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مصـــر تسجــــل حـــضورا قــــويا فـــــى قمة »متــــويل البنيــــة التحتية بــــأفـــريقيا« بـــداكار 

مصر واالحتاد األوربي ..
 ساحات مفتوحة للتعاون

احلكومة تطرح »خارطة طريق »لالقتصاد املصري أمام املؤمتر 
السابع لالستثمار فى  الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

بداية من الغد .. وزير التموين يعلن اإلنطالق
 الرسمي لـ»األوكازيون الشتوي« لعام 2023 

خطــــوات مستمـــــرة الستعــــــادة الريـــــادة املصرية يف ساحـــــة »األقـــطـــان«

انــــتـــعــــاشــــــــة فـــى القطــــــاع العقــــاري بعـــــد »احلـــــوافز احلــــكـــــومية« 

 
 

أعلن���ت الدكتورة نيف���ن القباج وزي���رة التضامن 
االجتماع���ي، ورئي���س مجل���س أمن���اء املؤسس���ة 
القومية لتيس���ير الحج، فتح باب التقديم ملش���رفي 
رحل���ة حج الجمعي���ات األهلية، اعتب���ارا من اليوم 
األحد، ويس���تمر حت���ي 16 فبراير الج���اري على 
املوق���ع اإللكتروني للمؤسس���ة، ذلك بعد اس���تيفاء 
املرشح للنموذج املعد لذلك واعتمادها من الجمعية 
التابع لها املرش���ح والتحقق من صحة البيانات من 

خالل اإلدارة االجتماعية.
واعتمدت »القباج«، ضوابط اختيار مشرفي رحلة 
حج الجمعيات األهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 
45 حاج���ا، يخصص منها نس���بة 80% على األقل 
ممن سبق لهم اإلشراف على حج الجمعيات ونسبة 

20% للمشرفن الجدد.
ويشترط في املرشح لإلشراف، أداء مناسك الحج 
ضمن بعثة حج الجمعيات األهلية، وأن يكون عضو 
مجل���س إدارة أو عضو عامل بإح���دى الجمعيات 

املقيدة طبق���ًا ألحكام القانون 149 لس���نة 2019، 
وأن يتمت���ع باللياق���ة الصحي���ة والبدني���ة والثقافة 
الديني���ة الصحيحة الالزم���ة ألداء املهم���ة بكفاءة 
عالية باإلضافة إلى اجتيازه االختبارات التحريرية 
اإللكتروني���ة واملقابل���ة الش���خصية الت���ي تجريها 
املؤسسة القومية لتيسير الحج وفقًا ملعايير شفافة 
ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب 
عملي���ة االختيار باعتبار املش���رف أح���د العوامل 

الرئيسية املهمة في نجاح منظومة الحج.
 من جانبه أكد األس���تاذ أيمن عبد املوجود مساعد 
وزي���رة التضامن االجتماعي لش���ئون مؤسس���ات 
املجتمع األهلي واملدير التنفيذي للمؤسسة القومية 
لتيس���ير الحج أنه ضمن شروط الترشح لإلشراف 
أال يزيد سن املرش���حن الجدد على 50 عاما وأال 
يزيد س���ن املرش���حن ذوي الخبرة على 55 عاما، 
كما يش���ترط في العضو العامل املتقدم لإلشراف 
أن يك���ون مر على عضويت���ه بالجمعية عامن على 
األقل ويحس���ب التاريخ في 2023/1/1 وأن يكون 

من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.

 ترأس الدكتور مصطف���ى مدبولي، رئيس مجلس 
ال���وزراء، ونظي���ره الروماني،   نيكوالي تش���وكا، يوم 
أم���س الس���بت ،  جلس���ة مباحثات موس���عة، لبحث 

مقترحات  تعزيز التعاون املشترك في عدة مجاالت.
 وأك���د  الدكت���ور مصطفى مدبول���ي  تقدير مصر 
لزيارة رئيس الوزراء  الروماني والوفد املرافق للقاهرة 
،   كونه���ا أول زيارة لرئيس وزراء روماني ملصر منذ 
نح���و عقدين، ومنوه���ا في الوقت ذاته إل���ى الزيارات 
املتبادل���ة على املس���توى الرئاس���ي وك���ذا العالقات 
الدبلوماسية التي كان لها بالغ األثر في دفع العالقات 
ب���ن البلدين على املس���توى الثنائ���ي والدولي متعدد 

األطراف.
 وأك���د رئيس الوزراء أهمية الزي���ارة وتوقيتها، إذ 
أنها ُتعد اس���تمرارًا للمناقش���ات الت���ي بدأها القادة 
خ���الل اجتماعاتهم الس���ابقة، كما أنه���ا تمثل فرصة 
جيدة ملتابعة ملفات العالقات الثنائية، والبناء على هذا 
الزخم في العالقات م���ن أجل تعزيز هذه الروابط في 

مجالي االستثمار والتجارة. 
 وأش���ار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الزيارة 
الحالي���ة لرئيس ال���وزراء الروماني ستش���هد التوقيع 
عل���ى عدد من مذكرات التفاه���م واالتفاقيات، كما أنه 
من املقرر عقد منت���دى اقتصادي لألعمال غدًا، يضم 
مجموعة من أبرز الشركات املصرية والرومانية لبحث 
تعزيز الش���راكات فيما بينه���ا. ، موضحا أن رومانيا  
واح���دة من أه���م الدول امل���وردة للقمح إل���ى مصر، 
مش���يرا إلي أنه تمت مناقش���ة  إمكانية قيام رومانيا 
بتوفير املزيد م���ن كميات القمح املوردة إلى الس���وق 
املصرية، وكذلك تعزيز الصادرات املصرية في مجال 

البتروكيماويات واألسمدة للسوق الرومانية.
 وبح���ث الجانب���ان إمكانية االس���تفادة من موقع 
رومانيا كنقطة انطالق للمنتجات املصرية إلى أسواق 
دول ش���رق أوروب���ا ودول البلطيق، وأش���ار الدكتور 
مصطف���ى مدبولي إلى تبن���ي الحكومة املصرية لفكرة 
التصنيع املش���ترك، ومتابعة الجان���ب املصري لنتائج 

االجتماعات بن الجانبن في هذا الشأن. 
 وخالل جلس���ة املباحث���ات،   اس���تعرض رئيس 
الحكومة الروماني ال���دور الذي لعبته بالده في إتاحة 
السلع الغذائية واملحاصيل الزراعية للعديد من بلدان 
العالم منذ بدء األزمة الروس���ية – األوكرانية، مشددا 
على أن أوكرانيا بذلت كل ما في وس���عها من أجل أال 
تتوقف هذه اإلمدادات من السلع إلى جيرانها والدول 

املستفيدة. 
 وأش���ار إلى أن رومانيا تول���ي أهمية كبرى ملصر 
ولس���وقها الكبيرة، خاصة أن حجم التبادل التجاري 
بن البلدين بلغ العام املاضي 1.1 مليار دوالر، مؤكدا 
أهمي���ة البناء على ه���ذه املس���تويات وزيادتها خالل 

املرحلة املقبلة. 
 وتط���رق كذل���ك إلى أنه ف���ي إطار جه���ود تعزيز 
التعاون املش���ترك س���يتم عقد اللجنة املش���تركة بن 
البلدين للتعاون االقتص���ادى والعلمى والفنى، خالل 
العام الجاري في "بوخارست"، فيما أوضح أنه يمكن 
لرومانيا االس���تفادة م���ن إنتاج مصر من األس���مدة 
، موضحا  أنه س���يتم تعزيز الش���راكة بن الش���ركة 
املصري���ة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" وش���ركة 
"ترانس���جاز" الروماني���ة ف���ي مجال الغ���از الطبيعي 

املسال. 
 كما تطرق كذلك إلى إمكانية التعاون مع مصر في 
مجال التحول الرقم���ي الذي تولي له رومانيا اهتماما 
خاصا كما أنه يتماشى مع خطة مصر للتحول الرقمي 
حي���ث اتخذت مصر خطوات ملحوظة بش���أنه وفقا ملا 

تتضمنه "رؤية مصر 2030 ".
 وتط���رق كذلك إل���ى أهمية االس���تفادة من املوقع 
الجغراف���ي للبلدي���ن، فمصر تعد ش���ريكا أساس���يًا 
لروماني���ا في قارة أفريقيا ونرغب في االس���تفادة من 
العالق���ات الجيدة التي تتمتع به���ا مصر مع جيرانها 
م���ن دول الق���ارة الس���مراء التي تعد س���وقا ضخما 
يمكن نفاذ الس���لع إليها عب���ر مصر، خاصة في إطار 
اتفاقي���ة التجارة الحرة القاري���ة. وعلى الجانب اآلخر 
يمكن ملصر االس���تفادة من مسألة نقل بعض املصانع 
األوروبي���ة إل���ى دول أخرى ف���ي إطار املب���ادرة التي 

يتبناها االتحاد األوروبي.
 م���ن جانبها، أك���دت وزي���رة التخطي���ط والتنمية 
االقتصادية الدكتورة هالة الس���عيد أن البلدين لديهما 
مس���تقبل واع���د يتعلق بزي���ادة معدالت االس���تثمار 
وكذا مس���تويات التبادل التجاري، خاصة بعد جهود 
الحكومة لتحس���ن بيئة االستثمار في مصر، وتطوير 
البني���ة التحتي���ة وإص���الح اإلج���راءات التش���ريعية 
والتنظيمية، كما أش���ارت إلى إنش���اء "صندوق مصر 
السيادي" الذراع االس���تثمارية للدولة املصرية وكذا 
م���ا تم من تأس���يس صنادي���ق قطاعية تابع���ة له في 
مجاالت مثل البنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها. 
كما أش���ارت إلى الفرص االس���تثمارية الطموحة في 
املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، خاصة في مجال 

الهيدروجن األخضر. 
 فيما أشار وزير التجارة والصناعة املهندس  أحمد 
س���مير إلى اس���تعداد مصر لالس���تفادة من املبادرة 
األوروبي���ة لنقل املصانع خارج القارة األوروبية ضمن 
الخطة الوطنية لتوطن الصناعات وجذب االستثمارات 
األجنبي���ة، والتي تمثل فرصة أمام الش���ركاء الدولين 
للق���دوم إلى مص���ر وتصدير م���ا يتم إنتاج���ه للدول 
والتكت���الت االقتصادية التي تتمت���ع مصر باتفاقيات 
تج���ارة حرة معها، مع التأكيد على أهمية التعاون بن 
الجهات املعنية باالستثمار في البلدين لتبادل الخبرات 

وعرض الفرص االستثمارية.

 أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلس���كان واملرافق واملجتمعات 
العمراني���ة،  أن ع���دد الحجوزات املبدئية لألراض���ي بالطرح األول 
ضمن آلية الطرح الدائم لقطع األراضي السكنية الصغيرة بمختلف 
مس���توياتها باملدن الجديدة - برنامج »مسكن«، بلغ حتى اآلن أكثر 
م���ن 6600 حجز مبدئى ، موضحًا أن الحجز بدأ من يوم الخميس 
2022/12/8، ومل���دة ش���هرين، وينته���ى الثالثاء املقب���ل  7 فبراير 

الجاري.
وأكد الدكتور عاصم الج���زار، أن اإلقبال الكبير من املواطنن على 
حجز قطع األراضي السكنية بمختلف مستوياتها في املدن الجديدة 
ف���ي هذا الطرح، يعد دليال على نجاح توجه الدولة، ممثلة في وزارة 
اإلس���كان، لتنمية املدن الجديدة، التى تس���هم فى استيعاب الزيادة 
السكانية، وتوفير الفرص االستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة 

الحياة للمواطن املصري.
وأشار وزير اإلسكان، إلى أن الطرح األول، شمل 305 قطع أراض 
باملحاور اإلس���كانية املختلف���ة، موزعة كالتال���ي: 143 قطعة أرض 
بمح���ور األراضي األكثر تميزًا بمدن ) القاهرة الجديدة – 15 مايو 

– ب���در – أس���يوط الجدي���دة – املنصورة الجدي���دة(، بجانب 104 
قطع أراض بمحور األراضي املميزة، بمدن )السادات – الصالحية 
الجدي���دة – برج العرب الجديدة(، باإلضاف���ة إلى 58 قطعة أرض 
بمحور األراضي املتوسطة، بمدينتى )النوبارية الجديدة – العاشر 

من رمضان(.
من جانب���ه ، أوضح الدكت���ور وليد عباس، معاون وزير اإلس���كان 
لش���ئون هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة - املش���رف على قطاع 
التخطي���ط واملش���روعات بالهيئ���ة، أن الحجز يتم م���ن خالل املوقع 
اإللكتروني، وتبل���غ قيمة جدية الحجز لقطع األراضي األكثر تميزًا، 
350 أل���ف جنيه، ولقطع األراض���ي املميزة، 100 ألف جنيه، ولقطع 

األراضي املتوسطة، 25 ألف جنيه، بخالف املصاريف االدارية.
وأضاف معاون وزير اإلس���كان، أن عدد الحجوزات املبدئية ل�143 
قطع���ة أرض بمحور قطع األراضى األكثر تميزًا، بلغ 1044 حجزا، 
وع���دد الحجوزات املبدئية ل�104 قطع أراض بمحور قطع األراضى 
املمي���زة، بلغ 1613 حجزا، فيما بلغ ع���دد الحجوزات املبدئية ل�58 

قطعة أرض بمحور قطع األراضى املتوسطة، 3969 حجزا.

»التضامن«  تبدأ اليوم  فتح باب التقدم إلشراف حج
 اجلمعيات األهلية ملوسم حج 1444هـ- 2023م

وزير اإلسكان:

 أكثر من 6600 حجز مبدئي لألراضي بالطرح األول ضمن آلية التخصيص لألراضي ملختلف الشرائح

 

كتبت - رضوى عبداهلل
عق���د املهندس محمد عب���د الكريم رئيس 
مجل���س ادارة هيئ���ة التنمي���ة الصناعية 
واملدير التنفي���ذي ملركز تحديث الصناعة 
اجتماع���ا موس���عا مع اعض���اء جممعية 
رجال األعمال املصري���ن بمقر الجمعية 
بحض���ور املهن���دس على عيس���ى رئيس 
مجل���س إدارة الجمعي���ة واملهندس مجد 
املن���زالوى امن ع���ام الجمعي���ة ورئيس 
لجنة الصناعة والبحث العلمى واملهندس 
طارق النبراوي نقيب املهندسن وعدد من 
قي���ادات الهيئة وتحدي���ث الصناعة وذلك 
ملناقش���ة خطط الهيئة ف���ي تحقيق التنمية 
الصناعية املس���تدامة واستعراض ما تم 
من تيس���يرات وانجازات لخدمة املجتمع 

الصناعي .
وكش���ف عب���د الكري���م ان هيئ���ة التنمية 
الصناعية خالل الشهور املاضية شهدت 
جهودا دؤوب���ة بالتعاون مع مركز تحديث 
الصناعة  لتطوي���ر االجراءات حيث تقوم 
الهيئة بالعمل علي تطوير كافة اجراءاتها 

وخدماته���ا لس���رعة تقدي���م  الخدم���ات 
للمس���تثمر مما اثمر عن طفرة كبيرة في 

معدالت اداء الهيئة.
وتابع : هيئ���ة التنمي���ة الصناعية لم يعد 
لديها اي س���جالت صناعي���ة او رخص 
متأخرة عن املواعيد املتفق عليها ، مؤكدا 
عل���ى انه اصدر تعليمات  مش���ددة بعدم 
التأخر في تجديد او اصدار  اي  س���جل 

صناعى باي حال من االحوال.

وعلى صعي���د توفير االراضي الصناعية 
،أك���د  أن الهيئ���ة قامت باع���ادة تفعيل 
خريط���ة االس���تثمار الصناع���ى املميكنة  
لتقدي���م الخدمة بحيادية  وش���فافية تامة 
، ويمكن للمس���تثمر حجز األرض وانهاء 
االجراءات من اي مكان بالعالم كاش���فا 
ع���ن عرض اكثر من 2 ملي���ون متر مربع 
من االراضي املرفقة في محافظات مصر 
وكشف عن أن الهيئة حققت 300% زيادة 

ف���ي تخصيص االراض���ي الصناعية في 
النص���ف االخير من ع���ام 2022 مقارنة 
بالنص���ف االول م���ن العام،كما ش���هدت 
التصرفات العقارية تط���ورا ملحوظا في 

االجراءات بالتعاون مع الجهات املعنية
م���ن ناحية أخرى فقد قامت الهيئة بتقديم 
تيس���يرات غير مس���بوقة من للصناع في 
ضوء توجيهات القيادة  السياس���ية حيث 
تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات 
داخل او خ���ارج البرنامج الزمني للتنفيذ 
كما تق���رر خصم 50% م���ن الغرامات 
املالية مع إمكانية تقسيط  املتبقي حتي 3 
سنوات أو خصم 75 % من الغرامة عند 
الدفع الفوري تش���جيعا للمس���تثمر علي 
سرعة انهاء املشروع واستخراج السجل

وأش���ار املهندس محمد عب���د الكريم الى  
دور الهيئ���ة ف���ي التخطي���ط للصناعة من 
خالل تحديد خارط���ة للصناعات الحالية 
واملس���تقبلية ذات املك���ون التكنولوج���ي 
وتتميز  بنسب  عاليًة للنمو  وتمتلك مصر 

املقومات واملمكنات لنجاحها 

رئيس هيئة التنمية الصناعية يعلن عن تيسيرات جديدة لدعم االستثمار الصناعي 

كتب - أحمد ابراهمي

كتب - محمود معروف

انــــتـــعــــاشــــــــة فـــى القطــــــاع العقــــاري بعـــــد »احلـــــوافز احلــــكـــــومية« 

األحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

  5  فبراير  2023
• السنة اخلامسة عشر   •    العدد  680    •  الثمن  5 جنيه

 

 

 

كش���ف املركز اإلعالمي ملجلس ال���وزراء،  أنه  فى 
ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر 
رغي���ف الخبز املدعم بدءًا من ش���هر يوليو  املقبل ،  
تواصل املركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، 
والتي نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة لرفع سعر 
رغيف الخبز املدعم بدءًا من شهر يوليو  املقبل ، وأنه 
لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الش���أن، ُمشددًة 
على اس���تمرار نظ���ام صرف رغي���ف الخبز املدعم 
للمواطن���ن على بطاق���ات التموين ب����5 قروش فقط 
دون أي زيادات، وهو النظام الذي يس���تفيد منه 71 
مليون مواطن، على أن تتحم���ل الدولة فارق التكلفة 
اإلنتاجية، ُمشيرًة إلى شن حمالت رقابة دورية على 
جميع املخابز، لضمان مطابق���ة الخبز املدعم لكافة 
معايي���ر الجودة، م���ع تطبيق العقوب���ات والغرامات 

املقررة على املخالفن. 
وفي س���ياق متص���ل، تم تثبيت س���عر رغيف الخبز 
املدعم بقيمة 5 ق���روش على الرغم من زيادة التكلفة 
اإلنتاجي���ة، كما بل���غ إجمالي عدد املس���تفيدين من 
بطاقات التموين على مس���توى الجمهورية نحو 64 
مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل 
3 ملي���ارات جنيه ش���هريًا، فيما بلغ���ت تكلفة زيادة 
الدع���م بقيم���ة 100 جني���ه أو 200 أو 300 جني���ه، 
نحو 900 مليون جنيه ش���هريًا، واملمتد صرفها من 

سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023. 

تلقي   الدكتور / عل���ي املصيلحي – وزير التموين 
 والتج���ارة الداخلي���ة تقري���را من ش���ركة الس���كر 
والصناع���ات التكاملي���ة حول  نس���ب توريد قصب 
الس���كر حيث أفاد التقرير الوارد  إلي  وصول نسب 
التوري���د إلي مليون و 848 ألف طن س���كر منذ بدء 

 التوريد حتي اآلن ، <
وأشار التقرير  إلي أن هذه الكميات  املوردة أنتجت 
ما يق���ارب ال�� 183998 طن س���كر ، وأكد اللواء / 
 عصام البديوي الرئيس التنفيذي لش���ركة الس���كر 
والصناعات التكاملية  أن مصانع السكر تعمل بكامل 

طاقتها الستقبال ما يقارب ال�� 
8 مالين  طن قصب س���كر 

الي  املوسم، مشيرا  هذا 
توجيه���ات  الدكتور  ان 
/ عل���ي املصيلح���ي – 
والتجارة  التموين  وزير 
الداخلي���ة هي  تس���هيل 
التوري���د  عملي���ات 
إي  وتذليل  للمزارع���ن 
عقب���ات للتوريد إمامهم 
مس���تحقات   وس���داد 
س���ريعَا  املوردي���ن 

ان  البدي���وي  وأض���اف 
الش���ركة تدفع  مستحقات 

املزارع���ن خ���الل 15 يوم���ا 
الكترونيا عب���ر ماكينات الصرف  او 

البنوك وهو ما يوف���ر علي املزارع الكثير من الوقت 
والجهد،  

وأكد الل���واء /عص���ام البديوي الرئي���س التنفيذي 
لش���ركة الس���كر  والصناعات التكاملية ان عمليات 
توريد قصب السكر تس���ير دون اي  معوقات وسط 
ثناء املزارعن بعد رفع أسعار التوريد هذا العام بناء 
 علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس���ي 
الي 1100 جنيها  للط���ن بزيادة تصل الي 36% عن 

العام املاضي . 

احلكومة   ترد علي شائعة رفع سعر 
رغيف اخلبز املدعم يف يوليو املقبل ..  

 استمرار  صرف رغيف الخبز المدعم 
للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 

قروش فقط دون أي زيادات

وزارة التموين: مصانع السكر تواصل 
استقبال قصب السكر و  التوريدات تسير 

وفقا للمعدالت الطبيعية 
سداد مستحقات المزارعين الكترونيا 

عبر ماكينات  الصرف وسداد 
المستحفات خالل 15 يوم من التوريد 

كتب - اسامة السيد

صندوق النقد الدولى يرفع 
توقعاته لنمو االقتصاد العاملي 

إلي 2.9% خالل 2023

»مشروعك« و»حياة كرمية« .. 
مشروعات تنموية فى خدمة 

املواطن ودعم االقتصاد 

البنك املركزي يخالف التوقعات ويثبت أسعار الفائدة ويكشف األسباب ..وخبرءا يرصدون التداعيات

رئيس الوزراء يوجه
 بعرض تصور متكامل 

الستغالل املخلفات الزراعية 
فى صناعة األعالف

 البنك الزراعي املصري
 يفتتح 5 مراكز جديدة لتطوير

األعمال ضمن مبادرة رواد النيل

 CIB التجاري الدولي-مصر
يعلن استحواذه بالكامل على بنك 

Mayfair فى كينيا

بنك القاهرة يحصل على قرض 
مساند بـ100 مليون دوالر من املؤسسة 

البريطانية لالستثمار و»البنك األوروبي«

قلوب املصريني تعبر بها فوق 
مؤامرات احلاقدين

قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق قلوب املصريني تعبر بها فوق 
قناة السويس

آلة الشائعات الخبيثة ال تتوقف 
عن مخططات النيل من 

»القناة« مع كل إنجاز جديد 

1.1  مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا 

 مدبولي:   التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات وبحث زيادة 
الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات واألسمدة للسوق الرومانية 

رئيسا وزراء مصر ورومانيا يترأسان جلسة مباحثات 
موسعة لبحث تعزيز التعاون املشترك 

 ترأس الدكتور مصطف���ى مدبولي، رئيس مجلس 
ال���وزراء، ونظي���ره الروماني،   نيكوالي تش���وكا، يوم 
أم���س الس���بت ،  جلس���ة مباحثات موس���عة، لبحث 

مقترحات  تعزيز التعاون املشترك في عدة مجاالت.
 وأك���د  الدكت���ور مصطفى مدبول���ي  تقدير مصر 
لزيارة رئيس الوزراء  الروماني والوفد املرافق للقاهرة 
،   كونه���ا أول زيارة لرئيس وزراء روماني ملصر منذ 
نح���و عقدين، ومنوه���ا في الوقت ذاته إل���ى الزيارات 
املتبادل���ة على املس���توى الرئاس���ي وك���ذا العالقات 
الدبلوماسية التي كان لها بالغ األثر في دفع العالقات 
املتبادل���ة على املس���توى الرئاس���ي وك���ذا العالقات 
الدبلوماسية التي كان لها بالغ األثر في دفع العالقات 
املتبادل���ة على املس���توى الرئاس���ي وك���ذا العالقات 

�ن البلدين على املس���توى الثنائ���ي والدولي متعدد ��ن البلدين على املس���توى الثنائ���ي والدولي متعدد ��ن البلدين على املس���توى الثنائ���ي والدولي متعدد  �ب��ب�
األطراف.

�ن البلدين على املس���توى الثنائ���ي والدولي متعدد 
األطراف.

�ن البلدين على املس���توى الثنائ���ي والدولي متعدد 

 وأك���د رئيس الوزراء أهمية الزي���ارة وتوقيتها، إذ 
أنها ت

كتب - محمود معروف

أن مصانع السكر تعمل بكامل والصناعات التكاملية أن مصانع السكر تعمل بكامل والصناعات التكاملية أن مصانع السكر تعمل بكامل 
��طاقتها الستقبال ما يقارب ال��طاقتها الستقبال ما يقارب ال��

طن قصب س���كر 
الي  املوسم، مشيرا  هذا 
الدكتور  توجيه���ات  ان 
عل���ي املصيلح���ي – 
والتجارة  التموين  وزير 
تس���هيل الداخلي���ة هي تس���هيل الداخلي���ة هي تس���هيل 
التوري���د  عملي���ات 
إي  وتذليل  �ن 
عقب���ات للتوريد إمامهم 
مس���تحقات  وس���داد 
َ
مس���تحقات  وس���داد 
َ
مس���تحقات  وس���داد 
س���ريعا املوردي���ن 

ان  البدي���وي  وأض���اف 
الش���ركة تدفع مستحقات 

ال�ال�الل 15 يوم���ا  ���� ��ن خ���ن خ�
الكترونيا عب���ر ماكينات الصرف او 

البنوك وهو ما يوف���ر علي املزارع الكثير من الوقت 

/

 مدبولي:   التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات وبحث زيادة 
الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات واألسمدة للسوق الرومانية الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات واألسمدة للسوق الرومانية 

علي املصيلحي

املنصورة الجدي���دة(، بجانب 104
السادات – الصالحية 
، باإلضاف���ة إلى 58 قطعة أرض 
النوبارية الجديدة – العاشر 

من جانب���ه ، أوضح الدكت���ور وليد عباس، معاون وزير اإلس���كان 
املش���رف على قطاع 
التخطي���ط واملش���روعات بالهيئ���ة، أن الحجز يتم م���ن خالل املوقع 
 ،
التخطي���ط واملش���روعات بالهيئ���ة، أن الحجز يتم م���ن خالل املوقع 

ً
التخطي���ط واملش���روعات بالهيئ���ة، أن الحجز يتم م���ن خالل املوقع 
اإللكتروني، وتبل���غ قيمة جدية الحجز لقطع األراضي األكثر تميزا

 ألف جنيه، ولقطع 
 ألف جنيه، بخالف املصاريف االدارية.

�وأضاف معاون وزير اإلس���كان، أن عدد الحجوزات املبدئية ل�وأضاف معاون وزير اإلس���كان، أن عدد الحجوزات املبدئية ل�143
، بلغ 1044 حجزا، 
 قطع أراض بمحور قطع األراضى 
� حجزا، فيما بلغ ع���دد الحجوزات املبدئية ل� حجزا، فيما بلغ ع���دد الحجوزات املبدئية ل�58

3969 حجزا.

املصرية، وكذلك تعزيز الصادرات املصرية في مجال  حجز مبدئي لألراضي بالطرح األول ضمن آلية التخصيص لألراضي ملختلف الشرائح
البتروكيماويات واألسمدة للسوق الرومانية.

املصرية، وكذلك تعزيز الصادرات املصرية في مجال 
البتروكيماويات واألسمدة للسوق الرومانية.

املصرية، وكذلك تعزيز الصادرات املصرية في مجال 

رومانيا كنقطة انطالق للمنتجات املصرية إلى أسواق 
دول ش���رق أوروب���ا ودول البلطيق، وأش���ار الدكتور 
مصطف���ى مدبولي إلى تبن���ي الحكومة املصرية لفكرة 
التصنيع املش���ترك، ومتابعة الجان���ب املصري لنتائج 

االجتماعات ب

الحكومة الروماني ال���دور الذي لعبته بالده في إتاحة 
السلع الغذائية واملحاصيل الزراعية للعديد من بلدان 

العالم منذ بدء األزمة الروس���ية 
على أن أوكرانيا بذلت كل ما في وس���عها من أجل أال 
تتوقف هذه اإلمدادات من السلع إلى جيرانها والدول 

املستفيدة. 

ولس���وقها الكبيرة، خاصة أن حجم التبادل التجاري 
نبنبن

أهمي���ة البناء على ه���ذه املس���تويات وزيادتها خالل  عاصم الجزار

كتب - محمد عالء

البورصة تعدل قوائم األوراق املالية املسموح مبزاولة  األنشطة املتخصصة عليها  
اعتباًرا من اليوم .. 
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تعاون جديد بني مصر ونيجيريا 
يف مجال حماية املنافسة ومنع 

املمارسات االحتكارية

تتع���دد وتتنوع مجاالت التع���اون بني مصر والجانب 
األوروب���ي ، وفي هذا اإلطار ش���هدت الدكتورة رانيا 
املش���اط، وزيرة التعاون الدول���ي ومحافظ مصر لدى 
البن���ك األوروبي إلع���ادة اإلعمار والتنمي���ة، فعاليات 
إط���اق املرحلة الثانية من برنام���ج تمويل االقتصاد 
األخضر وتخضير ساس���ل القيمة للقطاع الخاص 
في مصر، بقيم���ة 175 مليون دوالر، وذلك في ضوء 
الش���راكات الفعالة ب���ني الحكومة والبن���ك األوروبي 
إلع���ادة اإلعمار والتنمي���ة لتحفيز مش���اركة القطاع 

الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.
وت���م إط���اق املرحل���ة الثاني���ة م���ن البرنامج خال 
ح���دث رفيع املس���توى تحت عنوان “م���ن التعهدات 
إل���ى التنفيذ - تعزيز التموي���ل األخضر في مصر”، 
بحضور الدكتورة ياس���مني فؤاد، وزي���رة البيئة،  و 
كريس���تيان برجر، رئيس وف���د االتحاد األوروبي في 
مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، املديرة اإلقليمية 
ملنطقة جنوب وشرق املتوسط بالبنك األوروبي إلعادة 
اإلعم���ار والتنمي���ة، والعديد من املؤسس���ات املالية 

واملصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.
ومن خ���ال املرحلة الثانية من البرنام���ج الذي ُينفذ 
بالش���راكة مع البنك األوروبي، سيتم توجيه تمويات 
تقدر بنحو 175 مليون دوالر بشكل خاص للشركات 
الصغيرة واملتوس���طة ومتناهي���ة الصغر بهدف دعم 
مش���اركتها في التنمية وخلق املزيد من فرص العمل، 
وتعزيز اس���تدامة ساس���ل القيمة ومرونتها، وخال 
املرحلة األولى من البرنامج تم توفير تمويات ميسرة 
بقيم���ة 157 مليون دوالر لعدد من املؤسس���ات املالية 
س���اهمت ف���ي تمويل 101 مش���روًعا لدف���ع التحول 

األخضر والحد من االنبعاثات الكربونية الضارة.
وف���ي كلمتها أك���دت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة 
التعاون الدولي ومحاف���ظ مصر لدى البنك األوروبي 
إلعادة اإلعم���ار والتنمي���ة، على الش���راكات البناءة 
م���ع البنك بهدف دعم جهود التنمية على املس���تويني 
الحكوم���ي والخاص من خال التموي���ات اإلنمائية 
امليس���رة والدعم الفني واالستش���ارات الفنية، الفتة 
إل���ى أن البن���ك األوروبي إلع���ادة اإلعم���ار والتنمية 
ش���ريك رئيس���ي في العدي���د من املش���روعات التي 
حفزت نمو القطاع الخاص وس���اهمت في دعم قدرته 
على املش���اركة بفعالية في تحقيق التنمية املستدامة 

والتحول إلى االقتصاد األخضر.
وأشارت إلى أنه من خال املرحلة الثانية من برنامج 
تمويل االقتصاد األخضر وتخضير ساسل القيمة، 
س���يتم إتاحة التمويات امليس���رة للقط���اع الخاص 
لتعزي���ز قدرته التنافس���ية وزيادة االس���تثمارات في 
املشروعات الصغيرة واملتوس���طة ومتناهية الصغر، 
وتوفير الدعم الفني لدعم النمو الش���امل واملس���تدام 
لهذه املش���روعات، الفتة إلى أن البرنامج نتاج تعاون 
متع���دد األطراف بني البن���ك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية والوكالة الفرنس���ية للتنمية وبنك االستثمار 
األوروب���ي لدعم النمو والتح���ول األخضر في مصر 

ومواجهة تداعيات التغيرات املناخية وآثارها السلبية 
على البيئة.

