقيق االس���تفادة 
للجمي���ع، مؤك���دة أنن���ا منفتحون عل���ى التعاون 
وتب���ادل الخبرات م���ع مختل���ف دول العالم، ومن 
بينها كازاخس���تان، مش���يرة إلى الروابط الثقافية 
والتاريخي���ة بني البلدين، حيث تس���تضيف مصر 
آالف الط���اب الكازاخي���ني للدراس���ة في األزهر 
الش���ريف، بجان���ب املعالم التاريخي���ة ومن بينها 

مسجد الظاهر بيبرس، والذي تعود أصوله ملنطقة 
القفجاق، كازاخستان حالًيا، فضًا عن القواسم 
التاريخية املشتركة، حيث يتشارك البلدان عضوية 
دول عدم االنحياز ومجموعة الدول ال�77 والصني.

وأش���ارت وزيرة الهجرة إلى أهمية عرض تجارب 
التعاون مع الدول املختلفة، واالتفاق على مخرجات 
مستهَدفة لهذا التعاون، وبشكل خاص فيما يتعلق 
بالزراع���ة، لوضع مقترح متكام���ل للتعاون، ويتم 
عرضه عل���ى الدولتني، اس���تعداًدا للبدء بش���كل 
رس���مي، ف���ي ه���ذا املج���ال وغيره م���ن مجاالت 
التصنيع والتبادل التجاري وتعظيم االستثمارات.

وفي الس���ياق ذاته، أعرب الس���فير خيرت شريف 
الما، عن اعتزازه بعمل���ه في مصر، متطلًعا آلفاق 
تعاون أرحب، كما اس���تعرض نتائ���ج زيارته في 
8 نوفمبر املاضي، مع الس���فيرة منال الش���ناوي، 
سفير مصر في كازاخستان واملسئولني عن ملفات 

»التضامن« تناقش سبل اإلقراض امليسر لعمل 
مشروعات متناهية الصغر

»أبرزهم توفير فرص عمل«.. تعاون جديد بني مصر 
وكازاخستان يف العديد من املجاالت

»احلصاد« ترصد التفاصيل الكاملة لبرنامج العمل السنوي للمؤسسة 
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف مصر 2023

أعلنت املؤسس����ة الدولية اإلس����امية لتمويل التجارة 
)ITFC(، واملؤسس����ة االس����امية لتنمي����ة القط����اع 
الخاص، عن إط����اق برنامج عملهما الس����نوي لعام 
2023 ف����ى جمهورية مصر العربي����ة فى حفل نظمته 
املؤسس����تان بالتع����اون مع وزارة التخطي����ط والتنمية 
االقتصادي����ة بحضور الدكتورة هالة الس����عيد، وزيرة 
التخطيط والتنمية االقتصادي����ة، ومحافظ مصر لدى 
البنك اإلس����امى للتنمية، واملهندس طارق املا، وزير 
البترول والث����روة املعدنية، والدكتورة رانيا املش����اط، 
وزي����رة التع����اون الدول����ي، والدكتورة مايا مرس����ى 
رئيس����ة املجلس القومى للمرأة، واملهندس هانى سالم 
سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسامية 
لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي باإلنابة للمؤسسة 

االسامية لتنمية القطاع الخاص.
وخال الحفل، ش����هد الوزراء توقي����ع برنامج العمل 
السنوي للمؤسسة الدولية االسامية لتمويل التجارة 
ف����ي جمهورية مصر العربية بقيم����ة 1.5 مليار دوالر 
أمريكي ضمن االتفاقية اإلطارية املوقعة بني الجانبني 
ملدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دوالر أمريكى 
، وقام بالتوقيع املهندس هانى س����الم سنبل،  و أحمد 
يوس����ف منصور، نائ����ب رئيس مجل����س إدارة الهيئة 
العامة للسلع التموينية، واملحاسب أشرف عبد اهلل، 
مس����اعد وزير البترول للش����ؤون املالية واالقتصادية 
عن الهيئ����ة املصرية العامة للبترول، ويتضمن برنامج 
عمل املؤسس����ة الدولية اإلسامية لتمويل التجارة فى 
جمهوري����ة مصر العربي����ة لعام 2023، عدة أنش����طة 
س����تقوم بها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية فى 
مجاالت تمويل التجارة حيث س����تقدم عمليات تمويل 
مرابحة للقط����اع العام املصرى لصالح كل من الهيئة 
املصري����ة العامة للبت����رول بقيم����ة 800 مليون دوالر 
أمريك����ي والهيئة العامة للس����لع التموينية بقيمة 700 
مليون دوالر أمريكى، كما ستس����عى املؤسسة لتقديم 
خطوط تمويلية للبنوك املصرية املحلية منها بنك مصر 
والبن����ك األهلى املصرى لدعم املؤسس����ات الصغيرة 
واملتوس����طة، كما س����تقوم املؤسس����ة بتنمية التجارة 
وتطوي����ر األعم����ال وتقديم حلول تجاري����ة مدمجة فى 
جمهورية مص����ر العربية من خال برامج متعددة مع 
شركائها الدوليني مثل برنامج جسور التجارة العربية 
االفريقية لدعم املصدرين املصريني وربط الش����ركات 
املصري����ة بعاق����ات تجارية وش����راكات م����ع الدول 
االفريقية، واملرحلة الثانية من برنامج مبادرة املساعدة 
من أج����ل التجارة للدول العربي����ة “االفتياس 2.0”، 
لتعزيز دور مصر مع الدول العربية فى ساسل القيمة 
العاملي����ة وصقل مهارات الش����باب وامل����رأة فى ريادة 
االعمال وتطوير املش����روعات الصغيرة واملتوسطة فى 
القطاع����ات الحيوية فى التجارة الخارجية ملصر، كما 
يش����مل برنامج العمل الس����نوى لعام 2023، تصميم 
وإط����اق املرحل����ة الثانية من برنامج دعم الش����ركات 
الصغيرة اململوكة للسيدات في قطاع الحرف اليدوية، 
وتنفي�ذ اللقاءات ب����ني مصدري القطن من أفريقيا مع 
الفاعلني في قطاع القطن في جمهورية مصر العربية، 
ومتابعة تنفيذ مشروع ساسل القيمة في قطاع القطن 
بالش����راكة مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
UNIDO((، والتع����اون مع الهيئ����ة املصرية العامة 
للبت����رول والهيئ����ة العامة للس����لع التموينية في مجال 
رقمن����ة التج����ارة الدولية من خال مش����روعي رقمنة 

اإلعتمادات املستندية و رقمنة مستندات الشحن.
حلول تمويلية 

وخال كلمتها؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إن برنامج 
العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة 
ملصر بمبل����غ 1,5 مليار دوالر، وهو ما يأتي في إطار 
تعزي����ز الق����درة على التخفي����ف من ِح����دَّة التداعيات 
االقتصادي����ة واالجتماعية ألزمة كوفي����د-19، وَتَبعات 
املتغّي����رات الجيوسياس����ية املتاحقة على الس����احة 

الدولية نتيجة لألزمة الروسية – األوكرانية.
وأش����ارت الس����عيد إلى املس����يرة املثم����رة بني مصر 
وكل من املؤسس����ة الدولية اإلسامية لتمويل التجارة 
واملؤسس����ة الدولية اإلسامية لتنمية القطاع الخاص، 
مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك اإلسامي للتنمية 
تأتي في مقدمة شركاء التنمية االستراتيجيني ملصر، 
حي����ث ُتغط����ي أوجه التع����اون بني الجانب����ني مختلف 
مجاالت التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية 

والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
واس����تعرضت وزي����رة التخطي����ط أبع����اد الش����راكة 
االس����تراتيجية والتنموي����ة ب����ني الحكوم����ة املصرية 
واملؤسسة الدولية اإلسامية لتمويل التجارة، مشيرة 
إلى أن مس����يرة املؤسسة مع مصر أثَمَرت حتى اآلن 
عن محفظ����ة تع����اون تمويلي بني مصر واملؤسس����ة، 
بإجمال����ي بلغ 14,5 ملي����ار دوالر أمريكي، مؤكدة أن 
توقي����ع اليوم يأتي في ظ����ل االتفاقية اإلطارية التي تم 
إبرامها بني مصر واملؤسس����ة عام 2018، وتم تجديد 
العمل بها العام املاضي ملدَّة خمس سنوات إضافية، 
مع تعديل الحد االئتماني لاتفاقية من 3 إلى 6 مليار 

دوالر أمريكي.
وأشارت الدكتورة هالة الس����عيد إلى توقيع البرنامج 
الس����نوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية تحت 
مظلة برنامج جس����ور التجارة العربية األفريقية على 
هام����ش االجتماع����ات الس����نوية الس����ابعة واألربعني 
ملجلس محافظي البنك اإلسامي للتنمية، مؤكده تطلع 
مصر للمش����اركة في االجتماع الرابع ملجلس حوكمة 

البرنام����ج، واملُزمع َعق����ده في الجمهورية التونس����ية 
خال العام الجاري، الذي سيش����هد َمَراس����م انتقال 
رئاس����ة مجلس حوكمة البرنامج من جمهورية مصر 

العربية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة.
وأوض����ح املهندس طارق املا وزي����ر البترول والثروة 
املعدنية فى كلمته خال حفل توقيع البرنامج السنوى 
للمؤسسة الدولية اإلسامية لتمويل التجارة واملؤسسة 
اإلسامية لتنمية القطاع الخاص مع جمهورية مصر 
العربي����ة لعام 2023 ، أنه فى إطار حرص املؤسس����ة 
الدولية على دعم قطاع البترول املصري واملس����اهمة 
فى تحقيقه التطوير والتحديث املنشود، وسعي الهيئة 
املصرية العامة للبترول لتوفير مصادر التمويل بالنقد 
األجنب����ى لتأم����ني جزء من مش����تريات الزي����ت الخام 
واملنتجات البترولية، فقد ساهمت املؤسسة في تقديم 
وتوفي����ر العمليات التمويلية لقط����اع البترول املصري 
ممث����ًا فى الهيئة املصرية العامة للبترول، حيث بلغت 
قيم����ة تلك العملي����ات التمويلية من����ذ بدايتها في عام 
2008م وحت����ى نوفمب����ر 2022م حوالي 10.8 مليار 

دوالر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته.
تعاون حكومي 

وم����ن جانبها أك����دت الدكتورة رانيا املش����اط، وزيرة 
التعاون الدولي، حرص الحكومة املصرية على تعزيز 
وتنمي����ة كافة قنوات التع����اون مع املؤسس����ة الدولية 
اإلس����امية لتمويل التجارة، امتدادًا لإلنجازات التي 
تحققت على مدار السنوات املاضية، مشيدة في ذات 
الوقت بالدور املهم الذي تلعبه املؤسس����ة اإلس����امية 
لتنمي����ة القطاع الخ����اص في مص����ر، وأهمية برامج 
التعاون التي يتم العمل عليها مع املؤسسة والتي تعمل 
على دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره ومشاركته في 
عملية التنمية، باإلضافة إلى دعم املرأة واملش����روعات 
الصغيرة واملتوس����طة التي تعد أداة رئيسية في تنفيذ 

أهداف اإلنتاج والتشغيل في االقتصاد.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرامج الحالية 
الت����ي تم االتف����اق عليها تمثل خط����وة جديدة لتحفيز 

التنمي����ة ومواجهة التحديات العاملي����ة الراهنة، والتي 
خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العاملية، نتيجة 
ارتف����اع أس����عار الس����لع، وخدمات الش����حن والنقل 
الدولي، مش����يرة إلى قدرة االقتص����اد املصري على 
مواصلة مس����يرة النمو والتنمية استناًدا إلى الجهود 
الوطنية املبذولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح 
السيس����ي على مدار الثماني سنوات املاضية، والتي 
عززت م����ن قدرة االقتصاد عل����ى مواجهة الصدمات 
ودخوله ضمن مص����اف االقتصاديات النامية الهادفة 
لتنفيذ أهداف التنمية املس����تدامة والعمل املناخي من 
خال العديد من املحاور م����ن بينها برنامج “ُنَوفِّي”، 
والذي يعكس مدى التزام وعزم الحكومة على املضي 

قدًما نحو التنمية الخضراء.
وفى كلمتها أشادت  الدكتورة مايا مرسى  بجهود 
املؤسسة الدولية اإلسامية لتمويل التجارة لصالح 
جمهورية مصر العربية بقيادة املهندس هاني سنبل 
لحرصها على إتاحة برامج متنوعة تس���تهدف دعم 
توجه الدولة للتمك���ني االقتصادي للمرأة،كما أثنت 
رئيس���ة املجلس على جهود الدكتورة هالة السعيد 
وزي���رة التخطي���ط والتنمي���ة االقتصادي���ة لدعمها 
ومس���اندتها لهذا امللف اله���ام ودورها في ادماج 
احتياجات املرأة في جميع ملفات التخطيط والتنمية 
االقتصادي���ة في مصر، ووجهت ش���كر خاص الى 
الدكت���ورة راني���ا املش���اط وزيرة التع���اون الدولى 
للتعاون و التنسيق في العديد من مشروعات تمكني 

املرأة .
شراكة مستمرة 

ومن جانبه، قال املهندس هانى سالم سنبل، الرئيس 
التنفي���ذي للمؤسس���ة الدولية اإلس���امية لتمويل 
التج���ارة والرئي���س التنفيذي باإلنابة للمؤسس���ة 
االسامية لتنمية القطاع الخاص:«إن برنامج عمل 
املؤسسة الدولية االس���امية لتمويل التجارة لعام 
2023 م���ع جمهورية مصر العربية هو اس���تمرارا 
وتأكيدا على العاقة االس���تراتيجية بني املؤسسة 
و مصر منذ ع���ام 2008 م والتى وصلت حجم ما 
اعتمدته املؤسس���ة ملصر على م���دار ما يقارب 14 
عاما إل���ى 14.520 ملي���ار دوالر أمريكى لتمويل 
ودعم الطاق���ة والس���لع الغذائية وبرام���ج لتمكني 
املصدرين والشباب واملرأة واملشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة، وإطاق عدد من البرامج واملشروعات 

لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير«.
وأكد أن املؤسسة الدولية اإلسامية لتمويل التجارة 
ستظل تعمل مع ش���ركائها لتوفير التمويل والدعم 
ال���ازم لتلبي���ة االحتياجات االساس���ية للمواطنني 
ف���ى مصر واملصدرين ودعم الش���ركات الصغيرة 
واملتوسطة والتمكني االقتصادى للشباب واملرأة«.

وحول املؤسسة اإلسامية لتنمية القطاع الخاص، 
أكد “سنبل” أن املؤسسة تعتز بالشراكة مع قطاع 
االعم���ال املصرى لدع���م وتنمية القط���اع الخاص 
واملش���اركة الفعالة فى تنمية االقتصاد املصرى”، 
مش���يرا إلى أن املؤسس���ة اعتمدت منذ إنش���ائها 
نحو 32 مش���روع تموي���ل بقيمة إجمالي���ة قدرها 
275 مليون دوالر أمريكي لصالح القطاع الخاص 

بجمهورية مصر العربية.

   وزراء التخطيط والبترول والتعاون الدولي يشاركون في حفل توقيع 
البرنامج .. والمؤسسة االسالمية لتنمية القطاع الخاص تعلن عن استهدافها 

تقديم ١٢٠ مليون دوالر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

  رئيس الوزراء : دوره مهم في تنمية قطاع المشروعات   الذى يسهم بشكل 
كبير في دفع عجلة التنمية االقتصادية  وتوفير المزيد من فرص العمل

شيماء مرسي

سلوي إبراهيم

دعم حكومي جلهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

 أك���د رئيس ال���وزراء  الدكتور مصطف���ى مدبولي،  أهمية 
دور جهاز تنمية املش���روعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغ���ر، فى دع���م وتطوير قطاع املش���روعات املتوس���طة 
والصغي���رة ومتناهية الصغ���ر وريادة األعمال، والس���عي 
إلتاحة املزيد من البرامج واإلجراءات التى من شأنها تهيئة 
املناخ الازم لتش���جيع ونمو هذا القطاع املهم، الذى يسهم 
بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية االقتصادية، وتوفير املزيد 

من فرص العمل.
ج���اء ذلك خ���ال لقاء  رئيس مجلس الوزراء،  مع  باس���ل 
رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية املشروعات املتوسطة 
والصغي���رة ومتناهية الصغر، ملتابع���ة عدد من ملفات عمل 

الجهاز.
وصرح الس���فير نادر سعد، املتحدث الرسمى باسم رئاسة 
مجلس الوزراء، بأن اللق���اء تناول نتائج أعمال جهاز تنمية 
املشروعات املتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر، خال 
الفترة املاضية، حيث أش���ار   رحم���ي، إلى أنه فيما يتعلق 
بالخدم���ات املالية، فقد قام الجهاز خال عام 2022 بإتاحة 
تمويل للمش���روعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى  
6.8 ملي���ار جنيه، حيث س���اهم فى إقامة والتوس���ع لنحو 
222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، 
كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية األساسية والتنمية 
املجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون 

يومية عمل.
وع���ن الخدم���ات غير املالية الت���ى يقدمها الجهاز، أش���ار   
باس���ل رحمي إلى أن خدمات الش���باك الواحد خال عام 
2022 ش���ملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمش���روعات 
الجدي���دة، و2803 رخ���ص نهائية لتوفي���ق األوضاع، فيما 
أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 
رخص مؤقتة لتوفيق األوضاع، مضيفًا أن خدمات الشباك 
الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجا تجاريا، و3822 
بطاق���ة ضريبية، وتوفي���ر التأمينات االجتماعي���ة ل� 2589 
ش���خص، هذا باإلضافة إلى اتاحة شهادات املزايا للعميل، 

وكذا شهادات تصنيف املشروعات.
وأض���اف الرئي���س التنفي���ذي لجه���از تنمية املش���روعات 
املتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يساهم 
ف���ى الربط بني مختلف املش���روعات والقنوات التس���ويقية 
املتنوع���ة من ش���ركات القطاع العام والساس���ل التجارية 
بالقط���اع الخ���اص، حي���ث تم  الرب���ط بني أكث���ر من260 
مش���روعا، بإجمالى حجم مبيعات وصل إلى نحو 6 مايني 
جني���ه، هذا فضا ع���ن اهتمام الجهاز بملف التوس���ع فى 
تسجيل املوردين، حيث بلغ عدد املستفيدين من تطبيق هذا 
امللف إل���ى أكثر من 2800 مس���تفيد بالتعامل مع الجهات 
الحكومية ف���ى جميع املحافظات، وبلغ���ت قيمة املناقصات 