ونوهت وزي���رة التعاون الدولي، ب���أن البرنامج يعزز 
الش���راكة القائمة بالفعل بني جمهورية مصر العربية 
والبن���ك األوروب���ي إلع���ادة اإلعمار والتنمي���ة والتي 
انعكست بشكل قوي على آداء القطاع الخاص، الفتة 
إل���ى أن البنك األوروبي أتاح تموي���ات تنموية بقيمة 
1.3 ملي���ار يورو في مصر خ���ال العام املاضي ما 
عزز تصدر مص���ر لدول العمليات على منطقة جنوب 
وش���رق املتوس���طة خال عام 2022، وتم توفير هذه 
التموي���ات لنح���و 25 مش���روًعا في مج���ال تعزيز 
االقتصاد األخضر وتحفيز جهود التنمية املس���تدامة 

ودعم الشمول والنوع االجتماعي.
وكش���فت “املش���اط”،  عن أن القط���اع الخاص كان 
هو املستفيد األكبر من اس���تثمارات البنك األوروبي 
إلعادة اإلعم���ار والتنمية في مصر بنس���بة أكثر من 
70%، وهو ما يعكس الس���عي نحو تنفيذ رؤية الدولة 
لتوسيع قاعدة مش���اركة القطاع الخاص في التنمية 
من خال الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن 59% من 
اس���تثمارات البنك في مصر خال العام املاضي تم 
توجيهه���ا للتحول نحو االقتصاد األخضر و62% من 
هذه االس���تثمارات عززت جهود الشمول االجتماعي 

والدمج للشباب واملرأة.
واس���تكملت وزي���رة التعاون الدولي قائل���ة :  “تعزز 
هذه املؤش���رات الجهود املبذولة مع ش���ركاء التنمية 
للتوس���ع في آليات وأدوات التمويل املختلط واملبتكر 
به���دف تحفيز نم���و القطاع الخ���اص، والتي أتاحت 
عل���ى مدار األعوام الثاثة املاضي���ة نحو 7.3 مليار 
دوالر، من إجمالي التمويات اإلنمائية امليس���رة التي 
أبرمته���ا الدولة املصرية، هذا بخ���اف جهود الدعم 
الفني واالستشارات الفنية، ويتم العمل بشكل حثيث 

على زيادة الش���راكات الهادفة لدفع مشاركة القطاع 
الخ���اص في التنمية لتأتي كمحور رئيس���ي في كافة 
االستراتيجيات املستقبلية مع شركاء التنمية متعددي 

األطراف والثنائيني«.
 وتناول���ت  وزي���رة التعاون الدول���ي،   الحديث حول 
إط���اق الحكومة لاس���تراتيجية الوطني���ة للتغيرات 
املناخي���ة 2050 وتحديث املس���اهمات املحددة وطنًيا 
NDCs، والت���ي ش���كلت حج���ر االس���اس إلطاق 
املنص���ة الوطني���ة للمش���روعات الخض���راء برنامج 
“ُنَوفِّي”، محور االرتباط بني مشروعات املياه والغذاء 
والطاقة، والذي يعزز جهود التحول األخضر والعمل 
املناخ���ي في مصر م���ن خال اس���تثمارات القطاع 
الخاص والتمويات التنموية امليس���رة، الفتة إلى أن 
البن���ك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية هو ش���ريك 

التنمية الرئيسي في محور الطاقة بالبرنامج.
ولفت���ت إلى الش���راكة الوطيدة أيًضا م���ع االتحاد 
األوروب���ي واملفوضي���ة األوروب���ي، موضح���ة أن���ه 
خ���ال مؤتمر املن���اخ  COP27تم توقي���ع العديد 
من االتفاقيات مع ش���ركاء التنمية م���ن بينهم البنك 
األوروب���ي إلع���ادة اإلعم���ار والتنمي���ة، واالتح���اد 
األوروبي للتوسع في جهود التحول األخضر وتوليد 
الهيدروج���ني األخضر وزيادة مس���اهمة مصر في 

العمل املناخي عاملًيا.
يذكر  أن مصر تعد أحد الدول األعضاء املؤسس���ني 
للبنك األوروب���ي إلعادة اإلعم���ار والتنمية، وفي عام 
2012 أصبح���ت مصر دول���ة عملي���ات كاملة ومنذ 
ه���ذا التاريخ ضخ البنك اس���تثمارات تقدر بنحو 10 
مليارات يورو في 160 مشروع تقريًبا، أكثر من %70 

منها موجهة للقطاع الخاص.
مبادرة أوروبية 

من ناحية أخري ، قالت ماريا كريس���تينا روسو مدير 

إدارة النه���ج العامل���ي والتعاون الدول���ي في البحث 
العلم���ي واالبتكار باملفوضي���ة األوروبية،  إن برنامج 
»Horizon Europe« الخاص باالتحاد األوروبي 
هو برنامج التمويل الرئيسي لاتحاد األوروبي للبحث 
واالبتكار، حيث يعد أكبر برنامج متعدد الجنس���يات 

في هذا املجال.
 Horizon وكان االتحاد األوروبى أقر برنامج عمل 
Europe لعام 2023-2024 في ديس���مبر 2022، و 
الذي ُخِصَص له حوالي 13.5 مليار يورو ملس���اعدة 
الباحث���ني و املبدعني في أوروب���ا في الوصول لحلول 
مبتك���رة لتحدي���ات البيئة و الطاقة إل���ى جانب حلول 

رقمية و جغرافية و سياسية.  
 وأش���ارت روس���و في كلمتها خ���ال فعالية إطاق 
   ،Horizon Europe مب���ادرة البح���ر املتوس���ط
والتى نظمها االتحاد األوروبي بالتعاون مع االتحاد 
من أجل املتوس���ط، بحضور الدكتور أيمن عاش���ور 
وزي���ر التعليم العالي و البحث العلمي، لجمع العديد 
م���ن األطراف املعنية بالبح���ث و االبتكار في املنطقة 
األورو متوس���طية للتعرف على الدع���وات الجديدة 
و فرص التع���اون و الغتنام الفرص���ة للتواصل مع 
األطراف املعنية بالبحث و االبتكار من أنحاء شاطئي 
املتوس���ط،  إل���ى أنه يمك���ن للباحث���ني والجامعات، 
واملنظم���ات البحثي���ة، والش���ركات، واملنظمات غير 
الحكومية م���ن مختلف أنحاء العالم املش���اركة في 
أنش���طة برنامج العمل والذي ينفذ بش���كل أساسي 

من خال الدعوة لتقديم مقترحات.
 وأوضح���ت مدي���رة النه���ج العامل���ى،   أن مص���ر 
ش���اركت في إطار »Horizon Europe«   فيما 
يزيد عن 40 اتفاقية منح تش���مل مش���روعات تغطي 
أنشطة البحث التعاوني في عدة مجاالت مثل الغذاء 

والزراعة املستدامة والبيئة وإدارة املياه.
 كم���ا أوضحت أن النه���ج األوروب���ي العاملي نحو 
البحث واالبتكار عزز تعاونن���ا اإلقليمي الطويل مع 
دول البحر املتوسط من خال استحداث اقتصادات 
مستدامة تربط اإلبداع العلمي والتكنولوجي بفرص 
التوظيف، مشيرة إلى أن التعاون مع إفريقيا والبحر 
املتوس���ط يش���هد زخمًا إيجابيًا حقيقيًا بعد سنوات 
م���ن العمل الدؤوب، وخاصة م���ع االتحاد اإلفريقي 

واالتحاد من أجل املتوسط.
 من  جانبه قال السفير كريسيتان برجر رئيس بعثة 
االتحاد األوروبى بالقاهرة، إن البحث واالبتكار من 
أساس���يات تعاون االتحاد األوروبي مع مصر، فهو 
قطاع يؤدي دوًرا ناجًحا ومتداخًا مع كافة أولويات 
التع���اون التي ت���م تحديدها في املنطق���ة، متمنًيا أن 
يغتنم الباحثون واملبدعني من كافة الدول املتوسطية 
الش���ريكة الف���رص املتاح���ة للتعاون م���ع الباحثني 
األوروبي���ني ف���ي إط���ار الدع���وات املفتوح���ة حالًيا 

واملستقبلية وفرص التمويل  لتقديم مقترحاتهم.

ناقش أحمد عيس���ى وزير الس���ياحة واآلثار، مع 
حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عدد من امللفات 
املش���تركة، حيث تناوال آليات التعاون والتنس���يق 
فيما يخص املوضوعات ذات االهتمام املشترك بني 
الوزارتني، وش���ارك في حض���ور االجتماع محمد 
عبداهلل، ممثل االتحاد املصري للغرف السياحية.
واستهل عيسى االجتماع، بالترحيب بوزير القوى 
العامل���ة والحضور، مش���يًرا إلى أهمي���ة التعاون 
والتنسيق القائم واملستمر بني الوزارتني، وخاصة 
للحفاظ على مصالح العاملني في قطاع الس���ياحة 

في مصر.
وأك���د الوزيران، عل���ى أهمية تعزي���ز التعاون بني 
الوزارت���ني واالتحاد املصري للغرف الس���ياحية، 
فيم���ا يخص دعم املنش���آت الس���ياحية والفندقية 
في مصر وتعزيز مفاهي���م بيئة العمل الائقة بها، 
والحرص املستمر على توفير كل وسائل السامة 
والصحة املهنية، وتنظيم نس���بة عمل األجانب في 
ذلك القطاع، وتطبيق القوانني املختصة بهذا امللف.
كما ت���م التأكيد على حرصهم���ا على التوازن بني 
االعتبارات الواردة في قانون املنش���آت السياحية 
والفندقية وقان���ون العمل واالتفاقيات الدولية التي 
صدقت عليه���ا مصر، باإلضافة إل���ى تنفيذ خطة 
عمل مش���تركة م���ن أجل االس���تمرار ف���ي تنفيذ 
كل الخط���ط واآلليات املش���تركة للنه���وض بقطاع 
الس���ياحة من منش���آت وعمال���ة، وتعزيز عاقات 
العمل ب���ني صاحب العمل والعامل من أجل توفير 

مناخ س���ياحي يليق بمكانة وريادة الدولة املصرية 
في مصاف الدول الس���ياحية الكب���رى، والتركيز 
على ملف التدريب بما تمتلكه وزارة القوى العاملة 
من مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، وكذلك 
التع���اون لتأهيل وتدريب العمالة املوجودة في هذا 

القطاع الحيوي لضمان جاهزيتها الدائمة.
كم���ا اتف���ق الوزي���ران عل���ى تنظيم سلس���لة من 
مناقش���ة  املش���تركة؛  العم���ل  وورش  اللق���اءات 
القضاي���ا وامللف���ات ذات االهتمام املش���ترك منها 
الس���امة والصحة املهنية، والتفتيش، والتدريب، 
والتوعي���ة والتش���ريعات، بجان���ب التأكي���د على 
االس���تمرار في تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص 
من خال مؤسس���ات العمل املدن���ي التي تمثلهم 
ف���ي أي جه���ود تتعلق بوضع السياس���ات العامة 
أو الضواب���ط املنظمة لعمل صناعة الس���ياحة في 
مصر، واالس���تماع إلى آرائه���م ومقترحاتهم في 

هذا الشأن.

وق���ع كل من محم���ود ممت���از، رئيس 
جه���از حماي���ة املنافس���ة، وبابتوندى 
ايروكيرا، املدي���ر التنفيذي للمفوضية 
الفيدرالية لحماية املنافسة واملستهلك 
بدولة نيجيريا، مذكرة تفاهم فى مجال 
إنف���اذ قان���ون حماية املنافس���ة ومنع 

املمارسات االحتكارية.
جاء ذلك على هامش اس���تضافة جهاز 
حماي���ة املنافس���ة ومن���ع املمارس���ات 
االحتكاري���ة اجتم���اع رؤس���اء أجهزة 
املنافس���ة بالق���ارة اإلفريقي���ة، تح���ت 
رعاي���ة دول���ة رئيس مجل���س الوزراء؛ 
بهدف تب���ادل الخبرات واآلراء وتعزيز 
التع���اون الفعال بني أجهزة املنافس���ة 

في إفريقيا.
وُأقيمت مراس���م التوقي���ع بمقر جهاز 
حماية املنافس���ة بالقرية الذكية، وذلك 
بحضور ناورا آبا ريمى، س���فير دولة 
نيجيري���ا ل���دى القاه���رة، وتهدف إلى 
املعلومات  وتب���ادل  الفن���ى  التع���اون 
ف���ى مجال إنف���اذ قوانني وسياس���ات 
املنافسة، ومناقشة القضايا الرئيسية 
ذات االهتمام املشترك، مثل الدراسات 
املتخصصة والخبرات فى مجال إنفاذ 
قانون املنافسة، والتطورات الرئيسية 
ف���ى اآلونة األخيرة فى مجال سياس���ة 
املنافسة وإنفاذها أو سن التشريعات 
املتعلق���ة بها، وتنظيم زيارات ودورات 
تدريبي���ة واملش���اركة ف���ى املؤتم���رات 
الدراس���ية،  والحلق���ات  والن���دوات 
وغيره���ا من الفعالي���ات التى ينظمها 

الطرفان.
وخ���ال كلمته، رحب محم���ود ممتاز، 
بالحاضرين، مش���يًدا بالتعاون املثمر 
والوثي���ق م���ع املفوضي���ة الفيدرالية 
لحماي���ة املنافس���ة واملس���تهلك بدولة 
نيجيري���ا، حي���ث يأتى توقي���ع مذكرة 
التفاهم كأحد مخرج���ات هذا التعاون 
ال���ذي تم على م���دار الفت���رة املاضية، 
وكان ل���ه أث���ر إيجاب���ي، س���واء على 
مستوى مناقشة القضايا والسياسات 
املنافس���ة  املتعلقة بحماية  املش���تركة 
بني الجانبني أو املس���اهمة في تعظيم 
التع���اون والتكام���ل ب���ني دول القارة 
أن  إل���ى  مش���يًرا  أجم���ع،  اإلفريقي���ة 
ه���ذا التعاون سيس���هم ف���ي مواجهة 
املمارسات االحتكارية العابرة للحدود، 
خاصة إذا كانت تمس اقتصاد البلدين.

جلنة تشييد البناء تطالب بتمويل الوحدات السكنية حتت 
اإلنشاء إلحداث رواج يف املبيعات وتلبية احتياجات العمالء

وزير اإلسكان يستعرض التيسيرات اخلاصة باألراضي 
اخلدمية واالستثمارية والعمرانية باملدن اجلديدة

ق���ال داك���ر عبدال���اه، عض���و لجنة 
التش���ييد والبن���اء بجمعي���ة رجال 
األعم���ال املصري���ني وعضو ش���عبة 
الغرف  العقاري باتحاد  االس���تثمار 
التجاري���ة، إن االوضاع االقتصادية 
املحلية والعاملية تتطلب حلوال مرنة 
وغي���ر تقليدية للعبور م���ن االزمات 

التي تواجه االقتصاد بشكل عام.
وأوضح عبدالاه، أن���ه فيما يتعلق 
بالقط���اع العق���اري بمص���ر حالًي���ا 
وحتى يحدث له نش���اط وحركة بيع 
وش���راء بش���كل أكبر ودوران عجلة 
االس���تثمار في���ه الب���د م���ن ضرورة 
دخول القطاع املصرف���ي في تمويل 
املش���روعات والوح���دات الس���كنية 
تح���ت اإلنش���اء، مع تقيي���م أداء كل 
شركة تطوير عقاري ومدى التزامها 
بتنفيذ مش���روعاتها ف���ي توقيتاتها 
املح���ددة ووض���ع معايي���ر مح���ددة 

للمشروعات التي سيتم تمويلها.
وأكد أن هذا االتجاه سيكون بمثابة 
حل سحري لنش���اط قطاع العقارات 
وحرك���ة البيع والش���راء فيه وتلبية 
احتياجات العميل واملطور والقطاع 
املصرف���ي ف���ي وقت واح���د خاصة 
في ظ���ل تراج���ع القدرة الش���رائية 
للعم���اء، وكذل���ك تش���غيل قطاعات 
وصناع���ات أخرى م���ع دوران عجلة 
النمو العقاري بش���كل أكبر مرتبطة 

بالعقارات.
ودع���ا إلى تنظيم العاقة بني املطور 
والعميل وجهة التمويل تحت مظلة 
جه���ة رقابية ق���د تتمثل في إنش���اء 

لجنة مش���تركة من القطاع املصرفي 
واملجتمع���ات  االس���كان  ووزارة 
الجه���ات  وبع���ض  العمراني���ة 
متابع���ة  دوره���ا  يك���ون  الرقابي���ة 
تنفيذ املش���روعات العقارية، ومدي 
االلتزام بمواعيد التنفيذ والتس���ليم 
حماي���ة لحقوق املواطنني، وعمليات 
إقراض البنوك للمطورين العقاريني 

والعماء.
وأش���ار إل���ى إمكانية وج���ود حلول 
للتحول  عاجلة وخط���ة مس���تقبلية 
إل���ى تمويل املش���روعات الس���كنية 
والعقارية تحت االنشاء أهمها إلغاء 
بند تشطيب الوحدة السكنية كشرط 
الدخاله���ا في التموي���ل العقاري أو 
دخ���ول البن���ك بتمويل نس���بة ٪50 
من قيمة الوحدة، أو قيام املش���تري 
بدفع 25 ٪ من قيمة الوحدة السكنية 
شرط املوافقة على إقراض البنوك أو 
ش���ركات التمويل العقاري للوحدات 

السكنية تحت اإلنشاء.

عاص���م  الدكت���ور  اس���تعرض 
الج���زار، وزير اإلس���كان واملرافق 
واملجتمع���ات العمراني���ة، خ���ال 
برئاس���ة  الوزراء  اجتماع مجلس 
الدكت���ور مصطف���ى مدبول���ي، ما 
واف���ق علي���ه مجل���س إدارة هيئة 
املجتمعات العمرانية الجديدة، في 
اجتماعه املُنعقد 30 يناير املاضي، 
عل���ى من���ح بع���ض التيس���يرات 
والتعدي���ات لآللي���ات الت���ي يتم 
التعامل بها فيما يخص األراضي 
الخدمية واالستثمارية والعمرانية 
باملدن الجدي���دة، وكذا ما أقره من 
تيسيرات جديدة وطرق لسداد قيم 
أراضي مش���روع »بي���ت الوطن« 
»املرحل���ة  بالخ���ارج  للمصري���ني 
الثامن���ة التكميلي���ة«، املُعلن عنها 
خال الفترة من 28 ديسمبر 2022 

حتى 11 يناير 2023.
أن  اإلس���كان،  وزي���ر  وأوض���ح 
التيسيرات التي تمت املوافقة على 
منحها، تش���مل ما يلى، زيادة مدة 
الخدمية  املشروعات  تنفيذ جميع 
واالس���تثمارية بنس���بة 20 ٪ من 

امل���دة األصلية املمنوح���ة للتنفيذ 
لقطعة األرض، وذلك للمش���روعات 
التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما 
املشروعات التي تم أو يتم منحها 
مهل���ة بمقابل م���ادي فيتم منحها 
ذات النسبة من هذه املهلة، إضافة 
إلى إمكانية جدولة جميع األقساط 
املستحقة م�ن قيمة قطع األراضي 
للعام الحالي طبقا للقواعد املتبعة، 
والائحة العقارية املعمول بها في 
هذا الش���أن، وبم���ا ال يتعدى املدة 

املحددة لتنفيذ املشروع.
وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات 
تش���مل أيًض���ا الس���ماح بتطبيق 
قاعدة الحجوم بجميع املشروعات 
العمرانية طبًقا للكثافة الس���كانية 
اس���تغال  أو معام���ل  املعتم���دة، 
األرض مع خص���م 50٪ من القيمة 
املقررة ملنح هذه امليزة، مع اعتبار 
أن املش���روع منت���ه )بمعن���ى عدم 
إلزام املطور العقارى بش���راء مدد 
زمني���ة لانتهاء م���ن التنفيذ( في 
حالة وصول نسبة اإلنجاز إلى 85 

٪ طبق�ا لطبيعة ونوع املشروع.

ناصر املصرى

ترأس���ت الدكتورة هالة الس���عيد، نائب رئيس لجنة 
تس���يير برنامج التنمية املحلية بصعيد مصر وزيرة 
التخطيط والتنمية االقتصادية، واللواء هش���ام آمنة، 
وزير التنمية املحلية؛ اجتماًعا مصغًرا للجنة تسيير 
البرنامج؛ ف���ي إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج 
التنمية املحلية بصعي���د مصر املمول جزئًيا بقرض 
من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير لاس���تفادة 
م���ن االتفاق مع البن���ك الدولي على امل���دى الزمني 

للبرنامج بدون تكلفة إضافية.
وخ���ال االجتماع، أكدت وزي���رة التخطيط والتنمية 
االقتصادي���ة، ض���رورة مراعاة الفج���وات التنموية 
بني املحافظات والعمل عل���ى توجيه موارد إضافية 
للمحافظات األكث���ر احتياًجا بش���كل يقلل من تلك 
الفجوات، حي���ث إن العدالة االجتماعية املكانية هي 

أحد مستهدفات خطة الحكومة املصرية.
وأوضح���ت أن االهتمام بتنمي���ة صعيد مصر يأتي 
ضمن أه���داف رؤية مص���ر 2030، وكذلك الخطة 
متوس���طة أو طويلة املدى، مش���يرة إل���ى أن تنفيذ 
برنامج التنمي���ة املحلية بصعيد مص���ر يهدف إلى 
تعزيز التنمية املحلية املس���تدامة وخلق فرص العمل 
للح���د من الفقر في املحافظات، من خال تحس���ني 

البنية التحتية املحلية وتحسني بيئة األعمال.
وأش���ارت إل���ى أن البرنام���ج يعد مثااًل للتنس���يق 
والتكامل بني وزارات ومؤسس���ات الدولة، لارتقاء 

بمس���توى معيش���ة املواطن وتقديم خدم���ات الئقة 
وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد؛ من أجل 
توفي���ر مزيد من فرص العمل بها، وبهدف تحس���ني 
جودة الحياه وتحقيق التنمية االقتصادية� موضحة 
أن برنام���ج التنمية املحلية بصعي���د مصر بدأ في 
تحقي���ق خطواته الناجحة، وكذل���ك تحقيق رد فعل 

إيجابي على األرض.
من جانبه، قال هش���ام آمنة وزي���ر التنمية املحلية، 
إنه خال ش���هر فبراي���ر 2023 يكون قد مر خمس 
س���نوات تقريًبا على إدارة ال���وزارة برنامج التنمية 
املحلية في صعيد مص���ر، حيث بدأ التنفيذ الفعلي 
للبرنامج في بداية ع���ام 2018 بتوجيه من الرئيس 

عبدالفت���اح السيس���ي، وبدعم كامل م���ن الدكتور 
مصطف���ى رئي���س مجل���س ال���وزراء رئي���س لجنة 
التسيير، والدكتورة هالة الس���عيد وزيرة التخطيط 
والتنمي���ة االقتصادية نائب رئيس لجنة التس���يير، 
وكافة الوزراء أعضاء اللجنة الدكتورة رانيا املشاط 
وزي���ر التعاون الدولي والدكت���ور محمد معيط وزير 

املالية، أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
وأش���ار وزير التنمية املحلية إل���ى أن تنمية وتطوير 
امل���وارد الذاتي���ة املحلي���ة للمحافظ���ات م���ن أهم 
اإلصاحات التي تم تطبيقها في محافظتي سوهاج 
وقن���ا، حي���ث تم العمل عل���ى عدد م���ن اإلجراءات 
املتكاملة على املس���تويني املركزي واملحلي، وإيجاد 

إطار منظم لآلليات املؤسس���ية لعملية تنمية وتطوير 
امل���وارد املالية املحلية بهدف تعظي���م املوارد الذاتية 

للمحافظات وتنويع مصادر اإليرادات املحلية.
ولف���ت وزي���ر التنمي���ة املحلي���ة إلى املس���اهمة في 
مضاعفة اإليرادات الذاتية ملحافظتي س���وهاج وقنا 
خ���ال العام املال���ي 2022/2021 مقارن���ة ب�العام 
املال���ي 2021/2020، مش���يًرا إلى أن���ه في ضوء 
توجيهات رئيس مجلس الوزراء تعمل وزارتا التنمية 
املحلي���ة والتخطيط بالتعاون مع ال���وزارات أعضاء 
لجنة تس���يير برنامج التنمي���ة املحلية بصعيد مصر 
واملحافظ���ني في الفترة القادم���ة على وضع خارطة 
طريق وطنية لهذه اإلصاحات واملمارسات لضمان 
كف���اءة واس���تدامة هذه اإلصاح���ات والتكامل في 
تنفيذها.. وخال االجتماع، أش���ار الدكتور هشام 
الهلب���اوي، مدير برنام���ج التنمي���ة املحلية بصعيد 
مص���ر إل���ى أن البرنامج س���اهم خال الس���نوات 
الخم���س املاضي���ة في خدم���ة ما يق���رب من 5.6 
مليون مواطن بمحافظتي س���وهاج وقنا، وأكثر من 
30 ألفًا من مؤسس���ات األعم���ال وتوفير نحو 369 
ألف فرصة عمل مباش���رة وغير مباشرة، وذلك من 
خال االس���تثمارات الت���ي تم تنفيذه���ا في مجال 
البنية األساس���ية وتطوير املناطق الصناعية وتنمية 

التكتات االقتصادية الواعدة.

» فيتش«: مصر متتلك أكبر طاقة لتكرير النفط 
اخلام يف إفريقيا

إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من مصنع إسالة 
الغاز يف دمياط يف وقت قياسي

في إط���ار اهتمام مرك���ز املعلومات 
بمجل���س  الق���رار  اتخ���اذ  ودع���م 
ال���وزراء، برص���د وتحلي���ل كل ما 
هو متعل���ق بالتقارير الدولية التي 
تس���لط الضوء على الشأن املصري 
بقطاعات���ه املختلف���ة، س���لط املركز 
الضوء على تقرير صادر عن وكالة 
»فيتش«، أشار إلى أن مصر تمتلك 
أكبر طاقة لتكري���ر النفط الخام في 
إفريقي���ا، والتي ارتفعت مؤخًرا من 
816 ألف برميل في اليوم إلى 876 
ألف برميل في اليوم مع اس���تكمال 
أعمال التوس���عة في مصفاة ميدور 

في الربع الرابع من عام 2022.
باإلضاف���ة إلى ذلك، من املس���تهدف 
االنتهاء من تحديث مصفاة أسيوط 
بحل���ول الرب���ع الراب���ع م���ن العام 
الجاري، ومن ش���أن ه���ذا التحديث 
أن يزيد من طاقة التكرير للمنش���أة 
من 4.5 مليون طن سنوًيا إلى 5.0 

مايني طن سنوًيا.
وف���ي الوقت الحال���ي، تمتلك مصر 
ثمان���ي مصاف���ي بس���عة إجمالية 

تبل���غ 876 ألف برميل ف���ي اليوم، 
م���ا يجعله���ا أكب���ر مرك���ز تكري���ر 
ومرك���زا  األفريقي���ة،  الق���ارة  ف���ي 
التكرير الرئيس���يان في الباد هما 
اإلس���كندرية والس���ويس، ويمثان 
39.5٪ و25.6٪ م���ن إجمالي طاقة 
تقطير النف���ط الخام في الباد على 

التوالي.
مص���ر  أن  إل���ى  التقري���ر  وأش���ار 
االس���تراتيجي  موقعه���ا  بفض���ل 
وامتاكه���ا لس���واحل ممت���دة على 
البحرين املتوس���ط واألحمر، لديها 
عدًدا من املوان���ئ، حيث يعد ميناء 
اإلس���كندرية أكبر مين���اء في الباد 
ويق���ع على س���احل البحر األبيض 
املتوس���ط وله رصيفان مخصصان 
لتحميل وتفريغ النفط الخام، وتعد 
محط���ة س���يدي كري���ر ه���ي محطة 
رئيس���ية أخرى على البحر األبيض 
املتوس���ط، أما على البحر األحمر، 
فيعد ميناء العني الس���خنة محطة 
رئيسية، مع ميناء حوض البترول، 

الذي يقع بالقرب من السويس.

الغ���از  إس���الة  مصن���ع  نج���ح 
الطبيع���ي بدمي���اط ف���ي إنت���اج 
وتصدير الش���حنة رق���م 500 من 
الغ���از الطبيعي املس���ال منذ بدء 
عمله في عام 2005، والذي توقف 
عن العمل لفترة 8 س���نوات، قبل 
إع���ادة تش���غيله م���رة أخري في 

فبراير 2021.
ووفًق���ا للبي���ان، ص���در مصن���ع 
إع���ادة  من���ذ  بدمي���اط  اإلس���الة 
تش���غيله ف���ي ع���ام 2021، نحو 
7.2 ملي���ون ط���ن غ���از طبيع���ي 
مس���ال، منها نحو 4 مايني طن 
ف���ي 2022، وهي أكب���ر كمية تم 
تصديره���ا ف���ي تاري���خ املصنع 

الذي يمتد ل�20 عاًما تقريًبا، مما 
يجعله املصنع األول في مصر في 
مج���ال صادرات الغ���از الطبيعي 
املسال، ويس���اهم في تعزيز دور 
مصر كمركز إقليم���ي للطاقة في 
منطق���ة البح���ر املتوس���ط، الفًتا 
إل���ى أنه تم تصدير نحو 60٪ من 
م���ن مصنع  الش���حنات  إجمالي 

إسالة دمياط إلى أوروبا.
وبحس���ب الوزارة، يتم تش���غيل 
للغ���از  دمي���اط  إس���الة  مصن���ع 
الطبيعى املس���ال، منذ عام 2021 
م���ن خ���ال الش���ركة القابض���ة 
للغ���ازات الطبيعي���ة )إيج���اس( 

وشركة إيني. 

أك���د الفري���ق أس���امة ربي���ع رئيس هيئ���ة قناة 
الس���ويس، أن إحصائيات املاحة بالقناة خال 
شهر يناير س���جلت أرقاًما قياسية جديدة وغير 
مس���بوقة على مدار تاريخ القن���اة، محققة أعلى 

إيراد شهرى بلغ 802 مليون دوالر.
وأض���اف ربيع، أن حركة املاح���ة بالقناة خال 
ش���هر يناير املاضي شهدت عبور 2155 سفينة 
من االتجاهني، مقابل عبور 1774 س���فينة خال 
شهر يناير من العام املاضي بفارق 381 سفينة، 

بنسبة زيادة قدرها %21.5.
وأك���د أن إجمال���ي الحم���والت الصافي���ة بلغت 
123.5 ملي���ون طن، مقاب���ل 106.2 مليون طن 
خال ش���هر يناير م���ن العام املاض���ي، بفارق 

17.3 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت %16.3.
وأوضح أن عائدات قناة الس���ويس خال شهر 
يناير م���ن العام امليادي الحال���ي حققت زيادة 
كبي���رة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدوالر، 
حيث س���جلت عائدات القناة خال ش���هر يناير 
من العام الجاري 802 مليون دوالر مقابل 546 
مليون دوالر خال شهر يناير من العام املاضي، 

بفارق 256 مليون دوالر.
وتابع الفريق ربي���ع، أن التقارير املاحية خال 
شهر يناير 2023 رصدت ارتفاع معدالت عبور 
ناقات البت���رول بزيادة هي األكب���ر من نوعها؛ 
لتس���جل أعل���ى معدل عب���ور ش���هري لناقات 
البترول بعبور 677 سفينة، وأعلى حمولة صافية 
ش���هرية له���ا بإجمالي حم���والت صافية قدرها 

34.5 مليون طن.
وأش���ار إلى ارتفاع معدالت عبور س���فن الصب 
بنس���بة 17.1%، وحامات الس���يارات بنس���بة 
16.3% مقارن���ة بمعدالت عبورها خال ش���هر 
يناي���ر من العام املاضي، وه���و ما يعكس نجاح 

السياس���ات التسويقية والتس���عيرية للهيئة في 
كس���ب ثقة املجتم���ع املاحي، وج���ذب خطوط 
ماحية جديدة، والتعام���ل بمرونة مع املتغيرات 

الحادثة في صناعة النقل البحري.
وأكد رئيس الهيئة، أن املؤش���رات غير املسبوقة 
التي تس���جلها إحصائيات املاحة بالقناة تأتي 
نتاًجا الستراتيجية تطوير املجرى املاحي التي 
انتهجته���ا الهيئة على مدار الس���نوات املاضية، 
حي���ث نجح���ت قن���اة الس���ويس الجدي���دة في 
تحقيق املس���تهدف منها بزي���ادة الطاقة العددية 
واالس���تيعابية للقن���اة ورفع تصنيفه���ا العاملي؛ 
لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق املاحية أماًنا.
وكشف عن استمرار البناء على هذا اإلنجاز من 
خال العمل على تنفيذ مش���روع تطوير القطاع 
الجنوب���ي الذي س���يتيح زي���ادة عام���ل األمان 

املاحي في ذلك القطاع بنسبة %28.
وكانت حركة املاحة بالقناة، قد س���جلت خال 
شهر يناير املاضي، أرقاًما قياسية جديدة وغير 
مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، 
حيث ارتفع متوسط العبور اليومي ل�70 سفينة.

إيرادات قناة السويس تسجل أرقاًما قياسية خالل يناير 2023
شيماء مرسي

جرمني عامر تطرح أول كتاب يوثق نفوذ املؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي يف ظل الثورة الرقمية

أبرزهم »تنظيم نسبة عمل األجانب بالقطاع«.. وزيرا السياحة 
والقوى العاملة يبحثان سبل التعاون املشتركة

   وزيرة التعاون الدولي: مصر أكبر دولة عمليات للبنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية على مستوى منطقة جنوب وشرق 
المتوسط خالل عام 2022 بحجم استثمارات 1.3 مليار يورو

 

بعد مرور 5 سنوات 

وزيرا التخطيط و التنمية املحلية يستعرضان تطورات برنامج التنمية بصعيد مصر

طرح���ت اإلعامي���ة جرمني عامر، كت���اب “نفوذ املؤثري���ن على مواقع 
التواص���ل االجتماعي في ظ���ل الث���ورة الرقمية”، بنس���ختيه العربية 
واإلنجليزية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب – النسخة 54...واملفاجأة 
التي حدثت خال األس���بوع األول من الطرح هو أن جميع كتب الطبعة 

األولي قاربت علي النفاذ..
ويوثق الكتاب وألول مرة بزوغ نجم إعام املؤثرين أو صغار املش���اهير 
»Micro-Celebrities« ف���ي مص���ر بدية من ع���ام 2016 علي يد 
جوليان نبيل، وكيف اس���تطاعوا هؤالء املوثرين بحرفية شديدة تشكيل 
الرأي العام الديجيتال، وقيادة جموع املتابعني الرقمني خاصة الشباب 
بمهارة تفاعلية عالية وبمحت���وى إبداعي مبتكر ليتحول ايديولوجياتهم 

من الكاش إلى التطبيقات البنكية الرقمية.
فاملؤثرين من صناع الراي العام الرقمي املعاصر, استطاعوا من خال 
صفحاتهم منح متابعيهم حرية التعبير الرقمي واللحظي من خال نشر 
الريفيوه���ات والتعليقات والليكات .. إلخ، ال�مر الذي ش���جع الجمهور 
علي املتابعة واث���ري املحتوي الذي يقدمه املؤثر بجاذبية خاصة تخرج 

عن حدود النمطية اإلعانية املعتادة. 
ويس���لط كتاب “نفوذ املؤثري���ن علي مواقع التواص���ل االجتماعي في 
ظل الث���ورة الرقمية” الض���وء، علي انتقال اعام املؤثرين الي س���وق 
الصناعة املصرفية.   وبالتحديد تجرية اول بنكني اس���تعانوا باملؤثرين 
في حماتهم التس���ويقية وهم : بنك مصر - حملة املؤثر اس���ام فوزي 

ف���ي ابريل 2022 والبنك املص���ري الخليجي EG Bank حملة املؤثر 
محم���د مولي في اكتوب���ر 2021.  كذلك بداية خطوات املصرف املتحد 
في اعام املؤثرين وحملة املؤثرة ياسمني املراكبي في اغسطس 2022 
.  ليصبح هؤالء املؤثرون الواقع الجديد، الذي يفرض نفسه وبقوة علي 
س���احة املعامات املالية والبنكية, من آلي���ات رقمية .. ذكاء اصطناعي 
.. قواعد بيانات ..  لتصنيف العماء الي انماط وس���لوكيات .. عادات 
وثقاف���ات مالية في عصر الرقمنة.   االمر الذي س���يمهد الطريق امام 
عدد من العامات التجارية والبنوك لاس���تفادة من التجربة ونجاحها 
للوصول إلى الجمهور املس���تهدف.  باإلضافة إلى فتح املجال ملزيد من 

الدراسات والبحوث التي تتناول اتصاالت املؤثرين.

مصر واالحتاد األوربي .. ساحات مفتوحة للتعاون

 

يستضيف مجلس األعمال املصري الكندي برئاسة معتز 
رس���ان ، وزير قط���اع األعمال العام محم���ود عصمت، 
فى ن���دوة بعنوان تأهي���ل وتطوير القط���اع العام الفرص 
والتحدي���ات يوم االثنني املواف���ق 13 فبراير الجاري بأحد 

فنادق القاهرة.

ويأتى ذلك في إطار خطط الدولة واس���تراتيجياتها لتنفيذ 
هيكلة وتطوير قطاع األعمال العام، ما يس���هم فى تحسني 
اقتصاديات التش���غيل، وتوطني الصناعة، وتحقيق التنمية 
االقتصادية، وتهيئة مناخ اإلس���تثمار، وتعزيز دور القطاع 

الخاص، استناًدا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة.