أكثر من 177 مليون جنيه.
ولفت   رحمي، إلى جهود الجهاز فى مجال إقامة املعارض، 
موضح���ًا أنه تم إقامة العديد من املعارض املحلية والدولية، 
وبلغ إجمالى قيمة املبيعات والتعاقدات أكثر من 285 مليون 
جنيه، من خال هذه املعارض التى شارك فيها نحو 3900 
عارض  بمنتجات ملشروعاتهم فى مختلف القطاعات، منوهًا 
كذلك إلى صفقات التكامل، وما تم تنفيذه فى هذا الصدد، 
حيث بلغت تلك الصفقات نحو 238 صفقة بني املشروعات 
بقيمة 28.8 مليون جنيه، مس���تعرضا أيضًا جهود الجهاز 
ف���ى مجال التدريب، حي���ث بلغ عدد املتدرب���ني على ريادة 

األعمال أكثر من 8 آالف متدرب ومتدربة.
واس���تعرض الرئيس التنفي���ذي لجهاز تنمية املش���روعات 
املتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون 

تنمية املش���روعات رقم 152 لس���نة 2020، وما يتم اتخاذه 
من إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف 
الجه���ات املعنية إلتاح���ة املزيد من التيس���يرات واملحفزات 
لقطاع املشروعات املتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
بما يس���هم فى التوسع فى مش���روعات هذا القطاع املهم، 
وتوفيق أوضاع القائم منها، الفتا إلى جهود وحدات تقديم 
الخدمات منذ بدء العمل بالائح���ة التنفيذية للقانون خال 
الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022، التى شملت 
إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 
13119 رخصة مؤقتة ملش���روعات جديدة، و7905 رخص 

مؤقتة لتوفيق األوضاع.
وحول جه���ود الجهاز فى املش���اركة فى تنفي���ذ املبادرات 
القومية، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية املش���روعات 
املتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز س���اهم 
فى إتاحة تمويل للمش���روعات فى إطار املبادرة الرئاس���ية 
“حي���اة كريمة” بقيمة وصلت إل���ى 2.1 مليار جنيه، وفرت 
العديد من فرص العمل، وذلك خال الفترة من يناير 2021 
وحت���ى ديس���مبر 2022، هذا إلى جانب م���ا تم إتاحته من 
خدمات غير مالية لعدد كبير من املستفيدين من أبناء القرى 

املستهدفة فى إطار املبادرة الرئاسية.
كما تناول  ، جهود الجهاز فى إطار مبادرة “ابدأ”، وما تم 
تمويله من مشروعات واردة عن طريق الشركة وما هو جار 
االنتهاء من اإلجراءات الخاص���ة بتمويله، مؤكدًا التواصل 
املستمر من جانب الجهاز مع أصحاب املشروعات للتعريف 

بالخدمات املقدمة من خاله، وإمكانية االستفادة منها.
ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية املش���روعات املتوسطة 
والصغي���رة ومتناهي���ة الصغر إلى أنه فى إط���ار البرنامج 
القومي لتحويل الس���يارات للعمل بالغ���از الطبيعي فقد تم 
خال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، تمويل 
تحويل أكثر 51 ألف س���يارة للعم���ل بالغاز الطبيعي بقيمة 
تق���در ب� 400 ملي���ون جنيه، هذا إلى جانب املس���اهمة فى 
تحويل مدن األقصر، والغردقة، وش���رم الش���يخ إلى مدن 
خض���راء، وتحويل عدد 1300 س���يارة به���ا للعمل بالغاز 

الطبيعى.
واستعرض   رحمى، عددًا من التوجهات املستقبلية، والتى 
تأتى فى إطار خطة عمل جهاز تنمية املش���روعات املتوسطة 
والصغي���رة ومتناهية الصغر، وخاصة فيما يتعلق بتحديث 
استراتيجية عمل الجهاز، وتفعيل قانون تنمية املشروعات، 
إلى جانب جهود دعم الش���ركات الناش���ئة واملش���روعات 
االبتكاري���ة، وكذا مش���روعات االقتص���اد األخضر، ودعم 
املشروعات املتوس���طة، وزيادة حجم التصدير من خالها، 
هذا إلى جانب العديد من املوضوعات التى من شأنها دعم 
وتطوير قطاع املش���روعات املتوس���طة والصغيرة ومتناهية 

الصغر.

من هنا وهناكمن هنا وهناكمن هنا وهناك

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  29  يناير  2023  •  العدد  679

بعد التوقيع علي 1.5 مليار دوالر قيمة التمويل السنوي 
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قضايا

والتنمي����ة  التخطي����ط  وزارة  ش����اركت 
االقتصادي����ة ممثل����ًة عنه����ا الدكتورة منى 
عصام، مس����اعد الوزيرة لش����ؤون التنمية 
اإلفريق����ي  »املنت����دى  ف����ي  املس����تدامة، 
الثان����ي رفيع املس����توى للتع����اون جنوب-

جنوب والتع����اون الثاثي من أجل التنمية 
املس����تدامة«، الذي ُعق����د بحضور رئيس 
جمهوري����ة أوغندا، بالعاصمة كمباال بدولة 

أوغندا.
نظم املنتدى كل من اآللية األفريقية ملراجعة 
النظ����راء )APRM(، البنك اإلس����امي 
للتنمي����ة )IsDB(، ومكت����ب األمم املتحدة 
الثاثي  والتعاون  جنوب-جن����وب  للتعاون 
)UNoSSC(، وبرنام����ج األم����م املتحدة 
والصن����دوق   ،)UNDP( اإلنمائ����ي 

السعودي للتنمية.
وخ����ال كلمتها، أش����ارت الدكت����ورة منى 
عصام، إلى أهمية موضوع الجلسة خال 
املرحلة الحالية، والتي تدور حول »املرونة 
االقتصادية والتمويل م����ن أجل التنمية«، 
خاصًة في ظل التحديات اإلقليمية والعاملية، 
والتي تس����تلزم مواجهتها والتعامل معها 
والتعافي منها، وليس مقاومتها. مؤكدًة أن 
جائح����ة كورونا  لم تدع أم����ام الحكومات 
خياًرا س����وى العمل على تخفيف تداعيات 
الجائحة على معدالت النمو وفرص العمل 
وجودة حي����اة املواطنني، كما أبرزت أهمية 
التنسيق والش����راكة على كافة املستويات 
لتلبية الطلب املتزاي����د على تمويل عمليات 
الصمود والتعافي من الجائحة إلى جانب 

تسريع تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وأوضحت عصام، أن الدولة املصرية تبنت 
نهًجا استباقًيا ملواجهة األزمة يقوم على 3 
مبادئ أساسية وهي الحماية، والتخفيف، 
املنظوم����ة  جاهزي����ة  لضم����ان  واملرون����ة؛ 
الصحية إلى جانب الحفاظ على استدامة 
األنشطة االقتصادية وحماية الفئات األكثر 
عرضًة للخطر، ولتوثي����ق اإلجراءات التي 
اتخذتها الحكومة املصرية ملواجهة األزمة، 
مش����يرة إلى قيام وزارة التخطيط بإطاق 
»مرصد إجراءات كوفيد-19« على املوقع 
اإللكتروني الرس����مي للوزارة، كما تم ربط 
كافة اإلجراءات املُتخ����ذة بأهداف التنمية 

املستدامة.
وأش����ارت عص����ام، إل����ى أن ه����ذه األزمة 
خلقت العديد من الدروس املُس����تفادة من 
بينه����ا االلت����زام باس����تمرار اإلصاحات 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة خاص����ًة ف����ي 
أوقات األزم����ات، والتأكي����د على ضرورة 
بذل الجهود نحو س����د الفجوات التنموية 
جغرافًي����ا وأبرز دليل على ذلك هو املبادرة 
الرئاسية »حياة كريمة«، وتعزيز الجاهزية 

الرقمية.
وش����ددت عصام، على محوري����ة التمويل 
من أجل التنمية كأحد املمكنات الرئيس����ية 
لتحقيق األهداف التنموية، مشيرة إلى أنه 
في ض����وء اختصاص����ات وزارة التخطيط 
الخاصة بتنويع مص����ادر التمويل للخطط 
والبرام����ج التنموي����ة، تعمل ال����وزارة بجد 
لتهيئة بيئة مواتي����ة لانتقال نحو اقتصاد 
مستدام وأخضر، ومن أمثلة ذلك، تشجيع 
الش����راكة بني القطاعني الع����ام والخاص 
من خال عمل صندوق مصر الس����يادي، 

وإصدار السندات والصكوك الخضراء. 
كما أش����ارت إلى الجهود الحالية لصياغة 
أول اس����تراتيجية وطني����ة لتمويل أهداف 
التنمي����ة املس����تدامة في مصر بمش����اركة 
13 جه����ة وطنية بتطبي����ق منهجية »اإلطار 
الوطن����ي املتكامل للتموي����ل«، املُقدمة من 
منظمة األمم املتح����دة، والتي تقوم املنظمة 

بدعم الدول التي تسعى إلى تطبيقها.
وأش����اد الحض����ور م����ن كبار مس����ؤولي 
املنظمات  وممثل����ي  األفريقية  الحكوم����ات 
التمويل  ومؤسس����ات  والدولية  اإلقليمي����ة 

املختلفة، بالتجربة التنموية املصرية.
تج����در اإلش����ارة إلى أن النس����خة األولى 
من املنتدى رفيع املس����توى تم تنظيمها في 
القاهرة خال الفت����رة من 24-25 نوفمبر 
2021، ويعد املنتدى منصة إقليمية تجمع 
الدول األفريقية ملناقش����ة آلي����ات وأدوات 
التعاون جنوب-جن����وب والتعاون الثاثي، 
وكذلك الف����رص والتحديات أم����ام برامج 
التع����اون ف����ي هذا الش����أن، وبم����ا يائم 

خصوصية السياق اإلفريقي.

 

 إقبال كبير من منتجي 
الثروة احليوانية للتأمني 

الصحي على ماشيتهم

أك���د إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة 
صن���دوق التأمني على الثروة الحيوانية، عن أن هن���اك إقبااًل كبيًرا من املربيني 
والفاحني للتأمني على ماشيتهم، واالستفادة من الخدمات املتنوعة التي يقدمها 

الصندوق.
وقال صابر، إنه تم بالتنس���يق بني الصندوق والهيئة، ومديريات الطب البيطري 
باملحافظ���ات، تكثيف التوعية واالرش���اد في األس���واق وأماك���ن تجمع املربيني 

والفاح���ني من منتج���ي الثروة الحيوانية، بأهمية صن���دوق التأمني على الثروة 
الحيوانية، واملزايا والخدمات التي يقدمها للمؤمنني على ماشيتهم.

ولف���ت إل���ى أنه تم تنفي���ذ عدد كبير م���ن القوافل والندوات اإلرش���ادية بجميع 
محافظات الجمهورية وبأسواق املاشية بتلك املحافظات، حيث أكبر أماكن تجمع 
املربني والفاحني منتجى الثروة الحيوانية وكذلك اإلرش���اد من خال اإلشتراك 

مع القوافل السكانية بمبادرة حياة كريمة الرئاسي لتنمية الريف املصري.

»تعزيًزا لدور الشباب«.. 

إتاحة فرص تدريبية متميزة لطالب العلم الدارسني 
بالتخصصات ذات الصلة بنطاق وزارة املالية

»التخطيط« تشارك يف املنتدى اإلفريقي الثاني
رفيع املستوى بأوغندا

أك���د الدكتور محمد معي���ط وزير املالية، أنن���ا ماضون في 
���ال في تنمية  تنفي���ذ التوجيهات الرئاس���ية باإلس���هام الفَعّ
الكفاءة العملية لدى ش���باب الجامعات بإتاحة فرص تدريبية 
متمي���زة لطاب العلم الدارس���ني بالكلي���ات والتخصصات 
ذات الصل���ة بنطاق عمل وزارة املالية؛ على نحو ُيس���هم في 
تعزيز ملكات إنتاج األف���كار املبتكرة في مواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية، موضًحا أننا جاهزون لعقد ش���راكات 
علمية مع الجامعات لتحفيز الطاقات اإلبداعية لدى الطاب، 
مع االس���تعداد الكامل لتبنى تطبيق أي أبحاث علمية جادة 
ُتس���اعدنا في تحقيق الغايات الوطنية، واملستهدفات املالية 
واالقتصادي���ة والضريبي���ة والجمركي���ة، والتنموية، وتعزيز 
حوكمة املنظوم���ة املالية للدولة، ورفع كف���اءة اإلنفاق العام، 

واالرتقاء بمستوى األداء بمختلف القطاعات.
وكرم���ت وزارة املالية، وكلية التج���ارة جامعة القاهرة، دفعة 
جديدة من الطاب املؤهلني لس���وق العم���ل، الذين خضعوا 
لبرنام���ج تدريب���ي بال���وزارة، وفي هذا الص���دد أكد أحمد 
عبدال���رازق، الوكيل الدائ���م للوزارة، خ���ال االحتفال، أن 
الوزارة تفتح أبوابها لطاب العلم الدارس���ني بالكليات ذات 
الصلة بنطاق اختصاصنا؛ بما يؤهلهم لسوق العمل، وُيعزز 
دراس���اتهم األكاديمية والنظرية وإنتاجهم البحثي، بخبرات 
عملية، الفًتا إلى أهمية تنفيذ مش���روعات بحثية مشتركة بني 
الوزارة وكلية التجارة خاصة في ظل مس���ار التطوير الذي 
تشهده مختلف القطاعات واملصالح بدًءا من تحديث الهيكل 
التنظيم���ي، حتى تحقي���ق األهداف االس���تراتيجية »مالًيا، 

وضريبًيا، وجمركًيا«.
ه الدكتور جمال ش���حاتة، عميد كلي���ة التجارة بجامعة  ووَجّ
القاه���رة، الش���كر لوزارة املالي���ة الهتمامها برف���ع الكفاءة 
العملية للطاب؛ خاصة أن »الدنيا بتتغير« بش���كل س���ريع 
ج���ًدا، وال بديل عن مواكب���ة »تحديثات الحي���اة العملية«، 
موضًحا أن وزارة املالية ش���هدت تطوًرا غير مس���بوق، على 
كل املس���تويات، وباتت أكثر جذًبا للمتدرب���ني الراغبني في 
التأهل لس���وق العمل، وإجادة التوظيف األمثل للتكنولوجيا 
الحديثة في االرتقاء بنظم العمل، وتحقيق األهداف بالسرعة 

والدقة املطلوبة.
أش���ار الدكتور عبدالعزيز هاش���م، مستش���ار وزير املالية 
للتطوير املؤسس���ي، وكي���ل كلية التجارة، إل���ى أن الطاب 
ف���ي حاجة لتنمية مهاراتهم التخصصي���ة؛ بما ُيائم الحياة 
العملي���ة، وما يس���تجد فيها م���ن تحديثات، بحي���ث ُيمكننا 
الوصول إلى نموذج »خريج جامعي جاهز لس���وق العمل«، 
موضًح���ا أن الدكتور محمد معيط، وزير املالية، ُيوجه دائًما 
باس���تغال كل السبل املمكنة للتعاون مع الجامعات لتدريب 

الطاب.
أك���د الط���اب املتدربون ب���وزارة املالية، س���عادتهم بإتمام 

البرنام���ج التدريبي، قائل���ني: »اش���تغلنا بأيدينا في بعض 
النماذج العملي���ة للمهام املوازنية والضريبي���ة والجمركية، 
وأدركنا حجم التحديات، ونفخر بقدرة الكفاءات الوطنية على 
تجاوز األزمات، وعرفنا يعن���ي إيه موازنة إلكترونية، وكيف 
ُت���دار خزانة الدولة لحظًيا، ورأين���ا صورة مضيئة للتوظيف 
األمثل للتكنولوجي���ا في تحقيق املس���تهدفات االقتصادية، 

واكتسبنا املهارات املؤهلة لسوق العمل.. فنًيا وتقنًيا«.
وفي هذا الصدد قال يوس���ف هشام، إنهم استفادوا كثيًرا 
خال البرنامج التدريب���ي؛ على نحو يعزز قدراتهم العملية، 
خاصة في ظل ما تشهده وزارة املالية من تطور غير مسبوق 

يرتكز على التحول الرقمي وفًقا ألحدث الخبرات العاملية.
أضافت ندى ثابت، أنها تعرفت في وزارة املالية على الكثير 
م���ن التطوير الذي س���معت عنه قبل ذلك في بل���دان العالم 
املتق���دم مثل ميكنة إدارة املالية العام���ة للدولة، بما في ذلك 
إع���داد وتنفيذ ورقابة املوازنة، وم���ن ثم القدرة على التعرف 
اللحظ���ي على حج���م اإليرادات واملصروف���ات، إضافة إلى 
تحدي���ث وميكنة منظومتي الضرائ���ب والجمارك؛ على نحو 
يعزز الحوكمة املالية بدقة وكفاءة عالية، وإعداد املوازنة على 

أساس البرامج واألداء وليس البنود كما اعتدنا دراسته.
أوضحت مي���ادة دويدار، أن البرنامج التدريبي يس���هم في 
تقلي���ل الفجوة بني الدراس���ة ومتطلبات س���وق العمل، وقد 
تعرفنا خال���ه كيف ُت���دار الخزانة العامة للدول���ة، وعرفنا 

»يعني إيه موازنة إلكترونية«.
وقال���ت أنغام وليد: »اش���تغلنا بأيدينا ف���ي بعض النماذج 
العملية للمه���ام املوازنية والضريبي���ة والجمركية، وأدركنا 
حجم التحديات، ونفخر بقدرة الكفاءات الوطنية على تجاوز 

األزمات«.
أكدت أمنية على، أنها نجحت خال فترة الدورة التدريبية في 
التعرف على جهود الدولة لتطوير وميكنة املنظومة الجمركية، 

ودراسة آليات إعداد وتحليل املوازنة العامة للدولة.
أوضح س���يد س���امي، أنه تعلم كيفية التعامل مع اإلقرارات 
الضريبية اإللكترونية، وقضايا التهرب الجمركي، الفًتا إلى 
أن هذا البرنامج التدريبي أت���اح له مهارات جديدة يتطلبها 

سوق العمل.
ق���ال أحمد عبدالحاف���ظ، إننا حصلنا على خب���رات عديدة 
خ���ال فترة التدريب بوزارة املالي���ة، تجعلنا أكثر قدرة على 
االس���تفادة مما درس���ناه في الجانب األكاديمي، موضًحا 
أنه يتمنى أن يتلقى تدريبات أخرى بوزارة املالية الكتس���اب 

املزيد من الخبرات.
أضافت جهاد جمال بدري، أن تجربة التدريب ممتازة، وقد 
اس���تفدنا كثيًرا ف���ي مصلحة الجم���ارك، وتعرفنا عن قرب 
عل���ى آليات مكافحة التهرب الجمركي، وس���بل حظر دخول 

البضائع الرديئة إلى األسواق املحلية.

تطلق الهيئ���ة العام���ة للرقابة املالية، سلس���لة 
تعريفية، بمعرض الكتاب 2023، تحت مس���مى 
»اعرف تس���تفيد«، تستعرض أنش���طة الهيئة 
بصياغة واضحة وبس���يطة تناسب جميع فئات 
املجتمع لرفع مستويات الوعي واملعرفة لتحقيق 

الشمول املالي والتأميني واالستثماري.
وتتضمن السلس���لة التعريفية، 8 كتيبات سيتم 
نش���رها تباًعا عل���ى هامش فعالي���ات معرض 
الكت���اب، حيث تناق���ش الكتيب���ات موضوعات 
ع���ن )س���وق رأس امل���ال- التأم���ني- التمويل 
العق���اري- التأجي���ر التمويل���ي- التخصي���م- 
التموي���ل االس���تهاكي- تموي���ل املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر- وسجل 

الضمانات املنقولة(.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة 
الهيئ���ة العامة للرقابة املالية، اس���تقبل الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدًدا 
م���ن الوزراء، خال افتتاحه فعاليات الدورة 54 
من معرض القاه���رة الدولي للكتاب، حيث قدم 
عرًضا مختصًرا حول أهداف مش���اركة الهيئة 

العامة للرقابة املالية باملعرض.
وتعرض الهيئ���ة في جناحه���ا باملعرض خال 
مش���اركتها ألول م���ّرة، ع���دًدا من الوس���ائل 
التوعوي���ة املتنوع���ة التي تش���مل مقاطع فيديو 
تعريفي���ة وتثقيفية تم صياغة محتواها بش���كل 
يس���هل من توصيل وفه���م املعلوم���ات املالية، 
وكتيب���ات للتوعي���ة والثقافة املالي���ة تم إعدادها 
بطريقة مبسطة بشكل يتناسب مع جميع الفئات 

العمرية واالجتماعية والثقافية.

»الرقابة املالية« تطلق سلسلة تعريفية تطلقها  مبعرض 
الكتاب حتت عنوان »اعرف تستفيد«..

مصر والهند  تدشنان مرحلة جديدة من التعاون االقتصادي بني البلدين  
 عاق���ات قوية جمعت بني مص���ر والهند علي مدار 
عقود ، تش���عبت فيها تلك العاقات وجمعت ما بني 
السياس���ي واالقتصادي والثقافي ، وكانت إحدي 
محطاتها خال األس���بوع املاضي ، بزيارة الرئيس 
عبد الفتاح السيس���ي لنيودلهى  تلبية لدعوة رئيس 
الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”  ، ليكون الضيف 
الرئيس���ي في عي���د الجمهورية الرابع والس���بعني 
للهند، وليدش���ن البلدان مرحل���ة جديدة من تعاون 
تبل���ورت مامحه ف���ي عهد الزعي���م الراحل جمال 
عبدالناصر ورئي���س وزراء الهند جواهر الل نهرو 
اللذان أسس���ا حركة عدم االنحي���از، في زمن كان 
يعاني اس���تقطابًا حادًا ما بني االتحاد الس���وفيتي 

والواليات املتحدة األمريكية    .
زي���ارة الرئيس السيس���ي للهند كانت ه���ي الثالثة 
حيث س���بق للرئي���س السيس���ي أن زار الهند في 
ش���هر أكتوب���ر 2015 للمش���اركة في قم���ة منتدى 
الهند وأفريقيا الثالثة وقام في شهر سبتمبر 2016 
بزيارة  أخ���ري  ، فيما كانت هذه هي  املرة األولى 
التي تت���م فيها دعوة رئيس جمهورية مصر العربية 
للمش���اركة كضيف رئيس���ي في عي���د الجمهورية 
الهندي���ة ، ف���ي الوقت ال���ذى تحتفل في���ه  القاهرة 
ونيودله���ي  هذا العام بم���رور 75 عاًما على إقامة 
العاق���ات الدبلوماس���ية بينهما،  كم���ا تمت دعوة 
مصر “كبلد ضيف” خال رئاس���ة الهند ملجموعة 

العشرين خال عام 2023-2022. 
وتتمتع الهند ومصر بعاقات صداقة ودية تقوم على 
أس���اس الروابط الحضارية والثقافية واالقتصادية 
والعاقات عميقة الجذور بني الش���عبني، مس���تندة  
على القيم الثقافية املشتركة وااللتزام بتعزيز النمو 
االقتص���ادي والتعاون في مج���االت الدفاع واألمن 
والتقارب بش���أن القضايا اإلقليمي���ة والعاملية، كما 
يعم���ل البلدان بش���كل وثيق في املنتدي���ات الدولية 

ومتعددة األطراف. 
و  تع���د مص���ر حالًيا واح���دة من أهم الش���ركاء 
التجاري���ني للهند بقارة أفريقيا، وثالث أكبر س���وق 
تصدي���ر ملصر عام 2021، كما تعد الهند س���ادس 
أكب���ر ش���ريك تج���اري ملص���ر ف���ي ع���ام 2021، 
والش���ركات الهندية من أكبر املس���تثمرين األجانب 
في مصر، وتوس���عت التج���ارة الثنائية بني البلدين 
خال العام 2022/2021،  وحققت  رقما قياس���يا 
بل���غ 7.26 مليار دوالر في الس���نة املالية 2021-
2022، وتمث���ل قيمة ص���ادرات الهن���د إلى مصر 
3.74 ملي���ار دوالر وتمثل قيم���ة واردات الهند من 
مص���ر 3.52 ملي���ار دوالر،   وتق���وم أكثر من 50 
شركة هندية باس���تثمار حوالي 3.15 مليار دوالر 
أمريكي في قطاعات متنوعة من االقتصاد املصري 
، بما في ذلك املواد الكيميائية والطاقة واملنسوجات 

واملابس واألعمال الزراعية وتجارة التجزئة. 
وتوف���ر ه���ذه الش���ركات بصفة عامة ف���رص عمل 
مباش���رة ملا يق���رب من 38000 مص���ري، وتخطط 
العديد من هذه الش���ركات لتوس���يع اس���تثماراتها 
بضخ اس���تثمارات تراكمية تصل إلى 800 مليون 
دوالر أمريك���ي. كم���ا أبدت العديد من الش���ركات 
الهندي���ة اهتماًما بتطوير مش���روعات الهيدروجني 
األخض���ر واألمونيا الخضراء في مصر، ووقعت 3 
ش���ركات هندية رائدة مذك���رات تفاهم مع الحكومة 

املصرية بقيمة 18 مليار دوالر أمريكي. 
وبهدف تعزيز التجارة ، قامت سفارة الهند  بالقاهرة 
أيًضا بتنشيط اآلليات املؤسسية وعقدت اجتماعات 

الدورة الخامس���ة “للجنة التجارية الهندية املصرية 
املش���تركة “ و الدورة الخامس���ة “ملجلس األعمال 
املش���ترك “ في يوليو 2022،  ونتيجة لهذه الجهود 
، ش���ارك أكثر من 14 وف���ًدا تجارًيا يمثلون حوالي 
600 ش���ركة هندية بزيارة مصر منذ منتصف عام 

.2021
وفي أثناء تفشي جائحة كوفيد -19 ، تبادل  رئيس 
ال���وزراء م���ودي والرئي���س السيس���ي االتصاالت 
الهاتفي���ة  والتي أك���دا فيها تضام���ن البلدين  في 
مكافح���ة الجائحة من خال توثيق التعاون املتبادل 
، وقامت مصر بش���راء 50000 جرعة من لقاحات 
Covid-19 »صنع���ت ف���ي الهند ف���ي أوائل عام 
2021 بينما قامت الهند بشراء 300000 جرعة من  
عقار ريميديسفير ملحاربة املوجة الثانية من  جائحة 

كوفيد في الهند في مايو 2021.
 و شهدت األش���هر القليلة املاضية زيارات متعددة 
رفيعة املستوى من الهند إلى مصر ، بدًءا من زيارة 
وزير الدفاع الهندي راجناث س���ينج في س���بتمبر 
2022 ، وزي���ارة وزير الش���ؤون الخارجية الدكتور 
إس جايش���انكار ف���ي أكتوب���ر 2022 وزيارة وزير 
البيئة  بوبندر ياداف في نوفمبر 2022،  وقد جرت 
خال ه���ذه الزي���ارات مناقش���ات موضوعية على 

مستويات مختلفة.
وف���ي  16 أكتوب���ر املاضي  اس���تقبل الرئيس عبد 
الفتاح السيس���ي، وزير خارجية الهند سوبرامنیام 
جایش���انکار، بحض���ور س���امح ش���كري وزي���ر 
الخارجية، والسفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه، 
حيث نقل وزير الخارجية الهندي رس���الة من رئيس 

وزراء الهند للرئيس السيسي. 
وتطرق اللقاء حينها إلى س���بل تعزيز أطر التعاون 
الثنائي بني البلدين في عدد من املجاالت بما يتسق 
م���ع مكان���ة وإمكان���ات الدولتني ويلب���ي طموحات 
ش���عبيهما الصديقني، خاصًة على صعيد التصنيع 
املش���ترك وتبادل الخبرات في املجال العس���كري، 
فضًا عن تبادل الس���لع االستراتيجية بني البلدين، 
إلى جانب التع���اون في مجال التعليم التكنولوجي، 
باإلضافة إلى تعزيز نش���اط الش���ركات الهندية في 
االس���تثمار في مص���ر، كما تم اس���تعراض آخر 
املس���تجدات بالنس���بة لألوض���اع ذات االهتم���ام 
املشترك على الصعيدين الدولي واإلقليمي، خاصًة 
ما يتعلق بتداعيات األزمة الروس���ية األوكرانية على 

قطاعات الطاقة والغذاء واالقتصاد . 
وف���ي منتصف ديس���مبر املاض���ي ، و تلبية لدعوة 

الحكوم���ة الهندية ملصر للمش���اركة في اجتماعات 
وقمة مجموعة العش���رين ش���ارك الس���فير راجي 
اإلترب���ي، ممثل رئي���س الجمهورية ل���دى مجموعة 
العش���رين، ومس���اعد وزي���ر الخارجية للش���ئون 
االقتصادي���ة متعددة األطراف الدولي���ة واإلقليمية، 
في االجتماع األول ملمثلي قادة الدول والحكومات، 
بمدينة “أودايب���ور” الهندية لوض���ع خارطة طريق 
الجتماعات املجموعة خال فترة الرئاسة الهندية . 

تطوير التعاون 
وفي تصريحات له أكد س���فير مص���ر بالهند وائل 
حامد أن صادرات الهند التي تمر من قناة السويس 
الي االتحاد األوروبي تصل  الي 200 مليار دوالر، 
موضًحا أن ممر قناة السويس بالنسبة للهند ليست 
فق���ط ممر اقتصادي وانما أيض���ا فرصه للوصول 
بتجارتها الي االتحاد األوروبي معفاة من الجمارك، 
وكذل���ك املنطقة العربية وافريقيا ، مش���يرا إلي  أن 
هناك املزيد م���ن اتفاقيات التعاون االس���تراتيجي 
املش���ترك بني مصر والهند، م���ن املنتظر توقيعها، 
كان ق���د تم التف���اوض عليها من قب���ل في مجاالت 
تكنولوجيا املعلومات، وتنمية الصادرات، والزراعة، 
والصناعة والثقافة، واالستثمار، والبيئة، وقطاعات 
الطاقة الجديدة واملتجددة، واالتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
ولفت الس���فير وائل حامد، إلى بدء محادثات هندية 
مصرية حول االس���تثمار في الهيدروجني االخضر 
اعتباًرا من ديسمبر 2021، علي هامش مؤتمر كوب 
27 بش���رم الشيخ، وتم توقيع اتفاقية بقيمة 8 مليار 
دوالر، مشيًرا إلى أن املحادثات املكثفة مستمرة مع 
الشركتني األخرى، ليصل إجمالي االتفاق بالنهاية 

إلى نحو 20 مليار دوالر.
 وأش���ار  إلى وجود مباحثات مس���تمرة للتعان مع 
الهن���د في  مجال صناعة األدوية ، فيما أكد  وجود 
تقدير متبادل ومتش���ابه ب���ني الدولتني خاصة وان 
الرئيس عبد الفتاح السيس���ي ورئيس وزراء الهند 
ناريندرا م���ودي توليا مس���ئوليتهما أمام بادهما 
عام 2014، بنفس األولوي���ات واالهتمامات املتمثلة 
ف���ي النهض���ة الداخلية وتحدي���ث املجتمع، ووضع 
مص���ر والهند في املكان الذي تس���تحقه الدولتان، 
والتوجه���ات متش���ابهة نتيجة تش���ابه التحديات، 
مش���يرا إلي ظهور ه���ذا التقارب في ع���دة لقاءات 
حيث زار الرئيس السيس���ي الهند في القمة الثالثة 
ملنتدي الهند افريقيا 2015، وفي 2016 كانت هناك 
زيارة ثنائية باإلضافة الي لقاءات ثنائية علي هامش 

اجتماع���ات دولية باإلضافة ال���ي محادثات هاتفية 
مستمرة توكد التقدير املتبادل.

وس���لط الس���فير الضوء على الدعوة التى وجهتها 
باده إل���ى مصر لحض���ور اجتماع���ات مجموعة 
العش���رين كدولة ضيف خال فترة رئاس���ة الهند 
للمجموع���ة في 2022 – 2023 ،  مش���يرا إلى أنه 
م���ن املتوقع أن يتعاون البلدان بش���كل مكثف تحت 
هذه املظلة أيًضا ، ومش���يدا بمس���توى التعاون بني 
البلدين على املستوى االقتصادي والتجاري، الفتا 
إلى زيادة حجم التجارة البينية بسرعة بنسبة %75 
ف���ي 2021 - 2022 لتصل إلى أعلى مس���توى لها 
على اإلطاق إذ بلغ���ت 7.26 مليار دوالر أمريكي 

واستمرت في النمو أيًضا في 2022 - 2023.
وأض���اف أن حوال���ي 50 ش���ركة هندي���ة لديه���ا 
اس���تثمارات ضخمة في مصر بقيمة إجمالية تزيد 
على 3.2 ملي���ار دوالر أمريكي ف���ي قطاعات مثل 
الكيماوي���ات والطاقة والس���يارات وتجارة التجزئة 
واملاب���س والزراعة وغيرها، مش���يرا إلى أن هذه 
الش���ركات توفر بصفة عامة فرص عمل مباشرة ملا 

يقرب من 38 ألف مصري.
وكش���ف الس���فير جوبتيه عن أن هناك العديد من 
هذه الشركات تخطط لتوس���يع استثماراتها بضخ 
اس���تثمارات تراكمية تصل إل���ى 800 مليون دوالر 
أمريكي في مصر، كما أبدت العديد من الش���ركات 
الهندي���ة اهتماًما بتطوير مش���روعات الهيدروجني 
األخض���ر واألمونيا الخض���راء في مصر، وقال إن 
3 ش���ركات هندية رائدة وقع���ت مذكرات تفاهم مع 

الحكومة املصرية بقيمة 18 مليار دوالر أمريكي.
 وأش���ار إلي أن  السفارة الهندية بالقاهرة   قامت 
بتنش���يط اآلليات املؤسس���ية وعق���دت اجتماعات 
الدورة الخامس���ة “للجنة التجارية الهندية املصرية 
املش���تركة” والدورة الخامس���ة “ملجل���س األعمال 
املش���ترك” في يوليو 2022 ، ونتيجة لهذه الجهود، 
ش���ارك أكثر من 14 وفدا تجاري���ا يمثلون حوالي 
600 ش���ركة هندية بزيارة مصر منذ منتصف عام 

.2021
 وأض���اف أن الهند تقوم بتمثي���ل تطلعات البلدان 
النامية في املحافل املتعددة األطراف، وتسعى بقوة 
إلى إحداث إصاحات في األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية األخرى، وتسير الهند ومصر قدما لتحقيق 
تطلع���ات مواطنيهم���ا للحص���ول عل���ى مكانهم���ا 

الصحيح في املجتمع الدولي.
 وكان���ت  الحكومة الهندية  أصدرت طابعا تذكاريا 
بمناس���بة م���رور 75 عاما على تدش���ني العاقات 
املصري���ة الهندي���ة، وزي���ارة  الرئي���س السيس���ي  
لنيودلهي ، وأكد اإلعام الهندي   أن  زيارة الرئيس 
السيسي  ستفتح  باب تعاون استراتيجي كبير بني 
الهند والعالم العربي في مجاالت اإلنماء البش���ري 
واالقتصادي وتوطني التكنولوجيا، بحكم كون مصر 
صاحبة أعمق حضارة إنس���انية في منطقة الشرق 
األوس���ط، وكون الهند صاحبة أعمق إنس���انية في 

آسيا تفاعا مع جيرانها في العالم العربي.
 واعتب���رت تقاري���ر إعامي���ة  أن مش���روع إنتاج 
الهيدروجني األخضر، وإقام���ة محطات إنتاجه في 
املنطقة االقتصادية لقناة السويس املصرية سيكون 
هو أح���د مجاالت التع���اون املس���تقبلي املهمة بني 

نيودلهي والقاهرة.