مجلس األعمال املصري 
الكندي يستضيف وزير قطاع 

األعمال 13 فبراير اجلاري

إطالق المرحلة الثانية من برنامج تمويل   البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لالقتصاد األخضر   في مصر بقيمة 175 مليون دوالر

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680

داكر عبدالاه

مفاجأة .. الطبعة األولي تقترب من النفاذ  في األسبوع األول من طرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب – النسخة 54
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2014( ، بنس���بة زي���ادة قدره���ا 8%، فيم���ا بلغ إجمال���ي الحموالت 
الصافية العابرة للقناة بعد افتتاح مش���روع قناة الس���ويس الجديدة 
خ���ال األعوام م���ن ) 2016_ 2022(  ما يزيد على 8.2 مليار طن، 
مقابل 6.2 مليار طن خال األعوام )2008_ 2014( بفارق 2 مليار 

طن، بنسبة زيادة قدرها %32 .
 ويأتي تنامي أعداد وحموالت الس���فن العاب���رة للقناة خال األعوام 
التالية الفتتاح قناة الس���ويس الجديدة م���ن ) 2016_ 2022( وذلك 
على الرغم من التحدي���ات املتتالية املتمثلة في جائحة فيروس كورونا 
COVID _19 والح���رب الروس���ية األوكرانية وه���و التنامي الذي 
انعك���س على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إي���رادات القناة مقومة 
بالدوالر خال الس���نوات التالية الفتت���اح القناة الجديدة محققة أعلى 
عائدات سنوية في تاريخ القناة بإجمالي إيرادات قدرها 41.7  مليار 
دوالر، مقاب���ل 35.4 مليار دوالر خال األع���وام) 2008 _ 2014(، 

بنسبة زيادة بلغت 17.8 % . 
 وعلى صعيد الجدوى الفنية نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق 
املس���تهدف منها بزيادة الطاقة العددية واالس���تيعابية للقناة ليصبح 
متوسط أعداد السفن املارة   خال العام امليادي املاضي 2022  ما 
يقرب من 68 س���فينة يوميا مقابل 47 س���فينة كمتوسط يومي للعبور 
عام 2014 قب���ل افتتاح القناة الجديدة، كما ارتفعت قدرة القناة على 
استقبال السفن العماقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة 
إلى 24 متر، بما س���اهم في رفع التصنيف العاملي للقناة ومكنها من 
مواجهة تحديات املنافس���ة مع الط���رق البديلة أو املحتملة، فضا عن 
دورها في تقليل ساعات عبور السفن إلى النصف من 22 ساعة إلى 

11 ساعة فقط.
 كما أثمر مش���روع القناة الجديدة عن زيادة معدالت األمان املاحي 
بالقناة بزيادة األماكن املزدوجة بما عزز من قدرة القناة على التعامل 

مع حاالت الطوارئ املحتملة.
 كما سجلت  إحصائيات املاحة بالقناة خال العام امليادي املاضي 
2022  أرقاما قياس���ية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، 
محققة أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، 
وأعلى حمولة صافية س���نوية قدرها  1.4 مليار طن، مس���جلة أعلى 
إيراد س���نوي بلغ 8 مليارات دوالر، متخطية بذلك جميع األرقام التي 

تم تسجيلها من قبل.
ولعلن���ا ناح���ظ أن األكاذيب الت���ي أحاطت باملم���ر املاحي الحيوي  
تصاع���دت أيضا حني أقدم���ت الدولة املصرية علي طرح ش���هادات 
اس���تثمارية في البنوك الوطنية  لتمويل  حفر القناة الجديدة  ، حيث 
كان���ت اآللة اإلعامية لجماعة اإلخوان اإلرهابي���ة ورعاتها اإلقليميني 
والدوليني تنس���ج األكاذيب وتبث سموم التشكيك في محاولة لتقويض 

أحام وطموحات الدولة املصرية الجديدة.
وعل���ي جبهات متع���ددة ، حاول���ت الجماعة اإلرهابية بث الش���كوك 
ف���ي نف���وس املصريني بالني���ل من املش���روع تارة ، والتش���كيك في 
نزاه���ة  القطاع املصرفي املصري تارة آخ���ري ، حيث أدعت اللجان 
اإللكتروني���ة لإلخوان والوجوه التي طلت من خلف شاش���ات أدمنت 
بث الفنت ودأبت علي نش���ر التحريض، ب���أن البنوك املصرية لن تفي 
بالتزاماتها وس���تتوقف عن صرف عائدات ش���هادات االستثمار التي 
اختارها املصريني ليس طمعًا في ربح ، بقدر إيمانهم بضرورة تمويل 

هذا املشروع الضخم.
  وبع���د اللحظ���ة التاريخي���ة في حف���ل االفتتاح الذي حض���ره قادة 
ومس���ئولون م���ن مختل���ف دول العالم ، نقل���ت الجماع���ة اإلرهابية  
وأنصارها   مؤامراتهم حول قناة الس���ويس إلى جبهة آخري ، وهي 
التش���كيك في كف���اءة اإلدارة املصري���ة للممر املاحي ، واس���تغال 
ح���وادث فردية بدأت مع جنوح الس���فينة إيفرجيف���ن ، والتي نجحت 
الك���وادر املصرية الخالصة في إعادة تعويمها في وقت قياس���ي مع 
التطوير املستمر ألطقم العمل واملعدات الازمة ، األمر الذي كان سببًا 
ف���ي معالجة موقف مماثل في أقل من س���اعة، دون أي اضطراب في 

حركة مرور السفن التجارية الوافدة من شتي بقاع األرض.
ثقة عاملية 

   نع���ود إل���ي تصريحات الفريق أس���امة ربيع ، الذي أش���ار أيضا  
إل���ي أن ايرادات قناة الس���ويس تعكس ثقة عاملية في قناة الس���ويس 
والخطوط املاحية تختار أقصر طريق وامن طريق موجود في املاحة 
العاملي���ة وه���و قناة الس���ويس   ، كما أوضح  أن  القن���اة تعمل على 
زيادة الطاقة االستيعابية والحموالت والعائد بالدوالر وهذا ما يحدث 
بالفعل، موضحا أن أعلى معدل عبور سفن خال يناير املاضي كانت 

لناقات البترول ويليها سفن الصب الجاف وحامات الطائرات.
  رئيس هيئة قناة الس���ويس لفت أيضا  إلى أنه يتم إنش���اء جراجات 
عل���ى طول املجرى املاحى، موضحا أن الهدف منها إدخال الس���فن 
التي يحدث بها اي عطل وتجنب حدوث اي تعطل لحركة عبور السفن 
، مش���يرا إلي أن القن���اة تحرص على الحفاظ عل���ى األمان املاحي 
للس���فن، حي���ث تم عمل مس���ح دورى للقناة للتأكد م���ن الحفاظ على 

مستوى األعماق داخل القناة.
وقال ربيع : حساباتنا أنه فى عام 2023 تصل إيرادات قناة السويس 
إل���ى 8.6 مليار دوالر"، مؤكدا أن الس���بب في هذا االرتفاع هو قناة 
الس���ويس الجديدة"، موضح���ا أن املاحة الدولية ل���م تتوقف خال 
الحرب الروس���ية األوكرانية، ولكنها بدأت تتعافى بعد جائحة كورونا 

ومستمرة في التعافي والتجارة العاملية تسير بوتيرة جيدة .
 وكما قلنا من قبل فإن مش���روعات التطوير ال تتوقف بش���أن كل ما 
يخص القناة ، حيث أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس أن الهيئة تولي اهتمام���ًا كبيرًا بموانئها 
التابع���ة التي تقع على البحرين األحمر واملتوس���ط م���رورًا بأهم ممر 
ماح���ي عامل���ي، وبالتالي ف���إن جاهزية املوانئ واالنته���اء من أعمال 
التطوير املس���تمر بها يسهم بش���كل كبير في حركة التجارة والتداول 
واستقبال البضائع بمختلف أنواعها، ويعد ميناء األدبية هو خير مثال 
عل���ى ذلك، من حيث الجاهزية في اس���تقبال مهم���ات وطرود ضخمة 

تستخدم في مشروعات قومية بالباد.
 ويأتي هذا ضمن خطة تعظيم االستفادة من موانئ املنطقة االقتصادية 
لقناة الس���ويس ع���ن طريق أعمال التطوير املس���تمرة والتي أدت إلى 
إس���هام املوانئ ليس فقط في النقل البحري والدعم اللوجيستي وإنما 
أصبحت كفاءة أداء املوانئ مؤثرة بشكل كبير على القطاعات الخدمية 
والصناع���ات الوطنية، حيث أنها تس���هم في تس���ريع وتي���رة العمل 

بالقطاعات املختلفة. 
 ملك املصريني 

 ال يدرك مطلقو الش���ائعات ومروجوها أنهم مع كل ش���ائعة منهم 
ترتد إل���ي صدورهم بتأكي���د الجميع والتفافهم ح���ول حقيقة أن 
قناة الس���ويس التي حفروها املصري���ون بدمائهم ، ودافعوا عنها 
في حروبهم ، وطورها في س���امهم ، كانت وس���تظل وجميع ما 
يخصها مل���كا للمصريني ، فض���ا عن تذكي���ر الجميع بحقائق 
الجهود واإلنجازات التي تحققت في قناة الس���ويس  والتي تعود 
بالخي���ر علي كافة املصريني،  وأنها ملك للمصريني س���تظل ملكا 
لهم، وفي أيد  أمينة، تحت قيادة وطنية مخلصة تعمل علي الحفاظ 
علي كل ذرة رمل وحفنة تراب من أرض مصر ، فضا عن إدراك 
القيادة السياس���ية أكثر من غيرها ، كيف كانت وس���تظل  القناة 
ركيزة أساس���ية لألم���ن القومي املصري عبر العص���ور ، ولذلك 
أطلق الرئيس السيس���ي مش���روعات التطوير وتبناها لتس���تطيع 
القناة  اس���تقبال مختلف أنواع السفن، كما يتم العمل حاليا علي 
تزويد األعماق لتكون جاهزة الستقبال سفن لم تبني بعد ، فضا 
عن  خطة تطوير أس���طول الهيئة من قاطرات وكراكات،  وبحسب 
تصريح���ات س���ابقة للفريق أس���امة ربيع فقد  تم ش���راء عدد 2 
كراكة هم االفضل في الش���رق األوسط، كما يتم حاليا زياده عدد 
القاطرات في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومنهم 6 قاطرات 
قوة ش���د 75 طن    ، كما يتم العمل في  مشروع توسعة وتعميق 

القناة من 132 كم إلي 162 كم .
 في النهاية ما ينبغي أن نؤكد عليه هو أن قناة الس���ويس التي كانت 
رم���زا للتضحية عن���د حفرها ، ورمزا الس���تقال اإلرادة الوطنية عن 
"التأمي���م " ورمزا خال���دا للبطولة عند "العبور " س���تظل عصية علي 
كل الش���ائعات وأكبر منها ومن مطلقيها ومروجيها  ،  ومع كل موجة 
هجوم تخ���رج قناة الس���ويس   صامدة وأكثر ثبات���ا بفضل اإلدارة 
الحكيمة واملس���ار الذي اختارته لها القيادة السياسية بالتركيز علي 

البناء والتنمية دون التفات لدعاة الهدم و الفوضى .

قب���ل أيام أصدرت هيئة قناة الس���ويس بيانا قال���ت فيه إنه "ردا على 
ما تم تداوله من معلومات على بعض الحس���ابات الشخصية مجهولة 
املص���در عبر مواق���ع التواصل االجتماعي بش���أن تعاق���د هيئة قناة 
السويس مع إحدى الش���ركات إلدارة خدماتها من خال عقد امتياز 
مدته 99 س���نة، أكد الفريق أس���امة ربيع رئي���س الهيئة أنه ال صحة 
لتلك الش���ائعات جملة وتفصيا، مؤكدا على السيادة املصرية املطلقة 
بش���قيها السياس���ي واالقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة املرفق 

املاحي لقناة السويس".
 وأوض���ح الفري���ق ربيع أن هيئة قناة الس���ويس تلتزم بمس���ئولياتها 
االجتماعية باإلعان عن كافة تعاقداتها بمختلف أش���كالها من عقود 
أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع اإلفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، 
مش���يرا في هذا الصدد إلى أن إعاء املصلحة الوطنية والحفاظ على 
مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها 
الهيئ���ة والتي ال يمكنها املس���اس ب���أي حال من األحوال بالس���يادة 
املصرية على القناة وكافة مرافقها املُصانة دستوريًا بموجب الدستور 
املص���ري وما نصت عليه املادة 43 ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية 
قناة الس���ويس وتنميته���ا والحفاظ عليها بصفتها مم���را مائيا دوليا 
ممل���وكا لها كما تلتزم بتنمية قط���اع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا 

مميزا" .
 وش���دد رئيس الهيئة على أنه س���يتم اتخاذ كاف���ة التدابير القانونية 
الازمة عبر الجه���ات املعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصًا على 
ع���دم الزج بالهيئة أو انتحال اس���مها وما يترتب ع���ن ذلك من إثارة 
البلبلة أو املساس بمكانتها االقتصادية فى األوساط املحلية والدولية.

  وأهابت  هيئة قناة الس���ويس باملواطنني عدم االلتفات إلى الشائعات 
الت���ي ته���دف إلث���ارة البلبلة والتش���كيك في واحدة م���ن أعرق وأهم 
املؤسسات االقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله 
من أنباء، واس���تقاء املعلومات الصحيحة من خال املصادر الرسمية 

للهيئة.
"حيل���ة العق���د امل���زور " إذن أجهضت في مهدها وأجهضت نفس���ها 
بنفسها لكونها حيلة فاشلة أطلقها فاشلون ومرتزقة وكان واضحا أن 
أجه���زة أمنية ومخابراتية معادية ملصر تقف وراءها ، كما وقفت وراء 
محاوالت سابقة وستقف وراء مؤامرات الحقة جميعها مصيرها بإذن 

اهلل للفشل وسلة مهمات التاريخ .
سلسلة شائعات 

لم تكن هذه هي الش���ائعة األولي التي تس���تهدف هيئة قناة السويس 
، وبالتأكي���د ل���ن تكون األخيرة في سلس���لة يمس���ك به���ا الحاقدون 
والكارهون ملصر واستقرارها ويطلقون حلقاتها واحدة بعد األخرى ، 
ضمن محاوالتهم اليائسة للنيل من استقرار مصر ومساعيها للنهضة 

، ومساعيهم الفاشلة لهز الثقة بني املصريني ومؤسساتهم .
فالدول���ة املصرية ، تخوض   معركة الوع���ي، وهي املعركة التي يأتي 
على رأس���ها جه���ود "مواجهة الش���ائعات" التي تتخ���ذ من األزمات 
والتحدي���ات بيئة خصبة لانتش���ار، وذلك في إط���ار املحاوالت التي 
ال تتوقف منذ تس���ع س���نوات لتزييف الحقائق وخل���ق حالة من عدم 
االستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها لإلصاح والتنمية، 
وف���ي إطار جهود معركة مواجهة الش���ائعات رصد  املركز اإلعامي 
ملجل���س الوزراء  مؤخرا "حرب الش���ائعات " ض���د مصر منذ العام 
2014   ، واس���تعرض التقرير ترتيب الس���نوات طبقًا ملعدل انتشار 
الش���ائعات )2014 - 2022( وفق���ًا لتوزيع نس���بي إلجمالي الفترة، 
حيث بلغ 20.5%عام 2022، مقارنة ب� 18.7% عام 2021، و%18.2 
ع���ام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 
2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014.

وفيما يخص قناة الس���ويس ، كشف التقرير عن أن  الشائعات التي 
اس���تهدفت  إنجازات القناة ش���ملت عدة مسارات ، جاء في مقدمتها 
وعلي رأسها   اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار 

رفع رسوم العبور بالقناة.
كذلك أثار مش���روع لتعديل قانون هيئة قناة الس���ويس جداًل حول ما 
تضمنه من إنش���اء صندوق اس���تثماري برأس مال 10 مليارات جنيه 
)404.9 ملي���ون دوالر(،  وث���ارت ش���ائعات علي  مواق���ع التواصل 
االجتماعي بش���أن أصول القناة والعائد من إنش���اء الصندوق ، وفي 
بيان أصدرته  ، نفت الحكومة ما أثير حول عزمها "إنش���اء صندوق 
هيئة قناة الس���ويس كباب خلفي لبيع القناة"، قائلة إن "قناة السويس 
وإدارتها س���تظل مملوكة بالكامل للدولة املصرية وتخضع لسيادتها، 
كما س���يظل كامل طاقم هيئة القناة م���ن موظفني وفنيني وإداريني من 

املواطنني املصريني".
 وكان  مجلس النواب وافق  على تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 
الخاص بنظام هيئة قناة السويس، املقدم من الحكومة، وذلك من أجل 
السماح للهيئة بإنش���اء صندوق استثمار مملوك لها بهدف املساهمة 
في التنمية االقتصادية املستدامة ملرفق هيئة قناة السويس وتطويره.

  تاري���خ الهجوم والتش���كيك في قن���اة الس���ويس إذن  حافل وملئ 
بالوقائ���ع الت���ي أثبتت للجميع أن قناة الس���ويس ق���ادرة على إدارة 
األزمات ومواجهة املواقف الطارئة، وهو ما ظهر في أزمة عبور سفينة 
إيفرجرين والتي استطاعت هيئة قناة السويس أن بخبراتها وكوادرها 
أن تحولها من موجة سخرية إلى قصة نجاح عاملية شهد بها القاصي 

والداني.
 اهتمام وتطوير مستمر 

تحظي قناة السويس بمكانة اس���تراتيجية في ذاكرة املصريني ، كما 
تحظ���ي بنفس األهمية لدي القيادة السياس���ية ، وفي هذا الس���ياق ، 
عقد  الرئيس عبد الفتاح السيس���ي،  اجتماعا قبل أيام ، مع الدكتور 
مصطف���ى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير 
النقل، ووليد س���امي رئيس الهيئة العامة للمنطق���ة االقتصادية لقناة 
الس���ويس، واللواء أحمد الع���زازي رئيس الهيئة الهندس���ية للقوات 
املس���لحة ، وتن���اول  االجتم���اع   "متابعة املوق���ف التنفيذي الخاص 
باملشروعات االستثمارية واالستراتيجية في املنطقة االقتصادية لقناة 

السويس" .
 وفي هذا اإلطار، تم عرض مس���تجدات املش���روعات الجارية لتطوير 
املوانئ املختلفة على امتداد املنطقة االقتصادية لقناة السويس، خاصًة 
موانئ العني الس���خنة واألدبية وش���رق بورس���عيد وغرب بورسعيد 
والطور والعريش، السيما ما يتعلق بحواجز األمواج ومحطات تداول 
الحاويات واألرصفة واملناطق اللوجستية واملحطات متعددة األغراض 

بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العاملية والقطاع الخاص.
 كم���ا اطلع الرئيس على الخطة الترويجي���ة للمنطقة االقتصادية لقناة 
الس���ويس بالتعاون مع املؤسسات الدولية والبنوك االستثمارية لجذب 
االس���تثمارات، فضًا عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة 
االقتصادية، خاصًة إقامة منصات للصناعات الصغيرة واملتوس���طة 
والشركات الناش���ئة، باإلضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود 
األخضر، وكذلك جذب االستثمارات في الصناعات التكميلية واملغذية 

لتلك املشروعات.
 ووج���ه  الرئيس   بالعمل على توط���ني الصناعات التكميلية الخاصة 
بإنت���اج الطاقة الجديدة واملتجددة، بما فيه���ا الوقود األخضر، وذلك 
بالنظر إلى استخداماتها املتعددة في عدة مجاالت أخرى مثل محطات 
املياه، والتي تدخل كمكون رئيس���ي في العديد من املش���روعات على 

مستوى الجمهورية.
 كم���ا وجه الرئيس بتطوير الجهود واألنش���طة االس���تثمارية للمنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس، من خال تشكيل كيان استثماري فاعل 
للمنطق���ة في املش���روعات التابعة لها، فضًا عن اس���تغال إمكانات 
املنطق���ة خاصًة موقعه���ا الجغرافي املتميز في قناة الس���ويس، حيث 
تتوس���ط أهم املمرات املاحية على مس���توى العالم، مما يوفر فرصًا 
واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا وعامليًا ملشروعات إنتاج الوقود األخضر 
لتعظيم العائد منها، وترس���يخًا ملكانة مصر ف���ي اإلطار العام إلنتاج 

وتداول الطاقة في املنطقة.
 ووج���ه الرئيس أيضًا بتطوير املناطق الصناعي���ة تحت مظلة املنطقة 
االقتصادي���ة لقناة الس���ويس إلى م���دن متكامل���ة الجوانب من حيث 
الخدمات املتنوعة واملجتمعات الس���كنية، وذلك في إطار توسيع رقعة 

التنمية الشاملة في منطقة القناة.
 واتصااًل بتطوير املنطقة االقتصادية لقناة السويس، خاصًة ما يتعلق 
بالطرق واملحاور؛ وجه الرئيس بتطوير طريق السويس/ السخنة، وذلك 
بهدف تحس���ني مستوى الخدمة واألمان على الطريق من خال زيادة 
ع���دد الحارات املرورية وفصل الش���احنات الثقيلة عن باقي املركبات 

وتطوير مزلقانات الس���كك الحديدية على طول الطريق، باإلضافة إلى 
املس���اهمة في تحقيق أهداف التنمية في تلك املنطقة عن طريق تعزيز 
كفاءة الربط بني املوانئ، والتكامل مع مدينة السويس الجديدة، وكذلك 

تسهيل الدخول والخروج بني تلك املناطق.
االهتمام الرئاس���ي إذن متعدد األوجه بكل ما يخص قناة الس���ويس 
واملنطقة االقتصادية بها وكافة املشروعات الخاصة بها وحتي الطرق 
واملح���اور املرتبطة بها ، وم���ع كل ظهور إلنجاز يخص القناة ، تتوالي 
الشائعات ، بما يقودنا إلي فهم سهل ألسباب ودوافع هذه الشائعات 
ودوافع من يقفون وراءها ، فإنجازات   هيئة قناة الس���ويس تتواصل  
رغ���م األوضاع االقتصادية العاملية غير املواتية، ولعل أقرب دليل علي 
ذلك ما أعلنه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قبل أيام، 
بأن إيرادات القناة فى ش���هر يناير 2023 زادت بنس���بة حوالى %45 
مقارن���ة بنفس التوقيت من العام املاضى ، موضحا أن اإليرادات فى 
زيادة مس���تمرة مع وجود قناة الس���ويس الجديدة التى ساعدت فى 

زيادة عبور السفن.
  الفريق أسامة ربيع أوضح أيضا  أن إيرادات قناة السويس في زيادة 
مستمرة فكانت في 2020 حوالي 5.8 مليار دوالر، وارتفعت فى عام 
2022 لتصل إلى 8 مليارات دوالر، مش���يرا إلى أن حساباتنا أنه فى 
عام 2023 تصل إيرادات قناة السويس إلى 8.6 مليار دوالر"، مؤكدا 
أن الس���بب في هذا االرتفاع هو قناة السويس الجديدة"، موضحا أن 
املاح���ة الدولية لم تتوقف خال الحرب الروس���ية األوكرانية، ولكنها 
ب���دأت تتعافى بعد جائحة كورونا ومس���تمرة ف���ي التعافي والتجارة 

العاملية تسير بوتيرة جيدة   ".
وقبل أيام قالت قناة السويس   إن إيراداتها سجلت 802 مليون دوالر 
في يناير 2023، محققة أعلى إيراد ش���هري في تاريخها ، وش���هدت 
حركة  املاحة بالقناة خال ش���هر يناير 2023 ش���هدت عبور 2155 
س���فينة من االتجاهني مقابل عبور 1774 سفينة خال شهر يناير من 

العام املاضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها %21.5 .
وذكر الفريق أس���امة ربيع أن إجمالي الحموالت الصافية خال يناير 
املاض���ي بلغ���ت 123.5 مليون طن مقاب���ل 106.2 مليون طن خال 
ش���هر يناير من العام املاضي بفارق 17.3 مليون طن بنس���بة زيادة 

بلغت %16.3 .
وتابع : عائدات قناة الس���ويس خال شهر يناير 2023 حققت زيادة 
كبي���رة قدره���ا 47% من حجم إيراداتها بالدوالر حيث س���جلت 802 
ملي���ون دوالر مقاب���ل 546 مليون دوالر خال ش���هر يناير من العام 
املاضي بفارق 256 مليون دوالر ، كما أن اإليراد الش���هري القياسي 
لش���هر يناير 2023 تخطى   اإليراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 

2022 بفارق قدره 56.4 مليون دوالر.
 وأوض���ح الفريق ربيع أن التقارير املاحية خال ش���هر يناير 2023 
رص���دت ارتفاع معدالت عبور ناق���ات البترول بزيادة هى األكبر من 
نوعها لتس���جل أعلى معدل عبور شهري لناقات البترول بعبور 677 
س���فينة، وأعلى حمولة صافية ش���هرية لها بإجمالي حموالت صافية 

قدره���ا 34.5 مليون ط���ن، كما ارتفعت معدالت عبور س���فن الصب 
بنسبة 17.1% وحامات الس���يارات بنسبة 16.3% مقارنة بمعدالت 
عبورها خال ش���هر يناي���ر من العام املاضي وه���و ما يعكس نجاح 
السياس���ات التس���ويقية والتس���عيرية للهيئة في كس���ب ثقة املجتمع 
املاحي، وجذب خطوط ماحية جديدة، والتعامل بمرونة مع املتغيرات 

الحادثة في صناعة النقل البحري.
 وأكد رئيس الهيئة على أن املؤش���رات غير املسبوقة 

التي تس���جلها إحصائيات املاحة بالقناة تأتي 
نتاجا الس���تراتيجية تطوير املجرى املاحي 

التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات 
املاضية حي���ث نجحت قناة الس���ويس 
الجدي���دة في تحقيق املس���تهدف منها 
بزي���ادة الطاقة العددية واالس���تيعابية 
للقن���اة ورفع تصنيفه���ا العاملي لتظل 
أقصر وأس���رع وأكثر الطرق املاحية 
أمان���ا، الفت���ا في ه���ذا الص���دد إلى 
اس���تمرار البناء على هذا اإلنجاز من 
خال العمل على تنفيذ مشروع تطوير 
القطاع الجنوبي الذي س���يتيح زيادة 
عام���ل األمان املاحي في ذلك القطاع 

بنسبة %28 .
في قلب االقتصاد

إذا م���ا أردنا أن ننظ���ر جانبا من أهمية 
قناة الس���ويس في االقتصاد املصري ، 
نطالع ما أعلن���ه البنك املركزي املصري، 
ف���ي فت���رة س���ابقة ع���ن تحقي���ق ميزان 

املدفوعات املصري فائضا كليا بلغ 523.5 
مليون دوالر بنهاية سبتمبر املاضي.

وذكر البنك املركزى فى تقرير ميزان املدفوعات  
، أن معام���ات االقتصاد املص���رى مع العالم 
الخارجي خ���ال الرب���ع األول )الفترة يوليو/ 
سبتمبر( من السنة املالية 2023/2022 شهدت 

تحس���ن عجز حس���اب املعامات الجارية بمعدل 
20.2% ليس���جل نحو 3.2 ملی���ار دوالر مقابل 

نحو 4 ملي���ار دوالر خال ذات الفترة من الس���نة 
املالية السابقة.

عاق���ة قناة الس���ويس بهذا األمر ، ذكره���ا "املركزي " 
ح���ني أرجع   هذا التحس���ن إلى زيادة كل من اإليرادات الس���ياحية 
وحصيلة الصادرات الس���لعية البترولية وغي���ر البترولية، إلى جانب 

تصاعد حصيلة رسوم املرور في قناة السويس. 
كما ارتفعت متحصات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليارات 
دوالر مقابل نحو 2.3 مليار دوالر، كنتيجة أساسية الرتفاع إيرادات 

قناة الس���ويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دوالر مقابل نحو 
1.7 ملي���ار دوالر، وذلك الرتفاع الحمول���ة الصافية بمعدل %13.8 

لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
 شائعات القناة الجديدة 

ال ننس���ي أيضا حملة الهجوم التي واجهتها مصر مع إطاقها القناة 
الجدي���دة بهدف تطوي���ر حركة املاحة ، لكن األرق���ام ردت يوما بعد 
اآلخ���ر علي ه���ذه الحملة ، وهو ما ذك���ره رئيس هيئة قناة 
السويس  الفريق اسامة ربيع،  بالتأكيد علي أن كل 
االرقام تعكس قناة الس���ويس الجديدة وكل يوم 
تثب���ت أنه لوال قناة الس���ويس الجديدة لم يكن 
ليحققوا هذه القفزة ف���ي اإليرادات وال تمر 
ه���ذه الكمية من الحم���والت، متابعا: "قرار 
الرئيس السيس���ي بحفر القناة كانت رؤية 

جيدة وأثمرت نجاحها".
 وتاب���ع: "قناة الس���ويس الجديدة رجعت 
فل���وس املصريني والعائد ج���اء من القناة 
وكل يوم في تط���ور، وفي حموالت كبيرة 
تمر وأكبر س���فينة حاوي���ات في العالم 
كان عليه���ا 24 ال���ف حاوي���ة مرت من 
القن���اة ونحق���ق ارقام كبي���رة"، مؤكدا 
أن الرئيس السيس���ي مهت���م جدا بقناة 
الس���ويس ويتابعه���م يوميا س���واء في 
التطوي���ر أو إضاف���ة وح���دات جدي���دة 

بالنسبة للكراكات أو متطلبات.
نق���ول هنا إن  دخل قناة الس���ويس عندما 
ق���ررت الدولة تطويرها فى 2014  كان 4.5 
مليار دوالر س���نويا، والي���وم بعد تطويرها 
ارتفع دخ���ل القناة ليصل إل���ى حوالى 8 
ملي���ارات دوالر حاليا، و  املس���تهدف أن 
يصل إيرادها الس���نوى إلى 12 مليار دوالر 

سنويا.
إذن فم���ن هاجم���وا مش���روع القن���اة الجديدة 
كانوا يس���تهدفون حرمان مصر م���ن هذا الدخل ، 
وكان���وا يس���تهدفون أن تبقي قناة الس���ويس  بدون تطوير 
، ب���ل  وعاجزة عن مجابه���ة تطورات التج���ارة الدولية دون 
االس���تفادة منها أقصى استفادة، حتى يفرح من يقفون خلف 

هؤالء املرضى ويوجهونهم ألغراض فى نفوسهم.
فالتقارير املاحية للقناة  ترصد خال األعوام السبعة التالية الفتتاح 
مشروع قناة السويس الجديدة من ) 2016_2022( طفرة كبيرة في 
أعداد الس���فن العاب���رة للقناة ، حيث عبرت القن���اة خال تلك الفترة 
135 ألف س���فينة مقابل عبور 125 ألف سفينة خال السبع سنوات 
الس���ابقة الفتتاح قناة الس���ويس الجديدة في الفت���رة من ) 2008_ 

     »العقد المزور » سقط من اللحظة األولي بعد أن حول الزعم بتعاقد هيئة القناة مع 
شركة أجنبية إلدارتها   الحاقدون يتجاهلون تطوير القناة منذ 2014 بعد أن حاولوا 

التشكيك في جدوي »القناة الجديدة » واألرقام ردت علي شائعاتهم 

ال تتوقف آلة الشائعات عن محاوالتها الخبيئة 
للنيل من واحد من أهم المرافق الحيوية لدي 
مصر والمصريين ، وهي قناة السويس ، إدراكا 

من مروجي هذه الشائعات ألهمية هذا الشريان 
الحيوي ومكانته في قلوب وتاريخ المصريين ، فضال 

عما يحتله من مكانة في قلب الجهود الداعمة 
لالقتصاد المصري ، حتي صارت القناة 

وهيئاتها ومؤسساتها 
ومشروعاتها في قاطرة الدفع 
نحو نهوض االقتصاد المصري 

، ومواجهة التحديات التي 
تواجهه وتحيط به من كل 

اإلتجاهات .

آلة الشائعات اخلبيثة ال تتوقف عن مخططات
النيل من "القناة " مع كل إجناز جديد 

قلوب املصريني تعبر بها فوق مؤامرات احلاقدينقلوب املصريني تعبر بها فوق مؤامرات احلاقدينقلوب املصريني تعبر بها فوق مؤامرات احلاقدينقلوب املصريني تعبر بها فوق مؤامرات احلاقدينقلوب املصريني تعبر بها فوق مؤامرات احلاقدينقلوب املصريني تعبر بها فوق مؤامرات احلاقدينقلوب املصريني تعبر بها فوق مؤامرات احلاقدينقلوب املصريني تعبر بها فوق مؤامرات احلاقدين
قناة السويس

احية جديدة، والتعامل بمرونة مع املتغيرات 
الحادثة في صناعة النقل البحري.

 وأكد رئيس الهيئة على أن املؤش���رات غير املسبوقة 
االتي تس���جلها إحصائيات املاالتي تس���جلها إحصائيات املاحة بالقناة تأتي 

انتاجا الس���تراتيجية تطوير املجرى املانتاجا الس���تراتيجية تطوير املجرى املاحي 
التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات 
املاضية حي���ث نجحت قناة الس���ويس 
الجدي���دة في تحقيق املس���تهدف منها 
بزي���ادة الطاقة العددية واالس���تيعابية 
للقن���اة ورفع تصنيفه���ا العاملي لتظل 
اأقصر وأس���رع وأكثر الطرق املاأقصر وأس���رع وأكثر الطرق املاحية 
أمان���ا، الفت���ا في ه���ذا الص���دد إلى 
اس���تمرار البناء على هذا اإلنجاز من 
ل العمل على تنفيذ مشروع تطوير 
القطاع الجنوبي الذي س���يتيح زيادة 
حي في ذلك القطاع 

في قلب االقتصاد
إذا م���ا أردنا أن ننظ���ر جانبا من أهمية 

في قلب االقتصاد
إذا م���ا أردنا أن ننظ���ر جانبا من أهمية 

في قلب االقتصاد

قناة الس���ويس في االقتصاد املصري ، 
نطالع ما أعلن���ه البنك املركزي املصري، 
ف���ي فت���رة س���ابقة ع���ن تحقي���ق ميزان 

املدفوعات املصري فائضا كليا بلغ 523.5
مليون دوالر بنهاية سبتمبر املاضي.

وذكر البنك املركزى فى تقرير ميزان املدفوعات  
�ات االقتصاد املص���رى مع العالم 
 /
�ات االقتصاد املص���رى مع العالم 
 /
�ات االقتصاد املص���رى مع العالم 

/ الفترة يوليو/ الفترة يوليو (
�ات االقتصاد املص���رى مع العالم 

(
�ات االقتصاد املص���رى مع العالم 

�ال الرب���ع األول 
2023/2022 شهدت 

اتحس���ن عجز حس���اب املعاماتحس���ن عجز حس���اب املعامات الجارية بمعدل 
3.2 ملی���ار دوالر مقابل 

ل ذات الفترة من الس���نة 

" املركزي " املركزي "  "ق���ة قناة الس���ويس بهذا األمر ، ذكره���ا "ق���ة قناة الس���ويس بهذا األمر ، ذكره���ا "
 أرجع   هذا التحس���ن إلى زيادة كل من اإليرادات الس���ياحية 
وحصيلة الصادرات الس���لعية البترولية وغي���ر البترولية، إلى جانب 

تصاعد حصيلة رسوم املرور في قناة السويس. 

ال ننس���ي أيضا حملة الهجوم التي واجهتها مصر مع إط
حة ، لكن األرق���ام ردت يوما بعد 

ال ننس���ي أيضا حملة الهجوم التي واجهتها مصر مع إط
حة ، لكن األرق���ام ردت يوما بعد 

ال ننس���ي أيضا حملة الهجوم التي واجهتها مصر مع إط
االجدي���دة بهدف تطوي���ر حركة املاالجدي���دة بهدف تطوي���ر حركة املا

اآلخ���ر علي ه���ذه الحملة ، وهو ما ذك���ره رئيس هيئة قناة 
السويس  الفريق اسامة ربيع،  بالتأكيد علي أن كل 
االرقام تعكس قناة الس���ويس الجديدة وكل يوم 
تثب���ت أنه لوال قناة الس���ويس الجديدة لم يكن 
ليحققوا هذه القفزة ف���ي اإليرادات وال تمر 

ه���ذه الكمية من الحم���والت، متابعا
الرئيس السيس���ي بحفر القناة كانت رؤية 

جيدة وأثمرت نجاحها
 وتاب���ع: "قناة الس���ويس الجديدة رجعت 
فل���وس املصريني والعائد ج���اء من القناة 
وكل يوم في تط���ور، وفي حموالت كبيرة 
تمر وأكبر س���فينة حاوي���ات في العالم 
كان عليه���ا 24 ال���ف حاوي���ة مرت من 

القن���اة ونحق���ق ارقام كبي���رة
أن الرئيس السيس���ي مهت���م جدا بقناة 
الس���ويس ويتابعه���م يوميا س���واء في 
التطوي���ر أو إضاف���ة وح���دات جدي���دة 

بالنسبة للكراكات أو متطلبات.
نق���ول هنا إن  دخل قناة الس���ويس عندما 

ق���ررت الدولة تطويرها فى 
مليار دوالر س���نويا، والي���وم بعد تطويرها 

ارتفع دخ���ل القناة ليصل إل���ى حوالى 
ملي���ارات دوالر حاليا، و  املس���تهدف أن 

يصل إيرادها الس���نوى إلى 
سنويا.