 5٠ شركة هندية تستثمر داخل مصر بـ3.١5 مليار دوالر في 
قطاعات متنوعة وتوفر  فرص  عمل مباشرة لما يقرب من 38 

ألف مصري

  مصر ترأس اجتماع الدورة ٢6 لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات .. والدكتور 
عمرو طلعت يؤكد أهمية االستعداد العربية بمواقف محددة ومنفتحة في عدد من القضايا 

الملحة  علي الساحة الدولية وعلى رأسها  موضوعات التكنولوجيات البازغة  

داليا احمد

محمود معروف
وائل خطاب

العرب يتوافقون علي 5 محاور الستراتيجية  االتصاالت واملعلومات 

  اعتمد  ملجلس الوزراء العرب لاتصاالت واملعلومات برئاسة 
الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ،  
االس���تراتيجية العربية لاتصاالت واملعلومات  خال اجتماع 
ال���دورة )26( للمجل���س والذي  نظمته األمان���ة الفنية ملجلس 

الوزراء العرب لاتصاالت واملعلومات .
وف���ي كلمته خ���ال االجتماع؛ أكد الدكت���ور عمرو طلعت  أن 
القضايا املطروحة في وثيقة االستراتيجية العربية لاتصاالت 
واملعلومات س���تكون بمثابة خارطة طريق على مس���ار العمل 
العربي املش���ترك ف���ي مش���روعات ومبادرات لدع���م املنطقة 
واملواطن واملس���ار التنموي ورأب الفج���وات الرقمية؛ موجها 
الش���كر لألمانة الفنية لجامعة ال���دول العربية وجميع الخبراء 
الع���رب املمثل���ني للدول األعض���اء واملنظم���ات اإلقليمية التي 
ساهمت على مدار العامني املاضيني في هذا العمل التشاركي 
وص���واًل إلى صيغ���ة توافقي���ة لتحديد نطاق االس���تراتيجية، 
واأله���داف القابلة للقي���اس، وتعريف الغاي���ات مع األخذ فى 

االعتبار الوضع الحالي من خال نماذج للقياس والحوكمة.
وأثنى الدكتور عمرو طلع���ت، على نتائج أعمال فرق العمل 
التابعة للجنة العربية الدائمة لاتصاالت واملعلومات، واللجنة 
العربية الدائمة للبريد، خاصة تلك املتعلقة بالتحضير ملؤتمر 
املندوبني املفوضني لاتحاد الدولي لاتصاالت وتلك املعنية 

بالتحضير ملجلس االتحاد.
ووجه الدكتور عم���رو طلعت التهنئة للمجموعة العربية على 
الحصول عل���ى ثمانية مقاعد فى مجل���س االتحاد، وثاثة 
مقاع���د فى لجنة لوائح الراديو خال األعوام األربعة املقبلة 
2023 / 2027؛ معرب���ا عن تطلعه إلى أن تكلل املس���اعي 
العربي���ة عل���ى املس���توى الدول���ي برفعة وتطوي���ر القطاع 
فى املنطق���ة العربية ودعم دوره فى خدم���ة أهداف التنمية 

املستدامة.
وأك���د الدكتور عم���رو طلعت على أهمية االس���تعداد بمواقف 
مح���ددة ومنفتح���ة في عدد م���ن القضايا امللح���ة التي تظهر 
جلًي���ا على نط���اق املفاوضات األممية والفنية وعلى رأس���ها: 
موضوع���ات التكنولوجيات البازغة مث���ل امليتافيرس بجوانبه 
املتع���ددة، وتعزيز تنظي���م الذكاء االصطناعي ليكون متس���قا 
م���ع القيم العاملية، وأيضا التكنولوجي���ا املالية، باإلضافة إلى 
املوضوع���ات ذات الصلة بش���بكة اإلنترنت مثل دعم اإلنترنت 
اآلم���ن، والنفاذ الرقمي، وس���بل تصنيف وإتاح���ة البيانات، 
وغي���ر ذلك م���ن املوضوعات؛ مش���يرا إلى الجه���ود العربية 
ملواجهة جرائم تقنية املعلوم���ات وصياغة موقف عربي موحد 
إزاء تط���ورات بلورة اتفاقية دولية بش���أن مكافحة اس���تخدام 
املعلوم���ات واالتصاالت ألغراض هدام���ة؛ داعيا األعضاء في 
املجلس واملنظمات التي تتمتع بصفة مراقب فى أعمال املجلس 
إلى حوار جاد وتقييم موضوعي حول هذه املوضوعات والتي 
أضح���ت على رأس األولويات الوطني���ة واإلقليمية؛ مثنيا على 
ال���دول األعض���اء واملنظمات الت���ي بدأت خط���وات جادة في 
هذا املجال، داعيا إلى مش���اركة تجاربه���م وخبراتهم لتعميم 

االستفادة على املنطقة العربية.
كما أكد الدكتور عمرو طلع���ت على أهمية املتابعة واالنخراط 
في آلي���ات جامعة ال���دول العربية ومس���ارات العمل العربي 
املش���ترك؛ معرب���ا عن تطلعه إلى أن تثمر أعم���ال هذه الدورة 
السادس���ة والعش���رين للمجلس عن نتائج مح���ددة وهادفة، 

اتساقا مع األولويات اإلقليمية والدولية.
ووجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة للسفير على املالكي األمني 
العام املساعد للشئون االقتصادية بجامعة الدول العربية على 

توليه هذا املنصب املهم.
وف���ى كلمته خ���ال االجتماع؛ أعلن الدكت���ور عمرو طلعت 

عن اعتماد االس���تراتيجية العربية لاتصاالت واملعلومات؛ 
مؤكدا أن القضايا املطروحة فى وثيقة االستراتيجية العربية 
لاتصاالت واملعلومات س���تكون بمثاب���ة خارطة طريق على 
مس���ار العمل العربى املش���ترك فى مش���روعات ومبادرات 
لدع���م املنطقة واملواطن واملس���ار التنم���وى ورأب الفجوات 
الرقمية؛ موجها الشكر لألمانة الفنية لجامعة الدول العربية 
وجميع الخبراء العرب املمثل���ني للدول األعضاء واملنظمات 
اإلقليمية التى ساهمت على مدار العامني املاضيني فى هذا 
العمل التش���اركى وصواًل إلى صيغة توافقية لتحديد نطاق 
االس���تراتيجية، واألهداف القابلة للقياس، وتعريف الغايات 
م���ع األخذ ف���ى االعتبار الوضع الحالى م���ن خال نماذج 

للقياس والحوكمة.
وخال االجتماع؛ أعرب الس���فير على املالكي األمني العام 
املس���اعد للش���ئون االقتصادية بجامعة الدول العربية عن 
تطلعه إلى تعاون مثمر لدعم مسيرة العمل العربي املشترك 
والعمل س���ويا لتحقيق نقلة تقدمية لألمة العربية؛ مش���يرا 
إل���ى أن قطاع االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات يحتاج 
لضخ املزيد من االستثمارات لتطوير البنى التحتية وتحقيق 
التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية تنمية الكوادر البش���رية 

في مجال التكنولوجيا.
وم���ن جانبه، أكد الدكتور إس���حق س���در وزي���ر االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات بفلسطني على التزام فلسطني بالحضور 
فى الساحات العربية إلى جانب الدول األشقاء؛ مثمنا الجهود 
العربية التى تضع ضمن أولوياتها قضايا فلس���طني؛ مشيرا 
إلى أن الحكومة الفلس���طينية تولى اهتماما بقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات وتسعى لتطويره؛ الفتا إلى أن فلسطني 

تزخر بالعقول والكوادر واملهارات.
وبدوره، أش���ار الدكتور نزار بن ناج���ي وزير تكنولوجيات 
االتصال بتون���س إلى محاور اس���تراتيجية الوزارة والتي 
تش���مل حوكمة ومراجعة النصوص القانونية والتش���ريعية 
املنظمة للقطاع الرقم���ي، واإلدماج الرقمي واملالي، وتطوير 
البنية التحتية لاتصاالت، والتحول الرقمي لإلدارة، واألمن 
الس���يبراني، وتدعيم القدرات، وتعزيز مكانة تونس كأرض 

للرقمنة، وتطوير برنامج وطنى للذكاء االصطناعى.
وأوضح الدكتور محمد بن س���عود التميم���ي محافظ هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية فى اململكة العربية السعودية، 
أهمية تعزيز س���بل التع���اون العربي املش���ترك في املجال 
الرقمي، ليكون الحاضر مزدهرا واملستقبل مشرقا، مؤكدا 
على استمرار اململكة لتسخير كافة إمكانياتها وخبراتها فى 
س���بيل ذلك؛ من أجل ضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات 

رقمية مبتكرة بما يحقق تطلعات القادة والشعوب.

 )GBCI( منح املجلس الدول���ي لألبنية الخضراء
 )FCI( بالتع���اون مع مؤسس���ة التموي���ل الدولية
البري���د املص���ري ش���هادة »EDGE«، الدولي���ة 
للمبان���ي الخضراء نظير تميزه ف���ي تصميم مبنى 
ومكتب بريد أس���وان التاريخي وتطويره، باالعتماد 
على أفضل س���بل االس���تدامة والحفاظ على البيئة 

وتوفير الطاقة.
قال الدكتور ش���ريف ف���اروق، رئيس مجلس إدارة 
البري���د املصري، إن حص���ول البريد املصري على 
شهادة »EDGE« الدولية نظير تميزه في تصميم 
مبنى ومكتب بريد أسوان التاريخي وتطويره تؤكد 
اهتم���ام البريد املصري بمواجهة التغيرات املناخية 
والحد من آثارها، وتعزز م���ن قدراته نحو التحول 
إلى االقتصاد األخضر، باالعتماد على أحدث نظم 
العمارة املستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة 
الس���لبية، وتعزيز كفاءة استخدام املوارد والطاقة؛ 
للحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع مش���اركة البريد 
املص���ري في مبادرة اتحاد البري���د العاملي؛ لتقليل 

االنبعاثات الكربونية في العالم.
وأش���ار فاروق، إل���ى أن حص���ول البريد املصري 
على ش���هادة »EDGE« الدولية جاءت بعد مرور 
مبنى ومكتب بريد أس���وان التاريخ���ي باختبارات 

تقلي���ل االنبعاث���ات الكربونية في أثن���اء التصميم 
وبع���د التنفيذ، والتي أظه���رت توفير املبنى ل %33 
من الطاقة، و25% في اس���تهاك املياه، إلى جانب 
استخدام خامات بناء صديقة للبيئة وموفرة للطاقة 
بنس���بة 52%، حيث إن مبنى ومكتب بريد أس���وان 
التاريخ���ي تم ترميمه وتطوي���ره مع مراعاة الحفاظ 
على سماته التاريخية باستخدام تكنولوجيا صديقة 
للبيئ���ة إلضافة عناصر تصميم حديثة؛ لكي يصبح 

مبًنى فريًدا من نوعه يعبر عن العراقة والتطور.
جدير بالذكر أن شهادة »EDGE« الدولية تصدر 
 )GBCI( م���ن املجلس الدولي لألبني���ة الخضراء
 )FCI( بالتع���اون مع مؤسس���ة التموي���ل الدولية
في مجال االس���تدامة والحفاظ عل���ى البيئة وتوفير 
الطاق���ة، وهي الجهة التي تمثل معي���اًرا معترًفا به 
عاملّيًا للتنمية املس���تدامة والوعي البيئي، كما تمكن 
ش���هادة »EDGE« املطورين من التعرف السريع 
على أكثر الط���رق فعالية من حي���ث التكلفة لتقليل 
استخدام الطاقة واستخدام املياه والطاقة املتجددة 
ف���ي إنش���اء املباني، ويمن���ح )GBCI( ش���هادة 

»EDGE« في أكثر من 160 دولة حول العالم.

 البريد املصري يحصل على شهادة دولية يف 
تصنيف املباني اخلضراء

محمد عالء

  الهند سادس شريك تجاري لمصر منذ 2021 بـ7.26 مليار دوالر »تجارة ثنائية«

من هنا وهناكمن هنا وهناكمن هنا وهناك

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  29  يناير  2023  •  العدد  679
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»فوداكوم« اجلنوب إفريقية 
تقتنص حصة إضافية بـ49.5 

ألف سهم بفودافون مصر

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ عرض الش���راء االختياري املقدم 
على أسهم ش���ركة فودافون مصر لالتصاالت املصدرة، وذلك 
لنحو 49.493 س���هم بقيمة إجمالية 925.866 يورو، بجلسة 

تداول 24 يناير الجاري.
وكانت فوداكوم الجنوب إفريقية، قد فشلت في اقتناص حصة 

مساهمي األقلية في فودافون مصر بالكامل، حيث استحوذت 
ش���ركة فوداكوم الجنوب إفريقية على حص���ة إضافية قدرها 
0.02% )49.5 أل���ف س���هم( في ش���ركة فودافون مصر من 
مس���اهمي األقلية، بس���عر 17.92 يورو للس���هم الواحد، بعد 

انتهاء فترة سريان العرض املقدم من األولى.

قال���ت البورص���ة املصري���ة، إن نهاية الحق 
ف���ي التوزي���ع النقدي لش���ركة أوراس���كوم 
كونستراكشون بي ال س���ي، بإغالق جلسة 
ي���وم الخمي���س املواف���ق 2 فبراي���ر املقبل، 
موضح���ة أنه تقرر توزيع كوبون أوراس���كوم 
بواقع 5.535311  كونستراكشون رقم )8( 
جني���ه للس���هم الواحد، وذلك اعتب���اًرا من 9 

فبراير املقبل.
يش���ار إلى أن أوراسكوم كونستراكشون بي 
إل س���ي،  حققت أرباحًا بلغت 70.2 مليون 
دوالر خ���الل الفترة م���ن يناير حت���ى نهاية 

س���بتمبر 2022، مقابل أرب���اح بلغت 84.2 
مليون دوالر في الفترة املقارنة من 2021.

وارتفع���ت إيرادات الش���ركة خالل التس���عة 
أشهر إلى 3.05 مليار دوالر، مقابل إيرادات 
بلغت 2.54 مليار دوالر ف���ي الفترة املقارنة 

من العام املاضي.
وعلى مس���توى األعمال غير املجمعة، حققت 
الش���ركة املستقلة خسائر بلغت 23.6 مليون 
دوالر خ���الل الفترة م���ن يناير حت���ى نهاية 
سبتمبر، مقابل خس���ائر بقيمة 14.7 مليون 

دوالر في الفترة املقارنة من 2021.

كش���فت املؤش���رات املالية لش���ركة العامة 
للصوامع والتخزين، ارتفاع أرباح الشركة 
خ���الل النص���ف األول م���ن الع���ام املالي 
الجاري بنس���بة 22.2 باملائة، على أساس 

سنوي.
وأوضح���ت الش���ركة، في بي���ان للبورصة 
املصري���ة، أنها س���جلت صاف���ي ربح بلغ 
67.32 ملي���ون جنيه منذ بداية يوليو حتى 
نهاية ديسمبر 2022، مقابل 55.08 مليون 
جني���ه أرباح خالل نفس الفت���رة من العام 

املالي املاضي.
وارتفعت إيرادات الش���ركة خالل الس���تة 

أشهر لتسجل 453.44 مليون جنيه بنهاية 
ديس���مبر املاضي، مقابل 318.96 مليون 
جنيه خ���الل نفس الفترة م���ن العام املالي 

املاضي.
يش���ار إلى أن العامة للصوامع والتخزين، 
حققت أرباًحا بلغ���ت 47.71 مليون جنيه 
خالل الفت���رة من بداية يولي���و حتى نهاية 
نوفمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 37.35 
مليون جنيه بالفترة املقارنة من العام املالي 

املاضي.

أكدت ش���ركة جهينة للصناع���ات الغذائية، 
أنه لم يحدث أي تغي���ر في مجلس اإلدارة 
طبًقا لنموذج اإلفصاح الصادر في 9 يناير 
2023، مؤكدة أنه في حال وجود أي تطور 

جديد ستعلن عنه.
وكانت الس���لطات املصري���ة قررت اإلفراج 
عن مؤس���س الش���ركة صف���وان ثابت بعد 
احتجازه منذ ديسمبر 2020، ونجله سيف 

الدين املحتجز أيًضا منذ فبراير 2021.
وقبل احتجازهم، كان يشغل صفوان ثابت 
منصب رئيس الشركة، وابنه سيف الدين، 

الرئي���س التنفي���ذي ونائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة، وفي الوقت الحالي، يش���غل أحمد 
محمد الوكيل، منصب رئيس مجلس إدارة 

الشركة.
يش���ار إلى أن جهينة للصناعات الغذائية، 
س���جلت صافي ربح بل���غ 474.08 مليون 
جني���ه خ���الل الفترة من يناي���ر حتى نهاية 
بقيم���ة  أرب���اح  مقاب���ل  س���بتمبر 2022، 
490.19 ملي���ون جنيه خ���الل نفس الفترة 
م���ن 2021، مع األخذ ف���ي االعتبار حقوق 

األقلية.

وافقت الهيئ���ة العامة للرقابة املالي���ة، على قيام 
مص���رف أبو ظبي اإلس���المي - مص���ر، بدعوة 
قدامى املساهمني الكتتاب في املرحلة الثانية من 
زيادة رأس املال املصدر، موضحة أن األس���هم 
املتبقية يبل���غ عددها 1.49 مليون س���هم بقيمة 
اس���مية 10 جني���ه للس���هم، ومصاريف إصدار 
5 قروش للس���هم دون التقيد بنس���ب املساهمة 

األصلية وبذات شروط االكتتاب.
وكان مصرف أبوظبي اإلس���المي - مصر، قال 
إن نسبة تغطية املرحلة األولى لالكتتاب في زيادة 
رأس املال بلغت 98.5%، حيث تم االكتتاب خالل 

املرحلة األولى في عدد 98.5 مليون سهم.

وأش���ار إلى أنه ف���ي حالة تج���اوز االكتتاب في 
املرحل���ة الثاني���ة لعدد األس���هم املتبقية س���يتم 

التخصيص على أساس النسبة والتناسب.
وكانت الجمعي���ة العامة العادية ملصرف أبوظبي 
اإلس���المي - مصر، قررت زيادة رأسمال البنك 
املص���در واملدف���وع م���ن 4 ملي���ارات جنيه إلى 
5 ملي���ارات جنيه بزيادة قدره���ا 1 مليار جنيه، 
والزي���ادة موزع���ة على 100 مليون س���هم بقيمة 
اسمية 10 جنيهات للس���هم ومصاريف إصدار 
قدره���ا 5 قروش، م���ن خالل االكتت���اب النقدي 
لقدامى املس���اهمني، م���ع تداول ح���ق االكتتاب 

منفصاًل عن السهم األصلي.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون 
»أوراسكوم كونستراكشون«

أرباح »العامة للصوامع« ترتفع إلى 67.3 مليون جنيه 
خالل النصف األول من العام املالي اجلاري

»جهينة« تنفي اي تغيير يف مجلس اإلدارة بعد 
اإلفراج عن املؤسس صفوان ثابت

الرقابة املالية تقر فتح املرحلة الثانية لزيادة 
رأسمال أبوظبي اإلسالمي مصر

احلكومة تطرح »رؤية مشتركة« لتعزيز االستثمار فى البورصة

أظهرت القوائم املالية املستقلة لشركة 
املالية والصناعية املصرية، عن العام 
املاضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 

134%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة 

املصرية، أنها سجلت أرباًحا بلغت 
488.86 مليون جنيه خالل 2022، 
مقابل أرباح بلغت 208.7 مليون 
جنيه خالل نفس الفترة من العام 

السابق له، وارتفعت مبيعات الشركة 
خالل العام املاضي إلى 1.79 مليار 

جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.16 
مليار جنيه في 2021.

يشار إلى أن املالية والصناعية 
املصرية، حققت أرباًحا بلغت 610.64 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير 
حتى سبتمبر 2022، مقابل أرباح 

بلغت 169.09 مليون جنيه بالفترة 
املقارنة من العام املاضي.

مساهمو إعمار مصر يقررون 
إضافة نشاط بيع الكهرباء 

لغرض الشركة

أرباح »المالية والصناعية« 
تقفز إلى 489 مليون جنيه 

خالل 2022

»سي آي كابيتال« و»كومباس« 
تدرسان إطالق صندوق لالستثمار 

في األسهم المصرية

 »األهرام للطباعة« تقرر 
تجزئة السهم وزيادة 

رأسمالها.. والبورصة توقف 
تداول السهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية 
لشركة إعمار مصر للتنمية، على 

تعديل املادة 3 من النظام األساسي 
للشركة، بإضافة نشاط جديد.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة 
املصرية، أن العمومية قررت إضافة 
غرض بيع الكهرباء للنشاط الحالي 

الخاص بتوزيع الكهرباء ليصبح 
النشاط »توزيع وبيع الكهرباء«، الفتة 

إلى أنه عليها الحصول على كافة 
التراخيص الالزمة ملباشرة نشاطها، 

على األخص الحصول على موافقة 
جهاز حماية مرافق الكهرباء وحماية 

املستهلك.
يشار إلى أن إعمار مصر للتنمية، 

سجلت صافي ربح بلغ 4.89 مليار 
جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية 
سبتمبر 2022، مقابل 2.81 مليار 

جنيه أرباًحا خالل الفترة نفسها من 
العام املاضي، مع األخذ في االعتبار 

حقوق األقلية، وارتفعت إيرادات 
الشركة خالل التسعة أشهر إلى 

11.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 
2022، مقابل 7.62 مليار جنيه خالل 

الفترة نفسها من العام املاضي.

قالت شركة سي أي كابيتال القابضة 
لالستثمارات املالية، إنها تدرس 

بالتعاون مع شركة كومباس كابيتال، 
إطالق صندوق لالستثمار في 

الشركات املدرجة بالبورصة املصرية.
وأضافت الشركة، في بيان للبورصة 

املصرية، أن االستثمارات املبدئية 
املقترحة تتراوح ما بني 2 و3 مليار 

جنيه، مؤكدة أن القرار ما زال في 
مرحلة املناقشات.

يشار إلى أن سي أي كابيتال 
القابضة لالستثمارات املالية، سجلت 
صافي ربح بلغ 520.01 مليون جنيه 
منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 

2022، مقابل أرباح بلغت 1.22 
مليار جنيه خالل الفترة نفسها من 

العام املاضي، مع األخذ في االعتبار 
حقوق األقلية.

وارتفعت أرباح أصحاب حقوق 
ملكية الشركة األم خالل الفترة 

إلى 485.69 مليون جنيه بنهاية 
سبتمبر، مقابل 412.31 مليون 

جنيه خالل الفترة نفسها من العام 
املاضي.

قرر مجلس إدارة شركة األهرام 
للطباعة والتغليف، تجزئة القيمة 

االسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 
جنيه واحد، وذلك بعد موافقة الرقابة 

املالية على التجزئة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة 
املصرية، أن مبررات التجزئة تمثلت 

في زيادة عدد األسهم الحالية، 
وزيادة عدد املساهمني من خالل 
مخاطبة شريحة من املستثمرين 

الذي يحبذون التعامل على األسهم 
منخفضة السعر لتوسيع قاعدة 

امللكية لزيادة معدالت التداول.
كما تهدف التجرئة إلى زيادة درجة 
سيولة األسهم عن طريق مضاعفة 
عدد األسهم املتاحة، وزيادة كفاءة 

أداء السهم، وكذلك تهدف إلى توسيع 
قاعدة املستثمرين خصوصًا أن 
الشركة بصدد زيادة رأسمالها.

داليا احمد

ف���ي إطار متابع���ة خطة الحكوم���ة لتعزيز 
االستثمارات في سوق األوراق املالية، عبر 
صياغة رؤي���ة موحدة من جمي���ع الجهات 
املعني���ة بش���ئون االس���تثمار ف���ي مصر ، 
عق���د الدكت���ور مصطفى مدبول���ي، رئيس 
مجل���س الوزراء، اجتماعا   بحضور أحمد 
كجوك، نائب وزير املالية للسياسات املالية، 
والدكتور محم���د فريد، رئيس هيئة الرقابة 
املالية، وحس���ام هيبة، الرئي���س التنفيذي 
للهيئة العامة لالس���تثمار واملناطق الحرة، 
ورامي الدكاني، رئيس البورصة املصرية، 
وسالي رفعت، وكيل محافظ البنك املركزي، 
وأيمن س���ليمان، املدير التنفيذي لصندوق 
مصر السيادي، وعبداهلل اإلبياري، رئيس 
قطاع االستثمار بصندوق مصر السيادي.

االجتم���اع  ال���وزراء  رئي���س  واس���تهل   
باإلش���ارة إلى أن الحكومة مس���تمرة في 
تنس���يق الجهود من أجل ج���ذب مزيد من 
البورص���ة املصرية،  إل���ى  االس���تثمارات 
مؤكدا أن “جهودنا خ���الل الفترة الحالية 
تترك���ز عل���ى إع���داد رؤية مش���تركة ذات 
أهداف محددة لتعزيز االستثمار في سوق 
األوراق املالي���ة، بمش���اركة جميع الجهات 

املعنية بشئون االستثمار في مصر«. 
 وقال السفير نادر سعد، املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن االجتماع 
تطرق إل���ى ض���رورة البناء عل���ى النتائج 
اإليجابية الت���ي حققتها البورصة املصرية 
خالل الفترة املاضية، مؤكدا أن هذا هو ما 
تس���تهدفه جميع الجهات الحكومية املعنية 
بملف االس���تثمار والتي تعمل بالتنس���يق 
مع البنك املرك���زي، حيث تعمل جميعا في 
تنس���يق تام من أجل تحقيق املس���تهدفات 
الخاص���ة بزي���ادة قيم الت���داوالت ودخول 

مستثمرين جدد للسوق. 
 وأش���ار “س���عد” إلى أن االجتماع شهد 
استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة 
املصرية املُقررة الش���هر املقبل والتي تأتي 
استكمااًل لبرنامج الجوالت الخارجية التي 
بدأت في أكتوبر املاضي؛ للتعرف على أهم 
معوقات استثمار األفراد واملؤسسات غير 
املصرية لالس���تثمار في الس���وق املصرية 
خاصة بعد األداء القياس���ي للسوق خالل 
النص���ف الثاني من العام املاضي وخاصة 
بع���د اتخ���اذ الحكومة املصري���ة عددا من 
بتحرير  الخاص���ة  االقتصادية  الق���رارات 
سعر الصرف وإعالن االتفاق مع صندوق 

النقد الدولي في 27 أكتوبر 2022.
مؤشرات 

وكانت  البورصة املصرية،  أنهت تعامالت   
آخر جلس���ات األسبوع  املاضي ، بارتفاع 
جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء 
من املتعامل���ني املصريني والعرب، وس���ط 
تداوالت مرتفعة، وربح رأس املال السوقي 
19 مليار جنيه ليغلق عند مس���توى 1.82 

تريليون جنيه.
 وارتفع مؤش���ر “إيجي إكس 30” بنسبة 
2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، 
وصعد مؤش���ر “إيجي إكس 50” بنس���بة 
2.05% ليغلق عند مس���توى 2924 نقطة، 
وقف���ز مؤش���ر “إيج���ي إك���س 30 محدد 
األوزان” بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 
20120 نقطة، وزاد مؤش���ر “إيجي إكس 
30 للعائ���د الكلي” بنس���بة 2.13% ليغلق 

عند مستوى 6911 نقطة.
كم���ا ارتفع مؤش���ر الش���ركات الصغيرة 
واملتوس���طة “إيج���ي إكس 70 متس���اوي 
األوزان” بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 
3031 نقطة، وصعد مؤش���ر “إيجي إكس 
100 متس���اوي األوزان” بنس���بة %1.71 

ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.
وارتفع املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية 
“إيج���ى إكس 30” بنس���بة 4.51% ليغلق 
عن���د مس���توى 16791.11 نقط���ة، خالل 
جلس���ات األس���بوع املنتهى، رابع أسبوع 
ف���ى عام 2023، وصعد مؤش���ر األس���هم 
الصغي���رة واملتوس���طة “إيج���ى إكس 70 
متس���اوى األوزان”، بنسبة 1.14% ليغلق 
عن���د مس���توى 3031.99 نقطة، وس���جل 
مؤش���ر “إيج���ى إك���س 100 متس���اوى 
األوزان” صع���وًدا بنح���و 1.67% ليغل���ق 
عن���د مس���توى 4534.20 نقطة، وس���جل 
مؤش���ر “إيجى إك���س 30 محدد األوزان” 
صعوًدا بنحو 3.16% ليغلق عند مس���توى 
20120.51 نقط���ة، فيم���ا تراجع مؤش���ر 
تميز بنس���بة 0.48% ليغلق عند مس���توى 

3525.53 نقطة.
 ورب���ح رأس امل���ال الس���وقى للبورص���ة 
املصرية، نح���و 29.3 ملي���ار جنيه خالل 
جلس���ات األس���بوع املنته���ى، ليغلق عند 
مس���توى 1082.2 تريليون جنيه، بنس���بة 
نم���و 2.8%، وصعد رأس املال الس���وقي 
للمؤشر الرئيسى من 692 مليار جنيه إلى 

713.7 ملي���ار جنيه، بنس���بة نمو %3.1، 
وزاد رأس املال ملؤش���ر األسهم الصغيرة 
واملتوس���طة من 190.2 ملي���ار جنيه إلى 

197.1 مليار جنيه بنسبة نمو %3.7 .
 كما ارتفع رأس املال ملؤشر األوسع نطاًقا 
من 882.2 مليار جنيه إلى 910.8 مليار 
جنيه بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس املال 
السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه 

إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو %0.7 .
 وبالنس���بة للتداول تراج���ع إجمالى قيمة 
الت���داول بالبورصة املصري���ة إلى 12.8 
ملي���ار جنيه خالل األس���بوع املنتهى، في 
حني بلغت كمية التداول نحو 2.524 مليار 
ورق���ة منفذة على 299 أل���ف عملية، وذلك 
مقارن���ة بإجمالي قيمة ت���داول قدرها 17 
مليار جنيه، وكمي���ة التداول بلغت 3.787 
مليار ورق���ة منفذة عل���ى 425 ألف عملية 

خالل األسبوع املاضي.
 أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول 
ب���ه نح���و 5.9 مليون جني���ه، وبلغت كمية 
التداول 19.5 مليون ورقة منفذة على 772 
عملية خالل األسبوع املنتهى، واستحوذت 
األس���هم على 75.71% م���ن إجمالي قيمة 
الت���داول داخل املقص���ورة، فى حني مثلت 
قيمة التداول للس���ندات نح���و %24.29، 
وفًقا للتقرير األسبوعي للبورصة املصرية.

 ووزع���ت إجمالي���ات التداول للش���ركات 
املدرجة فى مؤش���رات البورصة بني 6.7 
مليار جنيه باملؤش���ر الرئيس���ي للبورصة 
بحجم ت���داول 898.5 ملي���ون ورقة مالية 
منفذة، وع���دد عمليات 151.2 ألف عملية، 
وبلغت قيمة الت���داول ب�”إيجى إكس 70” 
نحو 2.3 ملي���ار جنيه، بحجم تداول 1.2 
ملي���ار ورقة مالية منفذة من خالل 104.1 
ألف عملية، وبلغ���ت قيمة التداول ب�”إيجى 
إكس 100” نح���و 9 مليارات جنيه بحجم 
ت���داول 2.1 مليار ورقة مالي���ة منفذة من 

خالل 255.2 ألف عملية.
وج���اء االرتفاع  في  مؤش���رات البورصة 
املصرية بنهاية تعامالت   األربعاء املاضي  
- خت���ام تعام���الت األس���بوع -  ليس���جل  
مس���توى تاريخ���ي جديد أعلى مس���توى 
من���ذ مايو 2018، بدعم مش���تريات العرب 

واألجانب.
 وعل���ى صعي���د تعام���الت املس���تثمرين، 
اتجه���ت تعام���الت األجانب نحو الش���راء 
مسجلني صافيًا بلغ 151.02 مليون جنيه 
، واتجهت تعامالت املستثمرين العرب في 
األس���هم إلى الشراء، مسجلني صافيًا بلغ 
نح���و 132.44 مليون جنيه ، فيما اتجهت 
تعامالت املصريني إلى البيع في األس���هم، 
مسجلني صافيًا بلغ 283.47 مليون جنيه.

أعلى 10 شركات تداوال
وتص���در س���هم “البنك التج���ارى الدولى 
)مصر(” قائمة أعلى 10 شركات من حيث 
قيمة التداول فى سوق “داخل املقصورة” 

بالبورص���ة، بحجم ت���داول بلغ 26.1 
ملي���ون ورق���ة، وبقيم���ة ت���داول 

1.3 ملي���ار جنيه، يليه س���هم 
“املجموع���ة املالي���ة هيرمي���س 
بحجم ت���داول بلغ  القابض���ة” 
38.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 

718.3 مليون جنيه.
الثالث  املركز  وجاء فى 

الجدي���دة  “مص���ر 
والتعمير”  لإلسكان 
ت���داول  بحج���م 

بل���غ 42.4 ملي���ون ورق���ة منف���ذة، وقيمة 
ت���داول 485.5 ملي���ون جني���ه، ثم “فوري 
لتكنولوجيا البنوك واملدفوعات اإللكترونية” 
بحج���م تداول 72.3 ملي���ون ورقة، وبقيمة 
ت���داول 477.5 ملي���ون جنيه، ث���م “مدينة 
نصر لإلس���كان والتعمي���ر” بحجم تداول 
94.6 مليون ورق���ة، وقيمة تداول 361.9 
ملي���ون جنيه، وذلك وفًق���ا لتقرير البورصة 

األسبوعى.
وفى املركز الس���ادس “بالم هيلز للتعمير” 
بحجم ت���داول بلغ 146 مليون ورقة منفذة، 
وقيم���ة تداول بلغ���ت 331.2 مليون جنيه، 
ثم “الش���مس لإلس���كان والتعمير” بحجم 
ت���داول 28.7 مليون ورقة منف���ذة، وقيمة 
ت���داول 232.8 مليون جنيه، ثم “س���يدي 
بحجم  للبتروكيماويات-س���يدبك”،  كري���ر 
ت���داول 14.2 مليون ورقة منف���ذة، وقيمة 
ت���داول 232.3 مليون جني���ه، وفى املركز 
التاس���ع “أبو قير لألس���مدة والصناعات 
الكيماوية”، بحجم تداول 5.2 مليون ورقة 
منفذة، وقيمة ت���داول 224.1 مليون جنيه، 
وجاءت ف���ى املركز األخير “اإلس���كندرية 
للزيوت املعدنية-أم���وك”، بحجم تداول بلغ 
26.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 

200.2 مليون جنيه.
صعود 13 قطاًعا بالبورصة

وصعد 13 قطاًعا بالبورصة على رأس���ها 
البنوك بنسبة 8.3%، أعقبه قطاع العقارات 
بنس���بة 3.3%، يليه قطاع الخدمات املالية 
غير املصرفية بنسبة 3.1%، وصعد قطاعي 
الخدمات واملنتجات الصناعية والسيارات، 
واملنسوجات والسلع املعمرة بنسبة %2.8، 
وقف���ز قط���اع الس���ياحة والترفيه بنس���بة 
2.5%، وزاد قط���اع االتص���االت واإلعالم 

وتكنولوجيا املعلومات بنسبة %1.2.
كم���ا ارتفع قطاع���ا الخدم���ات التعليمية، 
والرعاي���ة الصحي���ة واألدوية بنس���بة %1، 
ث���م قطاعا األغذي���ة واملش���روبات والتبغ، 
واملقاوالت واإلنش���اءات الهندس���ية بنسبة 
0.8%، وأخيًرا قطاعي التجارة واملوزعون، 
وال���ورق وم���واد التعبئة والتغليف بنس���بة 
0.7%، فيم���ا تراجعت قطاع���ات خدمات 
النقل والشحن، واملوارد األساسية، ومواد 
البناء بنس���بة 4.1%، 3.7%، 1.3%، على 

التوالي.
خبراء يتوقعون استمرار

 األداء الجيد
توقع خبراء س���وق املال، أن يستمر األداء 
الجيد، في ظل جذب السوق أموااًل جديدة 
من املستثمرين املحليني واألجانب والعرب.

وي���رى املحلل���ون أن اس���تقرار املؤش���ر 
الرئيس���ي EGX30 ف���وق 16500 نقطة 
األس���بوع املاضي يدفع به نحو املزيد من 

الصعود.
وقالت دع���اء زيدان، خبير أس���واق املال، 
إن السوق س���تواصل الصعود، بدعم من 
التحركات اإليجابية لس���هم البنك التجاري 
الدولي املس���تحوذ على أعلى وزن نسبي 

باملؤشر الثالثيني.
الس���وق  أن  زي���دان،  وأضاف���ت 
تش���هد توازًن���ا حالًيا ف���ي تعامالت 
والثالثين���ي،  الس���بعيني،  املؤش���رين 
الفت���ة إلى تس���جيل نس���بة 
األس���هم  م���ن  كبي���رة 
تصحيحية،  ح���ركات 
وم���ن بينه���ا قط���اع 
ي���ات،  و لبتروكيما ا

واإلس���كان، مؤكدة أن السوق تشهد دفعة 
إيجابية م���ن ارتفاع���ات التعام���الت إلى 
مس���تويات غير مس���بوقة بلغت 4 مليارات 

جنيه.
وقال حس���ام عيد، محلل أسواق املال، إن 
السوق تتأهب الختراق مستوى عالية خالل 
الفترة الحالية، مؤكًدا، أن تحركات السوق 
س���تكون مدعوم���ة بمواصلة املؤسس���ات 
العربية واملحلية حركتها الشرائية بالسوق.