إذن فم���ن هاجم���وا مش���روع القن���اة الجديدة 
كانوا يس���تهدفون حرمان مصر م���ن هذا الدخل ، 
وكان���وا يس���تهدفون أن تبقي قناة الس���ويس  بدون تطوير 
، ب���ل  وعاجزة عن مجابه���ة تطورات التج���ارة الدولية دون 
االس���تفادة منها أقصى استفادة، حتى يفرح من يقفون خلف 

هؤالء املرضى ويوجهونهم ألغراض فى نفوسهم.
احية للقناة  ترصد خاحية للقناة  ترصد خال األعوام السبعة التالية الفتتاح  افالتقارير املافالتقارير املا

2022_2016 (
ل األعوام السبعة التالية الفتتاح 

 (
ل األعوام السبعة التالية الفتتاح 

مشروع قناة السويس الجديدة من 
أعداد الس���فن العاب���رة للقناة ، حيث عبرت القن���اة خ

الفريق اسامة ربيع

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

 

التجاري الدولي-مصر CIB يعلن استحواذه 
بالكامل على بنك Mayfair فى كينيا

ارتفاع السيولة املحلية 
إلى 7.402 تريليون جنيه 

بنهاية ديسمبر 2022

كش���فت اح���دث بيانات مالي���ة للبنك املركزي ع���ن ارتفاع 
الس���يولة املحلية بالقطاع املصرفي إل���ى 7.402 تريليون 
جنيه بنهاية ديس���مبر 2022 مقاب���ل 5.822 تريليون جنيه 
بنهاي���ة ديس���مبر 2021 ، بارتفاع بقيم���ة 1.580 تريليون 

جنيه.

وقال البن���ك املركزي أن املعروض النقدي س���جل 1.739 
تريليون جنيه بنهاية ديس���مبر مقابل 1.382 تريليون جنيه 
بنهاية ديسمير 2021.. سجل النقد املتداول خارج الجهاز 
املصرف���ي 831.227 مليار جني���ه مقابل 701.882 مليار 

جنيه بنهاية ديسمبر 2021 .

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680

أعل���ن البنك التجاري الدول���ي )CIB( ، بنك القطاع 
الخ���اص الرائ���د في مص���ر ، عن اس���تحواذه على 
 Mayfair  الحص���ة املتبقية بنس���به 49% من بن���ك
بالكامل  CIB في كينيا وبذل���ك يصبح CIB مالًكا 

للبنك.
وتأتي هذه الخطوة اس���تكماال لخطط البنك التوُسعية 
ف���ي إفريقي���ا والت���ي يس���عى CIB من خاللها إلى 
اس���تطالع وتقييم ُفرص االستثمار املُتاحة في القارة 
اإلفريقية له ولُعمالئه، واالس���تفادة من جهود التكاُمل 
اإلقليمي والقاري ودعم التجارة البينية بني دول القارة 
خاصًة في ظل عضوية مصر وكينيا للسوق املُشتركة 
لش���رق وجنوب وافريقي���ا )COMESA( واتفاقية 

التجارة الُحرة القارية اإلفريقية.
وتعليًق���ا على الصفقة ، قال حس���ني أباظة ، الرئيس 
التنفي���ذي والعضو املنتدب للبن���ك التجاري الدولي-

مصرCIB: “نحن سعداء وممتنون لهذا االستحواذ 
و الثقة من معالى محافظ البنك املركزي الكيني ، ألننا 
نؤمن إيماًنا راس���ًخا بمدى أهمي���ة االقتصاد الكيني 

والفرص الواع���دة للبنك تنفيذًا الس���تراتيجية البنك 
للتوسع في القارة االفريقية”.

من جانبه، أش���اد حس���ام راجح ،املدي���ر التنفيذي ل�
Mayfair CIB  بالف���رص الواع���دة في االقتصاد 
الكين���ي ، وأكد أننا متحمس���ون ألن نكون جزًءا من 
املنظوم���ة االقتصادي���ة ف���ي كينيا ومس���تقبلها كما 
سنس���عى على تنمية وتطوير البن���ك ،ونتعهد  بتقديم 

أفضل الخدمات املصرفية لعمالئنا.
يذكر أن دخول البنك التجاري الدولي السوق الكيني 
في أبريل 2020 من خالل االستحواذ على حصة 51 

.Mayfair في بنك %
وتع���ُد الصفقة اول عملية اس���تحواذ للبنك التجارى 
الدول���ى ف���ي الق���ارة االفريقي���ة والت���ي تتماش���ى 
استراتيجية التوسع األفريقي للبنك التجاري الدولي-

مصر CIB مع جهود الدول���ة لتعزيز عالقات مصر 
م���ع جيرانها األفارق���ة وزيادة التجارة ب���ني البلدان 
األفريقية، كما ُينظر إليه على أنه نافذة لتبادل املعرفة 

والتعليم بشكل متبادل.

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 
مراس���م توقيع عقد رعاية بنك القاه���رة ل�10 من أبطال 
مصر املتميزين بمختلف األنش���طة واأللعاب الرياضية، 
بحضور ط���ارق فايد، رئيس مجل���س اإلدارة والرئيس 
التنفيذى لبنك القاهرة، بداية األس���بوع املاضي، باملقر 

الرئيسي للبنك.
وجاء ذل���ك اس���تمراًرا لجهود بنك القاه���رة املتواصلة 
لدع���م املواه���ب املصري���ة في كاف���ة املجاالت الس���يما 
الرياضية فى ظل اإلنجازات غير املس���بوقة التي حققها 
أبطالن���ا الرياضيني فى دورة األلع���اب األوليمبية طوكيو 
2020، حي���ث يس���تكمل البن���ك جه���وده ملس���اندتهم 
استعداًدا للبطوالت الدولية والعاملية وأوملبياد وباراملبياد 
باريس 2024، فضاًل عن استمرار رعاية البنك لإلتحاد 
املصرى لكرة السلة للعام الرابع على التوالى، واإلتحاد 

املصرى للبادل فى عامه األول.
وش���دد صبحي، على اهتم���ام ال���وزارة برعاي���ة ودعم 
األبط���ال الرياضيني، وتوفير كاف���ة متطلباتهم فى ضوء 
تهيئة األج���واء والظروف املحيطة به���م؛ لتحفيزهم على 
التركيز، واالس���تعداد األمثل ملختل���ف البطوالت الدولية 

سعيًا الستدامة تحقيق اإلنجازات للرياضة املصرية.
وقدم وزير الرياضة الش���كر والتقدير ملختلف الكيانات 
االقتصادي���ة والبنوك املصري���ة الوطنية عل���ى التعاون 
املثمر مع الوزارة فى دعم املشروعات والبرامج، ورعاية 
الالعبني الرياضيني، الفًتا إلى أن رعاية “بنك القاهرة” 
لعدد من الالعب���ني الواعدين ُيضاف إلى برامج الرعاية 
التى تسعى وزارة الش���باب والرياضة لتوفيرها ألبطال 

مصر.
وأش���ار إلى سياس���ة ال���وزارة الرامية إلى اكتش���اف 
املوهوب���ني فى جمي���ع األلعاب الرياضية على مس���توى 
محافظ���ات الجمهوري���ة، م���ن خ���الل تنفي���ذ حزمة من 
البرامج من أبرزها مش���روع املوهبة والبطل األوليمبي، 
والذي ُيق���دم مجموعة واع���دة من األبط���ال للمنتخبات 
الوطنية، والتنس���يق الدوري مع االتح���ادات الرياضية 
واللجن���ة  األوليمبي���ة  ملتابعة الخط���ط التنفيذية إلعداد 
الالعبني وحصر احتياجاتهم، ودمجهم في برامج رعاية 
محددة بمش���اركة مؤسس���ات القطاع الخاص ورجال 

األعمال والكيانات االقتصادية.
وش���دد عل���ى ح���رص بن���ك القاه���رة على اس���تمرار 
املج���االت  مختل���ف  ف���ي  مص���ر  ألبط���ال  رعايت���ه 
الرياضية؛ تحفيًزا لالعبني لتحقيق املزيد من اإلنجازات 
التي ترفع اسم مصر عاملّيًا في مختلف املحافل الدولية، 
الس���يما بعد النجاحات التي حققه���ا أبطال مصر على 
املس���توى العاملي، موضًحا أن عقد الرعاية يش���مل كل 
من ممدوح الس���باعي “بيج رامي” العب كمال األجسام 
املحترف وفريدة عثمان بطلة الس���باحة، ونور الشربينى 
بطلة األس���كواش، وبس���نت حميدة بطلة ألعاب القوى، 
وبطل���ة املصارعة س���مر حم���زة، وفريال أش���رف بطلة 

الكاراتي���ه، وكل من عمر عصر وخالد عصر أبطال تنس 
الطاولة، وش���ريف عثمان بطل رف���ع األثقال الباراملبى،و 

البطل ابراهيم حمدتو بطل تنس الطاولة الباراملبي.
وأش���ارت هايدي النح���اس، رئي���س قط���اع اتصاالت 
املؤسسة والتنمية املستدامة ببنك القاهرة أن عقد الرعاية 
لالعب���ني يمتد على مدار عام���ني كاملني من خالل تقديم 
كافة س���بل الدعم لالعبني إلحراز املزي���د من البطوالت 
انطالًق���ا م���ن دور البنك الري���ادي في دع���م الرياضة 
املصري���ة، وما تمثله من أهمية بالغة للش���باب املصري، 
والتي تس���هم في صناعة أجيال جديدة من الرياضيني، 
عبر توفير كاف���ة املقومات واإلمكانيات الالزمة للمواهب 
الرياضية، فيم���ا يواصل البنك رعايته لإلتحاد املصرى 

لكرة السلة واإلتحاد املصرى للبادل ملدة عام كامل.
فريخ���ة،  الدكت���ور مجدي أب���وز  املؤتم���ر  حض���ر 
رئيس مجل���ي إدارة االتحاد املصرى لكرة الس���لة، 
وأحم���د الغتوري، رئي���س مجل���س إدارة االتح���اد 
املصري للبادل، الدكت���ور وليد املالح، رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة روابط الرياضي���ة، والدكتور عبد األول 
محمد، مس���اعد الوزير لش���ئون البطول���ة، والدكتور 
أحم���د جمعة، مع���اون الوزي���ر لش���ئون البطول���ة، 
والدكتور ماهر غريب، مدي���ر عام الحافز الرياضي، 
والدكت���ور هيثم امل���الح، نائب رئيس ش���ركة روابط 
الرياضية، وتامر يس���ري، املتخصص في التس���ويق 
الرياضي واملحاضر بالفيفا ومالك ش���ركة تايم أوت 

املختصة بتمثيل األندية والرياضيني تجارًيا.

أ ش أ
زاد صن���دوق النقد الدولي توقعه لنمو االقتصاد العاملي 
إلى 2.9% خالل 2023، م���ن 2.7%، كانت متوقعة في 
أكتوبر املاضي؛ م���ا يمثل تراجًعا من 3.4% محققة في 

.2022
وذكر الصندوق - في تحديثه لتقرير آفاق نمو االقتصاد 
العامل���ي الص���ادر، الثالث���اء املاض���ي  - أن إعادة فتح 
الصني القتصادها، وتخليها عن تدابير سياس���ة صفر 
كوفيد؛ مهد الطريق النتعاش أسرع من املتوقع.. لكن في 
املقابل، خفض الصن���دوق توقعه لنمو االقتصاد العاملي 
ف���ي 2024 إلى 3.1%، من 3% كانت متوقعة في أكتوبر 

املاضي.
وتوقع تراجع معدل التضخم العاملي املسجلة في 2022 
عند 8.8% إل���ى 6.6% في عام 2023، و4.3% في عام 
2024، وهي نس���بة أعلى من مس���تويات ما قبل كوفيد 

املسجلة بني عامي 2017 و2019 عند %3.5.
ورأى الصندوق بداية ثمار تش���ديد السياسات النقدية 
في البنوك املركزية الكبرى حول العالم؛ إذ بات واضًحا 

تراجع الطلب والتضخم، لكنه اس���تبعد في الوقت نفسه 
أن يتحق���ق التأثي���ر الكامل للسياس���ة النقدية قبل عام 

.2024
وأوض���ح التقرير أن التضخم الع���ام العاملي بلغ ذروته 
في الربع الثالث من العام املاضي، وقد تراجعت أسعار 
الوقود والس���لع غي���ر النفطية؛ ما أدى إل���ى انخفاض 
التضخم الرئيس���ي، ال س���يما ف���ي الوالي���ات املتحدة 
األمريكي���ة ومنطق���ة الي���ورو، لكن التضخم األساس���ي 
ل���م يبلغ ذروته بعد ف���ي معظم االقتص���ادات، وال يزال 
أعلى بكثير من مس���تويات ما قب���ل الجائحة تحت تأثير 
ارتفاعات األسعار الس���ابقة وتشديد أسواق العمل مع 

نمو قوي لألجور.
وأش���ار الصندوق إلى أنه رغم إع���الن البنوك املركزية 
عزمها تش���ديد السياسة بشكل أكبر، مع ذروة التضخم 
العام في الواليات املتحدة األمريكية والتس���ارع في رفع 
أس���عار الفائدة من قبل العدي���د من البنوك املركزية غير 
األمريكي���ة، ضعف ال���دوالر منذ س���بتمبر، لكنه ال يزال 

أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام.

أعل���ن البنك املرك���زى املصرى، ع���ن تحقيق ميزان 
املدفوعات املصرى فائض���ا كليا بلغ 523.5 مليون 

دوالر بنهاية سبتمبر املاضى.
وذك���ر البنك املرك���زى فى تقرير مي���زان املدفوعات 
معام���الت  أن  املاض���ي،   االخمي���س  الص���ادر 
االقتص���اد املصرى مع العالم الخارجي خالل الربع 
األول )الفت���رة يوليو/ س���بتمبر( من الس���نة املالية 
2023/2022 شهدت تحسن عجز حساب املعامالت 
الجارية بمعدل 20.2% ليس���جل نح���و 3.2 ملیار 
دوالر مقاب���ل نحو 4 ملي���ار دوالر خالل ذات الفترة 

من السنة املالية السابقة.
وأرج���ع املركزي هذا التحس���ن إلى زي���ادة كل من 
اإليرادات الس���ياحية وحصيلة الصادرات السلعية 
البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة 

رسوم املرور في قناة السويس. 
وأشار ااملركزي إلى أن حساب املعامالت الرأسمالية 
واملالية س���جل تدفق���ا للداخل بلغ نح���و 4.4 مليار 
دوالر كنتيج���ة لتضاع���ف صافي التدف���ق الداخل 
لالستثمار األجنبي املباشر ليسجل نحو 3.3 مليار 
دوالر، وفي املقابل ش���هدت االستثمارات في محفظة 
األوراق املالية في مصر تخارج غير املقيمني لتسجل 

صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دوالر.
وأوضح أن ذلك جاء تزامنا مع السياس���ات النقدية 
االنكماش���ية الت���ي ينتهجه���ا الفيدرال���ي األمريكي 
والت���ي تؤدي بدوره���ا إلى نزوح األموال الس���اخنة 
من األس���واق الناشئة للسفر في الفترة من يوليوإلى 
سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان املدفوعات 

بلغ 523.5 مليون دوالر.
ولفت املركزي، في تقريره، إلى أن تراجع العجز في 
حس���اب املعامالت الجارية ساهم في تحسن العجز 
ف���ي امليزان التج���اري غير البترول���ي بنحو 2 مليار 
دوالر ليقتصر على نحو 9 مليارات دوالر مقابل نحو 
)11 مليار دوالر(، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات 
الس���لعية غي���ر البترولية، كما س���اهم في انخفاض 

املدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
وارتفعت حصيلة الصادرات الس���لعية غير البترولية 
بمعدل 5.1 % لتس���جل نحو 6.3 مليار دوالر مقابل 
نحو 6 مليارات دوالر، وتركزت الزيادة في األسمدة 
الفوس���فاتية واملعدنية، والذهب، وأجهزة االرس���ال 
واالستقبال لإلذاعة والتلفزيون، واملالبس الجاهزة.

وانخفض���ت املدفوعات عن الواردات الس���لعية غير 
البترولي���ة بمعدل 9.9 % لتقتص���ر على نحو 15.3 
ملي���ار دوالر مقاب���ل نحو 16.9 ملي���ار دوالر، وقد 

تركز االنخفاض في الواردات في سيارات الركوب، 
والتليفونات، واملستحضرات الصيدلية.

وأوضح التقري���ر أن اإليرادات الس���ياحية ارتفعت 
بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دوالر مقابل 
نح���و 2.8 مليار دوالر ، الرتفاع كل من عدد الليالي 
السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون 
ليلة، وعدد الس���ائحني الوافدين إل���ى مصر بمعدل 

52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح. 
كم���ا ارتفع���ت متحص���الت النقل بمع���دل %33.7 

لتس���جل نحو 3 ملي���ارات دوالر مقاب���ل نحو 2.3 
مليار دوالر، كنتيجة أساس���ية الرتفاع إيرادات قناة 
السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دوالر 
مقابل نحو 1.7 مليار دوالر، وذلك الرتفاع الحمولة 
الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون 

طن.
وأش���ار تقري���ر مي���زان املدفوع���ات إلى اس���تقرار 
العج���ز ف���ي امليزان التج���اري البترول���ي عند 106 
ماليني دوالر، كنتيجة أساس���ية لتصاعد الصادرات 

البترولي���ة بمقدار 807.3 ملي���ون دوالر على خلفية 
ارتفاع الص���ادرات من الغاز الطبيع���ي بنحو1.7 
ملي���ار دوالر، وقد حد من ه���ذا االرتفاع انخفاض 
الص���ادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 
ملي���ون دوالر واملنتجات البترولي���ة بمقدار 393.3 
ملي���ون دوالر، وكذل���ك ارتفاع ال���واردات البترولية 
بمق���دار 812.2 مليون دوالر ويرجع ذلك أساس���ا 
الرتف���اع ال���واردات من املنتج���ات البترولية بمقدار 

767.7 مليون دوالر.
وذك���ر التقري���ر أن تحوي���الت املصري���ني العاملني 
بالخارج قد انخفضت بمعدل 20.9% لتس���جل نحو 
6.4 ملي���ار دوالر مقابل نحو 8.1 ملیار دوالر، كما 
ارتفع العج���ز في ميزان دخل االس���تثمار" بمعدل 
16.8% ليس���جل نحو 4.5 مليار دوالر مقابل نحو 
3.9 ملي���ار دوالر(، كمحصل���ة الرتف���اع مدفوعات 
دخل االستثمار بمقدار 815.4 مليون دوالر لتسجل 
نحو 4.8 مليار دوالر مقابل نحو 4 ملیارات دوالر، 
انعكاسا الرتفاع كل من األرباح املحققة لالستثمار 
األجنبي املباش���ر في مص���ر، والفوائد املدفوعة من 

الدين الخارجي.
وإرتفع���ت متحص���الت دخ���ل االس���تثمار بمقدار 
163.8 مليون دوالر لتس���جل 275.8 مليون دوالر 
مقابل 112 مليون دوالر، كنتيجة أساس���ية الرتفاع 

الفوائد على ودائع املقيمني لدى البنوك بالخارج.

زيادة إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس وإنخفاض تحويالت المصريين 

البنك املركزى يعلن حتقيق ميزان املدفوعات املصرى فائضا بقيمة 523.5 مليون دوالر 

ناصر ..

بنك القاهرة يوقع عقد رعاية لــ10 أبطال استعداًدا 
لبطوالت أوملبياد وباراملبياد باريس 2024

صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو االقتصاد 
العاملي إلي 2.9% خالل 2023

                               

  بيان               
 صحف 

ان المدفوعـاتعن                                  أداء مي  
 2023 / 2022 ةالمالي السنة لربــع األول منل اخال
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  المقاب  ش     ،مل ا  لوال   3.3ليسج   حو  األجلب   المباشر ف 
  ف 

االست ما ا  ف 
   محفظم األو اق المال م
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   حساب المعامالت الجارية العوامل التالية: 
  تراجع العجز  ف 

 وقد ساهم ف 
  عجز ال تحســــن •
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ول م، ول م وا  فاض السهههههههههههههههلع م غتر البتر  ،الم  وعا  عن الوا لا  السهههههههههههههههلع م غتر البتر
 : وذل  عل اللحو التاىل  

o  ولية الصـــادرات الســـ عية غي  حصـــي ة ارتفاع  6.3لتسهههج   حو  %5.1بمع ل  البير
  األسههههم ة الفوسههههفات م وو  ،مل ا  لوال   6.0)مقاب   حو  مل ا  لوال  

ت كز  الز الة ف 
المع   م، والذ ب، ووج زة اال سههههههههههههال واالسههههههههههههتقبال لالذاعم وو التلفز ون، والمال   

 الجا زة. 
o ولي المدفوعات عن الواردات الس عية انخفاض لتقترص  %9.9 بمع ل ةـغي  البير

  مل ا  لوال   16.9)مقاب   حو  مل ا  لوال   15.3 حو  عل
، وق  ت كز اال  فاض ف 
ا  ص  ل م وشاش وامصال.   الوا لا  من س ا ا  ال كوم، والتل فو ا ، ومحرص 

                                                           
ال سم م بما  والتح  ال  ،تح  ال  المصهر ير  العاملير  بال ا جال اصم بما  ي ا  والتح  ال  ،وال خ  ،وال  م م ،المعامال  السلع م يشم  *
 . واللق  مسلع م الملح الحكوم م ال  ي ا 

(مليون دوالر)

*2022سبتمبر / يوليو*2021سبتمبر / يوليو

9102.2-11074.5-الميزان التجارى
8852.39965.2حصيلة الصادرات

2901.03708.3البترولية
5951.36256.9غير البترولية                                                    

19067.4-19926.8-مدفوعات عن الواردات 
3814.3-3002.1-البترولية 

15253.1-16924.7-غير البترولية                                                    
2937.24053.7ميزان الخدمات

6204.28044.2المتحصالت
2276.73043.7النقل  

1688.22010.2رسوم المرور فى قناة السويس           :     منها
2836.84071.3 السفر

160.7139.9متحصالت حكومية
930.0789.3متحصالت اخرى

3267.03990.5المدفوعات
653.4884.8النقل

823.71592.0السفر
291.6471.8مصروفات حكومية

1498.31041.9مدفوعات اخرى
4535.3-3883.7-(صافى)ميزان دخل االستثمار 

112.0275.8متحصالت دخل االستثمار
3995.74811.1مدفوعات دخل االستثمار 

704.41219.5فوائد مدفوعة:      منها
8020.36391.5التحويالت

8080.36380.7(صافى)التحويالت الخاصة 
8145.96442.1تحويالت العاملين:      منها

60.010.8-(صافى)التحويالت الرسمية 
3192.3-4000.7-حساب المعامالت الجارية

ميزان المدفوعات 

- 2 - 
 

مل ا  لوال  )مقاب   حو  4.1لتسج   حو  %43.5بمع ل  اإليرادات السياحية ارتفاع •
سج   حو يل %47.1ال تفاع ك  من ع ل الل اىل  الس اح م بمع ل ، مل ا  لوال   2.8
 3.4ليسج   حو  %52.2ىل مرص بمع ل إمليون ل لم، وع ل السائحير  الوا  ين  43.6

 . مليون سائح
مل ا  لوال  )مقاب   حو  3.0لتسج   حو  %33.7بمع ل  متحصالت النقل ارتفاع •

 %19.1بمع ل  الرتفاع إيرادات قناة السويس أساسيةكنتيجة مل ا  لوال  ،  2.3
ال تفاع الحمولم  وذل  ،  مل ا  لوال 1.7مل ا  لوال  )مقاب   حو  2.0لتسج   حو 
 . مليون طن 372.7لتسج   حو  %13.8الصا  م بمع ل 

   عجز الاستقرار  •
ول  ف 

ان التجاري البير كلت جم وساس م   لوال ، مليون 106.0 عل   المي  
ولية لتصاع   الصال ا  لوال  عل خلف م ا تفاع  مليون 807.3بمق ا   الصادرات البير

مل ا  لوال ، وق  ح  من  ذا اال تفاع ا  فاض الصال ا   1.7من الغاز الطب ع  بلحو 
ول ال ا  بلحو  ول م  449.9من ك  من البتر  393.3 بمق ا  مليون لوال  والملتجا  البتر

وليةكذا ا تفاع و  ،  مليون لوال مليون لوال  و  ج  ذل   812.2 بمق ا   الواردات البير
ول م   . مليون لوال   767.7 بمق ا  وساسا ال تفاع الوا لا  من الملتجا  البتر

 
  العوامل التر  

  : حساب المعامالت الجارية حدت من التحسن ف 
مل ا  6.4 حو  لتسج  %20.9بمع ل  تحويالت المصـريي   العام ي   بالخارج انخفاض •

     . مل ا  لوال  8.1)مقاب   حو  لوال  
  عجز الارتفاع  •

ان دخل االستثمارف  مل ا  لوال   4.5ليسج   حو  %16.8بمع ل  مي  
  محصلم  مل ا  لوال  ، 3.9)مقاب   حو 

 : لآلتر
 4.8لوال  لتسهههههههههههههههج   حو ون ملي 815.4م  وعا  لخ  االسهههههههههههههههت ما  بمق ا   ا تفاع -

 ال تفاع ك  من؛ ا عهاسًا   مل ا  لوال  4.0)مقاب   حو  مل ا  لوال  
o  مصلال األ بام المحققم  

 .   هست ما  األجلب   المباشر ف 
o ال ين ال ا      نالم  وعم ع فوائ  ال . 

 275.8 لتسههج  مليون لوال   163.8متحصههال  لخ  االسههت ما  بمق ا   ا تفعت كما  -
ال تفاع الفوائ  عل كلت جم وسههههههههههههههههاسههههههههههههههه م   لوال  ، مليون 112.0)مقاب   مليون لوال  
 . بال ا جالمق مير  ل ى البلوك ولائ  
 
 

                                                           
   م   الف ق بير  العوائ  المحصلم وتل  الم  وعم من وإىل العال  ال ا     عن ك  من است ما ا  محفظم األو اق المال م، واالست ما   ، المباشر

 .وال ين ال ا     والولائ  المصه   م، 

(مليون دوالر)

*2022سبتمبر / يوليو*2021سبتمبر / يوليو

6049.54417.0الحساب الرأسمالى والمالي
36.314.5-الحساب الرأسمالى

6085.84402.5الحساب المالي 
68.5-84.2-االستثمار المباشر في الخارج
1664.93296.8 (صافى )االستثمار المباشر في  مصر  

50.5-0.9-(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى الخارج
2158.3-3560.8(صافى )استثمارات محفظة االوراق المالية  فى  مصر

2.0-3092.2سندات :  منها
945.23383.0 (صافى)االستثمارات االخرى
2426.02283.1- صافى االقتراض

283.6-96.7-قروض متوسطة وطويلة االجل  
563.2391.1المستخدم

674.7-659.9-المسدد
1976.1347.7- تسهيالت موردين ومشترين متوسطة وطويلة االجل  

272.8581.0المستخدم
233.3-2248.9-المسدد

353.22219.0- (صافى)تسهيالت موردين ومشترين قصيرة االجل 
1210.7-3730.6اصول اخرى 

1.328.9البنك المركزى                                         
4828.3690.5االصول االجنبية للبنوك

1930.1-1099.0-اخرى                                                      
359.42310.6-خصوم اخرى

600.4652.4-البنك المركزى                                           
241.01658.2البنوك                                                     

701.2-1737.4-صافى السهو والخطأ
311.4523.5الميزان الكلى

523.5-311.4-(-)التغير فى االصول االحتياطية للبنك المركزى، الزيادة
  مبدئية ارقام * 

ميزان المدفوعات  (تابع) 
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  ت    لل اخ  عن  وسف   ق  ، ةالمعامالت الرأسمالية والماليحساب وعل صع   
 صاف 

 : التال م التطو ا    محصلم أل ،مل ا  لوال   6.0مل ا  لوال  )مقاب   حو  4.4 حو بلغ 
  التدفق ل داخل  تضاعف •

  مصـر لصاف 
 3.3 حو  مسجال الستثمار األجنت   المباشر ف 

  : عل اللحو التاىل  وذل   ،مل ا  لوال   1.7)مقاب   حو  مل ا  لوال  
ة  تصاع  وواًل:  ول مالوا لة للاالست ما ا  األجلر م المباشر لتسج   قطاعا  غتر البتر
  
كلت جم ،  لوال  مل ا   2.2)مقاب   حو  مل ا  لوال   3.6لل اخ  بلغ  حو  ت    صاف 

كا  بي   حص لمك  من   عوساس م ال تفا   لتسج   حو  لغتر مق مير   إ تاج م ووصولشر
  االست ما ا  الوا لة، و مليون لوال   56.7)مقاب   مل ا  لوال   1.0

 تأسي ل صاف 
كا  ج   ة وو  كا  قائمم شر )مقاب   لوال   مل ا   1.0لتسج   حو  ز الة  ؤوس وموال شر

  ، بيلما استق   مليون لوال   464.7
 . مل ا  لوال   1.4  حو  عل   الم حلماأل بام  صاف 

 

ة سجلت ثا  ًا:    االست ما ا  األجلر م المباشر
ولف     قطاع البتر

   ت اجعًا ف 
ت    الصاف 

  ت    لل ا ج ق  ه لوال  )مقاب ون ملي 320.5ل قترص عل لل ا ج 
 489.2 صاف 

  ذل   ،  لوال مليون 
: و أتر  

 كمحصلم لآلتر
o  ول وجلر م  ا تفاع كا  بتر إجماىل  الت    لل اخ  )والذ   م   است ما ا  ج   ة لشر

 . مل ا  لوال   1.2مل ا  لوال  )مقاب   حو  1.4 حو  ليسج 
o كاء  )والبر  التح  ال  إىل ال ا ج  ا تفاع لال التهال   البر  تحمل ا الشر

تم   استر
  وعمال البحث والتلم م والتشغ    

ا  سابقم ف   24.2بمق ا  األجا ب خالل  تر
 لوال . مل ا   1.7 حو  مليون لوال  لتسج 

  مصـر تحقي  •
  ت    لل ا ج بلغ  االستثمارات بمحفظة األوراق المالية ف 

 حو صاف 
لللوال  مل ا  2.2 ت     

صاف  وجاء  ذا ، مل ا  لوال  3.6 اخ  بلغ  حو )مقاب 
  
باإلضا م  ذا ، الت ا ج ل عك  قل  المست مر ن عل وث  ا  الع الرصاع ال وس  األوك ات 

والبر  تؤل  ب و  ا إىل األمر ك   الف   اىل  إىل الس اسا  اللق  م اال هماش م البر  ي ت ج ا 
    األسواق اللاش م.  زوم األموال الساخلم من 

امات البنك المركزي التغي  عىل سج   •   ت    لل اخ  بلغ الير 
ون ملي 652.4 صاف 

    . لوال  
 

                                                           
 وا ، اض ال ا     ومل ا االست ما  األجلب   المباشر

  االقتر
  محفظم األو اق المال م، وصاف 

 الست ما ا  ف 

بعد موافقة البنك المركزي الكيني..

قام البنك الزراعي املصري، بتوزيع مس����اهمات عينية على 
الشباب املقبلني على الزواج من األسر األكثر احتياًجا في 
قرى حياة كريمة بمحافظة الفيوم، كما س����اهم في س����داد 
ديون عدد من الس����يدات الغارمات؛ انطالَقا من مس����ؤليته 
املجتمعية، وتنفيًذا للمبادرة الرئاسية سجون بال غارمات.

وسلم املساهمات العينية كل من الدكتور أحمد االٔنصاري، 
محاف����ظ الفيوم، وعالء فاروق، رئي����س مجلس إدارة البنك 
الزراعي املصري، وبحضور الدكت����ور محمد عماد، نائب 
املحاف����ظ، وع����دد من ن����واب مجلس����ي النواب والش����يوخ 
والقيادات الش����عبية والتنفيذية، وقي����ادات البنك الزراعي 

املصري.  
ج����اء ذلك في إط����ار تعزيز التع����اون مع محافظ����ة الفيوم 
وحرص البن����ك الزراعي املصري على دع����م جهود الدولة 
لتحقيق أهداف املبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي من 
بني أهدافها تحقي����ق التكافل اإلجتماعي و تقديم يد العون 
لألس����ر األكثر احتياًجا والفئات األول����ى بالرعاية؛ بهدف 

تحسني مستوى معيشة سكان الريف،
وتحقيًقا لدوره في تطبيق مبادرة الدولة لتحقيق الش����مول 
املال����ي، حرص البن����ك الزراعي املصري خ����الل  فعاليات 
املؤتم����ر عل����ى عم����ل محاض����رة  توعوية  لزي����ادة الوعي 
املصرفي والتثقي����ف املالي والتعريف بالف����رص التمويلية 
الت����ي يقدمها البن����ك لتمويل املش����روعات متناهية الصغر 
وخاصة البرنامج التمويلي “باب رزق”، الذي أطلقه البنك 
لتمكني املرأة الريفية والش����باب بقرى حياة كريمة وتمويل 
املش����روعات متناهية الصغر لسكان الريف ، بهدف حثهم 
على عمل مش����روعات ووحدات إنتاجية لتحس����ني الدخل 
ورفع مس����توى معيشتهم بما يس����هم في تمكني كافة فئات 
املجتم����ع  وخاصة املرأة الريفي����ة وتعزيز دورها في خدمة 

املجتمع والتنمية اإلقتصادية. 
وعن دور البنك في دعم األس����ر األكث����ر إحتياًجا في قرى 
حي����اة كريمة أكد عالء فاروق، رئي����س مجلس إدارة البنك 
الزراعي املصري حرص البنك على تحقيق أهداف املبادرة 
الرئاس����ية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح 
السيس����ي رئيس الجمهورية والتي تمث����ل  إنطالقة تنموية 
جدي����دة تس����تهدف االرتقاء بمس����توى الخدم����ات اليومية 
املقدمة للمواطنني في الريف من خالل تقديم حزمة متكاملة 
من الخدمات لتحس����ني جودة الحياة ف����ي الريف كما انها 
تع����د أحد أهم وأبرز املبادرات لتوحي����د كافة جهود الدولة 
واملجتم����ع املدن����ي حول ه����دف نبيل وهو التص����دي للفقر 
وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات األكثر احتياًجا في 
كاف����ة محافظات مصر، عالوة على دور املبادرة  في س����د 
الفجوات التنموية بني املراكز والقري وتوابعهم واالستثمار 

في تنمية االنسان وتعزيز قيمة الشخصية املصرية.
وأش����ار ف����اروق، إلى أن البنك ضاعف م����ن جهوده خالل 
الفت����رة املاضية انطالًق����ا من مس����ئوليته املجتمعية ودوره 
الوطن����ي لدع����م األس����ر األكث����ر احتياًجا في ق����رى حياة 
كريم����ة من خالل املس����اهمة في تيس����ير زواج الش����باب 
املقبل����ني على ال����زواج  من أج����ل التخفيف ع����ن كاهلهم 
ملواجه����ة ارتفاع تكاليف نفقات ال����زواج والحد من آثارها 
الس����لبية واملساهمة في س����داد ديون الغارمني والغارمات 
تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس����ي ومبادرته 
بعنوان سجون ال غارمات؛ بهدف لم شمل األسرة وتحقيق 

السالم واألمن اإلجتماعي .
وأوض����ح ان البنك حريص أن يمت����د دوره ألكثر من تقديم 
املس����اهمات العينية واملادية لدعم األس����ر األكثر احتياجًا 
إل����ى تحفيز ابناء الريف وبخاصة املرأة الريفية على العمل 
واالنتاج، من خالل برامجه التمويلية للمشروعات الصغيرة 
ومتناهي����ة الصغر لتوفير فرص عم����ل حقيقية لهم وزيادة 
دخل اسرهم ، وتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع مشيرا 
إل����ى أن محافظة الفيوم كانت من أوائ����ل املحافظات التي 
أطلق فيه����ا البنك برنامجه التمويلي باب رزق وتحديدًا من 
قرية أبو جندير بمركز اطس����ا لتش����جيع املرأة والش����باب 
على العمل واالنتاج واقامة مش����روعاتهم الخاصة لتحقيق 
عوائد مالية لهم وترفع مس����توى معيشة أسرتها وقد حقق 
ه����ذا البرنامج نجاحا كبيرا حي����ث بلغ حجم التمويل حتى 
األن  نحو 323 مليون جنيه استفاد منه نحو 33 ألف عميل 
في كافة املحافظات ، وتمثل املرأة الريفية أكثر من 58% من 

املستفيدين من هذا التمويل. 
وأشاد فاروق بالتعاون الكبير بني البنك الزراعي املصري 
واألجهزة التنفيذية بمحافظ����ة الفيوم مثمنا جهود الدكتور 
أحم����د االٔنص����اري محافظ الفيوم في دف����ع جهود التنمية 
باملحافظة واالس����راع في انجاز املشروعات التنموية التي 
تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بالفيوم لخدمة أبناء املحافظة 

  .
م����ن جانبه أكد الدكتور أحمد االٔنصاري محافظ الفيوم أن 
التمويل متناه����ي الصغر من قبل البنك الزراعي املصري، 
لألس����ر األكثر احتياج����ًا بقرى املبادرة الرئاس����ية »حياة 
كريمة« يهدف لتحس����ني مستوى معيشة س����كان الريف، 
وتحقيق����ًا لدور البن����ك الزراعي في تطبيق مب����ادرة الدولة 
لتحقيق الش����مول املالي. مؤكدًا أن البنك بصدد تنفيذ عدد 
من األنشطة على أرض الفيوم خالل الفترة القادمة، بجانب 
دعم����ه الدائم للمش����روعات التنموية من خ����الل االقراض 

امليسر ومتناهي الصغر.
وأكد املحافظ، أن املبادرة الرئاس����ية »حياة كريمة« ليست 
مجرد مشروعات لالرتقاء بالبنية التحتية فقط، وانما تشمل 
التنمي����ة املجتمعية أيًضا من خالل التش����بيك بني قطاعات 
الحكومة املختلف����ة، والقطاع الش����عبى ومنظمات املجتمع 
املدني، وكافة الكيانات واملؤسس����ات املهتمة بالشأن العام 

في إطار من القانون.

البنك الزراعي املصري يساهم يف تيسير زواج 
الشباب وسداد ديون الغارمني

تولى عمرو الش���افعي منصب الرئيس 
التنفي���ذي لبنك اإلمارات دبي الوطني- 

مصر، خلًفا ملحمد برو.
ويتمتع عمرو الش���افعي بخبرة كبيرة 
ومتنوع���ة فى مجال ائتمان الش���ركات 
والتغطي���ة  املصرفي���ة،  والخدم���ات 
املصرفي���ة االس���تثمارية، حيث ش���غل 
منص���ب رئي���س مجموع���ة االئتم���ان 
للش���ركات بالبن���ك األهل���ي املص���ري 
بالبن���ك  التنفيذي���ة  اللجن���ة  وعض���و 
وعضو مجلس إدارة بش���ركتي األهلي 
للتأجير  واألهل���ي  القابضة،  كابيت���ال 

التمويلي.
وعم���ل “الش���افعي”، ف���ي العديد من 
البنوك املحلية واإلقليمية، تمثل أبرزها 
ف���ى بنك إتش إس بي س���ي في الفترة 
م���ن 1994-1998، باإلضافة إلى العمل 
في مجموعة س���يتي بنك بالقاهرة في 
الفت���رة م���ن 2000-2003 وفي دبي في 

الفترة من 2008-2006.
ببنك املش���رق  والتح���ق “الش���افعي” 
خ���ال فت���رة 2003-2006، ث���م التحق 
 2016-2008 خ���ال  باركلي���ز  ببن���ك 
ليعمل فى مناطق جغرافية مختلفة بني 
دول���ة اإلم���ارات ودول مجلس التعاون 
الخليجي وأفريقيا، حتى أصبح عضًوا 
ف���ي اللجن���ة التنفيذية لبن���ك باركليز 
للشركات والخدمات املصرفية  أفريقيا 

االستثمارية.
على  ول���م يقتصر عم���ل “الش���افعي” 

القطاع املصرفي فقط، بل قَضى عامني 
مديرا للتس���ويق االئتماني في ش���ركة 
إنكولي���س للتأجي���ر التمويل���ي، حيث 
س���اهم في تأس���يس محفظ���ة العماء 

وسياسات االئتمان.
أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني- مصر
وحقق بن���ك اإلم���ارات دب���ي الوطني 
صاف���ي أرب���اح بقيم���ة 852.6 مليون 
جنيه خال أول 9 أش���هر م���ن 2022، 
مقابل 482 مليون���ًا خال نفس الفترة 
م���ن 2021، وارتف���ع إجمال���ي قروض 
العماء بمعدل بل���غ 8.29% خال أول 
9 أش���هر من العام املاضي، ليسجل 45 
ملي���ار جنيه بنهاية س���بتمبر املاضي، 
مقاب���ل 41.5 ملي���ارًا بنهاي���ة 2021، 

بزيادة قدرها 3.45 مليار جنيه.
عدد فروع بنك اإلم���ارات دبي الوطني 

مصر

أعلنت ش����ركة اتصاالت مصر، توقيع 
اتفاقي����ة تموي����ل مع البن����ك التجاري 
الدول����ي، بقيم����ة 4 ملي����ارات جنيه، 
لتعزي����ز وتنفيذ خططها التوس����عية 
خدم����ات  مج����ال  ف����ي  الطموح����ة 
التكنولوجي����ا املتكامل����ة تحت مظلة 
الهوية املؤسس����ية الجديدة للش����ركة 

األم اتصاالت “مصر«.
وق����ع اتفاقي����ة التموي����ل كل من حازم 
متول����ي، الرئي����س التنفيذي لش����ركة 
رش����دي،  وإيهاب  مص����ر،  اتص����االت 
الرئي����س التنفي����ذي للقط����اع املال����ي 
اتص����االت مص����ر، وعم����رو  لش����ركة 
الجنايني الرئي����س التنفيذي للقطاع 
املؤسس����ي وس����ها أبو ذك����ري رئيس 
قط����اع العاق����ات املؤسس����ية بالبنك 

التجاري الدولي، وفًقا لبيان صحفي.
وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي 
لش����ركة اتصاالت مصر، إن االتفاقية 
ته����دف إل����ى تنفي����ذ خطط الش����ركة 
التوس����عية ودع����م إمكاني����ات نموها 
لتقدي����م خدمات جديدة مناس����بة لكل 
الفئات، وتزويد املؤسس����ات بخدمات 
موثوقة في كافة املج����االت باالعتماد 

على أحدث التكنولوجيا.
وأض����اف، أن اتصاالت مصر حريصة 
على ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها 
التحتي����ة ملواكب����ة الزيادة املس����تمرة 
والضخم����ة في مع����دالت اس����تخدام 
البيانات في مصر، بما يتماش����ى مع 
اس����تراتيجية الدولة للتحول الرقمي 

وتطوير سرعات اإلنترنت.

البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقية متويل مع 
“اتصاالت مصر” بقيمة  مليارات جنيه“اتصاالت مصر” بقيمة 4 مليارات جنيه

عمرو الشافعي رئيسا تنفيذيا
لـ »بنك اإلمارات دبي الوطني- مصر«
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500 مليار جنيه حصيلة 
شهادة الـ 25% ببنوك 

األهلي و مصر والقاهرة 

أوقف���ت البنوك الحكومية الث���الث" االهلي ، مصر والقاهرة"  ش���هادة 
االدخ���ار بعائد 25% يوم الثاثاء املاض���ي ..وقال يحيى أبو الفتوح نائب 
رئيس البن���ك األهلي املصري إنه تم وقف طرح ش���هادة االدخار بعائد 
25%، ال س���يما وأنها حققت املطلوب منها، وبلغت حصيلتها 500 مليار 

جنيه خالل شهر.
مش���يرا- في تصريح���ات إعالمية-  إلي  أن ال���� 500 مليار جنيه منها 

315 مليارًا بالبنك األهلى فقط 50% منها أموال سائلة من خارج القطاع 
املصرفي أو تحويالت للعملة

وأش���ار أبو الفتوح إلي أن 50% من ش���هادات ال�25 % في البنك األهلي 
كانت عبارة عن كس���ر ش���هادات قديمة وإعادة الربط بشهادات جديدة، 
وال�50% األخ���رى كانت عبارة عن أموال س���ائلة أو تحويالت من بنوك 

أخرى أو إيداعات نقدية أو تغيير للعملة.

خال���ف البنك املرك���زي املصري- ي���وم الخميس 
املاض���ي-  توقعات الكثير من الخبراء وقام بتثبيت 
أسعار الفائدة على سعري عائد اإليداع واإلقراض 
لليلة وس���عر العملية الرئيس���ية للبنك املركزي عند 
16.25%و17.25%و16.75% ..وأرج���ع ذلك إلي 
أنه على الصعيد العاملي تش���ير توقعات األس���عار 
العاملية للسلع األساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة 
بالتوقع���ات التي تم عرضها على لجنة السياس���ة 

النقدية في اجتماعها السابق.
وأش���ار البنك في بيان – حصل���ت الحصاد علي 
نس���خة منه-  إل���ى أنه من ناحية أخرى، اس���تمر 
تيس���ير األوضاع املالية لالقتص���اد األمريكي في 
حني اس���تقرت تلك األوضاع بشكل عام في منطقة 
الي���ورو، وذل���ك مقارنة باملعلوم���ات املتوفرة خالل 

االجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأوض���ح أن العديد من العوامل ما يزال يس���اهم 
في اس���تمرار حالة عدم اليق���ني املرتبطة بتوقعات 

األسعار العاملية للسلع األساسية.
وأش���ار إلى أن أهم تلك العوامل تتمثل في التباطؤ 

املتوقع في النش���اط االقتص���ادي العاملي وتخفيف 
اإلج���راءات االحترازي���ة املتعلقة بوب���اء كورونا في 

الصني واستمرار األزمة الروسية األوكرانية.
وأوضح أن���ه على الصعيد املحلي، تعافى النش���اط 
االقتص���ادي خالل الرب���ع الثالث من ع���ام 2022، 
ليسجل معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 
4.4% مقارن���ة بمع���دل 3.3% خالل الرب���ع الثاني 
م���ن عام 2022. وقد جاء التعافي مدفوعًا بتحس���ن 
النش���اط االقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة 

وتجارة الجملة والتجزئة.
ون���وه ب���أن معظم املؤش���رات األولية اس���تمرت في 
تسجيل معدالت نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، 

خالل الربع الرابع من عام 2022.
وم���ن املتوقع خالل الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو 
النات���ج املحلي اإلجمالي وتي���رة معتدلة خالل العام 
املال���ي 2023/2022 مقارنة بالعام املالي الس���ابق 

وذلك قبل أن يعاود االرتفاع بعد ذلك.
وذكر "املركزي" أنه فيما يتعلق بسوق العمل، سجل 
مع���دل البطال���ة 7.4% خالل الرب���ع الثالث من عام 

2022، مقارنة بمعدل 7.2% خالل الربع السابق.
وقد ارتفع املعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 
ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمر االتجاه 
التصاعدي للمعدل الس���نوي للتضخم األساس���ي 

ليسجل 24.4% خالل ذات الشهر.
كما سجل املعدل الس���نوي للتضخم العام %18.7 
في املتوس���ط خالل الرب���ع الرابع من ع���ام 2022 
مقارنة بالهدف املعلن مس���بقًا من قبل البنك املركزي 
والبال���غ )7%± 2 نقطة مئوية( في املتوس���ط خالل 

ذات الفترة.
تأت���ي تلك التط���ورات نتيجة أثر الصراع الروس���ي 
األوكراني واضطراب سالس���ل االم���داد والتوريد 
عامليًا على كل من ارتفاع األس���عار العاملية للس���لع 
األساس���ية، بالرغم من تراجعها في اآلونة األخيرة، 
وتقلبات س���عر صرف الجنيه املص���ري منذ مارس 
2022، ذل���ك باإلضاف���ة إلى الضغ���وط التضخمية 

األخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط 
التضخمي���ة من جانب الطلب، وه���و ما انعكس في 
تطور النش���اط االقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته 
اإلنتاجية القصوى وأثر تقلبات س���عر الصرف في 
اآلونة األخيرة، وتتس���ق تلك التطورات مع االرتفاع 

في معدل نمو السيولة املحلية.
ولفت إلى أنه ملواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت 
لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد األساسية 
لدى البنك املركزي املصري بشكل استباقي وبواقع 
800 نقطة أس���اس خالل العام املاضي، منها 500 

نقطة أساس خالل الربع الرابع من عام 2022.
كما قام���ت اللجنة بزيادة نس���بة االحتياطي النقدي 
التي تلتزم البنوك باالحتفاظ بها لدى البنك املركزي 

بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياس���ة االستباقية للبنك املركزي 
املص���ري ته���دف إل���ى الس���يطرة عل���ى الضغوط 
التضخمي���ة وخف���ض توقعات التضخم للمس���توى 
املستهدف والبالغ 7%±( 2 نقطة مئوية( في املتوسط 

خالل الربع الرابع من عام 2024.
وحيث إن املسار املستقبلي ملعدالت التضخم يعتمد 
على الزيادات التراكمية ألسعار العائد حتى تاريخه 
والتي تس���تغرق وقتًا للتأثير على معدالت التضخم، 
قررت لجنة السياس���ة النقدية اإلبقاء على أس���عار 
العائد األساس���ية لدى البنك املركزي املصري دون 
تغيير، وذلك لتقييم أثر سياس���ة التقييد االس���تباقية 
وفق���ًا لتواف���ر البيان���ات االقتصادية خ���الل الفترة 

القادمة.
وتشير اللجنة الي أن مسار أسعار العائد األساسية 
يعتمد على معدالت التضخم املتوقعة وليس معدالت 

التضخم السائدة.
كما تؤكد على أن تقييد األوضاع النقدية يعد شرطًا 
أساسيًا لتحقيق معدالت التضخم املستهدفة وهدف 

استقرار األسعار على املدى املتوسط.
حتي ال يؤثر علي االستثمار 

وتعليق���ا عل���ي قرار املرك���زي ، ق���ال الدكتور علي 
اإلدريس���ي، أس���تاذ االقتص���اد إن التوقعات كانت 
تش���ير إل���ى رفع أس���عار الفائدة بمق���دار 1% على 
األقل..مش���يرا إلي  أن قرار تثبيت أس���عار الفائدة 
يأتي لعدة أس���باب منها زيادة أسعار الفائدة خالل 
الع���ام املاضي عدة مرات بنس���بة إجمالية 8% حيث 
يه���دف القرار إلى تقليل وتيرة رفع أس���عار الفائدة 

في مصر.
ولفت األدريسي إلي  أن القرار معناه رغبة الحكومة 
في عدم االس���تمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة 

لتأثيرها على االستثمار سلبيا.
وأشار إلى أن ضعف نس���بة رفع الفائدة األمريكية 
كان س���ببا في تثبيت أسعار الفائدة في مصر حيث 
رف���ع الفيدرال���ي األمريكي الفائدة بمق���دار ربع في 

املائة وهي نسبة غير مرتفعة.
فيم���ا أرج���ع أحم���د عبدالعزيز الخبي���ر املصرفي 
ق���رار لجنة السياس���ة النقدية إلي رغبة الس���لطات 
املصرية  في توجيه رس���الة مباش���رة لألسواق ب�4 
معان���ي مختلف���ة ينطوي عليها الق���رار هي تعويض 
األس���واق ع���ن آثار انخف���اض قيم���ة الجنيه خالل 
الع���ام املاض���ي، وكذلك فإن تثبيت أس���عار الفائدة 
يهدف لتخفيف أعباء خدم���ة الدين...كما أن القرار 
رسالة مباشرة للقطاعات االقتصادية باالعتماد على 
التموي���ل، موضحا أنه يه���دف لتقليل الفجوة ما بني 
العائد املطبق في السوق ومبادرة القطاع الصناعي 
والزراعي الت���ي يتم تطبيقها لدعم ه���ذه القطاعات 
خ���الل أيام، كما أن القرار يش���ير إل���ى أن معدالت 

التضخم ستعاود التراجع بشكل صريح.
محاولة للسيطرة علي التضخم 

وفي س���ياق متصل ، أكد هان���ي أبوالفتوح، الخبير 
املصرف���ي، أن تثبيت س���عر الفائدة م���ن قبل البنك 
املركزي فاج���أ الجميع، موضًحا أن أغلب التوقعات 
كانت تش���ير إلى تش���ديد السياس���ة النقدية ورفع 
الفائ���دة ل�1.5% على األقل، كم���ا أن البنك املركزي 

قدم لنا رؤية للمستقبل.

وأش���ار »أبوالفتوح« - ف���ي تصريحات إعالمية- 
إل���ى أن البنك املرك���زي املصري يتخ���ذ خطوات 
سريعة للس���يطرة على التضخم، مؤكًدا أن البنك 
املركزي اآلن قرر تثبيت أسعار الفائدة على أساس 
ال�3% والتي تم رفعه���ا مؤخًرا، حيث إنها لم تؤثر 

على األسواق.
وأوضح أن البنك املركزي اآلن أصبح لديه سياسة 
اس���تباقية للس���يطرة على التضخم والوصول به 
ل����7%، ومن املتوقع أن يرتف���ع التضخم في الربع 
األول م���ن هذا العام، ومن املمكن أن يصل ل�%25، 
ونس���بة التضخم تمثل رقًما حقيقّيً���ا، منوًها بأن 
البن���ك املركزي يرى أن آثار رفع الفائدة س���تأخذ 
وقًتا، كم���ا أنه ينتظر وجود تأثير رفع الفائدة على 

أرض الواقع.
استيعاب مسلسل رفع الفائدة املتوالي 

وم���ن جانبه ، قال الدكتور أش���رف غراب، الخبير 
االقتصادي ، إن لجوء لجنة السياس���ة النقدية في 
البنك املركزي إلى اإلبقاء على س���عر الفائدة كما 
هو دون تغيير بتثبيتها على اإليداع واإلقراض، عند 
16.25% و 17.25% و16.75 %، عل���ى الترتي���ب، 
كان متوقًع���ا خاصة بعد قي���ام الفيدرالي األمريكي 
بخف���ض وتيرة رفع الفائدة ورفع أس���عار الفائدة ب� 
25 نقطة أس���اس، ما يشير لتراجع معدل التضخم 
العاملي وانعكاسه على التضخم محليا باالنخفاض.

وأش���ار غراب، إلى أن البن���ك املركزي اتجه لإلبقاء 
على س���عر الفائدة دون تغيير حتى يس���مح للسوق 
املحلي بفترة الستيعاب رفع أسعار الفائدة في نهاية 
ديس���مبر 2022 بنحو 300 نقطة أساس والذي يعد 
اس���تباقيا، موضحا أن طرح بنك���ي مصر واألهلي 
ش���هادة ادخ���ار بعائد مرتف���ع بنس���بة 25% حقق 
الغرض منه وسحب س���يولة من األفراد تقدر بنحو 
400 مليار جني���ه منذ إطالقها في 4 يناير املاضي، 
فال يوجد داع لقيام البنك املركزي رفع سعر الفائدة 

من جديد.
ولفت غراب، إلى أن قرار بنكي األهلي ومصر بوقف 
ش���هادة ال� 25% ذات العائ���د املرتفع بعد أن حققت 
الغ���رض منها، كان أحد املؤش���رات التج���اه البنك 
املركزي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، موضحا 
أن طرح ش���هادات االدخار بعائد مرتفع كان الهدف 
منها تقليل معدل الس���يولة في السوق املحلي وذلك 
للس���يطرة على معدالت الطل���ب لتخفيضه من أجل 

تقليل معدل التضخم.
وأض���اف الخبير االقتصادي، أن اس���تقرار س���عر 
الصرف، إضافة إلى إع���الن البنك املركزي تجاوز 
االس���تثمارات األجنبية في السوق املصرية ل� 925 
ملي���ون دوالر، خاص���ة بعد تراج���ع الجنيه فأصبح 
أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب، هذا اضافة إلى 
ارتفاع االحتياطي األجنبي بقيمة 470 مليون دوالر 
خالل ش���هر ديس���مبر، ما يؤكد أن الفت���رة القادمة 
ستش���هد انخفاضات متتالية في األس���عار وتباطؤ 
مع���دالت التضخم، ولذا لجأ البن���ك املركزي لتثبيت 

سعر الفائدة.

يق���دم كاًل م���ن البن���ك األوروبي إلع���ادة اإلعمار 
والتنمية واملؤسس���ة البريطانية الدولية لالستثمار 
»BII«، تموياًل بقيم���ة 100 مليون دوالر أمريكي 
كقرض مساند يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية 
من القاع���دة الرأس���مالية لبن���ك القاهرة، كواحد 
م���ن أكبر البنوك العاملة ف���ى مصر؛ دعًما للخطط 
التوس���عية التى يتبناها بنك القاهرة وتعزيز هيكل 

رأس املال.
ويس���هم هذا التمويل املس���اند طوي���ل األجل فى 
اإلس���راع من خطط النمو الطموح���ة لبنك القاهرة 
وزيادة رأس���مال البنك وتعزيز التمويالت التى يتم 
ضخها ملختلف القطاعات الحيوية تحقيقًا ألهداف 
الش���مول املالي، حيث يمتلك البنك واحدة من أكبر 
ش���بكات الفروع فى مصر والت���ى تبلغ نحو 248 
فرع ووحدة مصرفية بكافة أنحاء الجمهورية، إلى 
جانب النمو والتقدم اإلستراتيجي الذى حققه البنك 

على مستوى قنوات التوزيع الرقمية.
ومن خالل التعاون املشترك، سيقدم البنك األوروبي 
الدعم واملساندة لبنك القاهرة لتنفيذ خطة عمله فى 
مجال الحوكمة املؤسس���ية املناخية، بما يسهم فى 
تعزيز اعتبارات تغير املناخ ضمن إجراءات البنك، 
وبما يتوافق مع اإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ.

ه���ذا إلى جانب الدور الذي س���تقوم به املؤسس���ة 
البريطاني���ة الدولي���ة لالس���تثمار BII ف���ي دع���م 
إس���تراتيجية البنك لتنفيذ خطت���ه إلطالق منظومة 
إدارة بيئية ومجتمعية شاملة بما سيسهم في تدعيم 
العالم���ة التجارية للبنك وتعزي���ز إمكانية حصوله 

على رأس املال األجنبي لدعم نموه املستدام.
وبهذه املناس���بة، أك���د طارق فاي���د رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن البنك ال 
يدخر جهًدا لتس���ريع وتيرة التحول نحو اإلقتصاد 
األخض���ر وتحقي���ق رؤي���ة مص���ر 2030، معربًا 
عن إعتزازه بالش���راكة اإلس���تراتيجية مع “البنك 
األوروب���ي إلعادة اإلعم���ار والتنمية” واملؤسس���ة 
البريطاني���ة الدولية لإلس���تثمار، والتى تعكس ثقة 
املؤسس���ات املالي���ة الدولية فى املؤش���رات املالية 

والرؤية املستقبلية لبنك القاهرة. 
وتاب���ع فايد أن بن���ك القاهرة يول���ى إهتمامًا بالغًا 
باملشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
إنطالقًا من الس���بق والريادة التى يتمتع بها البنك 
فى هذا املجال والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 
مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم 
مختلف الش���رائح وم���ن أبرزها الش���باب واملرأة 
املعيل���ة، ويأت���ى تميز البنك فى ه���ذا املجال بحكم 
االنتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد 
والتى تستحوذ على نحو55% من عدد العمالء، كما 

تستحوذ املرأة على 35% و40 % للشباب. 
فيم���ا أوضح بهاء الش���افعى نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة التنفي���ذى أن هذا التعاون يس���تهدف ضخ 
املزي���د من التمويالت لدع���م مختلف القطاعات وال 
س���يما قطاع املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة 
ومتناهية الصغر ومس���اندة خطط البنك الطموحة 
فى مجال العمل املناخي بما يسهم بشكل فعال في 
تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية واإلستدامة.

وذكر أيمن خطاب رئيس قطاع املؤسس���ات املالية 

أهمي���ة دور البنوك متعددة الجنس���يات فى توفير 
التموي���ل ال���الزم للس���وق املحلي، ووج���ود خطة 
طموحة للبنك للتوس���ع معها خالل الثالث سنوات 
القادمة بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه 
التوس���عية، مش���يرًا إلى أن التموي���ل يعكس ثقة 

املؤسسات املالية العاملية بقوة أداء بنك القاهرة.
وفي هذا الس���ياق، قال فرانسيس ماليج، العضو 
املنت���دب للبنك األوروبي إلع���ادة اإلعمار والتنمية: 
لدي البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التزام 
طويل األمد تج���اه الدولة املصرية وقطاعها املالي، 
ويعزز ذلك ش���راكتنا م���ع بنك القاه���رة”، معربًا 
عن س���عادته بتعزيز التعاون مع البنك واملؤسس���ة 
البريطانية الدولية لالستثمار، األمر الذي من شأنه 
تعزيز رأس���مال البنك ومرونته، ومس���اعدته على 
تعزيز ممارس���اته املؤسس���ية لتصبح أكثر مرونة 

تجاه آثار التغير املناخي.
وعلى صعيد آخر، أوضحت شيرين شهدي، رئيس 
مكت���ب القاهرة ومدير ع���ام التغطية ف���ي إفريقيا 
للمؤسس���ة البريطانية الدولية لالستثمار BII أن 
املؤسس���ات املالية القوية والراس���خة تؤدي دورًا 
فعااًل ف���ي تعزيز إنتاجية القطاعات الخاصة ودعم 

تواجد االقتصاديات القوية، مضيفًة “إن شراكتنا 
مع البن���ك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تهدف 
إل���ى تعزيز قدرة بنك القاهرة على دعم الش���ركات 
من خ���الل زيادة ض���خ التمويالت للمش���روعات 
الصغيرة واملتوس���طة ومتناهية الصغر. والتمويل 
الجدي���د لرأس���مال البنك الذي س���يعزز من نطاق 
توس���عه ومس���اعدته على تحقيق فرص اقتصادية 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
على مس���توى البالد. كما أن املؤسسة البريطانية 
الدولي���ة لالس���تثمار س���تضيف خبراته���ا عل���ى 
املستويني البيئي واالجتماعي ملساعدة بنك القاهرة 
على تدعيم اس���تراتيجيته وثقافته املؤسسية التي 
ستس���هم في ترسيخ مكانة البنك، وجذب قدر أكبر 
من االس���تثمارات، وتس���ريع عجلة التنمية للقطاع 
املؤسس���ي الذي يتس���م باإلنتاجية والشمولية في 

مصر على املدى الطويل«.
جدير بالذكر أن مصر عضوًا مؤسس���ًا في البنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. ومنذ بدء نشاطه 
في مصر خالل عام 2012، ضخ البنك استثمارات 
بقيم���ة 10 ملي���ار يورو لتمويل 163 مش���روع في 

البالد. 

 

البنك املركزي يخالف التوقعات ويثبت أسعار الفائدة ويكشف 
األسباب ..وخبرءا يرصدون التداعيات 

بنك القاهرة يحصل على قرض مساند بـ100 مليون دوالر من املؤسسة 
البريطانية لالستثمار و»البنك األوروبي«

أعل���ن البنك التجاري الدول���ي )CIB(- أكبر 
بن���ك قطاع خاص في مصر- ع���ن إدراجه في 
مؤش���ر بلومبرج للمس���اواة بني الجنس���ني 
)GEI( لع���ام 2023 للع���ام الخام���س عل���ى 
التوال���ي، تقديًرا لجه���وده ف���ي توفير بيئة 
عم���ل ترتكز على مباديء التنوع واملس���اواة 
والش���مول، والت���ي تش���جع كل موظف على 
التطور على املس���توى الف���ردي أو الجماعي 

وتعزز التواصل فيما بينهم.
ب���ني  للمس���اواة  بلومب���رج  مؤش���ر  ويع���د 
الجنس���ني )GEI( بمثابة مرجع عاملي شامل 
للبيانات حول جهود املساواة التي تقوم بها 
املؤسسات والش���ركات املدرجة بالبورصات 
العاملي���ة، والتي تلتزم بالش���فافية في إعداد 
التقارير املتعّلقة باملس���اواة بني الجنس���ني، 

وتطبيق مبادئ املساواة في بيئة العمل.
وف���ي ه���ذا الس���ياق، أع���رب حس���ني اباظة 
،  املس���ئول التنفي���ذي الرئيس���ي و العضو 
املنتدب ، عن فخر البنك بذلك اإلنجاز، والذي 
يعتب���ر تكليًا لجهوده املس���تمرة في تطبيق 
مبادئ املساواة بني الجنسني في بيئة العمل 
واملجتمع���ات املحيطة بأعمال���ه، حيث يلتزم 
البنك بتحس���ني سياس���ات العمل باستمرار 
بدايًة من مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي األجور 
ب���ني الجنس���ني وحت���ى سياس���ات مكافحة  
التمييز  بكافة انواعه لتوفير بيئة عمل آمنة 

وشاملة تجذب مختلف املواهب املؤهلة.
وفي س���ياق متصل، قال بيتر جراور، رئيس 
مجلس إدارة مؤسس���ة بلومب���رج، إن حرص 
CIB املس���تمر في اإلفصاح عن املمارس���ات 
الت���ي يتبناها س���نوًيا يعكس م���دى التزامه 
بتطبيق قي���م العدل واملس���اواة بني موظفيه 
وبكافة سياس���ات وأنش���طة البنك. وأضاف 
أن مؤشر بلومبرج للمس���اواة بني الجنسني 
)GEI( يعتبر معياًرا قوًيا يس���اعد الشركات 
على قي���اس مدى التزامه���ا بتطبيق مباديء 
املس���اواة بني الجنسني وقدرتها على إحداث 
تغيي���ر إيجاب���ي ف���ي املجتمع���ات املحيطة 

بأعمالها.
جدي���ر بالذك���ر ، أنه تم اختي���ار البنك ضمن 
485 ش���ركة ف���ي 45 دولة ومنطق���ة منضّمة 
للمؤش���ر لعام 2023  وهو م���ا يعكس التزام 
البنك بإعداد التقارير املتعّلقة باملساواة بني 
الجنس���ني بمنتهى الش���فافية وفًقا للمعايير 

العاملية ملؤشر بلومبرج.

اللتزامه بتطبيق مبادئ التنوع واملساواة والشمول داخل بيئة العمل

 CIB إدراج البنك التجاري الدولي-مصر
للمرة اخلامسة يف مؤشر بلومبرج للمساواة 

بني اجلنسني لعام 2023

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680

   يدعم التمويل المقدم من البنك االوروبي والمؤسسة البريطانية 
الدولية BII خطط بنك القاهرة لنمو لرأس المال حيث سيتم ادراج القرض 

 ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك 
   يقدم البنك األوروبي الدعم الفني لتنمية ممارسات حوكمة المناخ 
    تقدم مؤسسة BII الدعم الفنى إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية

التمويالت المقدمة موجهة لدعم نمو البنك

ناصر ..

افتت���ح البن���ك الزراع���ي املصري، 5 مراك���ز جديدة 
لخدمات تطوير األعمال في محافظات، االس���ماعيلية، 
كفر الش���يخ، املني���ا، الفيوم وس���وهاج، وذلك ضمن 
مب���ادرة رواد الني���ل الت���ي أطلقه���ا البن���ك املركزي 
املصري لدعم ريادة األعمال ومش���روعات الش���باب، 
وتأكيدا على حرص البن���ك علي اتاحة الخدمات غير 
املالية واالستش���ارية بجانب تنويع خدماته املصرفية 
والتمويلية في كافة املحافظات للمش���روعات الناشئة 
والصغيرة واملتوس���طة وتش���جيع رواد االعمال على 
إط���الق مش���روعاتهم خاصة في مج���االت التصنيع 

والزراعة والتحول الرقمي.
شهد االفتتاح، عالء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك 
الزراعي املصري، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك 
املركزي للشمول املالي بحضور سامي عبد الصادق 
نائب رئي���س مجلس إدارة البن���ك الزراعي لقطاعات 
األعمال، وعدد من مس���ئولي وقيادات البنك املركزي 
املصري ورؤس���اء املجموع���ات والقطاع���ات بالبنك 
الزراع���ي املصري وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس 

من املركز الرئيسي للبنك الزراعي.
وقال ع���الء فاروق، إنه تم انش���اء املراك���ز الجديدة 
وفق���ا ملعايي���ر ومتطلب���ات البنك املرك���زي املصري 
لتلبية احتياج���ات رواد األعمال واملبتكرين وأصحاب 
األفكار واملشروعات املتوسطة والصغيرة في مختلف 
املحافظ���ات واملناط���ق التنموي���ة الجدي���دة، لتوفي���ر 
الدع���م الفني واالستش���اري والتمويل ال���الزم لهم، 
م���ن خالل تقدي���م مجموعة من الخدم���ات غير املالية 
املمي���زة والتي  تتع���دى مفهوم الخدم���ات املصرفية 
املعت���ادة للوص���ول ألعلى معدالت الج���ودة والنجاح 
للمش���روعات  مثل خدمة نشر املعرفة،  تكوين أفكار 
املش���روعات الجديدة، تيس���ير الحصول على برامج 
تدريبية، تأسيس املشروعات، تيسير تسجيل النشاط 
والحص���ول عل���ى تراخيص، تيس���ير الحصول على 
دراسات الجدوى وخطة العمل ونموذج العمل، تجهيز 

امللف االئتماني، التحليل املالي، والتشبيك.
وأكد فاروق، حرص البنك الزراعي املصري على دعم 
مبادرة رواد النيل من خالل التوسع في افتتاح مراكز 
تطوي���ر األعمال التي ارتفع عدده���ا إلى 9 فروع بعد 
انضمام الفروع الجديدة، ويس���تهدف البنك زيادتها 
ألكثر م���ن 20 مركزا بنهاية العام الجاري، وأش���ار 
إل���ى أن البنك الزراع���ي املصري يعم���ل على تبني  
املشروعات الناشئة والصغيرة واملتوسطة التي تعمل 
في مجاالت التصنيع الزراعي والزراعة واستخدامات 
التحول الرقمي، مؤكدا اس���تعداد البنك على الدخول 
في ش���راكات مع أصحاب هذه املش���روعات وتقديم 
كافة س���بل الدعم له���م، بهدف تعزيز ف���رص نجاح 
مشروعاتهم وتحس���ني بيئة أعمالهم بما ينعكس على 
مستوى املعيشة في محيط مجتمعاتهم، وخلق فرص 

عمل وزيادة الناتج القومي ودفع عجلة اإلنتاج.
م���ن جانبه أكد ش���ريف لقمان، وكي���ل محافظ البنك 
املركزي للشمول املالي، أن مبادرة رواد النيل تعد من 
أهم املبادرات التي أطلقها البنك املركزي بالتعاون مع 
القطاع املصرفي وع���دد من الجهات املحلية والدولية 

والجامعات لتوفير الخدمات غير املالية لرواد األعمال 
وأصحاب املشروعات الناشئة والصغيرة، ويستهدف 
ف���ي الفترة املقبل���ة زيادة قاع���دة البنوك املش���اركة 
والتوس���ع في ش���بكة الفروع باملبادرة علي مستوي 
كافة محافظات الجمهورية بما يسهم في زيادة قاعدة 
املس���تفيدين من الخدمات املالية وغي���ر املالية بهدف 
دع���م التصنيع املحلي وزيادة ف���رص العمل وتحقيق 

الشمول املالي.
وأوض���ح وكيل محاف���ظ البنك املرك���زي، أن مراكز 
خدم���ات تطوير األعم���ال، -التي وص���ل عددها إلى 
نحو 70 مركزا تغط���ي 22 محافظة والذي تضاعفت 
أعداده���ا أكثر م���ن ثالثة مرات خالل ع���ام 2022- 
حققت نتائ���ج متميزة على مس���توي تقديم الخدمات 
غير املالية لرواد األعمال وأصحاب املش���روعات من 
خ���الل عدة خدمات مثل املس���اعدة في إعداد امللفات 
االئتمانية وتيس���ير الحصول على التمويالت وإعداد 
دراسات الجدوى والتش���بيك مع العمالء واملوردين، 
مش���يرا إلى أن تلك املراكز وفرت منذ بدء التش���غيل 
ف���ي يوليو 2019 حتي نهاية ديس���مبر 2022 حوالي 
254 ألف خدمة ألكثر من 100 ألف مستفيد، وشكلت 
الس���يدات ورائدات األعمال نح���و 29% من إجمالي 

املستفيدين.
وأش���اد لقمان، بجهود البن���ك الزراعي املصري في 
تنمي���ة وتطوير القطاع الزراعي ف���ي مصر وحرصه 
على التوس���ع في تمويل املشروعات متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوس���طة بهذا القط���اع الحيوي والتي 
تمثل قاط���رة حقيقية لنمو االقتص���اد القومي وخلق 
فرص عمل للش���باب، لتتوافق أهداف البنك الزراعي 
املصري مع جهود الدولة في تحقيق التنمية املستدامة 

وتعزيز ونشر الشمول املالي.