وأشار عيد، إلى أن القطاعات األفضل أداًء 
بالس���وق حالًيا هي البنوك والعقارات، في 
ظل ق���وة األول مالًي���ا، وارتفاعات العوائد 

املنخفضة املخاطر، ومتانة أصول الثاني.
وقال مصطف���ى رأفت، محلل فني، إن أداء 
مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30، 
شهد تحس���نا خالل جلسة مطلع األسبوع 
املاضي، رغم أن جلس���ة يوم األحد، عادة 
ما تش���هد تراجع في إقبال األجانب كونها 
عطل���ة أس���بوعية، بع���دد م���ن البورصات 
أداء  توقع���ات  أن  موضًح���ا  األجنبي���ة، 
البورصة إيجابية على املستويات القصيرة 
واملتوس���طة والطويلة، وكذلك على املستوى 

القصير جًدا.
وفيم���ا يخص أس���هم مؤش���ر الش���ركات 
الصغي���رة واملتوس���طة إيج���ي إكس 70، 
أوض���ح أنها أخ���ذت خط���وة اس���تباقية 
بالصع���ود مؤخ���ًرا، بينما ينتظر الس���وق 
تأكيد تحركات املؤش���ر الرئيسي بما يدعم 
صعود املؤشر السبعيني، أو دخوله مراحل 

جني أرباح.
من ناحي���ة أخري ،  ق���ال العضو املنتدب 
املالي���ة،  لت���داول األوراق  بل���وم  بش���ركة 
محم���د فتح اهلل، ف���ي  تصريحات له  إن 
نجاح برنام���ج الطروح���ات الحكومية في 
البورص���ة املصرية مرتبط بص���ورة كبيرة 
بتوافر الس���يولة والتقييم ونوعية الشركات 

واألسهم املقرر طرحها.
وأوض���ح فت���ح اهلل، أنه يج���ب أن يكون 
تقييم أس���عار طروحات األس���هم مناسب 
وجاذب للمس���تثمرين، قائ���ال :”نطالب أن 
يكون الطرح بسعر أقل من التقييم إلنجاح 
الطروحات«  ، مضيف���ا : نطالب أن تكون 
الش���ركات املطروحة جاذبة للمس���تثمرين 
لع���ودة االلتفاف ح���ول البورصة املصرية، 
وجذب فئات وش���رائح جديدة لالس���تثمار 
في س���وق األوراق املالية ونج���اح برنامج 

الطروحات .
 وأضاف أن البورصة املصرية تشهد حاليًا 
جني أرباح من قبل املستثمرين األفراد في 
إطار عمليات تصحيح للسوق، ولكن توافر 
السيولة يعطي طمأنينة بأن الصعود واألداء 
اإليجابي مس���تمر ، موضحا أن  اإلعالن 
عن قرب إيقاف ش���هادات ال����25% والتي 
جمعت ما يف���وق ال� 300 مليار في الثالث 
بنوك )األهلي ومصر والقاهرة( س���يعطي 
انتعاشه جديدة للبورصة املصرية، وأيضا 
عند اس���ترداد قيمة الش���هادات في نهاية 
فترة االستحقاق ستنعكس بصورة إيجابية 

على السوق.
وأشار إلى أن وقف الدولرة يتضمن حزمة 
إجراءات، ومنها شهادات الفائدة املرتفعة، 
والتي س���اهم طرحها في الحد من الدولرة 
نوعًا ما حيث ش���هدنا اس���تقرارا للصرف 
في األيام التالي���ة لطرحها، ولكن األزمة لم 
تنته ، وتابع: “انته���اء أزمة الدولرة مرتبط 
بوجود اس���تثمارات أجنبية مباشرة وغير 

مباشرة ملصر« .
وفيما يتعلق بصفقات االستحواذ، قال فتح 
اهلل، إن���ه من املتوقع إعادة تقييم لصفقات 
االس���تحواذ بعد التراجعات التي شهدها 
الجنيه، نظرًا للتغيرات في أسعار الخامات 
والتكاليف،  مضيفا :  “يجب إعادة التقييم 

مرة أخرى للوصول إلى السعر العادل”.

رئيس الوزراء  يتفقد جناح البورصة املصرية مبعرض القاهرة الدولي للكتاب
تفق���د رئي���س مجل���س ال���وزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي، يرافقه عدد من الوزراء، 
جن���اح البورصة املصرية خ���الل افتتاحه 
فعاليات الدورة رقم 54 من معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، واملقامة تحت رعاية الرئيس 
عبدالفتاح السيس���ي، خالل الفترة من 26 
يناير وحتى 6 فبراير، تحت ش���عار »على 

اسم مصر – نقرأ- نفكر- نبدع«.
وكان رام���ي الدكان���ي، رئي���س البورصة 
املصري���ة، في اس���تقبال الدكتور مدبولي، 
وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، 
رئي���س الهيئة العامة للرقابة املالية، وأحمد 
عبدالرحمن، نائب رئيس الهيئة، ولفيف من 

قيادات الهيئة والبورصة املصرية.
واس���تعرض الدكاني، أمام رئيس الوزراء 
مس���تهدفات البورص���ة من املش���اركة في 
ال���دورة الجديدة للمع���رض، وكذلك أحدث 
املطبوع���ات التعليمي���ة الت���ي أصدرته���ا 
البورص���ة املصري���ة بمناس���بة فعالي���ات 
مع���رض الكت���اب، وهي سلس���لة مصورة 
أله���م النصائح املالية واالس���تثمارية التي 
يج���ب معرفتها من قبل االف���راد الراغبني 
في االس���تفادة م���ن املنتج���ات واألوراق 
املالية املقيدة بالبورصة املصرية كوس���يلة 

لالستثمار واالدخار.
خ���الل  املصري���ة  البورص���ة  وتع���رض 

مش���اركاتها في الدورة الرابعة والخمسني 
ملع���رض القاهرة الدول���ي للكتاب عدًدا من 
املطبوعات التعليمية التي تناس���ب الفئات 
العمرية واالجتماعي���ة املختلفة من جمهور 
املع���رض م���ن الش���باب والكب���ار، وكذلك 
أصح���اب الهمم ذوي الق���درات الخاصة، 
فيم���ا تق���وم البورص���ة بتنظيم ع���دد من 
املس���ابقات لرواد جن���اح البورصة خالل 
أيام املعرض؛ وذلك بالتعاون مع ش���ركات 
الوساطة وشركات إدارة الصناديق بهدف 
تحفي���ز ورف���ع الوع���ي املالي ل���دى رواد 

املالي���ة  املصطلح���ات  بأه���م  املع���رض 
واالستثمارية.

وفي سياق ذي صلة وعلى هامش فعاليات 
املعرض تق���وم البورص���ة املصرية بتنظيم 
ن���دوة للجمهور ع���ن أساس���يات ومبادئ 
االس���تثمار ف���ي األوراق املالي���ة، وأهمية 
البورص���ة املصري���ة كمنصة لالس���تثمار 
واالدخار لألفراد، وذلك يوم االثنني املوافق 

30 يناير.

 

   ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 

4.51% خالل جلسات األسبوع الماضي .. وخبير :  
اإلعالن عن قرب إيقاف شهادات الـ25%   سيعطي 

انتعاشة  جديدة للبورصة المصرية

وائل خطاب

اسامة املنياوي

أظه���رت املؤش���رات املالي���ة املجمعة لش���ركة 
القاهرة لالس���تثمار والتنمية العقارية، خالل 
الربع األول من الع���ام املالي الجاري، ارتفاع 
أرباح الشركة بنسبة 12% على أساس سنوي.
وأوضح���ت الش���ركة، ف���ي بي���ان للبورص���ة 
املصرية، أنها حقق���ت أرباًحا بلغت 112.15 
ملي���ون جنيه خ���الل الفترة من س���بتمبر إلى 
نوفمب���ر 2022، مقابل أرب���اح بلغت 100.3 
مليون جنيه في الفترة املقارنة من العام املالي 
املاضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة األم من األرباح 
خالل الربع األول نحو 107.24 مليون جنيه، 
مقاب���ل 99.58 ملي���ون جني���ه خ���الل الفترة 
املقارن���ة من 2021، بينما س���جلت الحصص 
غير املس���يطرة نحو 4.91 مليون جنيه، مقابل 
787.21 أل���ف جنيه خ���الل الربع املقارن من 

.2021
وزادت إيرادات الش���ركة خالل الثالثة أشهر 
إل���ى 632.77 مليون جنيه، مقاب���ل إيرادات 
بلغت 430.01 مليون جنيه في الفترة املقارنة 

من العام املالي السابق له.
وعل���ى صعي���د القوائم غير املجمع���ة، حققت 
الش���ركة املس���تقلة خس���ائر بلغ���ت 43.05 

مليون جنيه خالل الربع األول من العام املالي 
الجاري، مقابل خسائر بلغت 1.1 مليون جنيه 

في الفترة املقارنة.
يش���ار إل���ى أن القاهرة لالس���تثمار والتنمية 
العقارية حققت أرباح���ًا بلغت 373.9 مليون 
جني���ه خالل الفت���رة من س���بتمبر 2021 إلى 
أغس���طس 2022، مقاب���ل أرب���اح 330.81 
مليون جنيه في الفترة املقارنة من العام املالي 
املاضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.

وبلغت أرباح مس���اهمي الش���ركة األم خالل 
الع���ام نح���و 370.76 ملي���ون جني���ه، مقابل 
308.57 مليون جنيه خالل العام السابق له، 
فيما س���جلت الحصص غير املسيطرة خالل 
الع���ام نحو 3.13 مليون جنيه، مقابل 22.24 

مليون جنيه خالل العام السابق له.
وزادت إيرادات الش���ركة خ���الل العام املالي 
املاضي إلى 1.71 مليار جنيه، مقابل إيرادات 
بلغت 1.39 مليار جنيه في الفترة املقارنة من 

العام املالي السابق له.
وعن األعمال املستقلة، حققت الشركة أرباحًا 
بلغت 307.47 مليون جنيه خالل العام املالي 
املاضي للشركة، مقابل أرباح بلغت 148.22 

مليون جنيه في الفترة املقارنة.

أرباح »القاهرة لالستثمار« ترتفع إلى
 112.1 مليون جنيه خالل 3 أشهر

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  29  يناير  2023  •  العدد  679

     رئيس الوزراء : مستمرون  في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من االستثمارات إلى 

البورصة   بمشاركة جميع الجهات المعنية بشئون االستثمار في مصر

كشفت املؤشرات املالية املجمعة 
لشركة االسكندرية للزيوت 

املعدنية - أموك، عن النصف 
األول من العام املالي الجاري، 

ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 
146%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان 
للبورصة املصرية، أنها سجلت 

صافي ربح بلغ 1.004 مليار 
جنيه منذ بداية يوليو حتى 
نهاية ديسمبر 2022، مقابل 

407.5 مليون جنيه أرباح خالل 
نفس الفترة من العام املالي 

السابق له.
وارتفعت مبيعات الشركة خالل 

الستة أشهر لتسجل 10.7 
مليار جنيه بنهاية ديسمبر، 
مقابل 7.1 مليار جنيه خالل 
نفس الفترة من العام املالي 

املاضي.

أرباح »أموك«
 تتجاوز مليار جنيه 

خالل النصف األول من 
2023 2022-
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» ألول مرة يف التاريخ«.. 
صادرات املالبس اجلاهزة 

حتقق 2.5 مليار دوالر 

أعل���ن املجلس التصديري للمالبس الجاه���زة ارتفاع صادرات 
القطاع خالل 2022 بنس���بة 22%، لتسجل الصادرات 2.516 
مليار دوالر ألول مرة في تاريخ صادرات القطاع، مقابل 2.063 

مليار دوالر في عام 2021.
وكشف تقرير املجلس التصديري للمالبس أن الواليات املتحدة 

األمريكية تصدرت الدول املستوردة مالبس من مصر بما قيمته 
1.317 ملي���ار دوالر خ���الل 2022، مقابل 1.181 مليار دوالر 
في 2021، بنس���بة ارتفاع 11%، كما حققت الصادرات ألوروبا 
ارتفاًعا بنس���بة 31%، لتس���جل 50٤ ماليني دوالر، مقابل 386 

مليون دوالر.

عقد أحمد س���مير، وزير التجارة والصناعة، 
لقاًء موس���ًعا مع رؤساء املجالس التصديرية 
لقطاعات الهندس���ية والكيماوية ومواد البناء 
والغذائية والحاصالت الزراعية؛ لبحث رؤى 
وخط���ط عمل ه���ذه املجالس الهادف���ة لزيادة 
الصادرات املصرية واالستفادة من املقومات 
واالمكان���ات االقتصادية الكبيرة ملصر، وذلك 
في إطار التوجهات الحالي���ة للدولة املصرية 
لزي���ادة الص���ادرات الى 100 ملي���ار دوالر 
س���نوًيا، ش���ارك في اللقاء الوزي���ر مفوض 
تجاري يحي���ى الواثق باهلل رئي���س التمثيل 

التجاري.
وق���ال الوزي���ر إن اللقاء اس���تعرض إمكانية 
ف���ي  التصديري���ة  املجال���س  مش���اركة 
االس���تراتيجية الت���ي تعدها ال���وزارة حالًيا 
للنه���وض بالصناع���ة الوطني���ة بالتعاون مع 
مختل���ف الجه���ات املعنية والبن���ك والدولي؛ 
بهدف زيادة مع���دل النمو الصناعي، وزيادة 
نصيب الصناعة من الناتج املحلي اإلجمالي 
وزي���ادة معدل نم���و الص���ادرات الصناعية، 
وذلك من أجل تحقيق الهدف املنش���ود للدولة 
املصرية املتمثل ف���ي تحقيق صادرات بنحو 

100 مليار دوالر.
وأوضح سمير، أنه تم تكليف املكاتب التجارية 
املصري���ة في بع���ض الدول بعمل دراس���ات 
بش���أن األوضاع االقتصادية واإلنتاجية في 

هذه ال���دول في ظل الظ���روف التي فرضتها 
األزمة الروسية األوكرانية والتي دفعت بعض 
املصان���ع إلى إيقاف إنتاجها نظرًا لعدم توفر 
الطاق���ة الالزمة للعمل، مش���يًرا إلى أن هذا 
األم���ر يمثل فرصة ذهبية ملص���ر إذا نجحت 
في جذب بع���ض هذه املصانع إلى الس���وق 
املصري خ���الل املرحلة املقبلة، وهو ما يمكن 
القي���ام به من خالل مجتمع األعمال املصري 
باالستعانة باملعلومات التي ستوفرها الوزارة 

من خالل مكاتبها بالخارج.
وأش���ار إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لتعظيم 
االستفادة من برنامج جسور التجارة العربية 
اإلفريقي���ة الذي تنفذه ال���وزارة بالتعاون مع 
املؤسسة الدولية اإلس���المية لتمويل التجارة 
ويس���تهدف تعزيز قدرة املصدرين الحاليني 
وخل���ق جيل من املصدرين الجدد وتش���جيع 
تطوير منتجات تصديرية جديدة فى األسواق 
الحالية وأس���واق جديدة واعدة في إفريقيا، 
مشيًرا إلى أن الش���ركات املصرية املصدرة 
يمكنه���ا إقامة مع���ارض له���ا أو مخازن أو 
مراكز لوجس���تية لتعزيز تواجدها باألسواق 
اإلفريقية وذلك بالتنسيق والتعاون مع املكاتب 
التجاري���ة املصرية في إفريقيا والبالغ عددها 

11 مكتًبا.

كش���ف الدكتور ماجد ج���ورج، رئيس املجلس 
التصديري للصناعات الطبية واألدوية، ارتفاع 
ص���ادرات األدوي���ة ومس���تحضرات التجميل 
واملس���تلزمات الطبية خالل عام 2022 بنسبة 
38.8%، لتس���جل 968 ملي���ون دوالر، مقابل 

697 مليون دوالر في 2021.
وأوضح جورج، أن صادرات القطاع ش���هدت 
تطورا كبيرا خالل الس���نوات الثالث املاضية 
محققة ارتفاًعا بلغت نسبته 200%، قياًسا على 
صادرات 2019 قب���ل جائحة فيروس كورونا، 
مش���يًرا إلى أن الطل���ب املتنامى على منتجات 
القطاع خالل فترة انتش���ار في���روس كورونا 
ساهمت بش���كل واضح فى زيادة الصادرات 

الخارجية.
وع���ن مس���تهدفات الصادرات خ���الل 2023 
كش���ف رئيس املجلس التصديرى للصناعات 
الطبية أن املجلس يس���تهدف زيادة صادرات 
القط���اع بنس���بة ال تقل ع���ن 30%، مؤكدًا أن 
النتائ���ج اإليجابي���ة املحقق���ة فى ع���ام 2020 
و2021 و2022 تؤك���د قدرات الصادرات على 

الوصول باملستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم 
الظروف العاملية.

وأضاف  أن الس���وق اإلفريقية واعدة بالنسبة 
ملنتجات القط���اع خ���الل 2023، إال أن هناك 
عوائ���ق يجب التعامل معه���ا، منها عدم توافر 
بنوك تعطى تس���هيالت ائتمانية للمس���توردين 
وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 
٤ ش���هور من املصدر حتى املستورد، كاشًفا 
عن اس���تراتيجية لزيادة الصادرات للس���وق 
اإلفريقية ترتكز على إنشاء 6 مراكز لوجستية 
ف���ى عدد م���ن دول إفريقيا »كيني���ا- املغرب- 

موريشيوس- نيجيريا- وزامبيا -الجزائر«.
وكش���ف ج���ورج، عن مقت���رح لدع���م املراكز 
اللوجس���تية على غرار الدعم املقدم للشركات 
املش���اركة ف���ي املع���ارض الخارجي���ة، بحيث 
يتم تعي���ني مندوب محلي باملركز اللوجس���تي 
يق���وم بالتواصل مع تجار الجمل���ة في الدول 
املس���توردة، األمر الذي يحقق فاعلية أكبر في 
عقد الصفقات، ويجري مناقش���ة هذا املقترح 

مع وزارة التجارة والصناعة.