 

 

املصرف املتحد يعلن رعايته ملؤمتر التمكني االبتكاري للثروة 
البشرية املنظم من "املصرفى املصري"

تحت رعاية البنك المركزي..

البنك الزراعي املصري يفتتح 5 مراكز جديدة 
لتطوير األعمال ضمن مبادرة رواد النيل

أعل���ن املصرف املتحد، ع���ن رعايته ملؤتم���ر التمكني 
 ،"Reinventing HR" االبتكاري للثروة البشرية
الذي نظمه املعهد املصرفي املصري، الزراع التعليمي 

للبنك املركزي املصري.
وناقش املؤتمر في جلس���اته العديد م���ن املحاور الهامة 
التي ترس���م خريطة جديدة للتمك���ني الوظيفي اإلبداعي 
للث���روة البش���رية في ظ���ل املتغيرات العاملي���ة والتحول 
الرقمي منها: الثروة البش���رية والتحول الرقمي، وأسس 
القي���ادة املحترفة، وبيئ���ة العم���ل االبتكارية، واملهارات 
اإلبداعية، وبناء ثقافة اإلبداع، واس���تراتيجيات التطوير 
للمهارات البشرية، وأحدث املعايير لكفاءة وتنمية الثروة 
اهم  االجتماعية؛ للتعرف  والحماية  البش���رية، والتقاعد 

املمارسات الدولية في إدارة الثروة البشرية.  
وقال أش���رف القاضي، رئي���س املص���رف املتحد، إن 
االس���تثمار في تنمية الثروة البشرية أحد أهم التحديات 
املؤسسية، لذلك وضعت اس���تراتيجية املصرف املتحد 

لتعمل علي خمس محاور متوازية: 
املحور األول: تطوي���ر أداء فريق العمل بمختلف الفروع 
68 واملنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.  كذلك االدارات 
املركزي���ة من حيث زيادة الس���اعات التدريبية من خالل 
خطة تدريب سنوية مكثفة تضمنت جميع مجاالت العمل 

املصرفي.   
املحور الثاني: تكوين فري���ق يتتمع بمهارات ابتكارية 
وابداعي���ة وتاهله للقيادة املس���تقبلية، وذلك من خالل 
برنامج النجوم الس���اطعة High Fliers لالستثمار 
في تنمية األصول البش���رية التي تعد أحد التحديات 
الهام���ة لعملي���ة تحول املص���رف املتحد لبنك ش���اب 
بأف���كاره وادارت���ه وتطبيقاته،  فكان���ت عملية تأهيل 

وتطوير شاملة ومكثفة لجميع الطاقات البشرية.    
املح���ور الثال���ث: إدراج التعل���م اإللكتروني أحدث 
وس���يلة لتاهيل ش���باب املصرفيني م���ن املصرف 

واملعهد املصري.
املحور الراب���ع: توفير أعلى قدر من الحماية االجتماعية 
لفريق العمل، من خالل وضع خطط للتطوير املؤسس���ي 
املس���تدام وتفعيل الرؤي نحو انظم���ة التقاعد واآلليات 
االس���تثمارية لتحقي���ق اعلي ق���در من مزاي���ا الحماية 
االجتماعية ورفع معدالت النمو املس���تدام لفريق العمل 
علي مدار س���نوات العمل الوظيفي وعند الوصول لسن 
التقاعد س���واء علي صعيد الرعاية الصحية او الحماية 

االجتماعية.  
املح���ور الخامس: عملية تأهيل وتطوير ش���املة ومكثف 
لجمي���ع الطاقات البش���رية بمختل���ف اعمارها؛ لضمان 
التواص���ل املس���تمر عل���ي الجانب املهن���ي مما يضمن 
استمراية تبادل الخبرات لتحقيق عاعلي معايير الجودة 

العاملية.
وعق���ب  الدكتور عبد العزي���ز نصير، املدير التنفيذي 
للمعهد املصرفي املصري انه في ضوء التطور الهائل 
الذي يش���هده قطاع املوارد البش���رية، ج���اءت فكرة 
تنظي���م هذا املؤتمر ملناقش���ة أهم التط���ورات املتعلقة 
باملوارد البشرية في القطاع املصرفي واملالي، وطرح 
أه���م املوضوع���ات ذات الصلة للمناقش���ة بني نخبة 
متمي���زة من الخب���راء واملتحدث���ني الدوليني واملحليني 

املتخصصني في هذا املجال.
وأعرب نصير، عن سعاته ملشاركة املصرف املتحد في 
رعاية املؤتمر ك�"Innovator"، مضيًفا: "املصرف 
املتحد واحًدا من ش���ركاء النج���اح للمعهد املصرفي 
على مدار سنوات، وليست هذه هي املرة األولى التي 
يش���ارك فيها البنك في رعاية الفعاليات التي ينظمها 
املعه���د املصرفي املصري، وإن دل ذلك على ش���يء، 
فإن���ه يدل على إيمان املصرف املتحد بالدور التدريبي 
والتوعوي الذي يلعبه املعه���د املصرفي لتطوير وبناء 

قدرات العاملني بالقطاع املصرفي املصري".

وتعزيز ونشر الشمول املالي.القطاع املصرفي وع���دد من الجهات املحلية والدولية 
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي حجم توريد قصب 
السكر املورد لش���ركة السكر والصناعات  التكاملية، منذ بداية املوسم 
وحتى اآلن، بلغ مليوًنا و400 ألف طن قصب السكر، أنتجت نحو 139 

ألف  طن سكر.
وأوضح الرئيس التنفيذي  لشركة السكر والصناعات التكاملية عصام 
البديوي، أنه من املتوقع وصول  نس���ب التوريد هذا العام إلى 8 ماليني 

طن قصب سكر إلنتاج ما  يصل إلى 830 ألف طن سكر هذا العام.
وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة  الداخلية الدكتور علي املصيلحي، 
وجه بس���رعة سداد مستحقات املزارعني، مشيًرا إلى  أن نظام التحول 
الرقمي وميكنة التعامل مع املزارعني قد  أسهم في ذلك تماًما من خالل 
صرف مس���تحقات املزارعني من  خالل ماكينات الحاس���ب اآللي، وأن 

رفع  أسعار التوريد هذا العام أسهم في زيادة عمليات التوريد.

»التموين« تعلن توريد 1.400 
مليون طن قصب سكر.. وإنتاج 139 

ألف طن سكر حتى اآلن

 

»حماية المنافسة« يُثبت 
مخالفة عدد من الشركات 
العاملة في سوق األعمدة 

الكهربائية ومواسير الحديد

أعلنت ميناء األدبي���ة التابعة للمنطق���ة االقتصادية لقناة 
الس���ويس، عن وصول مهمات فائقة الحجم عبارة عن 3 
من أبراج التقطير للغاز التابعة لش���ركة جاسكو الشركة 
املصرية للغازات الطبيعية إحدى ش���ركات قطاع البترول 
لزي���ادة الطاق���ة االس���تيعابية ملجمع غ���ازات الصحراء 
الغربي���ة؛ لنقلهم بحًرا م���ن ميناء األدبية ملين���اء الدخيلة 

تمهيًدا لنقلهم للصحراء الغربية.
وت���م تصني���ع هذه األب���راج، بأياٍد مصري���ة خالصة في 
الورش املركزية لش���ركة بتروج���ت املصرية وتم تحميلها 
ونقلها للميناء بًرا على كاس���حات الشركة الوطنية لخدمة 
النقل وأعالي البحار »نوس���كو«؛ لالس���تخدام ألغراض 
العمل بمجمع الغازات بالصحراء الغربية؛ لزيادة الطاقة 
االس���تيعابية ملجمع الغازات بخط إنتاج رابع بسعة 600 
ملي���ون قدم مكع���ب يومًيا إلى 1500 ملي���ون قدم مكعب 
يومًيا، لالس���تغالل األمث���ل للغازات املنتج���ة من حقول 
الغاز، ويبلغ طول البرج األول 60،9 متًرا ووزن 480 طن، 
والبرج الثاني يبلغ طول���ه 51،30 متًرا وحمولة 340طن، 
أما طول البرج الثالث يبلغ 17،35 متًرا بوزن 210 طن.

وق���د وقع االختيار عل���ى ميناء األدبية؛ نظ���ًرا لجاهزيته 
للتعامل مع هذا النوع م���ن املعدات فائقة الحجم وخدمة 
املش���روعات القومي���ة، إضافة إلى تخصص���ه في النقل 

املتعلق بالصناعات البترولية.
وق���ال وليد جمال الدي���ن، رئيس الهيئ���ة العامة للمنطقة 
االقتصادي���ة لقناة الس���ويس، أن الهيئة تول���ي اهتماًما 

كبي���ًرا بموانيها التابعة التي تقع عل���ى البحرين األحمر 
واملتوس���ط مروًرا بأهم ممر مالحي عاملي، وبالتالي فإن 
جاهزية املوانئ واالنتهاء من أعمال التطوير املستمر بها 
يسهم بشكل كبير في حركة التجارة والتداول واستقبال 
البضائع بمختلف أنواعها، ويع���د ميناء األدبية هو خير 
مثال على ذلك، من حيث الجاهزية في اس���تقبال مهمات 

وطرود ضخمة تستخدم في مشروعات قومية بالبالد.
ويأتي هذا ضمن خطة تعظيم االستفادة من موانئ املنطقة 
االقتصادي���ة لقناة الس���ويس عن طريق أعم���ال التطوير 
املس���تمرة والتي أدت إلى إس���هام املوانئ ليس فقط في 
النقل البحري والدعم اللوجيستي، وإنما أصبحت كفاءة 
أداء املوانئ مؤثرة بش���كل كبير على القطاعات الخدمية 
والصناعات الوطنية، حيث إنها تس���هم في تسريع وتيرة 

العمل بالقطاعات املختلفة.

أعلنت شركة مدينة نصر 
لإلسكان والتعمير، عن تقديم 

طريقة جيدة القتناء العقار تحت 
مفهوم )SAFE(، ألول مرة في 

السوق املصري.
وأوضحت الشركة، في بيان 

للبورصة، أن الطريقة الجديدة 
تقوم على مفهوم امللكية الجزئية 

في العقار، إذ يمكن تقسيم 
العقار ألمتار بدالاً من شراء عقار 

كامل بأسعار تتناسب مع كافة 
اإلمكانيات والتغلب على مشكلة 

رأس املال.
وأضافت أنه يمكن للعميل شراء 

مساحة 4 أمتار ومضاعفاتها 
والحصول على عقد دوري 

ثابت، باإلضافة إلى امتالك 
أصل عقاري متزايد القيمة 

ا  يمكن بيعه في املستقبل وفقاً
ملتغيرات األسعار في السوق، 

مؤكدة أن ذلك يمثل فرصة آمنية 
ومضمونة مدرة للدخل.

وأشارت إلى أن املالك يحصلون 
على عائد دوري لفترة محدودة 
خالل فترة األعمال اإلنشائية، 

باإلضافة إلى عائد من التأجير 
عند االنتهاء من األعمال 

اإلنشائية.

في إطار قيام جهاز حماية 
املنافسة ومنع املمارسات 

االحتكارية بتطبيق 
استراتيجيته )2021 – 2025( 

ملواجهة عمليات التواطؤ من 
قبل األشخاص املتنافسة في 

التعاقدات املبرمة مع الجهات 
الحكومية، قرر مجلس إدارة 
جهاز حماية املنافسة ثبوت 

مخالفة عشر شركات من 
الشركات العاملة في سوق 

األعمدة الكهربائية، حيث قامت 
باالتفاق والتواطؤ في بعض 

املناقصات التي قامت بطرحها 
شركات توزيع الكهرباء من 

أجل شراء أعمدة حديد مواسير 
مجلفنة بمختلف املقاسات.

ا  كما قرر مجلس اإلدارة أيضاً
ثبوت مخالفة خمس شركات 

من الشركات العاملة في سوق 
مواسير الحديد املجلفنة 

لقيامهم باالتفاق والتواطؤ في 
عدد من املناقصات التي قامت 

بطرحها أحد شركات توزيع 
الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة 
ألحكام املادة )6/ج( من قانون 

حماية املنافسة.
وكان جهاز حماية املنافسة 
قد بادر بفحص املناقصات 

املطروحة من قبل شركات توزيع 
الكهرباء، حيث تبني له أن 

الشركات املخالفة تقوم باالتفاق 
فيما بينهم على شركات توزيع 

الكهرباء من خالل تبادل 
املعلومات السرية والتواطؤ 

في املناقصات مما يعد مخالفة 
للقانون.

»اقتصادية قناة السويس« تعلن وصول أبراج تقطير 
الغاز ميناء األدبية لتقلها ملجمع الصحراء الغربية

اليوم .. مصر للطيران 
تستضيف المؤتمر الدولي 

لصيانة الطائرات في إفريقيا 
والشرق األوسط

»مدينة نصر لإلسكان« 
تعلن عن آلية جديدة 

المتالك العقار في مصر

تستضيف الشركة القابضة 
مصر للطيران ممثلة فى شركة 

الصيانة واألعمال الفنية، 
تحت رعاية وزارة الطيران 

املدني، مؤتمر ومعرض صيانة 
الطائرات والتدريب في إفريقيا 

والشرق األوسط فى نسخته 
الحادية والثالثني، وذلك خالل 

الفترة من اليوم األحد  5 وحتي 
7 فبراير 2023، وذلك في إطار 

توجيهات القيادة السياسية 
بتطوير قطاع الطيران املدنى 
وتعزيز التعاون مع األشقاء 
األفارقة في مختلف أنشطة 

النقل الجوي.
وذكرت الوزارة، أن املؤتمر 

يحظى باهتمام كبير من شركات 
الطيران العاملية واإلفريقية 
والجهات ذات الصلة؛ كونه 

منصة تجمع تحت سقف واحد 
مقدمي العديد من خدمات 
صيانة وعمرة الطائرات 

والتدريب، وتوفر فرصة لعقد 
اللقاءات الثنائية الفعالة 

بني املشاركني لبحث أوجه 
التعاون، كما تشهد جلسات 

املؤتمر حلقات نقاش متعددة 
املوضوعات يشارك بها أبرز 
خبراء الطيران في املنطقة، 

وتهدف لتبادل الخبرات وطرح 
الحلول املبتكرة لتطوير قطاع 
الطيران بصفة عامة وصيانة 

الطائرات والتدريب بصفة 
خاصة.

أعلنت الش���ركة املصرية لالتص���االت، عن قبول واعتماد 
الجه���از القومي لتنظيم االتصاالت العرض املالي والفني 
املقدم منه���ا للحصول على نطاق ت���رددي جديد بعرض 
5 ميجاهرت���ز ف���ي الحي���ز الت���رددي 1800 ميجا هرتز 
بتقني���ة »FDD«، بنظام حق االنتفاع ملدة 10 س���نوات 
بتكلفة تبلغ 125 مليون دوالر وهو س���عر تنافسي مقارنة 
بالت���رددات التي حصلت عليها الش���ركة في أواخر عام 

.2020
وتأتي هذه الخطوة االستراتيجية في إطار سعي الشركة 
إلى اس���تيعاب الطلب الكبير واملتزايد على كافة خدمات 
املحمول وتحس���ني جودة الخدمات املقدمة بأقل التكاليف 
في ضوء نمو قاعدة العمالء، وتساهم الترددات الجديدة 
في تحس���ني جودة خدمات الصوت والبيانات من خالل 
تطوير الشبكة في جميع أنحاء الجمهورية؛ ملواكبة التطور 
الس���ريع في احتياجات العم���الء وتطلعاتهم، حيث توفر 
الت���رددات الجديدة مزايا تجارية وتكنولوجية مس���تقبلية 

لكافة عمالئها املستفيدين من جميع الخدمات املقدمة

وقال عادل حامد، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي أن 
الترددات الجديدة س���تمكننا من مواصلة توفير خدمات 
اتصاالت عالية الجودة وبأس���عار تنافسية مع استيعاب 
الزيادة املستمرة في قاعدة عمالء الهاتف املحمول، حيث 
نعمل دائًما على تعظيم االستفادة من الترددات الجديدة 

واالستثمارات املختلفة.

»املصرية لالتصاالت«: 1٢٥ مليون دوالر للحصول على 
ترددات جديدة وحتسني اخلدمات

أصدر املركز القومي ملراقبة جودة خدمات االتصاالت التابع 
للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، تقريره لنتائج قياس���ات 
الرب���ع الرابع لعام 2022، )الفترة من أكتوبر إلى ديس���مبر 

.)2022
وتس���تند منهجية القياس على اختبار عين���ات من املكاملات 
الصوتي���ة وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات 
االتصاالت املقدمة من املش���غلني في السوق املصري، وذلك 
باس���تخدام معدات وس���يارات القياس حيث بلغت مسافات 
القي���اس 122 ألف كم في الطرق الرئيس���ية والفرعية للمدن 

والقرى خالل الربع الرابع 2022.
واعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤش���رات جودة 
الخدم���ات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وفيما يلي 
متوس���ط عدد املناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات 
الصوت ونق���ل البيانات ف���ي الربع الراب���ع 2022، مقارنة 
بالربع الرابع 2021، حيث تم رصد تحسن في متوسط عدد 
املناطق املتأثرة بجودة خدمات الصوت بنسبة 34% في الربع 
الرابع لعام 2022 ليصل إلى 38 منطقة متأثرة مقارنة ب� 58 

منطقة متأثرة في الربع الرابع 2021.
ورصد التقرير تحس���ن في متوس���ط عدد املناط���ق املتأثرة 
بج���ودة خدمات نقل البيانات بنس���بة 41% في الربع الرابع 
لع���ام 2022 ليصل إل���ى 24 منطقة متأث���رة مقارنة ب��� 41 

منطقة متأثرة في الربع الرابع 2021.
مؤشرات االس���تهالك للهاتف املحمول في خدمات الصوت 

ونقل البيانات بالربع الرابع 2022
بلغت نس���بة زيادة مكاملات الصوت عب���ر تكنولوجيا الجيل 
الراب���ع )VoLTE( 200% خالل الربع الرابع لعام 2022 
حيث بلغت 3 مليار مكاملة مقارنة بمليار مكاملة بالربع الرابع 

لعام 2021.
بلغت نس���بة زيادة متوسط حجم استخدام خدمات االنترنت 
املحم���ول 273% لتصل إلى 377 ألف تيرابايت خالل الربع 
الرابع لعام 2022 مقارنة ب��101 ألف تيرابايت بالربع األول 

لعام 2021.
تعد خدم���ة املكاملات الصوتية من خ���الل تكنولوجيا الجيل 
الراب���ع بتقنية VoLTE هي تقنية اتصال الس���لكية عالية 
الكف���اءة حيث تتيح ه���ذه التقنية تقديم املكامل���ات الصوتية 

للمش���تركني بجودة عالية خاصًة فيم���ا يتعلق بنقاء الصوت 
ووضوحه وذلك دون تحمل املس���تخدمني أي تكلفة إضافية 

لسعر الخدمة الحالي.
ويتم تشغيل تقنية VoLTE في حالة توافر تليفون محمول 
يدع���م خاصية VoLTE وش���ريحة تليف���ون محمول تدعم 
تكنولوجيا الجيل الرابع والتواجد بمنطقة يدعم فيها مشغل 
الخدمة تقنية ال VoLTE، ويتم تشغيلها تلقائًيا في بعض 
أنظمة التليفون املحمول الداعمة لهذه التقنية والبعض اآلخر 
يحتاج إلى تنش���يط الخدمة من خالل االعدادات، وقد بلغت 
نس���بة األجهزة الداعمة إلج���راء املكاملات عب���ر تكنولوجيا 

الجيل الرابع )VoLTE( 51% بالسوق املصري.
متوس���ط ع���دد املناطق املتأثرة من س���وء جودة مؤش���رات 
خدمات الصوت لكل مشغل في الربع الرابع 2022 »مقارنة 

بالربع الرابع 2021«
فوداف���ون: م���ن أصل 81 منطق���ة )مدينة وح���ي( تم اجراء 
اختب���ارات القي���اس عليهم تم رصد تحس���ن في متوس���ط 
عدد املناطق التي تعاني من س���وء جودة مؤش���رات خدمات 
الصوت بنس���بة 25% خالل الربع الرابع لعام 2022 مقارنة 
بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 15 منطقة مت�أثرة لش�����ركة 

ف�ودافون.
أورن���ج: م���ن أص���ل 81 منطقة )مدين���ة وحي( ت���م اجراء 
اختبارات القياس عليهم تم رصد تحس���ن في متوسط عدد 
املناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت 
بنس���بة 31% خالل الربع الرابع لع���ام 2022 مقارنة بنفس 

الفترة لعام 2021، لتبلغ 22 منطقة متأثرة لشركة اورنج.
اتص���االت: من أص���ل 81 منطقة )مدينة وح���ي( تم اجراء 
اختبارات القياس عليهم تم رصد تحس���ن في متوسط عدد 
املناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت 
بنس���بة 53% خالل الربع الرابع لع���ام 2022 مقارنة بنفس 
الفترة لعام 2021، لتبلغ 14 منطقة متأثرة لشركة اتصاالت.
وي: م���ن أصل 81 منطقة )مدينة وحي( تم اجراء اختبارات 
القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد املناطق التي 
تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة %36 
خالل الرب���ع الرابع لعام 2022 مقارن���ة بنفس الفترة لعام 

2021، لتبلغ 27 منطقة متأثرة لشركة وي.

٢73% زيادة يف استخدام »إنترنت املحمول«.. 
»VoLTE« و٢00% زيادة مبكاملات

بعد ساعات من نشر العدد األسبوعي ل “الحصاد “ 
تحقيقا بعنوان “ خبراء يطالبون الحكومة بحلول ألزمة 
األع���الف وإنقاذ صناعة الدواج���ن “ ، عقد الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئي���س مجلس الوزراء، اجتماعا،   
ملتابعة آليات تعظيم االستفادة من املخلفات الزراعية 
فى صناعة األعالف، وذلك بحضور الدكتورة ياسمني 
فؤاد، وزيرة البيئة، و الس���يد القصير، وزير الزراعة 
واستصالح األراضى، واملهندس مصطفى الصياد، 
نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية 
والداجنة، والدكتورة أميمة محمد صوان، مستش���ار 
جهاز تنظيم وإدارة املخلفات الزراعية، والدكتور عالء 
عزوز، رئيس قطاع اإلرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، 
والدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط 

واالستثمار.
 وصرح الس���فير نادر سعد، املتحدث الرسمي باسم 
رئاس���ة مجلس ال���وزراء، بأنه تم  خ���الل االجتماع، 
اس���تعراض الرؤي���ة الخاص���ة بتعظيم االس���تفادة 
م���ن املخلف���ات الزراعية، واس���تخدامها فى صناعة 
األعالف، حيث تمت اإلش���ارة إلى أنه تتوافر كميات 
كبيرة من املتبقيات الزراعية تقدر بحوالي 40 مليون 
طن س���نويًا، وتس���تخدم حاليًا فى عدد من املجاالت 
منها، إنتاج األعالف غير التقليدية، وإنتاج االس���مدة 
العضوية مثل )الكومبوس���ت(، كما تدخل فى بعض 
الصناعات مثل صناعة األخش���اب املس���طحة، وكذا 

إنتاج الطاقة الحيوية.
 وأضاف املتحدث الرس���مي باس���م مجلس الوزراء 
أنه تمت اإلش���ارة خالل االجتم���اع إلى أن جزءًا من 
مخلفات التصنيع الزراعي يدخل فى صناعة األعالف 
املس���تخدمة كعلف للمواشي، مثل )األكساب - الردة 
- تفل بنجر الس���كر - امل���والس - مخلفات مضارب 
األرز ......أل���خ(، وتتولى لجن���ة تحديث مواصفات 
األعالف باملركز اإلقليم���ي لألغذية واألعالف التابع 
لوزارة الزراع���ة إعداد مواصفة قياس���ية لكل منتج 
من املخلفات بغرض تس���هيل تداولها، ووضع معايير 
لقبوله���ا كخام���ات ذات قيمة غذائي���ة، ولكى تتمكن 
مصانع األع���الف من إدراجها كخام���ة علفية بديلة 

للخامات التقليدية عالية الثمن.
 وأكد الس���فير نادر سعد أن هناك تنسيقا وتعاونا 
ب���ني وزارتي الزراعة والبيئة ف���ي ملف التعامل مع 
املخلفات الزراعية، وآليات تعظيم االس���تفادة منها، 
موضحًا قيام املختصني بالوزارتني بإعداد دراس���ة 
ج���دوى فنية واقتصادية والتوس���ع فى بحث تدوير 
املخلفات الزراعية غير املس���تخدمة وأماكن تركزها 

وتحديد آليات استخدامها.
 ولفت املتحدث الرس���مي باسم مجلس الوزراء إلى 
أن االجتم���اع تناول عددا من اإلج���راءات املتعلقة 
بتوفير األعالف، تفاديا لتداعيات األزمة الروس���ية 
األوكراني���ة، الت���ي أث���رت على مدخ���الت صناعة 
األعالف، وارتفاع أس���عارها، حي���ث إن األعالف 
تمثل حوالي 75% من جملة تكاليف اإلنتاج لصناعة 
الدواجن، وكذا تربية املواش���ي، وتمت اإلشارة، فى 
هذا الصدد، إلى أن مصر تس���تورد سنويًا كميات 
م���ن فول الصويا وال���ذرة الصفراء بخالف اإلنتاج 
املحل���ي تقدر بحوالي 4 ماليني ط���ن من بذرة فول 

الصويا، و13 مليون طن الذرة الصفراء. 
 وتطرق االجتم���اع إلى جه���ود وزارة الزراعة فى 
إطار العم���ل على زيادة حجم االنت���اج املحلي من 
ف���ول الصويا، والذرة الصف���راء، والتي تمثلت فى 
تش���جيع الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء، حيث 
تمت اإلشارة إلى أنه تم تسليم كافة الكميات املنتجة 
من املزارعني بأسعار تتراوح من 8000 إلى 9000 
جنيه للطن، وهو ما يمثل سعرا مشجعا للمزارعني، 
وج���ار حاليًا التجهيز للتعاقد على املوس���م الجديد 

لزراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء.
 كما تمت اإلش���ارة إلى ما تم عقده من اجتماعات 
ولقاءات مع أصحاب مصانع اس���تخالص الزيوت 
من بذرة ف���ول الصويا، وما تم في هذا الصدد من 
إجراءات تتعلق بالتعاقدات مع املزارعني الس���تالم 
مختل���ف الكميات الناتجة م���ن زراعة فول الصويا 
وتحديد س���عر ضمان لالس���تالم تمهي���دًا إلجراء 
التعاقدات فى املوس���م الصيفي الق���ادم، هذا إلى 
جانب التعاقد مع أصحاب املصانع الستالم الزيت 
الخ���ام املنتج على مدار العام، وتوفير كس���ب فول 
الصوي���ا ملصانع االع���الف، هذا إل���ى جانب قيام 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي بتوفير تقاوي 
فول صويا تكفي لزراعة 150 ألف فدان هذا العام، 
والتخطيط للتوسع فى إنتاج التقاوي املعتمدة التى 
تكفي لزراعة مس���احات تصل إلى 500 ألف فدان 

فى األعوام القادمة.
 وف���ى ختام االجتماع، أش���ار رئي���س الوزراء إلى 
أهمي���ة العمل على تعظيم االس���تفادة من املخلفات 
الزراعية، واستغاللها االستغالل األمثل فى صناعة 
األع���الف، وذلك بالنظ���ر إلى ما يتواف���ر منها من 
كميات ليست بالقليلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون 
لها منظومة متكاملة تش���تمل عل���ى ما يتعلق بنقاط 
التجميع، وكذا التوريد ملصانع األعالف، وأن تقوم 
اللجنة املشتركة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة، 
بع���رض تصور متكامل فى هذا الش���أن، وذلك بما 

يسهم فى توفير املزيد من األعالف املطلوبة.
حلول جديدة 

وفي س���ياق الحل���ول املطروحة ألزم���ة األعالف ،  
قال الدكتور الش���براوي أم���ني  ، الخبير الزراعي 
بمركز البح���وث الزراعية  إن  هن���اك بدائل كثيرة 
يمكن أن  تس���تخدم كأعالف للمواش���ي والدواجن 
وتع���د مصدر للطاقة والكربوهي���درات كبديل للذرة 
الصفراء الحتوائها على نس���بة عالية منها النشا و 
الس���كر و الدهن و البروتني مع انخفاض محتواها 
 TDN %75 م���ن األلياف عن 18% وتحت���وي على
وه���ي أما م���واد مركزة ف���ى الطاقة مث���ل الحبوب 
ونواتجها وامل���والس أو مواد مرك���زة فى البروتني 
منها  السيالج والذى يصنع من املخلفات الزراعية 

حيث يتم تجميعه وتغطيته بمش���معات بالس���تيكية 
وإضافة بعض العناص���ر الغذائية عليه مثل أمالح 
األحم���اض و إضافات ترفع القيم���ة الغذائية مثل 
اليوريا و األموني���ا و حامض البروبيونك واألمالح 
املعدنية حيث يمكن بعد فترة اس���تخراجه وتقديمة 

للماشية كأعالف بديلة .
وأضاف أن هناك أيضا  الش���عير و يس���تخدم في 
اع���الف الدواجن بع���د طحنه جيدا وه���و يحتوي 
علي 75% م���ن الطاقة املوجودة بال���ذرة  ، كما أن 
هناك  الذرة العويجة أو تس���مي الدخن وهي تتوفر 
ف���ي مناطق كثيرة في مص���ر ومنها اصناف كثيرة 
متباين���ة جميعه���ا منخفضة في حم���ض اللينوليك 
وتحتوي الذرة العويجة أو الدخن بصفة عامة علي 
طاقة تقترب من الذرة وتس���تخدم مع الش���وفان أو 
الشعير في عمل عالئق النمو وإنتاج البيض ويمكن 
االستفادة منها بنس���بة تزيد علي 60% من تركيب 
العالئق  ، إضاف���ة إلي أن هناك  مخلفات مصانع 
البس���كويت  واملكرونة وقش���ر بعض الخضراوات 
كالبطاطس والبطاطا حيث يمكن استخدام مخلفات 
مصانع البسكويت واملكونة وتضاف بدال من الذرة 
في العالئق كمصدر للطاقة حيث تحتوي علي طاقة 
تف���وق 2500 كيلو كالوري وتك���ون رخيصة الثمن 
وأيضا عالية القيمة الحرارية وتكون قريبة من طاقة 

الذرة عند إضافتها للعالئق  .
وتابع أن هناك أيضا  كس���ب بذرة عباد الش���مس 
يحتوي هذا الكس���ب عل���ي 44% بروتني ويمكن أن 
يحل محل 50% من كس���ب فول الصويا في العلف 
وقد يصل إلي 100% إذا أضيف إليه الليسني ويمكن 

اس���تخدامه في العالئق بص���ورة كبيرة عند 
عم���ل العلف في صورة مكعبات  ، إضافة 

إلي أن هناك كس���ب الفول السودانى 
الب���ذور تحت���وى عل���ى %35-25 

م���ن البروتني الخ���ام وحوالى 
35 - 60 % م���واد دهني���ة 

الخارجي���ة  والقش���رة 
عالي���ة فى األلياف  ، و 
كس���ب بذرة السمسم 
معظم  عل���ى  يحتوى  و 
األميني���ة  األحم���اض 

بمس���تويات  األساس���ية 
تكفى لنم���و الكتاكيت ودجاج 

املثيون���ني  خصوص���ا  البي���ض 
والحام���ض األمين���ى الناق���ص ه���و 

الليس���ني  ، وهناك أيضا  كس���ب الفول 
الس���وداني  وكس���ب املورينج���ا أو كس���ب 

الجوجبا وهو نب���ات يزرع من الوجه القبلي ويكثر 
اس���تخدام هذا النوع من الكسب في العالئق بدال 

من كسب الصويا  .
وأضاف أن البدائل تشمل أيضا بذور املانجو وهي 
عبارة عن بقايا تصنيع املانجو في مصانع األغذية 
حيث يتم تجفيها وطحنها  ، إلي جانب رجيع الكون 
) رجي���ع األرز ( وهو عبارة ع���ن الناتج من حبوب 
األرز فى املضارب وهو يحتوى على نسبة عالية من 
الزي���وت تصل إلى 14 %  ، كما أن هناك  كس���ب 
بذرة القطن  ، و كس���ب بذرة الكتان وكس���ب بذرة 
اللفت ، إلي جانب  كسر الفول ويستخدم  فى تغذية 
املاشية والدواجن ونسبة البروتني به 26 - 30 %  ، 
فضال عن الب�طاطا وتعتبر من املحاصيل الدرنية  ، 
إلي جانب العسل األسود ) املوالس ( أحد مخلفات 
صناعة الس���كر  و الب�طاط�س  ونوى املش���مش ) 

بدون الغالف الخشبى(  وجلوتني الذرة  .
منحة أمريكية 

 كان مجل���س النواب وافق خالل الجلس���ة العامة  
ل���ه  الثالثاء املاضي ، على ق���رار رئيس جمهورية 
مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن املوافقة 
على التعديل الس���ابع التفاقية منحة املساعدة بني 
جمهورية مصر العربية والواليات املتحدة األمريكية 
بش���أن األعمال الزراعي���ة للتنمي���ة الريفية وزيادة 
الدخ���ول )أرض���ي(، املُوق���ع في القاه���رة بتاريخ 

.2022/9/29

 وش���هدت الجلس���ة نقاشات موس���عة حول جدوى 
املنح���ة وأهمي���ة إنفاقها فى اإلط���ار الصحيح حتى 
يس���تفيد الفالح املصرى و أكد النائب السيد شمس 
الدين،  ضرورة  االهتم���ام بالفالح من حيث تحديد 
س���عر املحاصيل الزراعية فعلى س���بيل املثال سعر 
القطن فهن���اك فالحني تبيعه ب4000 وفالحني باعته 

ب9000 وذلك فهناك فارق فى الربح.
 و قال النائب فريد البياضى،  إن  الحكومة قصرت 
فى ح���ق الفالح كثيرا ولم نر من ه���ذه الحكومة إال 
فشال كبيرا ولو كان هناك اهتمام بالفالح منذ البداية 
كان لدينا فائض اآلن مطالبا بضرورة أن يأت رئيس 
الحكومة للبرملان ونسائله فالشارع قلق عما يحدث.

  ولف���ت   طلب���ة النحال عض مجل���س النواب، إلي  
أن مصر تس���تورد مش���تقات األع���الف من الخارج 
حي���ث يتم اس���تيراد الذرة الصفراء وف���ول الصويا 
من الخ���ارج موضحا أن الفارق بني التقاوى املنتجة 
محليا واملس���توردة ه���ى أن املحلية  ال يود بها نفس 
قيمة البروتني كما هو الحال بالنسبة للمستوردة من 

الخارج.
 و قال ع���ادل عامر عضو مجلس النواب، إنه ينبغى 
النظر للتقنيات الحديثة مثل استخدام الطاقة النووية 
والذري���ة فى زيادة إنتاجي���ة املحاصيل ومنها القمح 
وهن���اك دول قدمت مردودا إيجابي���ا فى هذا اإلطار 
، فيما هاجم أحمد عبد الس���الم قورة عضو مجلس 
النواب   هيئة اإلصالح الزاعى بس���بب رفعها القيمة 
اإليجارية للفدان الواحد والتي وصلت إلى 10 آالف 
جنيها مم���ا يعد عبئا كبيرا عل���ى الفالح املصري ،  
موضحا أنه ال يستقيم أن تصدر الحكومة قوانني 
لتعجيز الفالح فى حني أننا نحتاج تحقيق 

اكتفاء ذاتى من املحاصيل.
وكان النائ���ب صقر عب���د الفتاح، 
وكي���ل لجنة الزراع���ة بمجلس 
النواب ، اس���تعرض تقرير 
رئيس  قرار  عن  اللجنة 
مص���ر  جمهوري���ة 
 636 رقم  العربي���ة 
بشأن   2022 لسنة 
عل���ى  املوافق���ة 
الس���ابع  التعدي���ل 
التفاقية منحة املساعدة 
بني جمهورية مصر العربية 
والوالي���ات املتح���دة األمريكية 
بش���أن األعمال الزراعي���ة للتنمية 
الريفي���ة وزي���ادة الدخ���ول )أرضى(، 

املوقع فى القاهرة بتاريخ 2022/9/29.
 وأوضح خالل الجلس���ة العامة ملجلس النواب، 
برئاسة املستشار الدكتور حنفي جبالي، أن االتفاق 
خالل س���نوات تنفيذه والتعدي���الت التى طرأت عليه 
بمقتضى القرارات الجمهورية، يهدف إنش���اء مراكز 
وتدريب وعقد 8400 دورة تدريبية لزراعة املحاصيل 
التصديري���ة مثل الرمان والبص���ل والعنب والتمور،  
إنشاء مشروعات محطات تعبئة الحاصالت الزراعية 

التصديرية لعدة محافظات« .
 وأش���ار النائب، إلى أن االتفاقية تس���تهدف إنشاء 
روابط تس���ويقية لتسهيل وصول املزارعني لألسواق 
الكبيرة والخارجية، وإنش���اء مراكز خدمات زراعية 
متكامل���ة تضم كل ما تحتاجه الزراع، تكويد املزارع 
خاصة التصديرية لتيسير مراحل التصدير للخارج، 
تأهي���ل صغ���ار املزارعني عل���ى تبنى املمارس���ات 

الزراعية الجيدة.
 وأك���د وكيل لجن���ة الزراعة بالبرمل���ان، أنه بناء على 
هذه اإلنج���ازات التي حققها البرنامج، طالبت وزارة 
الزراعة واس���تصالح األراضي، مش���روع الزراعة 
اآللية م���ن الوكال���ة األمريكي���ة إلدخ���ال الزراعات 
االس���تراتيجية لذا تم زيادة املساهمة اإلجمالية من 
نح���و 77 الى 125 ملي���ون دوالر ومبلغ املس���اعدة 

الحالي لنحو 47 مليون دوالر.

   الحكومة تعلن  التجهيز للتعاقد على الموسم الجديد لزراعة 
مساحات كبيرة من الذرة الصفراء الستخدامها فى صناعة األعالف 

  

بعد ساعات من نشر »الحصاد » تحقيقا عن أزمة األعالف ومطالبات بإنقاذ صناعة الدواجن 

رئيس الوزراء يوجه بعرض تصور متكامل الستغالل 
املخلفات الزراعية يف صناعة األعالف

محيي السعيد

 مجلس 
النواب يوافق علي توجيه

 منحة  أمريكية لتطوير منظومة 
الزراعة فى مصر..و نواب يطالبون 

بتحديد سعر المحاصيل
 الزراعية 

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680

    خبير زراعي يطرح خطة “االعالف البديلة “ بداًل من 
التقليدية إلنقاذ الثروة الحيوانية وصناعة الدواجن

صورة زنكوغراف من عدد األسبوعي املاضي لـ “احلصاد “

أطلق����ت ش����ركة »اب����دأ« ش����ركة املصرية للص����ودا آش 
بالش����راكة مع القطاع الخاص املصري، ممثاًل في شركة 
صودا للصناعات الكيماوية، وبالتعاون مع وزارة البترول 
والث����روة املعدنية متمثلة ف����ي القابض����ة للبتروكيماويات، 
ووزارة قطاع األعمال، والهيئة العربية للتصنيع، لتأسيس 
ش����ركة املصرية للصودا آش؛ للتوس����ع ف����ي الصناعات 
املختلفة املرتبط����ة بمادة الص����ودا آش كصناعة الزجاج، 
النسيج، والبتروكيماويات، باإلضافة إلى صناعة الصابون 
واملنظف����ات، امل����واد الكيميائي����ة، وغيرها م����ن الصناعات 

املختلفة.
ج����اء ذلك تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيس����ي، 
رئي����س الجمهوري����ة، أثناء مش����اركته في إط����الق امللتقى 
واملعرض الدولي األول للصناعة في التاسع والعشرين من 
أكتوب����ر املاضي بضرورة البدء ف����ي إنتاج مادة »الصودا 
آش«؛ نظ����ًرا ألهميتها البالغة ف����ي املجال الصناعي، وفي 
إطار عمل محور »املش����روعات الكبرى«، والذي ُيعد أحد 
محاور مبادرة »ابدأ« األساس����ية؛ لزيادة االس����تثمارات 
الصناعية بالش����راكة مع الخبراء ف����ي القطاعات املختلفة، 
وتشجيع الصناعات املغذية وضمان قدرتها على التوسع، 

لالعتماد على املنتج املحلي وتقليل الواردات.
أقيمت مراس���م إطالق ش���ركة املصرية للص���ودا آش بمقر 
وزارة البت���رول والثروة املعدنية بحض���ور طارق املال، وزير 
البترول والثروة املعدنية، والذي أشاد بدور »ابدأ« في خلق 
حلقة وصل بني القطاع الخاص ومؤسس���ات الدولة املختلفة 
لتحقيق التنمي���ة االقتصادية، من خ���الل توطني العديد من 
الصناعات الكبرى واملتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ 

لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة.
وشارك كاًل من أحمس ربيع، رئيس مجلس اإلدارة، ودينا 
الدليل العضواملنتدب، ومديري املشروعات محمود شكري، 
ومحمد البيلي، ممثلي ش����ركة »ابدأ« لتنمية املش����روعات 
،وأعض����اء املب����ادرة الوطني����ة لتطوير الصناع����ة املصرية 
»ابدأ«، وبتشريف كاًل من اللواء مختارعبداللطيف، رئيس 
الهيئ����ة العربية للتصنيع، وإبراهيم مكي، رئيس الش����ركة 
املصري����ة القابضة للبتروكيماويات، باإلضافة إلى عدد من 

رجال األعمال املصريني.
وتتولي الشركة مهام إنشاء مصنع إلنتاج مادة »الصودا 
آش« ضم����ن مجم����ع البتروكيماويات بمدين����ة »العلمني« 
الجديدة على مساحة 185 فدان، وبتكلفة استثمارية تبلغ 
550 مليون دوالر، حيث تصل طاقته اإلنتاجية إلى حوالي 
600 ألف طن سنوًيا في املرحلة األولى والتي من املخطط 
أن تصل إلى 1.2 مليون طن/س����نوًيا في املرحلة الثانية، 
مما يس����اهم في تقليل الفاتورة االس����تيرادية بنحو 500 

مليون دوالر سنوًيا في املرحلة األولي.
يذكرأن املب����ادرة الوطنية لتطويرالصناعة املصرية »ابدأ« 
أطلقها الرئي����س خالل إفطاراألس����رة املصرية في إبريل 
2022 وته����دف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطني 
الصناع����ة وتقليل الفجوة االس����تيرادية وتأهي����ل العمالة 
املصرية وتذليل العقبات أمام املصانع املتعثرة، وتش����ييد 
املصانع الجديدة في مصر، كما ُتعد مبادرة »ابدأ« ذراًعا 
اقتصادًيا ملب����ادرة »حياة كريمة« وتتكام����ل أهدافها مع 
األهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو 
تحقي����ق النمو االقتصادي واالجتماعي املس����تدام وتوفير 
حل����ول الطاق����ة النظيفة، واالبتكار في املج����ال الصناعي، 

واالستهالك واإلنتاج بشكل مسؤول.

حتت مظلة »ابدأ«.. إطالق الشركة املصرية إلنتاج »الصودا آش«

اسالم عبدالفتاح
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وافق مجلس الوزراء، خالل اجتماعه – األسبوع املاضي- برئاسة 
الدكتور مصطفى مدبولي، على 13 مش���روًعا التفاقيات التزامات 
بترولية للهيئة املصرية العامة للبترول، والشركة املصرية القابضة 
للغازات الطبيعية، وعدد من الش���ركات العاملية؛ تمهيًدا الستكمال 
اإلجراءات التشريعية الستصدار القوانني املقترحة الخاصة بها.

وتمثلت املناطق التابعة للهيئة املصرية العامة للبترول في اتفاقيات 
االلتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغالله 
ف���ي مناطق غرب وادي النطرون، وش���رق س���يوة، وغرب املغرة، 
وغرب أبو الغراديق، وعلم الش���اويش شرق، وفي خليج السويس 

في منطقتي غرب عامر، وجنوب الجيا.

احلكومة توافق 
على 13 مشروًعا 

التفاقيات بترولية

الحكومة توافق بصورة 
مبدئية على إعطاء 4 

مشروعات »الرخصة الذهبية«

الرقابة المالية تطالب غرفة 
الغوص بوقف قبول وثائق 

التأمين الخارجية

وافق مجلس الوزراء »بصورة 
مبدئية«، على اعتبار 4 

مشروعات من املشروعات 
املقدمة من عدد من الشركات، من 
ا  املشروعات االستراتيجية طبقاً

لنص املادة رقم 20 من قانون 
االستثمار الصادر بالقانون رقم 
72 لسنة 2017، واملادة رقم 41 
من الئحته التنفيذية، وحصول 

هذه املشروعات على املوافقة 
الواحدة »الرخصة الذهبية«، 

على أن يتم استكمال املالحظات 
التي تم طرحها في االجتماع 

للحصول على املوافقة النهائية.
وقد تنوعت أنشطة املشروعات، 

التي حصلت على املوافقة 
املبدئية، بني الخدمات 

اللوجيستية، والفندقة، وتصنيع 
وتعبئة اللقاحات واألمصال 

البشرية والبيطرية، وصناعة 
وإنتاج فالتر السيارات؛ وفقااً 

لبيان.
وتم خالل االجتماع استعراض 

تقرير مفصل حول موقف 
حصول الشركات على 

»الرخصة الذهبية«، حيث تمت 
اإلشارة إلى أن عدد الشركات 

الحاصلة على الرخصة الذهبية 
وصل إلى 9 شركات، باإلضافة 

إلى الشركات األربع التي 
حصلت اليوم على موافقات 

مبدئية.

طالبت الهيئة العامة للرقابة 
املالية، مسئولي غرفة سياحة 

الغوص واألنشطة البحرية 
بمحافظتى جنوب سيناء 

والبحر األحمر، بوقف قبول 
أي وثائق صادرة عن الشركات 
الخارجية؛ ملخالفة ذلك أحكام 
القانون رقم 10 لسنة 19٨1، 
مع ضرورة االلتزام بالتعامل 

مع شركات التأمني املصرية فى 
إبرام هذا النوع من الوثائق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة 

املالية أرسلت خطاب  إلى غرفة 
سياحة الغوص، بشأن قبول 
الغرفة لوثائق تأمني حوادث 
شخصية ألعضاء صادرة عن 

 Dan( طريق املوقع اإللكتروني
Europ( الخاص بشركة تأمني 

ومقرها جمهورية مالطا.
وأفادت الهيئة في خطابها، بإنه 

بدراسة الهيئة لهذا املوضوع 
في ضوء أحكام القانون رقم 10 
لسنة ۱۹۸۱ والئحته التنفيذية، 

وكذا القرارات والضوابط 
املنظمة، انتهت الهيئة بالرأي 

إلى مخالفة غرفة الغوص 
واألنشطة البحرية ألحكام املادة 
٨1 من القانون 10 لسنة ۱۹۸۱؛ 

لتعاقدها على عمليات تأمني 
مباشرة تتعلق بمسئوليات 

أشخاص في مصر لدى شركات 
غير خاضعة ألحكام هذا القانون 

في حني أن هذا النوع من 
التأمني يتم ابرامه في مصر لدى 

شركات التأمني املصرية.

»بيكو« تتعاقد مع »حسن عالم« لتنفيذ مصنع
فى مصر باستثمارات 100 مليون دوالر

أعلن���ت بيكو مصر لألجه���زة املنزلية، التابعة لش���ركة 
أرتش���يليك التركي���ة، إحدى ش���ركات مجموعة كوتش 
القابضة، عن اس���ناد أعمال إنش���اء مصنعها باملنطقة 
الصناعية بالعاش���ر من رمضان، لش���ركة حسن عالم 
لإلنش���اءات، إح���دى ش���ركات مجموعة حس���ن عالم 
القابض���ة، لدعم خطة الدولة ف���ي توطني الصناعة وبدء 

أعمال التصنيع املحلي.
ووق���ع العق���د كل من أومي���ت جونيل، مدي���ر عام بيكو 
مصر، وجميل إينان، رئيس قطاع املش���روعات بشركة 
بيكو مصر، ومحمد الدهشوري، العضو املنتدب لشركة 
حس���ن عالم لإلنش���اءات وبمش���اركة عدد من قيادات 

الشركتني.
بموجب هذا العقد، سيش���مل نطاق عمل ش���ركة حسن 
عالم لإلنش���اءات، كل من األعم���ال املدنية، واملعمارية، 
والكهربائي���ة وامليكانيكية ملصن���ع بيكو مصر الذي يقع 
على مس���احة قدرها 114 ألف متر مربع، بمساحة بناء 
إجمالية تبلغ 56 ألف متر مربع، تش���مل كل من منطقة 
اإلنت���اج الرئيس���ية، واملباني اإلدارية، وع���دد آخر من 
الهياكل املختلفة، ومن املقرر االنتهاء من املش���روع في 

غضون 10 أشهر.
من ناحيته، قال أومي���ت جونيل، مدير عام بيكو مصر، 
إن املصنع س���يعمل على تطوير أنظم���ة بيئية للموردين 

املحليني وخلق قيم مس���تدامه لجميع الصناعات دعًما 
الس���تراتيجية تعميق التوطني الصناعي، ومس���تهدًفا 
جعل مص���ر مرك���ز للتصني���ع والتصدير لألس���واق 
الخارجية، موضًحا أن الش���ركة تستهدف بدأ اإلنتاج 

خالل الربع األخير من 2023.
وأعلنت شركة بيكو مصر ديسمبر 2022، وضع حجر 
أساس مصنعها ديس���مبر املاضي باستثمارات تصل 
إلى 100 مليون دوالر وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز 
س���نوًيا، وتخصيص نس���بة 60% من الق���وة اإلنتاجية 
للتصدير ألوروبا والش���رق األوسط وإفريقيا، بإمكانية 

تصدير سنوية قيمتها 250 مليون دوالر أمريكي.

وض���ع محمد ص���الح الدي���ن مصطفى، وزي���ر الدولة 
لإلنت���اج الحربي، حجر أس���اس للمقر الجديد لش���ركة 
اإلنتاج الحربي للمش���روعات واالستشارات الهندسية 
والتوريدات العامة املزمع إنش���اؤه داخل أرض الشركة 
)مصن���ع 81 الحربي(، وذلك بحض���ور عدد من قيادات 

الوزارة والهيئة القومية لإلنتاج الحربي.
وأشار وزير الدولة لإلنتاج، إلى أن إنشاء هذا املقر يأتي 
في إطار استراتيجية عمل الوزارة التي تستهدف تعظيم 
االستفادة من البنية األساس���ية لقطاع اإلنتاج الحربي 
ورفع كفاءتها بشكل مستمر لتعزيز دور الوزارة الحيوي 

في تنفيذ مختلف املشروعات التنموية بالدولة.
وأكد أن إنش���اء هذا املقر الجديد س���يمثل إضافة مهمة 
ستنعكس على أعمال شركة اإلنتاج الحربي للمشروعات 
واالستشارات الهندسية والتوريدات العامة التي تسهم 
في تنفي���ذ العديد م���ن املش���روعات القومي���ة الحيوية 
بأعلى كف���اءة وجودة في مجاالت متعددة مثل )إنش���اء 
الط���رق والكباري، تنفيذ املنش���آت الطبي���ة والرياضية 
والتعليمي���ة واإلدارية، تبطني الترع، إنش���اء املزلقانات، 
تنفي���ذ مش���روعات ش���بكات ومحطات تنقي���ة ومعالجة 
املي���اه، التوريدات العامة لألجهزة واملواد الخام واألثاث 
املكتب���ي(، وذلك في إط���ار رؤية الدول���ة لتحقيق التنمية 

الشاملة واملستدامة.
وش���دد وزير الدولة لإلنتاج الحربي على حرص الوزارة 
على متابعة مس���تجدات املشروعات التي تقوم بتنفيذها 
والعمل عل���ى إزالة أية معوقات قد تط���رأ خالل التنفيذ 
بأقصى سرعة ممكنة والدفع بالقرارات التي من شأنها 
جذب املزيد من االستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، 
مؤكًدا أن قطاع اإلنش���اءات واملش���روعات الهندس���ية 
واملقاوالت من أبرز القطاعات الواعدة في مصر خاصًة 
في ضوء ما تشهده مصر اآلن من اتجاه للبناء والتعمير 

وإقامة الجمهورية الجديدة.
وأوض���ح رئيس مجلس إدارة ش���ركة اإلنت���اج الحربي 
للمشروعات واالستشارات الهندسية والتوريدات العامة 
ماجد الس���رتي، أن إنش���اء املقر الجديد يأتي في ضوء 
اهتمام الش���ركة بالتوس���ع في حج���م أعمالها، مضيفًا 
أنه تم إنش���اء الش���ركة عام 2016 بهدف املساهمة في 
تنفيذ املش���روعات اإلنش���ائية القومية الكبرى؛ اعتماًدا 
على اإلمكانات التكنولوجية والبشرية املتميزة املتوفرة، 
وذلك في إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص مما يس���هم 
ف���ي دفع عجلة التنمية في كافة املج���االت لتحقيق قيمة 
مضافة لالقتصاد املصري، ولعبت الشركة منذ نشأتها 
دوًرا أساس���ًيا في تطوير وتنفيذ العديد من املشروعات 
القومية لتصبح مع مرور الوقت في مصاف الش���ركات 

الرائدة ومنافسة ملثيالتها في جمهورية مصر العربية.

أكد طارق املال، وزير البت���رول والثروة املعدنية، على أهمية 
تكثيف عمليات البحث واالستكش���اف ع���ن البترول والغاز 
وحف���ر مزيد م���ن اآلبار االستكش���افية من خ���الل التعاون 
والش���راكات الناجحة مع الشركاء األجانب، والبناء على ما 
تحقق من قصص نجاح خاصة في قطاع الغاز الذي ش���هد 
تحقيق إنجازات فاقت التوقعات رغم التحديات، مشيًرا إلى 
أن هناك فرص واعدة لتحقيق مزيد من االكتش���افات خالل 
الفترة القادم���ة لتعظم إنتاج واحتياطيات مصر من الثروات 

البترولية.
جاء ذلك خ���الل انعقاد الجمعيات العامة لش���ركتى عجيبة 
والفرعونية للبت���رول عبر تقني���ة الفيديوكونفرانس العتماد 
املوازن���ات املعدلة للع���ام املال���ى 2023/2022، واملوازنات 

املقترحة للعام املالي 2024/2023.
وأش���اد املال، بالتعاون املثمر بني قطاع البترول والش���ركاء 
األجان���ب، ووجه باس���تغالل الفرص والتس���هيالت املتاحة 
لإلسراع بتنمية حقول الغاز املكتشفة ووضعها على اإلنتاج 
باس���تخدام أح���دث التكنولوجيات، كما وج���ه بتبنى خطط 
ومبادرات جديدة لزيادة إنتاج الزيت الخام أسوة بما تحقق 
م���ن إنجازات في قطاع الغاز، مش���دًدا على أهمية االلتزام 
بس���المة العملي���ات وإجراءات الس���المة والصح���ة املهنية 

والحفاظ على البيئة وخفض االنبعاثات.
وخ���الل الجمعي���ة العامة لش���ركة عجيبة للبت���رول، أوضح 

ثروت الجندي، رئيس الش���ركة أن االس���تثمارات املخططة 
في موازنة 2024/2023 تبلغ حوالى 618.4 مليون دوالر، 
وته���دف إلى إنتاج نحو 32 الف برميل زيت خام يوميًا و80 

مليون قدم مكعب غاز يوميًا. 
ولفت إلى أن اس���تراتيجيتها الهادفة إلى تعظيم إنتاجها من 
الغاز الطبيعي حققت نتائجًا مهمة خالل العام املالي الحالي 
بوص���ول انتاج الغاز إلى 64 مليون ق���دم مكعب غاز يومًيا 
ألول مرة منذ تأس���يس الشركة، وذلك بعد تنفيذ مشروعات 
ناجح���ة لتعظي���م االس���تفادة من البني���ة التحتي���ة باملنطقة 

إلستيعاب الزيادة في اإلنتاج. 

وزير اإلنتاج احلربي يضع حجر أساس شركة لالستشارات الهندسية

اعتماد موازنات شركتي »عجيبة« و»الفرعونية«
 للبترول للعام املالي ٢0٢3/٢0٢4

داليا أحمد

للمرة األولى.. تدفقات 
االستثمارات العربية توازي 
األوروبية في مصر..  تسجل 

1.5 مليار دوالر في الربع 
الرابع من 2022

 

كشفت بيانات حديثة أن 
املستثمرين العرب بدأوا 

منافسة دول االتحاد األوروبي 
في تدفقات االستثمار األجنبي 

إلى السوق املصرية العام 
املاضي، حيث كانت تدفقات 

االستثمار الخاصة بدول 
االتحاد األوروبي تتصدر 

القائمة.
ا للنشرة الدورية  ووفقاً

الصادرة عن الجهاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء في 

مصر، فقد ارتفعت تدفقات 
استثمارات الدول العربية 

إلى السوق املصرية لتسجل 
نحو 1.5 مليار دوالر خالل 
الربع الرابع من العام املالي 
2022/2021 بواقع %31.3 

من إجمالي تدفقات االستثمار 
للداخل في مصر خالل تلك 
الفترة، وذلك مقارنة بنحو 

٨00 مليون دوالر خالل الربع 
املقابل له من العام املالي 

2021/2020، والذي سجلت 
فيه نسبة 25.٨% من إجمالي 
تدفقات االستثمار للداخل في 

مصر خالل تلك الفترة.

رئيس هيئة االستثمار  يستعرض مختلف الفرص 
االستثمارية املتاحة داخل املحافظات

تاب���ع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حس���ام 
هيب���ة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تثمار واملناطق 

الحرة، جهود دعم وتهيئة مناخ االستثمار في مصر.
وجدد رئيس الوزراء، في مس���تهل اللقاء، تأكيد اس���تمرار 
مختلف أجه���زة الدولة املعنية العمل عل���ى تقديم املزيد من 
التيسيرات واملحفزات التي من شأنها دعم قطاع االستثمار، 
وج���ذب مزيد م���ن املس���تثمرين املحلي���ني واألجانب لضخ 
اس���تثمارات جديدة أو التوس���ع في القائم منها، تعظيًما ملا 

نمتلكه من مقومات وامكانات هائلة في مختلف املجاالت.
وخالل اللقاء، اس���تعرض الرئيس التنفي���ذي للهيئة العامة 
لالس���تثمار واملناطق الحرة، تقريًرا مجمًعا حول ما تم عقده 
من اجتماعات ولقاءات مع عدد من السادة املحافظني، بهدف 
التعرف بش���كل تفصيلي على مختلف الفرص االستثمارية 
املتاحة داخل محافظاتهم، ودراس���ة الخريطة االس���تثمارية 
الخاصة بكل محافظة، سعيًا للترويج ملا لدى هذه املحافظات 

من فرص استثمارية في مختلف القطاعات.
ونوه هيبة، بأنه تم تخصيص فريق عمل بالهيئة يتولى القيام 
بكافة الدراس���ات املطلوبة، لسرعة االس���تفادة من الفرص 
االس���تثمارية املتاح���ة والترويج لها، تحقيق���ًا ألوجه التنمية 
املس���تهدفة في هذه املحافظ���ات، وبما يوفر املزيد من فرص 

العمل.
وتط���رق رئيس الهيئة، إلى االجتم���اع الذي عقده مع رئيس 
البورص���ة املصرية، به���دف دع���م وتعزيز أوج���ه التعاون 
والتنس���يق ف���ي التروي���ج للف���رص االس���تثمارية املتاحة، 

واإلس���راع ف���ي تنفيذ اإلج���راءات الخاصة بنق���ل ملكيات 
الشركات.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار، خالل اللقاء، 
إلى الجه���ود املبذولة من جانب الهيئة ملتابعة موقف إصدار 
»الرخصة الذهبية« للمش���روعات التي سبق حصولها على 
موافقة مجل���س الوزراء، وكذا الطلب���ات الجديدة للحصول 
على الرخصة، مش���يرًا في هذا الصدد إل���ى أنه تم بالفعل 
االنتهاء من إجراءات الحصول على رخصتني، وسيتم العمل 
على إصدارهما خالل هذا االسبوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات 
القيادة السياسية في هذا الشأن، وفى إطار توجه الحكومة 
نحو إق���رار مزيد من التيس���يرات واملحف���زات، دعمًا ملناخ 

االستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، ضرورة سرعة عرض 
ما يس���تجد من طلب���ات تتعلق بالحصول عل���ى “الرخصة 
الذهبية” عل���ى مجلس الوزراء، تمهي���دًا إلصدار املوافقات 

الخاصة بها في أسرع وقت ممكن.
وخالل اللقاء، اس���تعرض حسام هيبة، نتائج ما تم عقده من 
اجتماعات ولقاءات مع عدد من املستثمرين ورجال األعمال، 
وذلك في إطار الحرص على التواصل املس���تمر مع مجتمع 
األعم���ال ورجال الصناعة، س���عيًا للتعام���ل الفوري مع أية 
تحديات أو معوق���ات قد تواجههم في تنفيذ مش���روعاتهم؛ 

والتوسع فيها.

مش���اركة موس���عة ش���هدتها فعاليات مؤتمر “سي آي 
كابيتال لالس���تثمار في منطقة الش���رق األوسط وشمال 
إفريقيا” في دورته السابعة،  حيث حضر االفتتاح رئيس 
ال���وزراء الدكتور مصطفي مدبول���ي و وزراء: التخطيط، 
واملالي���ة، والتعاون الدولي، وقطاع األعمال، ونخبة بارزة 
من املس���تثمرين ومؤسسات وبنوك االس���تثمار العاملية، 

وعدد كبير من املستثمرين املحليني.
واس���تهل الدكت���ور مصطف���ى مدبول���ي، رئيس مجلس 
ال���وزراء،  كلمته  خ���الل افتتاح املؤتم���ر باإلعراب عن 
سعادته بافتتاح النسخة الس���ابعة من مؤتمر “سي آي 
كابيتال لالس���تثمار في منطقة الش���رق األوسط وشمال 
إفريقي���ا”، قائ���ال: نجتمع هنا اليوم في وق���ت ثُبتت فيه 
أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات 

االقتصادية العاملية.
وأض���اف أنه، في إطار رغب���ة الحكومة في مواجهة هذه 
التحدي���ات وتمهيد الطريق لبل���وغ التعافي االقتصادي، 
نسعى إلى االستفادة من اإلمكانات الهائلة غير املستغلة 
الت���ي تمتلكها الدولة املصرية ، وتابع  : أتوجه بالش���كر 
لجمي���ع الش���ركاء واملس���تثمرين والرؤس���اء التنفيذيني 
وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا 
م���ن جميع أنحاء العالم ليكونوا ج���زءا من فعاليات هذا 
الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، أال وهو استكشاف 
ف���رص االس���تثمار املتنوعة، ُمضيف���ا أن تواجدنا اليوم 
لدلي���ل على أن الش���راكات متعددة األطراف س���واء في 
القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على 

الفرص االستثمارية املشتركة.
وفي إشارة إلى الظروف العاملية الراهنة، قال مدبولي إن 
العالم يواجه تحديات اس���تثنائية، وبينما تعمل الحكومة 
على مجابهة ه���ذه التحديات، فإنها ت���درك جيدا طبيعة 
اآلليات والسياس���ات التي تس���هم في تهيئة مناخ أكثر 
جاذبية لالس���تثمار ، وأضاف: املستثمرون حول العالم 
لديهم ش���هية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة 
بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى 
تحوي���ل هذه اآلمال إلى واقع، ولهذا الس���بب فإن مصر 
ترحب دائم���ا باللقاءات البّناءة التي تستش���رف الرؤى 

املستقبلية وتتجاوز اآلليات التقليدية لالستثمار.
وتاب���ع :  في هذا الصدد، فإنه على الرغم من التحديات 
العاملي���ة ف���إن مصر تس���تهدف تحقيق مؤش���رات أداء 
إيجابية لالقتص���اد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدالت 
نم���و للناتج املحلي اإلجمالي بواقع 5% و6% خالل عامي 
2024 و2025 ، كم���ا تس���تهدف تحقي���ق فائض أولي 
بمع���دل 2.1% في العام املالي 2024/2023، والصعود 
بهذه النسبة مس���تقبال إلى 2.5%، موضحا أن هذا من 
ش���أنه هبوط مس���تويات الدين العام إل���ى نحو 78% من 
الناتج املحلي اإلجمالي خالل العام املالي 2027/2026، 
مؤكدا أن مل���ف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع 

هيئاتها.
وشدد رئيس الوزراء علي أن الحكومة قادرة على تحقيق 
املس���تهدفات س���الفة الذكر عبر تنفيذ برنامج اإلصالح 
االقتص���ادي الجدي���د، ال���ذي يحظى بدع���م “صندوق 
النق���د الدول���ي”، قائ���ال: أنتهز ه���ذه الفرص���ة للتأكيد 
على االلت���زام بتحقيق النتائج املرجوة من السياس���ات 
املتضمنة في هذا البرنامج والتي تش���مل التحول الدائم 
إلى نظام س���عر الصرف املرن؛ الس���تعادة التوازن في 
س���وق العملة املحلية، وتحقيق االنضباط املالي لضمان 
اس���تمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع 
في ش���بكات الحماية االجتماعي���ة لحماية الفئات األكثر 
ضعفا، فضال عن تنفيذ إصالحات هيكلية لتقليص دور 
الدولة في القطاعات املختلفة وتيسير توفير فرص العمل 

ودعم نمو القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة ملواجهة 
التحدي���ات من أجل بلوغ ما تس���تهدفه من نمو كبير في 
مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ األول من ديسمبر 
املاضي حتى االن، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز 
املصرفي من اإلفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 
ملي���ار دوالر، وهو ما أح���دث تفاؤال ملحوظا بني أطراف 

السوق.
وأوض���ح أنه على مدار الفترة املاضية، ش���هدت س���وق 
“االنترب���ك” نش���اطا قوي���ا فيم���ا يتعلق بحرك���ة النقد 
األجنبي، إلى جانب ارتفاع ش���هية املستثمرين األجانب 
مجددا، وفي هذا الس���ياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ 
خطتها الشاملة لضمان اس���تدامة إتاحة النقد األجنبي 

في السوق املحلية خالل العام 2023.
 وتاب���ع :  عندما يتعل���ق األمر باالس���تثمار، فإن ملفي 
“تمكني القطاع الخاص” و”جذب االس���تثمار األجنبي” 
يأتي���ان على قمة أجندة خطة عم���ل الحكومة، مؤكدا أن 
هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة 
لتحقي���ق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة 
استراتيجية ش���املة تستهدف بش���كل أساسي تحقيق 
هدف���ي “ النم���و املدعوم باالس���تثمار” ونم���وذج النمو 

الشامل«.
كم���ا تطرق إلى الحدي���ث عن مبادرات دع���م القطاعات 

اإلنتاجي���ة، موضح���ا أن���ه تحت إش���راف وزارة 
املالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل املس���تثمرين 

العاملني في قطاع���ي الصناعة والزراعة، 
كم���ا ت���م تعلي���ق أداء ضريب���ة القيمة 

املضاف���ة املس���تحقة عل���ى اآلالت 
واملعدات املستخدمة في اإلنتاج 

الصناعي.  
في  “مدبول���ي”  وأف���رد 
للحديث  مساحة  كلمته 
األوراق  س���وق  ع���ن 
املالي���ة، ووصفها بأنها 
املصادر  م���ن  واح���دة 

على  للحصول  الرئيسية 
التمويل، وف���ي هذا اإلطار، 

فإن الحكومة تحرص على زيادة 
الترويج لالستثمار األجنبي املباشر 

وغير املباش���ر على السواء، عبر سوق 
األوراق املالية ، مش���يرا إلى أن “البورصة 

عادت لتحقيق األرباح لتحتل املركز  املصرية” 
األول بني أس���واق املال في الش���رق األوسط لعام 

 EGX30 2022، فبنهاية العام، أغلق املؤش���ر الرئيسي
عل���ى ارتفاع بواقع 22%، كما تطرق إلى إعالن الحكومة 
ع���ن “وثيقة سياس���ة ملكية الدولة” والت���ي تعول عليها 
الدولة في تهيئة املناخ االستثماري وتوسيع الشراكة مع 

القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تدرك أن املسار الذي ستسلكه هو 
مس���ار طموح وليس خاليا من العوائق، إال أننا قادرون، 

عبر تبني س���لوك الثقة املتبادلة والتفاهم املشترك، على 
تجاوز هذه التحديات. 