زار وف���د هيئ���ة التع���اون الدول���ى الياباني���ة 
أصح���اب املش���روعات الصغيرة  »الجايكا« 
م���ن عمالء جهاز تنمية املش���روعات الصغيرة 
في القاهرة وعدد م���ن املحافظات؛ لبحث دعم 
بع���ض مراك���ز تطويراملش���روعات الصغيرة 

التابعة للجهاز.
كم���ا زارالوفد خ���الل تواج���ده بالقاهرة فرع 
الجهاز بالقاهرة والتجمع اإلنتاجي بالفسطاط 
»قري���ة الفواخي���ر«، وع���دد من املش���روعات 
الصناعي���ة بمدينة ب���در، والتجم���ع اإلنتاجي 
لصناعة العس���ل األس���ود والج���ن في ملوي 
باملنيا، ومجمع مرغم الصناعي باإلس���كندرية، 
تطويراملش���روعات  عل���ى خدم���ات  للتع���رف 
خاص���ة الخدم���ات غيراملالي���ة والفني���ة التي 
يقدمه���ا الجهازومدى مس���اهمتها في نموتلك 

املشروعات والتوسع فيها.
على صعيد متصل، اس���تقبل باس���ل رحمي، 
الرئيس التنفيذي لجهازتنمية املشروعات وفًدا 
م���ن الهيئة بمق���ر الجهاز؛ لبحث س���بل تبادل 

الخبرات مع الجانب الياباني لتطويرالخدمات 
الفنية الالزمة لنمواملشروعات خاصة اإلنتاجية 
منها وكذلك الصناعية املستهدفة من الدولة في 

إطارالتعاون بني الجهازوالهيئة اليابانية.
وأك���د رحمي، خالل لقائه م���ع الوفد الياباني 
أهمي���ة التع���اون واالس���تفادة م���ن الخبرات 
اليابانية في تقدي���م خدمات من خالل الجهاز 
تعمل على رفع إنتاجية وتنافس���ية املشروعات 
الصغيرة خاص���ة التي تعمل ف���ي القطاعات 

اإلنتاجية الواعدة.
وأوض���ح أن مش���روع التع���اون م���ع الهيئة 
الياباني���ة سيس���اهم ف���ي تحس���ني خدمات 
تطويراملش���روعات الت���ي يقدمه���ا الجهازما 
يعمل على تحسني أداء وتنافسية املشروعات 
الصغيرة بش���كل مباش���ر، خاص���ة في ظل 
وجود الحوافزواملزاي���ا الواردة بقانون تنمية 

املشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 .

خالل لقائه مع رؤساء المجالس التصديرية

وزير التجارة : تكليف املكاتب التجارية اخلارجية 
بإعداد دراسات تفصيلية لزيادة معدالت التصدير

 

أ.ش.أ
قال مس���ؤول إدارة نظم املعلومات باملجلس التصديري 
للحاصالت الزراعية محمود فتحي، إن صادرات القطاع 
إلى البرازيل شهدت نمًوا ملحوًظا خالل املواسم الثالث 
الس���ابقة؛ حيث تم تصدير 26 ألف طن، بقيمة بلغت 26 

مليون دوالر.
جاء ذلك خالل الن���دوة التي ينظمها املجلس التصديري 
للحاص���الت الزراعية، تحت عن���وان )تعزيز صادراتنا 
الزراعية والتعرف على الفرص املتاحة بسوق البرازيل(، 
الت���ي يتم تنفيذها بالتعاون مع مكت���ب التمثيل التجاري 

البرازيل.
وأض���اف أن حج���م ص���ادرات الحاص���الت الزراعية 
املصرية إلى البرازيل ارتفع خالل موسم 2021/ 2022 
بنس���بة 109% ليس���جل 15 ألف طن مقابل 7 آالف طن 
في موس���م 2022/2021، موضًح���ا أن قيمة صادرات 
الحاصالت الزراعية إلى البرازيل شهدت ارتفاًعا بنسبة 
5٤% خالل موسم 2021/2022، لتبلغ 12 مليون دوالر 

مقابل 8 ماليني دوالر خالل موسم 2020/2021.

ش���ارك الدكتور علي املصيلح���ي، في الجلس���ة الختامية 
 للمنتدى الدولي لألغذي���ة والزراعة في برلني، والذي انعقد 
خ���الل الفترة م���ن 18 إلى 22 يناي���ر 2023، بحضور 70 

وزيًرا على مستوى دول العالم. 
وصدرت مجموعة من التوصيات الختامية التي انتهى إليها 

املنتدى الدولي لألغذية، ومن هذه التوصيات:
 أوال: تصميم ووضع أنظمة غذائية خالية من األزمات، يكون 
الهدف األساسي منها تطوير أنظمة غذائية مقاومة لألزمات 
مس���تدامة ومرنة،  على أن تشمل تأمني األسس االقتصادية 
للزراع���ة وظروف عم���ل مالئم���ة،  وخاصة ض���رورة دعم 
املزارع التي تديرها العائالت والنساء والشباب  وأصحاب 
الحي���ازات الزراعية الصغي���رة والش���ركات واملجموعات 

الصغيرة  والضعيفة.
وتعتمد األفكار الرئيس���ية لهذه النظم على الحد من إهدار 
الغذاء  والتج���ارة القائمة على األس���س االقتصادية ودعم 
سالس���ل اإلمداد املس���تدامة،  مع تعزيز الزراعة اإلقليمية، 

والتي تتوافق مع املواقع الزراعية لتعزيز التنوع.
ثانًيا: تعزيز أنظمة غذائية صديقة للمناخ، إضافة إلى تلبية 
اله���دف العاملي بخفض درجة ح���رارة الكوكب 1.5 درجة 
  cop27   مئوية، ودع���م توصيات وأه���داف مؤتمر املن���اخ 
للزراعة والطاقة  الخض���راء، وتقليل االنبعاثات واالحتباس 
الح���راري، من خالل أنظمة اإلدارة  املس���تدامة لألس���مدة 
الزراعية واإلنتاج الحيوان���ي، لتعزيز تكيف أنظمة  الزراعة 
الحديثة مع التغيرات املناخية، فضال عن تقليل اس���تهالك 

الطاقة في القطاع  الزراعي.

 

نظم املجلس التصديري للصناعات الكيماوية واألس���مدة، 
برئاس���ة خال���د أبوامل���كارم، وبالتعاون مع مكت���ب التمثيل 
التج���اري املص���ري بنيروب���ي، وبالتنس���يق م���ع املجلس 
التصدي���ري ملواد البن���اء والحراري���ات والس���لع املعدنية 
 Wood Bridge« والتش���ييد والبن���اء، زي���ارة لش���ركة
group LTD« الكيني���ة، الت���ي أبدت رغبته���ا في تدبير 
احتياجاتها من مواد البن���اء واملناديل الورقية، وحفاضات 

األطفال، والفوط الصحية، واملنظفات من مصر.
وقال محمد مجي���د، املدير التنفيذي للمجلس، إنه تم إعداد 
برنامج اجتماعات ثنائية وزيارات ميدانية لنحو 12 مصنًعا 
وترتي���ب عدد من االجتماعات الثنائية لعدد من الش���ركات 
املصري���ة بناء عل���ى رغبة الجانب الكين���ي ممثل في املدير 
العام للش���ركة »»papa Peter's Gichana والذي قام 
بهذه الزيارات واللقاءات خالل الفترة من 22 إلى 26 يناير 
الجاري؛ وذلك لتوريد احتياجات مش���روعات الش���ركة في 

نيروبي.
وأوضح أن هذه اللقاءات أسفرت عن مجموعة من االتفاقات 
مع عدد من الش���ركات على توريد عدد من املنتجات املشار 

إليها سابًقا.

»بمشاركة وزير التموين«..

 املنتدى الدولي لألغذية والزراعة
فى برلني يختتم أعماله بحزمة توصيات 

بمشاركة وزير التموين«..

داليا احمد

 »تصديري الصناعات الطبية«: 38.8% زيادة فى صادرات 
القطاع لتسجل 968 مليون دوالر بـ2022

»تنمية املشروعات« يتعاون مع »اجلايكا« لتطوير 
املشروعات الصغيرة يف مصر

اسالم عبدالفتاح

»احلاصالت الزراعية«: تصدير 26 ألف طن 
بقيمة 26 مليون دوالر خالل 3 مواسم

»التصديري للصناعات الكيماوية« ينظم 
زيارة لكينيا لزيادة الصادرات

»التمثيل التجاري«: ارتفاع صادرات مصر إلى 
البرازيل لـ650 مليون دوالر خالل 2022

قال���ت الوزي���ر املف���وض رئي���س املكتب 
التج���اري بس���اوباولو نش���وى بكر، إن 
التج���ارة البينية والبرازيل ش���هدت قفزة 
بع���د تفعي���ل اتفاقية التج���ارة الحرة بني 
امليركيس���ور)األورجواي- وتجمع  مصر 
البرازيل-باراجواي-األرجنتني( بأكثر من 

.%500
ج���اء ذلك خ���الل الن���دوة الت���ي ينظمها 
الزراعية  للحاصالت  التصديري  املجلس 
تحت عنوان )تعزي���ز صادراتنا الزراعية 
والتع���رف عل���ى الفرص املتاحة بس���وق 
البرازيل(، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع 

مكتب التمثيل التجارى البرازيل.
وأضافت أن الصادرات املصرية سجلت 
خالل العام املاضي ارتفاًعا بنسبة %20، 
لتس���جل 650 مليون دوالر مقارنة بنحو 
5٤1 مليون دوالر خالل 2021، مش���يرة 
إلى أن هن���اك بعض أصناف الحاصالت 
الزراعية املصرية التي تدخل إلى السوق 
البرازيلي���ة تتمثل في املوال���ح )البرتقال-

املندرين -العنب-الثوم-التمر(.

وأوضح���ت أن مص���ر تع���د أكب���ر دولة 
مصدرة للبرتقال للسوق البرازيلية، حيث 
تس���تحوذ عل���ى 39% من حج���م وارداته 
بقيم���ة 7.3 ملي���ون دوالر في 2022، في 
مقاب���ل 2.6 ملي���ون دوالر ف���ي 2021، 
متفوقة على أس���بانيا والتي اس���تحوذت 
عل���ى 3٤%، وعلى كال م���ن واألورجواي 
التي اس���تحوذت عل���ى 15%، واألرجنتني 
والتي اس���تحوذت على 9%، والتي ال تعد 
مصر منافسة لهما وذلك الختالف مواسم 
التصدير، كما تفوقت مصر على تش���يلي 
والتي اس���تحوذت على 3% م���ن واردات 

البرتقال إلى البرازيل.
وف���ي نف���س الس���ياق أش���ارت نش���وى 
بكر، إل���ى أن مصر بالرغ���م من دخولها 
حديًثا ف���ي تصدير املندرين)اليوس���في( 
إلى الس���وق البرازيلي���ة، إال أنها احتلت 
املرك���ز الرابع من حيث ال���دول املصدرة 
ف���ي 2021/2022 بقيمة 326.123 ألف 
دوالر، مس���تحوذة عل���ى 5% من إجمالي 

الواردات.

خارطة االستثمار الصناعي فى مصر علي
موعد مع التطوير خالل 2023 

تع���ول الدولة كثيرا علي زي���ادة   االهتمام بالصناعة 
الوطنية، لكونها الس���بيل الوحيد لتعويض االستيراد 
وتوفير إنتاج محلي بأس���عار أفضل من املس���تورد، 
وذلك في خط���وة لتقليل الضغط على العملة الصعبة 
في الب���الد، وكذل���ك إتاح���ة إنتاج وطن���ي في عدة 
قطاعات، وفي هذا اإلطار تدعم الدولة  املش���روعات 
الصناعي���ة الضخمة ، ومنها ما ه���و مرتقب إطالقه  

في 2023،  أو تم إطالقه خالل السنوات األخيرة .
من بني املشروعات املرتقبة ، مشروع مرتبط بصناعة 
إطارات الس���يارات وال���ذي يجرى العم���ل عليه مع 
ش���ركة هيل العاملية إلنتاج 7.5 مليون إطار سيارات 
متنوع سنوًيا مما يعوض 50 % من االستيراد ويكفي 
ويس���د الجزء األكبر من احتياجات السوق املصري، 
واملش���روع الثاني هو تدش���ني أكبر مصن���ع للغزل 
والنس���يج في العال���م حيث تمتلك مص���ر إمكانيات 
ضخمة في صناعة الغزول واملالبس واملفروش���ات، 
وذلك بالعمل على مش���روع تطوير ش���ركات القطن 
والغ���زل والنس���يج وال���ذي يع���د أضخم مش���روع 
اس���تثماري بش���ركات وزارة قطاع األعمال العام إذ 

تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه.
 ه���ذه الخطوات س���بقها طرح 86 نش���اًطا مطلوب 
االس���تثمار والتصني���ع فيها، بهدف تغطية الس���وق 
املحلي، والتوس���ع في تصدي���ر املنتج املصري، كما 
ج���رى تحديث الخريطة االس���تثمارية الصناعية بما 
يخ���دم الصناع���ة املصري���ة، حيث تعتم���د الخريطة 
املحدث���ة  على امل���وارد واملحاجر وامل���كان من حيث 
البع���د أو القرب من الخدمات واحتياجات الس���وق، 
حي���ث يتم اآلن التركي���ز على الصناع���ات الغذائية، 
والدوائية والنس���يجية وكافة الصناع���ات التي توفر 
من فاتورة االس���تيراد والتي تج���اوزت ال� 80 مليار 
دوالر في 2022، إذ ركزت الخريطة االستثمارية على 

السلع االستراتيجية.
الخريطة االس���تثمارية املطروحة ف���ي الوقت الحالي 
بها 1050 قطعة تم اإلعالن عنها أمام املس���تثمرين، 
وتتواج���د في 11 محافظ���ة، وهي على مس���احة 2 
ملي���ون متر مربع، وتزامن م���ع تحديث هذه الخريطة  
القي���ام بتحليل الواردات وتحدي���د 132 بند جمركي 
تتج���اوز قيمتهم االس���تيرادية 20 مليار دوالر والتي 
يجرى العمل على تصنيعها في مصر، وكشف تقرير 
ص���ادر عن الهيئة العامة للتنمي���ة الصناعية، أنه يتم 
تخصيص األراضى للمش���روعات املستهدفة بسعر 
الترفيق فقط، كما يتم ط���رح أراضى بحق االنتفاع، 

ويمكن تمليكها بعد فترة للمستثمرين.
وتس���تعد مصر الفتت���اح أكبر مصنع غزل ونس���يج 
من نوع���ه في العالم خالل األيام املقبلة، بعد االنتهاء 
من���ه بالكامل في النصف الثان���ي من العام املاضي، 
حي���ث تم االنتهاء من مصنع غزل 1 الجديد بش���ركة 
مصر للغزل والنس���يج، وال���ذي يأتي في إطار تنفيذ 
خطة إعادة هيكلة وتطوير الش���ركات التابعة للشركة 
القابض���ة للقطن والغزل والنس���يج، بتكلفة تربو عن 
23 مليار جنيها، كما تم االنتهاء من أعمال تركيبات 
الهيكل الخرس���اني الرئيس���ي للمصن���ع، الذي يعد 
األكبر في العالم؛ إلنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 
طن غزل يومّيًا، أي 10800 طن س���نوًيا، وتم تركيب 
ماكينات ريتر السويس���رية األحدث في العالم داخل 

املصنع على مساحة 62.5 ألف متر.
وأك���د الدكتور مهندس محم���ود عصمت وزير قطاع 
األعم���ال الع���ام، ح���رص الحكومة عل���ى النهوض 
بصناع���ة الغ���زل والنس���يج واملالب���س الجاه���زة، 
باعتبارها أحد أهم الصناع���ات لالقتصاد القومي، 
مشيًرا إلى أهمية االرتقاء بصادرات القطاع ملختلف 
األس���واق اإلقليمية والعاملية خاصة في ظل ما تتمتع 
به املنتجات املصرية من تنافسية كبيرة في األسواق 

الخارجية والسمعة املتميزة للقطن املصري عاملًيا.
وأوضح “عصمت” في تصريحات  سابقة، أن خطة 
النهوض بقط���اع الصناعات النس���يجية في مصر، 
تتضمن كافة مراح���ل اإلنتاج بدًء من زراعة وتجارة 
القط���ن وتطوي���ر املحالج م���روًرا بتحدي���ث مصانع 
الغزل والنس���يج والصباغة والتجهي���ز وصواًل إلى 
املنتج���ات النهائية، الفًتا إلى االهتمام الكبير بعنصر 
التس���ويق وزيادة الصادرات وفتح أس���واق جديدة، 
ومواكب���ة التطور العاملي في أس���اليب البيع الحديث 

واالحترافي.
وأضاف املهندس محمود عصمت أن مشروع تطوير 
شركات القطن والغزل والنسيج يعد أضخم مشروع 
اس���تثماري بش���ركات وزارة قطاع األعمال العام إذ 

تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، مشيًرا إلى أن 
الش���ركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 

التابعة لل���وزارة كانت قد وقعت عقود 
توريد ألحدث املاكينات في صناعة 

الغ���زل والنس���يج م���ن كبرى 
بقيمة  العاملي���ة  الش���ركات 

نح���و 5٤0 مليون يورو، 
ملي���ون   355 منه���ا 
ي���ورو م���ن ش���ركات 
 : مث���ل  سويس���رية 
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وتض���م ش���ركة املحل���ة مصنع 
غزل )1( الجدي���د، والذي يعد أكبر 

مصنع غزل على مس���توى العالم، ويقام 
املصنع على مس���احة حوال���ي 62500 متر 

مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، 
بمتوس���ط طاقة إنتاجية 30 ط���ن / يوميا من الغزول 
الرفيعة والس���ميكة، وتنفذه شركة جاما لإلنشاءات، 
وم���ن املتوق���ع االنتهاء م���ن األعمال اإلنش���ائية في 
النص���ف الثاني م���ن العام الج���اري بإجمالي قيمة 

تعاقدية 780 مليون جنيه.
كم���ا تضم مصن���ع “غ���زل ٤” والذي يت���م تطويره 
على مس���احة 2٤,635، وتم تس���ليم أول شحنة من 
آالت ومعدات الغ���زل الحديثة بعدد 60 حاوية تضم 
ماكينات غزل واردة من ش���ركة ريتر السويس���رية، 
الرائدة عامليا في صناعة آالت الغزل، ومن املقرر أن 
يضم هذا املصنع عدد 71808 مردن غزل كومباكت 

بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آالف طن سنويا.
ويت���م تطوير مصنع »غ���زل 6«، الذي يجري إحالله 
وتجديده على مس���احة 17.7 ألف متر،وبقيمة 216 
مليون جنيه من خالل ش���ركة املقاولني العرب، إلنتاج 
15 ط���ن يوميًا، حي���ث يتم رفع كف���اءة عنبر اإلنتاج 
الحال���ي وإحالله وتجديده ورفع كفاءته، وحفر أنفاق 
جدي���دة للتهوي���ة، وتركيب ش���بكات تبري���د وتكييف 
جديدة، كما قام املحاف���ظ بمتابعة العمل داخل غزل 
2، وحرص على االس���تماع إل���ى العمال واالطمئنان 

على سير العمل.
وهناك مجمع���ات دمياط الصناعية لتصنيع الجينز ، 
ويرج���ع تاريخ التعاقد علي التطوي���ر بها  إلي يوليو 
2021 وتاريخ اس���تالم املش���روع 5 م���ارس 2021 
ومدة التنفيذ من 16 :18 ش���هرا ومساحة املشروع 
103 آالف متر تقريبا وتكلفة املش���روع لإلنش���اءات 

مليار وخمس���مائة ألف جنيه وتصل الي 7 مليارات 
جني���ه باالجهزة واملعدات ،  مس���احة مصنع الغزل 
حوال���ى 17 ألف مت���ر مربع ومصن���ع التحضيرات 
15 أل���ف مت���ر مربع ومصنع النس���يج 16 ألف متر 
مرب���ع ومصنع الصباغ���ة 8 آالف متر مربع ومخزن 
املنس���وجات 2500 مت���ر مربع وأن ع���دد الخوازيق 
التى س���يتم إنشاؤها طبقا للتصميمات 505 خازوق 
ف���ى مصنع التحضيرات و288 خ���ازوق في مصنع 
النسيج و285خزوق فى مصنع الصباغة و6٤ خزوق 

فى مخزن املنسوجات.
توطني صناعة إطارات املركبات املختلفة

ب���دأت الدولة ف���ي تفعي���ل خطوات توط���ني صناعة 
إط���ارات املركب���ات املختلف���ة، في إط���ار توجيهات 
الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، رئي���س الجمهورية، 
لتوطني الصناعة محلًيا وتقليل الفجوة االس���تيرادية؛ 
لضبط امليزان التجاري، الس���يما أنها صناعة هامة 
وضرورية لتوفير اس���تهالك اإلطارات للسوق املحلي 
لي���س هذا فقط، وإنما لتصبح مصر قاعدة تصديرية 
إلفريقيا والشرق األوسط خاصة بعد ارتفاع أسعار 

اإلطارات عاملًيا بشكل ملحوظ .
 الخطة التي تعمل عليها الدولة لتوطني الصناعة تركز 
على القطاع���ات األكثر حيوية وأهمي���ة، ومن ضمن 
املش���روعات الضخمة، توقيع عقد بني الهيئة العربية 
للتصنيع، وش���ركة هيل العاملية، للبدء في الخطوات 
التنفيذية لتدش���ني مش���روع مصنع إنت���اج إطارات 
املركب���ات ب���كل أنواعه���ا، ومنها س���يارات الركوب 
والنقل واألتوبيسات والجرارات الزراعية واملونوريل 
واملع���دات الثقيلة، تحت ش���عار »صنع فى مصر«، 
ينت���ج نحو 7.5 مليون إطار س���نوًيا، وس���بق توقيع 
تلك االتفاقية فى ش���هر أكتوبر 2020، توقيع اتفاقية 
إطاري���ة للتعاون مع الش���ركة القابض���ة للصناعات 
الكيماوية، وتم االتفاق على تأسيس تحالف صناعي 
وطني قوي لصناعة إطارات املركبات من كل األنواع، 
ومنه���ا س���يارات الرك���وب والنقل واألوتوبيس���ات 
والجرارات الزراعية واملعدات الثقيلة وإنشاء مصنع 
إطارات املركبات باملنطقة االقتصادية لقناة السويس 

بالعني السخنة على مساحة ٤50 ألف متر مربع.
بحس���ب بيان سابق حول هذا املش���روع الصناعي 
الضخ���م والذي يعد خطوة عل���ى الطريق الصحيح، 
فإن مش���روع اإلطارات يهدف لتعزيز االس���تثمارات 
املحلي���ة واألجنبي���ة لتصب���ح مصر مرك���زا إقليميا 
لصناعة إطارات السيارات، لتحقيق االكتفاء الذاتي 
للس���وق املصري، طبًقا للمواصف���ات العاملي، وفتح 
أس���واق جديدة للتصدير لل���دول األفريقية والعربية، 
مما ينعك���س باإليجاب على توفي���ر العملة األجنبية 

وتعزيز االقتصاد املصري.
وسيوفر املصنع الجديد واردات بقيمة 2 مليار دوالر 
س���نويا، كما يمكن إنتاج 5 ماليني إطار س���نويا يتم 
زيادته���ا بش���كل تدريجي، وبحس���ب املخطط يضم 
املش���روع 5 أنواع من اإلطارات، منها األتوبيس���ات 
واملع���دات الزراعي���ة والج���رارات واملوتوس���يكالت 
الصغيرة وغيرها، وستتولى الهيئة العربية للتصنيع 
واإلنتاج الحربى تصنيع إطارات س���يارات الركوب 
والنقل معا وهى تمثل أكثر من 80%، وس���يتبقى 
الفئ���ة الصغي���رة التى س���نتعامل معها من 
خالل مصانع النقل والهندس���ة حيث لن 
تحتاج إل���ى تكنولوجيا عالية ويمكننا 
تصنيعه���ا م���ن خالل اس���تقدام 

شريك أجنبى.
الحكومي���ة  الجه���ود 
االس���تعانة  تس���تهدف 
بش���ريك عاملى له خبرة 
إط���ارات  ف���ى تصنيع 
يسهم  بما  الس���يارات 
الصناعة  توط���ني  ف���ى 
عل���ى  االعتم���اد  وع���دم 
االستيراد، خاصة أن مصر 
تمتلك اتفاقي���ات تجارية متنوعة 
مع مختل���ف دول العالم مما يجعل 
التصدي���ر للخارج مفتوح ألي ش���ركة 
عاملي���ة تس���عى للتصنيع ف���ي مصر، حيث 
تكشف بيانات املش���روع، أنه يمكن تصنيع 7 
ماليني إطار مركبة سنويا خالل الفترة املقبلة بشكل 
تدريجي ف���ى مصر، حي���ث تعتبر مصر مس���تورد 
كبير ملاليني اإلطارات س���نوًيا من مختلف اإلطارات 
ل���كل املركب���ات، تصل إل���ى نحو 15 ملي���ون إطار، 
وبالتال���ى، فإن ه���ذا يمثل فرصة للمصن���ع الجديد 
لتوفي���ر اإلط���ارات للس���وق املحل���ى وللتصدير من 
خالل االس���تفادة من االتفاقي���ات العربية واألوروبية 

وتصديها ألوروبا بدون جمارك.
دعم الصناعة والزراعة 

وكان���ت الحكوم���ة أعلنت ب���دء تطبيق مب���ادرة دعم 
الصناع���ة والزراع���ة بداية من األس���بوع املاضي ، 
والتي جاءت في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم 
الصناعة، ملا لها من دور رئيسى فى تنمية االقتصاد 
وتوفي���ر فرص عمل ودف���ع عجلة التصدي���ر وزيادة 
الناتج املحلى اإلجمالى، والتي تعتمد على تحفيز تلك 
القطاع���ات بتوفير تمويالت تصل ل� 150 مليار جنيه 
خالل 5 س���نوات، منها نحو 1٤0 مليار جنيه تمويل 
عمليات رأس املال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل 

شراء السلع الرأسمالية.
 وأك���د املهن���دس مصطفى مدبولي رئي���س الوزراء، 
ف���ي تصريحات س���ابقة، مواصل���ة الحكومة العمل 
على دع���م وتش���جيع القطاعات اإلنتاجي���ة، وتعزيز 
اإلنتاج املحل���ي، من خالل التركي���ز على القطاعات 
ذات األولوية، والس���يما قطاعي الصناعة والزراعة؛ 
من أجل تحقيق املس���تهدفات التنموية واالقتصادية 
للدولة املصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات 

األزمات العاملية.
 بدء تطبيق املبادرة جاء وس���ط ترحيب واسع ، حيث 
أكد محمد املنزالوى وكي���ل لجنة الصناعة والتجارة 
واملش���روعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
بمجل���س الش���يوخ، أن ب���دء الحكومة   ف���ى تطبيق 
املبادرة الجديدة لدعم القطاعات اإلنتاجية “ الصناعة 
والزراعة “سيحقق انطالقة كبيرة لالقتصاد الوطني 
ملواجهة التداعيات الس���لبية والخطيرة لألزمة املالية 

العاملية.
 وأش���اد املنزالوى، بتصريح���ات الدكتور مصطفى 
مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها مواصلة 
الحكوم���ة العم���ل تعزيز اإلنتاج املحل���ي، من خالل 
التركيز على القطاعات ذات األولوية، والسيما قطاعي 
الصناع���ة والزراعة م���ن أجل تحقيق املس���تهدفات 
التنموية واالقتصادية للدولة املصرية، وزيادة قدراتنا 

على مواجهة تداعيات األزمات العاملية.
 وأعلن تأييده ملالمح مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجية 
والتى تتمثل فى خفض أسعار الفائدة على القروض 
املقدم���ة لهذه القطاعات ملس���اعدتها في مواجهة تلك 
التداعي���ات الس���لبية بحيث تكون القيم���ة اإلجمالية 
للمب���ادرة املقترحة، التي تبدأ اعتبارا من االس���بوع 
الحالى وملدة خمس س���نوات، هي نح���و 150 مليار 
جني���ه، منها نح���و 1٤0 مليار جني���ه تمويل عمليات 
رأس املال العام���ل، باإلضافة إلى نحو 10 مليارات 
جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتقديم التمويل 
للش���ركات املنضم���ة للمب���ادرة بواقع س���عر فائدة 
منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في 
سعر الفائدة معتبرًا هذه املبادرة بمثابة أكبر تشجيع 
فى تاريخ مصر لقطاعي الزراعة والصناعة من اجل 
اقامة املزيد من املش���روعات االس���تثمارية الزراعية 
والصناعية الجديدة والتوسع فى املشروعات القائمة 
وذل���ك س���وف يحقق مكاس���ب متع���ددة لالقتصاد 
الوطنى فى مقدمتها توفير مختلف السلع واملنتجات 
الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة االس���تيرادية 

ومضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية.
 وطال���ب املن���زالوى، من مجتمع مس���تثمرى قطاعى 
الزراعة والصناعة اس���تغالل هذه املب���ادرة أفضل 
استغالل، معربًا عن ثقته فى أن هذه املبادرة سيكون 
لها دورها فى مواجهة جميع املش���كالت والتحديات 
الت���ى تواجه رجال االعمال واالس���تثمار فى قطاعى 

الزراعة والصناعة.
قاطرة التنمية 

   النائب السيد جمعة عضو لجنة اإلسكان واإلدارة 
املحلي���ة والنقل بمجلس الش���يوخ، اعتب���ر بدوره أن 
تطبيق مب���ادرة دعم قطاع الصناع���ة والزراعة، يعد 
ترجمة حقيقية لخطوات الدولة في مساندة املستثمر 
وكال من املجتمع الصناع���ي والزراعي، انطالًقا من 
كونها قاطرة التنمية املس���تدامة للبالد، السيما وأن 
الدولة تس���تهدف زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار 
دوالر، ه���و م���ا يعزز من ق���درات املصانع في زيادة 
واس���تدامة الطاقات اإلنتاجية والحفاظ على معدالت 
التش���غيل، وتوفير احتياجات السوق املحلي، والتي 
تش���مل تحفيزها بتوفير تمويالت تصل ل 150 مليار 

جنيه خالل 5 سنوات.
ولفت جمعة، إلى أن القيادة السياس���ية تضع أولوية 
للتدخ���ل الدائم ف���ي إنقاذ الصناع���ة الوطنية، ورفع 
الضغط على املنش���آت االس���تثمارية ملواصلة عملها 
وضمان اس���تمرار عجلة اإلنت���اج، وتحجيم تضرر 
القطاع���ات اإلنتاجية من انع���كاس األوضاع العاملية 
الراهنة على نش���اطها، مؤكدا أن ذلك ينبع من قناعة 
راسخة بدورها في توفير احتياجات البالد من كافة 
املنتج���ات والحفاظ على تواج���د املنتج املصري فى 
االس���واق الخارجية، والعمالة الفنية املاهرة وبصفة 
خاصة خالل هذه املرحلة الصعبة، والتي ال تستوعب 

أي مجال إلهدار الفرص أو العودة للوراء.
 وأوض���ح عض���و مجل���س الش���يوخ، أن القرارات 
املتوالية في دع���م الصناعة مع اإلفراج عن البضائع 
بالجمارك، تمثل انفراجة ألبرز التحديات التى تواجه 
املستثمرين، والذي س���تنعكس بصورة إيجابية على 
أداء القط���اع الصناع���ى، وتعظيم القيم���ة املضافة 
للمنتجات الوطنية محل املس���توردة، بما يس���هم في 
توفير اآلالف من فرص العمل مباشرة وغير مباشرة 
للش���باب، ويدع���م االقتصاد الوطن���ي املصري نحو 
األس���واق العاملية من خالل دع���م الوصول ملنظومة 
منتجة وتنافسية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات 

املصرية من الخارج بالعملة األجنبية.
 كذلك يؤكد  النائب أحمد عبد الس���الم قورة عضو 
لجن���ة النقل واملواص���الت بمجلس الن���واب،   أن  
تلك املب���ادرة تأتي لدعم قط���اع الزراعة في مصر 
أواًل وأخي���ًرا، كم���ا يعد خطوة جي���دة ومهمة ، في 
ظل الظ���روف االقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف 
اإلنتاج، ما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياس���ية 
بالف���الح املصري الذى يعد العمود الفقري للزراعة 

في مصر.
 وأض���اف أن هذه املبادرة تتضم���ن دعم القطاعات 
اإلنتاجي���ة بخفض أس���عار الفائدة عل���ى القروض 
املقدمة وتخصي���ص نحو 150 مليار جنيه منها نحو 
1٤0 ملي���ار جنيه تمويل عملي���ات رأس املال العامل 
باإلضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل ش���راء 
السلع الرأسمالية وتقديم التمويل للشركات املنضمة 
للمبادرة بواقع س���عر فائدة منخفض يبلغ 11% على 
أن تتحم���ل الدول���ة الف���رق في س���عر الفائدة، وهى 
مبادرة تشجع على تعزيز اإلنتاج واستدامة التمويل 
والعمل في القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية، 

وتدعم ماليني العاملني في هذه القطاعات الحيوية.
  
 
 

  تحديث خريطة االستثمار الصناعي وتحليل واردات 
بـ 20 مليار دوالر لتصنيعها محلًيا

رضوى عبداهلل

افتت���ح – األس���بوع املاضي- رئي���س الهيئة العام���ة للتنمية 
الصناعية املهندس محمد عبدالكريم، فعاليات معرض القاهرة 
الدولي للجلود في دورته ال�17، بمش���اركة 75 شركة عارضة 

محلية ودولية، و150 مشترًيا عربًيا وأجنبًيا.
ويع���د املعرض الذي تنظم���ه غرفة صناعة الجل���ود، بالتعاون 
مع ش���ركة بيراميدز للمعارض، وتح���ت رعاية وزارة الصناعة 
والتجارة الخارجية وتس���تمر فعالياته حتى 28 يناير الجاري، 
أحد أهم املعارض املتخصصة على مس���توى الشرق األوسط 

وإفريقيا في صناعة وتكنولوجيا الجلود.
وأشاد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبدالكريم، بجودة 
وتنوع املنتجات املصرية ف���ي معرض القاهرة الدولي للجلود، 
وأنه���ا تضاهي املنتج���ات العاملية، وتعطي فرصة للمش���ترين 
األجانب الزائرين للمعرض؛ ملعرفة آخر ما توصلت إليه صناعة 
الجلود في مصر، بداية من املواد الخام، مروًرا بمس���تلزمات 

اإلنتاج حتى املنتج النهائي من األحذية واملنتجات الجلدية.
وأشار إلى أن املعرض يفتح املجال لعقد شراكات بني الشركات 
املصري���ة والعربية؛ لتطوير الصناعة ونق���ل التكنولوجيا وكذا 
التع���رف على أحدث التقنيات الجديدة في هذه الصناعة، ومن 

ثم تعميق املنتج املحلي وزيادة الصادرات املصرية.
وأضاف أن املشاركة القوية للدول العربية في معرض القاهرة 
الدولي للجلود؛ يس���اعد على زيادة التبادل التجاري بني مصر 

وتلك الدول.
وأوضح عبد الكريم، خالل اجتماعه مع عدد من املس���تثمرين، 
عل���ى هامش االفتتاح، أنه تيس���يًرا على صغار املس���تثمرين، 
جرى طرح 17 مجمًعا صناعًيا في 15 محافظة بمساحات من 
50 متًرا مربًعا حتى 800 متر مربع، بنظام التمليك أو اإليجار 

وبتيسيرات كبيرة.

رئيس التنمية الصناعية يفتتح معرض القاهرة 
للجلود مبشاركة 75 شركة محلية وعاملية

محمد عالء

   تعويض 50 % من استيراد إطارات السيارات بإنتاج محلي يصل لـ 7.5 مليون إطار سنوًيا .. 
و افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بطاقة إنتاجية 10800 طن سنويا
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سيد اجلارحي

 خبراء :
 بدء تطبيق مبادرة   دعم 
الصناعة والزراعة   بتوفير 

تمويالت تصل لـ 150 مليار 
جنيه خالل 5 سنوات 

خطوة مهمة في  مواجهة 
 تداعيات األزمات

 العالمية 
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