وأش���ار  رئيس الوزراء  إلي  أن مث���ل هذا املؤتمر يتيح 
مزي���دا من ف���رص التواصل أمام كل من: املس���تثمرين 
وش���ركات القطاع الخاص وكذلك الهيئ���ات الحكومية، 
مؤكدا دع���م الحكومة الدائم لهذا الن���وع من التواصل، 
مضيف���ا: ن���رى أنه يس���اعد الجميع على فه���م وإدراك 
م���ا نحاول تحقيقه وطبيعة الوس���ائل التي نس���تخدمها 
لتحقيق هذه السياسات، فضال عن استكشاف الفرص 

املشتركة. 
 وق���ال مدبولي :  لقد واجه العالم خالل األعوام املاضية 
العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم. وتابع: 
رس���التنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ 
برنامج اإلصالح الش���امل، ونحن مصرون على إنجاح 
خططن���ا، ونرحب بمجتمع االس���تثمار كش���ريك لنا في 

مسيرتنا.
محفزات لالستثمار 

وف���ي كلمت���ه ، أكد الدكت���ور محمد معيط وزي���ر املالية، 
أن مص���ر تتمتع بإرادة سياس���ية محفزة لالس���تثمار، 
جعلته���ا أكثر جذًب���ا لإلنتاج وإع���ادة التصدير ملختلف 
دول العال���م خاص���ة أفريقيا، أخًذا ف���ي االعتبار املوقع 
الجغرافي االس���تراتيجي، واملش���روعات التنموية التي 
ُتوف���ر فرًص���ا اس���تثمارية متميزة في قطاع���ات واعدة 
بما فيه���ا الطاق���ة املتج���ددة والهيدروج���ني األخضر، 
والصناع���ات التحويلي���ة، وترتكز على بني���ة تحتية قوية 
ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات االستثمارية، 
واإلنتاجية، موضًحا أن الفت���رة من أكتوبر 2019 حتى 
اآلن، شهدت إطالق عدة مبادرات لرد األعباء التصديرية 
املس���تحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، 
وق���د تم صرف 42,5 مليار جنيه »مس���اندة تصديرية« 
ل� 2500 ش���ركة؛ على نحو ُيس���اعد في توفير السيولة 
النقدية الالزمة لضم���ان دوران عجلة االقتصاد 
وتمك���ني املصدرين من الوف���اء بالتزاماتهم، 
بما يؤدي إلى تعظي���م القدرات اإلنتاجية 
للدولة، وتوس���يع القاعدة التصديرية، 
وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات 
املصرية في األسواق العاملية، 
الوصول  حل���م  وتحقي���ق 
إل���ى “100 مليار دوالر 

صادرات” .
 أض���اف وزي���ر املالية 
أن “الرخصة الذهبية” 
سياس���ة  و»وثيق���ة   ،
وبرنامج  الدولة«،  ملكية 
»الطروح���ات الحكومي���ة« 
تع���د ضم���ن الجه���ود الت���ى 
االستثمارات  لتعظيم  الدولة  تبذلها 
الخاصة، الفًتا إلى أن وثيقة سياس���ة 
ملكية الدولة تفتح آفاًقا رحبة لالستثمارات 
الخاص���ة املحلي���ة واألجنبية، حي���ث تتخارج 
الدولة من 62 نش���اًطا اقتصادًيا؛ على نحو ُيسهم 
ف���ي تحقيق نمو يرتكز على اإلنت���اج والتصدير، وتوفير 
ف���رص متنوعة لتواج���د القطاع الخاص في األنش���طة 
االقتصادي���ة؛ بما ُيس���اعد فى زيادة نس���بة مس���اهمته 
االقتصادية في الناتج املحلي اإلجمالي، واالس���تثمارات 

املنفذة.
شراكات دولية 

بدوره���ا قال  الدكتورة رانيا املش���اط، وزي���رة التعاون 

الدول���ي  إن الوزارة تتعام���ل مع كافة ش���ركاء التنمية 
متع���ددي األطراف والثنائيني، باس���تثناء صندوق النقد 
الدول���ي، من أجل تعزي���ز العالق���ات االقتصادية وفتح 
آفاق الش���راكات سواء مع الجهات الحكومية أو القطاع 
الخاص، الفتة إلى أن التمويالت اإلنمائية امليسرة تلعب 
دوًرا في دع���م جهود التنمية وتحفيز مش���اركة القطاع 
الخاص نظًرا لكونها طويلة األجل وأقل في س���عر العائد 
من نظيرتها املتاحة من خالل األس���واق الدولية، لذا فإن 
القطاع الخ���اص املصري في مختل���ف املجاالت تربطه 
عالق���ات قوية مع ش���ركاء التنمية ومؤسس���ات التمويل 

الدولية.
وأش���ارت “املش���اط”، إلى أن وزارة التع���اون الدولي، 
تعم���ل على التأكد من تضمني أولويات واس���تراتيجيات 
الدولة وأهدافها املتعلقة بإتاحة املزيد من الفرص للقطاع 
الخاص، في خطط العمل مع ش���ركاء التنمية، وذلك من 
خالل منصات التعاون التنسيقي املشترك، موضحة أنه 
رغم التنافس الشديد بني الدول للحصول على التمويالت 
من مؤسسات التمويل الدولية إال أن مصر لديها أسبقية 
في ذلك في ظل الوضوح في عرض املشروعات والشفافية 
في إتاحة املعلومات حول املش���روعات، واتساق الخطط 

واألولويات مع األهداف األممية للتنمية املستدامة.
وتابع���ت أنه رغم ما مر به العالم في عام 2020 و2021 
واستمرار هذه التحديات خالل عام 2022 إال أن مصر 
استطاعت من خاللها عالقاتها القوية من شركاء التنمية 
أن تب���رم العديد من اتفاقيات التمويل التنموي امليس���ر 
بهدف دفع الرؤي���ة التنموية، منوهة بأن القطاع الخاص 
استفاد خالل األعوام الثالثة املاضية بتمويالت تتجاوز 
قيمته���ا 7.3 ملي���ار دوالر من ش���ركاء التنمية متعددي 
األطراف والثنائيني سواء في شكل خطوط ائتمان لتمويل 
املش���روعات الصغيرة واملتوسطة والش���ركات الناشئة، 
أو تمويالت تنموية ميس���رة للش���ركات، أو استثمارات 

مباشرة في قطاعات تمثل أولوية للدولة املصرية.
أداء االقتصاد املصري 

 وقالت الدكتورة هالة الس���عيد وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية   إنه  من املتوقع أن يصل النمو االقتصادي 
العاملي إلى 2.7% في عام 2023 ، ليتباطأ من 3.2% في 
عام 2022 و6% في عام 2021، موضحه أن تلك األرقام 
وفًق���ا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، 
وسيتم تحديثها في الفترة القادمة، مع توقعات بمراجعة 
تل���ك التوقعات هبوًطا، متابع���ة أن صندوق النقد الدولي 
يتوق���ع أيًضا دخول ثل���ث دول العالم في حالة ركود في 

عام 2023 ، مع تباطؤ االقتصادات الكبرى.
وح���ول أداء االقتص���اد املص���ري أوضح���ت د.هال���ة 
الس���عيد أنه تم تحقيق معدل نمو بل���غ 6.6% في العام 
املالي 2022/2021 على الرغم من التحديات، ليس���تمر 
ه���ذا النمو اإليجابي ف���ي الربع األول م���ن العام املالي 
2022/2023 مس���جاًل 4.4% ، موضح���ه أن الحكومة 
تتوقع معدل نمو يتراوح بني 4.8 ، 5% خالل العام املالي 
الحالي، متابعه أن تلك معدالت مرتفعة نسبًيا، ومدفوعة 
بالقطاع���ات اإلنتاجي���ة مث���ل الس���ياحة، واالتص���االت 
وتكنولوجيا املعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية 

والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
وأش���ارت السعيد إلى مايشهده قطاع السياحة من أداء 
قوي للغاية الفته إلى ارتفاع عدد الس���ياح بنس���بة %55 
في الرب���ع األول من العام املالي الحال���ي مقارنة بالعام 
املاضي ، مؤكده سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات 
القطاع باعتباره دافًعا رئيسًيا للنمو، مضيفه أن عائدات 
قناة الس���ويس ارتفعت بحوالي 30% ، مما يش���ير إلى 

أهميتها االستراتيجية.
وأك���دت الس���عيد أهمية االس���تثمار األجنبي املباش���ر 
باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحةارتفاعه ألكثر 
م���ن 90% في العام املالي املاضي م���ع توقعات بأن عام 
2023 وعلى مدى السنوات القليلة املقبلة؛ ستكون مصر 
م���ن بني ال���دول التي تتمتع بأقوى زخم اس���تثماري في 

املنطقة.
وأضاف���ت الس���عيد أن الحكوم���ة اتبعت اس���تراتيجية 
لترش���يد النفق���ات الرأس���مالية والتش���غيلية كجزء من 
استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط األوضاع املالية العامة 
وتقليل الضغط على العمالت األجنبية، وتابعت الس���عيد 
أن السنوات القليلة املاضية، شهدت اتجاهًا نحو تصاعد 
االستثمار العام، مؤكده أهمية ذلك الستعادة االستقرار 
في األسواق وتحديث البنية التحتية املتدهورة، وذلك بعد 
فترة من االضطرابات السياس���ية واالقتصادية، مشيرة 
إلى استحواذ االس���تثمار العام على أكثر من 70 % من 

إجمالي االستثمارات.
قطاع األعمال 

قال املهندس محمود عصمت وزير قطاع األعمال العام، 
إن املحفظ���ة االس���تثمارية للش���ركات التابع���ة تضم 7 
شركات قابضة و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة 
تعمل في قطاعات التشييد والتطوير العقاري والسياحة 
والصناع���ة والتجارة والخدمات املالي���ة غير املصرفية، 
باإلضاف���ة إل���ى 34 نش���اط اقتصادي يش���مل مختلف 

املجاالت بحجم أصول 208 مليارات جنيه.
وأض���اف املهندس عصمت، خالل مش���اركته في مؤتمر 
االستثمار في الشرق األوسط وش���مال أفريقيا، والذي 
ش���ارك فيه 300 مس���تثمر من 120 دولة و45 ش���ركة 
مصري���ة و35 ش���ركة من دول الخلي���ج، قائال إن أرباح 
ش���ركاتنا خالل العام املاضي بلغ���ت 13.5 مليار جنيه 
بفض���ل برنامج اإلصالح وإعادة الهيكلة واس���تراتيجية 
تحدي���ث الصناعة وتنمي���ة الصادرات في إط���ار وثيقة 

سياسة ملكية الدولة.

   مدبولي للمستثمرين: نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج اإلصالح 
الشامل ومصرون على إنجاح خططنا ونرحب بمجتمع االستثمار كشريك 

لنا في مسيرتنا  و«تمكين القطاع الخاص” و”جذب االستثمار األجنبي” 
على قمة أجندة عمل الحكومة

 
 

اسامة السيد

احلكومة تطرح »خارطة طريق »لالقتصاد املصري أمام املؤمتر  
السابع   لالستثمار فى  الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680

رضوى عبداهلل

 وزير
 المالية : مصر  أكثر جذًبا 
لإلنتاج والتصدير بإرادة 

سياسية محفزة لالستثمار  
ولدينا فرص استثمارية 

متميزة فى قطاعات واعدة 
ترتكز على بنية تحتية

 قوية 
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3.9 مليار جنيه 
إيرادات السكك 

احلديدية خالل 2022

أ ش أ
ذكر الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن إيرادات السكك 
الحديدية س���جلت 3.9 مليار جنيه خالل عام 2022، مقابل 3.5 

مليار جنيه خالل عام ،2021 بارتفاع %10.7.
وأوض���ح الجهاز، أن ع���دد ركاب الس���كك الحديدية بلغ 389.3 

ملي���ون راكب خالل عام ،2022 مقابل 392.8 مليون راكب خالل 
عام ،2021 بانخفاض طفيف قدره %0.9.

وس���جلت كمية البضائع املنقولة عبر السكك الحديدية 4.9 مليون 
ط���ن خالل عام ،2022 مقاب���ل 4.6 مليون طن خالل عام ،2021 

بارتفاع %7.9.

اس���تعرض خالد عب���د الغفار، وزي���ر الصحة 
والس���كان، مع الس���فير الياباني ل���دى مصر، 
أوكا هيروش���يك، والوفد املراف���ق له من الوكالة 
الياباني���ة للتع���اون الدولي )جاي���كا(، التعاون 
القائم بني الجانب املص���ري والياباني في عدد 
من مش���روعات القطاع الصحي، ومنها تطوير 
منظوم���ة التأمني الصحي الش���امل ف���ي إدارة 
املستشفيات وجودة الخدمات وسالمة املرضى.

 واس���تعرض الجانب الياباني خالل االجتماع، 
عدد من الش���ركات اليابانية العاملة في القطاع 
الصحي في مصر، فيما أشار وزير الصحة إلى 
الدعم املق���دم من اليابان للقطاع الصحي خالل 
مواجهة جائحة في���روس كورونا، باإلضافة إلى 
دعم اليابان بس���يارات مزودة بسالسل التبريد 

لنقل اللقاحات واألمصال.
وتناول االجتماع، س���بل التع���اون التكنولوجي 
لدعم املعام���ل املركزية التابعة ل���وزارة الصحة 
والس���كان، من خالل تقنيات الصح���ة الرقمية 
وتبادل الخبرات ف���ي ذلك املجال، وذلك بمقرها 
الجدي���د بمدينة بدر، إضافة إلى س���بل التعاون 
في مجال األش���عة الخاصة بفحص وتشخيص 
س���رطان الثدي، ووج���ه الوزير الدع���وة للوفد 
الياباني بزيارة مستشفى دار السالم »هرمل«؛ 

للتعرف على خط���وات مبادرة رئيس الجمهورية 
لدعم صحة املرأة.

كما بح���ث اللقاء، س���بل التع���اون لدعم املركز 
 ،)CDC( املصري ملكافح���ة األمراض واألوبئة
ع���ن طريق تب���ادل الزيارات ب���ني الخبراء لدعم 
القدرات الخاصة بالكشف عن األمراض املعدية 

واالستعدادات ملواجهة الجوائح.
كما تم تناول، فرص دعم مش���روع تطوير العمل 
بوحدات الرعاية األساس���ية م���ن خالل تطوير 
الق���درات والتجهي���زات الخاص���ة بالوح���دات 
الصحية ووحدات طب األس���نان وغيرها، ودعم 

مبادرات تنظيم األسرة.
وم���ن جانب���ه، أش���ار الس���فير اليابان���ي لدى 
مص���ر، إلى عالق���ات التعاون املمت���دة واملثمرة 
مع جمهورية مصر العربي���ة، املمتدة على مدار 
الس���نوات املاضية في مختلف املجاالت، ومنها 
املش���روع القومي لتنمية ق���رى الريف املصري 
»حي���اة كريمة«، وفي قطاع���ي التعليم والصحة 
من خالل وحدات الرعاي���ة الصحية، كما أبدى 
استعداده الكامل ملواصلة الدعم في مشروعات 
القطاع الصح���ي املختلفة، باإلضافة إلى تبادل 
ونق���ل الخب���رات ب���ني املتخصص���ني والبرامج 

التدريبية في القطاع الصحي.

أ ش أ
بحث س���فير مصر في فيينا محم���د املال، مع 
أعضاء مجموع���ة الصداقة البرملانية املصرية- 
النمس���اوية س���بل تفعيل مجموع���ة الصداقة 
البرملاني���ة واستكش���اف آفاق تعزي���ز التعاون 
بني مصر والنمس���ا في املج���االت التي تحظى 
باالهتمام املش���ترك ل���دى الجانب���ني، بما في 
ذل���ك التعاون ف���ي مجال االس���تثمار والتبادل 
التج���اري، وتولي���د الطاقة املس���تدامة وإنتاج 

الهيدروجني األخضر.
وأوضح امل���ال، في تصريح���ات صحفي عقب 
اللق���اء، أنه تم التطرق أيًضا إلى س���بل تعزيز 
التعاون ملواجه���ة آثار تغير املناخ والتعاون في 

املجال التعليمي وتمكني املرأة والشباب.
وأكد اس���تعراض أبرز التط���ورات ذات الصلة 
بالتقدم ف���ي تلك املجاالت في مص���ر، وتناول 
كيفي���ة تعزي���ز التعاون بني الجانب���ني؛ لتحقيق 

االستفادة املشتركة.

 

 

»WUF12« فى دورته الثانية عشرة

وزيرا اإلسكان والتنمية املحلية يستعرضان حتضيرات استضافة 
مصر للمنتدى احلضرى العاملى

ارتفاع التبادل التجاري بني مصر وأمريكا %12.2 
خالل أول 10 أشهر من 2022

مصر تبحث تعزيز التعاون مع »جايكا« اليابانية يف 
القطاع الصحي

مصر تبحث مع النمسا سبل التعاون يف مجال االستثمار 
والتبادل التجاري وتوليد الطاقة

اس���تعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلس���كان واملرافق 
واملجتمع���ات العمراني���ة، واللواء هش���ام آمنة، وزي���ر التنمية 
املحلية، تحضيرات استضافة مصر للمنتدى الحضري العاملي 
في دورته الثانية عشرة »WUF12«، في العام املقبل 2024.

وأشار الوزيران إلى انعقاد اجتماعات تمهيدية بمشاركة جميع 
الوزارات املعنية من خالل اللجنة التي ش���كلها رئيس الوزراء 
لهذا الغرض، والتي انبثق عنها لجنة تنظيمية لوجستية، ولجنة 

مالية، ولجنة فنية.
وق���ال الج���زار، إن املنتدى الحضري العامل���ي، هو ثاني أكبر 
حدث عل���ى أجندة األمم املتح���دة، بعد مؤتم���ر األمم املتحدة 
للتغير املناخي، والذي اس���تضافته مصر ف���ي دورته ال�»27 

»COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وأض���اف أن م���ن أه���م األس���باب الت���ي أهلت مص���ر للفوز 
باس���تضافة املنتدى هو حص���ول هيئة املجتمع���ات العمرانية 
الجديدة على الجائ���زة التقديرية التي يمنحه���ا برنامج األمم 
املتح���دة للمس���توطنات البش���رية 2021، في مج���ال تطوير 
العمران املس���تدام، بإجم���اع آراء اللجنة، وم���ن بني أكثر من 
170 ترش���يًحا من العديد من البلدان؛ نظًرا لدورها في توفير 
الس���كن املالئم، وخلق مجتمعات عمراني���ة متكاملة الخدمات، 

واالتصالية بالطرق.
وقال وزير اإلس���كان، إنه تكونت ل���دى الدولة املصرية خبرات 
كبيرة م���ن خالل تنظيم مؤتمر املناخ، بالتع���اون املثمر والبناء 
بني الوزارات والجهات املعنية، وس���نعمل على اس���تغالل تلك 

الخبرات في تنظيم املنتدى الحضري العاملي.
م���ن جانبه، أكد اللواء هش���ام آمنة، وزي���ر التنمية املحلية، أن 
املنت���دى الحض���ري العاملي ه���و املنصة العاملي���ة األولى على 
األجن���دة الدولية، الت���ي تهتم بتناول جمي���ع جوانب وقطاعات 
ومج���االت التنمية الحضرية املس���تدامة، مش���يرا إلى التزام 
الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة اإلسكان لإلعداد 

الجيد للدورة القادمة.
وأوضح أن املنتدى فرص���ة لتعريف العالم بالعاصمة اإلدارية 
الجديدة، وغيرها من املدن الجديدة، والتعريف بإنجازات مصر 
في مجال البنية التحتية، وسيكون فرصة للترويج للمشروعات 
القومية الكبرى، واملبادرات الرئاسية كمبادرة “حياة كريمة”، 
واملنظومات الحديثة التي طورت في جميع القطاعات والوزارات 
واملحافظات، والتي يمكن تقديمها كنماذج ناجحة في املنتدى.

أ ش أ
ارتفع���ت قيم���ة التب���ادل التجاري بني مص���ر والواليات 
املتح���دة األمريكي���ة لتصل إلى 8 ملي���ارات دوالر خالل 
أول 10 أش���هر من ع���ام 2022، مقابل 7.2 مليار دوالر 
خالل نفس الفترة من عام ،2021 بنس���بة ارتفاع قدرها 

.%12.2
وكشفت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
أن قيمة الص���ادرات املصرية للواليات املتحدة األمريكية 
انخفضت إلى 2 مليار دوالر خالل أول 10 أشهر من عام 
،2022 مقابل 2.1 مليار دوالر خالل نفس الفترة من عام 
،2021 بنس���بة انخفاض طفيفة قدرها 5.2%، وس���جلت 
قيم���ة الواردات املصرية من الوالي���ات املتحدة األمريكية 
6 ملي���ارات دوالر خالل أول 10 أش���هر من عام ،2022 
مقابل 5.1 مليار دوالر خالل نفس الفترة من عام ،2021 

بنسبة ارتفاع قدرها %19.3.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الواليات 
املتحدة األمريكية خالل أول 10 أش���هر من عام 2022، 

جاءت املالب���س في املقدمة بقيم���ة 1.1 مليار دوالر، ثم 
اللدائ���ن ومصنوعاته���ا بقيمة 137.6 ملي���ون دوالر، ثم 
س���جاد وأغطية أرضيات بقيمة 128.5 مليون دوالر، ثم 
زجاج ومصنوعات���ه بقيمة 74.7 مليون دوالر، ثم خضر 

ونباتات بقيمة 52.7 مليون دوالر.
وبش���أن أهم مجموعات س���لعية اس���توردتها مصر من 
الواليات املتحدة األمريكية خالل أول 10 أش���هر من عام 
2022، جاءت البذور واألثم���ار الزيتية في املرتبة األولى 
بقيمة 2 مليار دوالر، ثم الوقود والزيوت املعدنية ومنتجات 
تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دوالر، تلتها منتجات الصيدلة 
بقيم���ة 365 مليون دوالر ثم مراج���ل وآالت وأجهزة آلية 
بقيم���ة 324.5 ملي���ون دوالر، ث���م حديد وصل���ب بقيمة 

279.3 مليون دوالر.
وأش���ار جهاز اإلحص���اء ال���ى أن قيمة االس���تثمارات 
األمريكية في مصر بلغ���ت 9.2 مليار دوالر خالل العام 
املالي 2021/2020 مقابل 7.7 مليار دوالر خالل العام 

املالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها %19.8.

أ ش أ
وافق مجلس النواب برئاس���ة املستش���ار الدكتور 
حنف���ي جبال���ي، على م���واد اإلص���دار الخاصة 
بمشروع القانون املقدم من الحكومة بشأن إصدار 
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وكان مجلس النواب ق���د أحال بتاريخ 28 فبراير 
2022، مشروع القانون املقدم من الحكومة بشأن 
إصدار قانون إنش���اء الغرف الس���ياحية وتنظيم 
اتح���اد لها، وذلك إل���ى لجنة مش���تركة من لجنة 
الس���ياحة والطيران املدني، ومكت���ب لجنة الخطة 
واملوازن���ة، لبحثه وإعداد تقري���ر عنه للعرض على 

املجلس، وفًقا لوكالة أنباء الشرق األوسط.
وج���اء مش���روع القانون به���دف تحقي���ق خدمة 
الصال���ح الع���ام ملص���ر، وتحقي���ق قي���ام الغرف 
الس���ياحية واتحادها بدورها في إطار السياس���ة 
العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، من 
أهمها مساعدة الس���لطات العامة في العمل على 
تنمية وتنش���يط الس���ياحة ورفع كفاءتها ومستوى 

األداء فيها.
كما يهدف إلى رعاية املصالح املش���تركة للنشاط 
الس���ياحي والقائمني عليه، وتنسيق أعمال الغرف 
واإلش���راف على حس���ن س���ير أعمالها ومعاونة 
الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية 
للبالد وتنفيذها، وج���اءت مواد اإلصدار الخاصة 

بالقانون كالتالي:
)املادة األولى(

ُيعم���ل بأحكام القانون املرافق في ش���أن إنش���اء 
الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

)املادة الثانية(
تستمر اللجنة اإلدارية املشكلة بقرار وزير السياحة 
رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال االتحاد لحني 
انتخ���اب مجلس إدارة جديد لل���دورة التالية طبقًا 

ألحكام القانون املرافق والئحته التنفيذية.
)املادة الثالثة(

تصدر الالئحة التنفيذية للقانون املرافق بقرار من 
الوزير املختص بشئون السياحة خالل ستة أشهر 
من تاريخ العمل به، وإلى حني صدور هذه الالئحة 
يس���تمر العمل بالقرارات املعمول بها حاليًا بما ال 
يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون املرافق.

)املادة الرابعة(
ُيلغى القانون رقم 85 لس���نة 1968 بإنشاء غرف 
س���ياحية وتنظيم اتحاد لها، كم���ا ُيلغى كل حكم 

يخالف أحكام القانون املرافق.
)املادة الخامسة(

ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به 
من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ُيبص���م هذا القانون بخاتم الدول���ة، وينفذ كقانون 
من قوانينها.

أ ش أ
أش���اد الفريق محمد عباس، وزير الطيران املدني، 
بالجه���ود التى يقوم به���ا االتح���اد الدولي للنقل 
الجوي ف���ي دعم قطاع الطيران وتطويره بش���كل 
دائم ومس���تمر، مؤكًدا أن هذا اللقاء يدعم التعاون 
الوثيق بني وزارة الطيران املدني واالتحاد الدولى 
للنقل الجوى وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات 
والتدريب واملعلومات والجانب الفني بني ش���ركات 
الطيران العاملية واالستفادة من خبرات األياتا في 

خدمة املسافرين حول العالم.
وجاء ذل���ك خالل اجتماع الفري���ق محمد عباس، 
وزير الطي���ران املدنى، مع كام���ل العوضى نائب 
رئيس االتحاد الدولى للنقل الجوى »أياتا« ملنطقة 
الش���رق األوسط وإفريقيا، حيث تناول اللقاء الذي 
حضره محمد لطفي، املدير اإلقليمى ملنطقة شمال 
إفريقيا باألياتا، س���بل تعزي���ز التعاون بني وزارة 
الطيران املدنى وشركاتها التابعة ومنظمة األياتا.

وت���م خالل اللق���اء اس���تعراض التط���ورات التي 
يشهدها قطاع الطيران املدني في مصر واملنطقة، 
في ضوء التحديات التي تشهدها صناعة الطيران 
وانعكاس���اتها السلبية على حركة الطيران العاملية 
إل���ى جانب عدد من املوضوع���ات الدولية املتعلقة 
بقط���اع النق���ل الج���وي، وبخاصة مج���االت أمن 

وسالمة الطيران واملطارات.
ومن جانبه أشاد العوضي، باللقاء املثمر مع وزير 
الطيران املدني، مش���يًرا إلى أن ماش���هده قطاع 
النقل الجوي املصري م���ن إنجازات وتطور كبير 
ومواصلة مش���روعات التحدي���ث يؤكد أن منظومة 
الطيران في مصر تس���ير بخط���ى ثابتة وقوية في 
الطريق الصحيح نحو مزي���د من التطور وتحقيق 
انطالق���ة كبيرة، مؤكًدا أن االتح���اد الدولى للنقل 
الجوي يدعم بصورة ش���املة خطة تطوير وتحديث 
قط���اع الطي���ران املدن���ي املص���ري ف���ي مختلف 

األنشطة.

مجلس النواب يوافق على مواد اإلصدار اخلاصة 
بـ»قانون إنشاء الغرف السياحية«

وزير الطيران يلتقي نائب رئيس األياتا للشرق
 األوسط وإفريقيا لتعزيز التعاون

»مشروعك« و»حياة كرمية« .. مشروعات تنموية فى خدمة املواطن ودعم االقتصاد 
تتعدد املش���روعات التنموية الت���ي تتبناها الحكومة 
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيس���ي بهدف 
خدم���ة املواطن���ني وتحس���ني أوضاعهم املعيش���ية 
، فض���ال عن دع���م االقتص���اد الوطن���ي ، فتنفيذا   
لتوجيهات القيادة السياس���ية ، للنهوض بالصناعة 
الوطني���ة م���ن خالل توفي���ر برامج تمويلية ميس���رة 
لكافة املش���روعات اإلنتاجية والتى تس���اهم في سد 
احتياجات الس���وق املحلي وتوفي���ر فرص عمل من 
خالل املش���روعات املتوس���طة والصغيرة ومتناهية 
الصغ���ر بإعتباره���ا املح���رك األساس���ي لتحقي���ق 
التنمية املس���تدامة من خ���الل رؤية مصر 2030 ، و 
التى تس���تهدف كافة فئات املجتمع خاصة الش���باب 
وامل���رأة وإعطائهم الفرصة في اختي���ار ماينجحون 
فيه واملناس���ب إلمكانياتهم وقدراتهم خاصة في ظل 
األزمة االقتصادية العاملية الراهنة ، أكد اللواء هشام 
آمن���ة وزير التنمي���ة املحلية ، أن املش���روع القومي 
للتنمية املجتمعية والبش���رية واملحلية »مشروعك« ، 
هو أحد أهم املب���ادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ 
االالف من املشروعات الصغيرة واملتوسطة بقروض 
بنكي���ة ميس���رة ال تتعدى فائدتها ال���� 5% ، من أجل 
تشجيع الشباب على العمل والحد من البطالة وتوفير 

فرص عمل .
وأعلن وزير التنمية املحلية أن  مش���روعك  س���اهم 
خالل ش���هر يناير 2023 في تنفيذ 2090 مش���روع 
بق���روض 345 ملي���ون جني���ه ، وس���اهمت ه���ذه 
املش���روعات ف���ي توفير أكثر م���ن 142 ألف فرصة 
عمل في جميع املحافظات ، مش���يرًا إلي أن إجمالي 
املش���روعات التي نفذها »مشروعك« حتي اآلن بلغ 
أكثر من 203 ألف مش���روع ، بق���روض تقترب من 
26 مليار جني���ه ، ووفرت هذه املش���روعات حوالى 
2,3 ملي���ون فرص���ة عمل ، و قال أن »مش���روعك« 
يدعم التنمية الشاملة فى جميع املحافظات، بدءًا من 
الق���رى والنجوع وحتي املراكز واملدن واألحياء ، من 
خالل تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على 
تحويل القرية املصرية من قرية مستهلكة الى منتجة 
، واإلرتق���اء بج���ودة الحياة للقاطن���ني بها ، ووضع 
الش���باب على الطريق الصحي���ح لتكوين جيل جديد 

من املستثمرين الشباب. 
و وج���ه الل���واء هش���ام آمنة وزي���ر التنمي���ة املحلية 
املش���رف الع���ام عل���ى املش���روع القوم���ى للتنمية 
املجتمعية والبشرية واملحلية ) مشروعك ( ، و وحدة 
املشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و املتوسطة ، 
م. ياس���ر عبد الوهاب ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية 
التنس���يقية ملكافحة و منع الهجرة غير الش���رعية و 
االتجار بالبش���ر ، بتكثيف الن���دوات التوعوية التى 
تستهدف الشباب وطلبة الجامعات من الجنسني فى 
الوحدات املحلية باملحافظات التى تنتشر بها ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية ، و تتناول الندوات املزايا التى 
يقدمه���ا )مش���روعك ( كبديل ايجابى ع���ن الهجرة 
غير الش���رعية من خالل توفير فرص عمل ، و تنفيذ 
املش���روعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وتشجيع 
الش���باب على التقدم للمشروع وتس���هيل اجراءات 
منح القروض ، خاصة للمش���روعات التى تعمل على 
اس���تغالل املوارد واملقومات البيئية فى كل محافظة 
وزيادة القيمة املضافة لهذه املوارد وفتح آفاق جديدة 

ومزيد من فرص العمل خاصة للشباب واملرأة.
وأش���ار اللواء هش���ام آمنة، ال���ى أن محافظة املنيا 
احتلت الص���دارة فى عدد املش���روعات التى مولها 

مشروعك حتى اآلن ، حيث نفذت 22,9 ألف مشروع 
بقروض تجاوزت 2,8 ملي���ار جنيه وفرت 239 ألف 
فرصة عمل ، يليها محافظة سوهاج ب�أكثر من 21,5 
ألف مش���روع بق���روض 2,8 مليار جني���ه بإجمالى 
ف���رص عمل 252,5 ألف فرصة عمل ، ثم البحيرة ب� 
18,7 ألف مش���روع بقروض 1,8 مليار جنيه وفرت 
151,3 ألف فرصة عم���ل، ثم الدقهلية ب� 16,5 ألف 
مش���روع بقروض 2 مليار جني���ه وفرت 166,4 ألف 
فرصة عمل ، مشيرًا الى أن محافظة الشرقية تمكنت 
من تنفيذ 16 ألف مش���روع بقروض 2,6 مليار جنيه 
اتاحت 197 ألف فرصة عم���ل، موضحًا أن اختيار 
املش���روعات يت���م بناء على اعتبارين اساس���ني هما 
املساهمة في تنمية الدولة وعمل قيمة مضافة للمنتفع 

من تمويل املشروع.
وش���دد وزي���ر التنمي���ة املحلي���ة ، عل���ى ضرورة 
االس���تمرار في تدري���ب و رفع مه���ارات العاملني 
بوح���دات “مش���روعك” علي اساس���يات التمويل 
املصرفي للمش���روعات الصغيرة ومتناهية الصغر 
واملميزات النس���بية للتمويل في كل بنك من البنوك 
ال���� 6 الت���ي يتعامل معه���ا “مش���روعك” وأيضًا 
املفاهيم االساس���ية للمش���روعات متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوس���طة ، الفت���ًا إلي أنه ُيوجد 260 
مقرًا ملش���روعك تغطي جميع املراكز اإلدارية على 
مس���توى 27 محافظة، لتقديم تسهيالت للمتقدمني 
أهمه���ا إص���دار التراخيص املؤقت���ة واملوافقات ، 
مطالبا الش���باب بالتوجه ألقرب وحدة محلية تابعة 
ل���ه لتقديم طلب للحصول عل���ى القرض املطلوب ، 
مرفق���ا به دراس���ة الجدوى الخاصة باملش���روع ، 
وعدد العمالة والتكلفة املبدئية ، و يتم تحديد حجم 
القرض بعد مراجعة األوراق وجدوى املشروع ، ثم 
يتم إخطار املتقدم باملوافقة أو الرفض ، و يتس���لم 
املتقدم القرض خالل أسبوعني من تقديم األوراق.

وأضاف اللواء آمن���ة أن الوزارة تحرص على تقديم 
كاف���ة أوجه الدعم لالنش���طة التى تس���تهدف توفير 
فرص عمل للش���باب ، الفتا الى قيام ) مش���روعك ( 
بتقديم التدريب والتأهيل الالزم الصحاب املشروعات 
الصغيرة بالتنس���يق م���ع جهاز تنمية املش���روعات 
الصغيرة واملتوس���طة ، مع تشجيع تنفيذ مشروعات 
الحرف التراثية واليدوية والحرفية ، والتس���ويق لها 
بشكل جيد من خالل تسهيل املشاركة فى املعارض 
املحلي���ة واالقليمي���ة والدولية ، ومن خ���الل املنصة 
االلكتروني���ة “أيادى مصر” الت���ى اطلقتها الوزارة 
بالتنس���يق مع برنام���ج الغذاء العاملى وش���ركة اى 
فاينانس لالستفادة من االتجاه الى التحول الرقمى 
فى توس���يع نطاق تسويق املنتجات املشار اليها على 
م���دار العام ، كما يتم التنس���يق م���ع برنامج تنمية 
صعيد مصر للمس���اهمة في تنفيذ أهداف املشروع 
في تحقيق تنمية اقتصادية مس���تدامة بتوفير فرص 
عمل حقيقي���ة ألبنائهما و تقليل هجرة العمالة منهما 
الى العاصمة، الفتًا إلى أنه يتم ايضًا التنسيق مع “ 
مش���روعك جنب قريتك” التى تعمل عليه الوزارة من 
أجل تنفيذ مش���روعات متوسطة وصغيرة للمواطنني 
بجان���ب محل إقامتهم والوصول اليهم في كل القري 

واملراكز واملدن بجميع املحافظات.
إنجازات حياة كريمة.

م���ن ناحي���ة أخ���ري تتواص���ل إنج���ازات املبادرة 
الرئاس���ية “ حي���اة كريم���ة “ في خدم���ة املواطنني 
والتنمي���ة بمختل���ف مناطق الجمهوري���ة ، ورصدت 
دراس���ة صادرة عن املرصد املصرى التابع للمركز 
املصرى للفكر والدراس���ات االستراتيجية، محطات 
نجاح املبادرة الرئاس���ية “حي���اة كريمة”،  موضحة  
أن املبادرة س���تغير حياة أكثر من 58 مليون مواطن 
في الريف املصري إلى األفضل،  ومبينة  أن املرحلة 
األول���ى تغطى أكثر م���ن 4500 قرية، بإجمالى 175 

مركًزا فى 20 محافظة.
وأضافت الدراسة أنه خالل عام 2022 بلغ في كافة 
أنحاء الجمهورية عدد مجمعات الخدمات الحكومية 
333 مجمًعا، وع���دد مجمعات الخدم���ات الزراعية 
330 مجمًعا، وعدد أعمدة اإلنارة 217247 عاموًدا، 
والطرق التي تم رصفها 1149 كم، متابعة: “أما عن 
الوحدات الس���كنية فتم إنش���اء 3828 وحدة سكنية 
متطورة، إلى جانب رفع كفاءة 1486 وحدة س���كنية. 
وفي نطاق محطات املياه، تم إنشاء 256 محطة مياه، 

و1547 محطة معالجة، وحفر 249 من اآلبار«.
وتابع���ت: “ولم تغفل حياة كريمة عن بناء اإلنس���ان، 
فتم إجراء 215 حواًرا مجتمعًيا ألهالي قرى مبادرة 
حي���اة كريم���ة، و154 ن���دوة طالبية ف���ي الجامعات 
املصري���ة، مع توفي���ر 100 جول���ة ميداني���ة لزيارة 
مشروعات حياة كريمة. وفي املجال الطبي تم إنشاء 
1101 وحدة طبي���ة، وإجراء 701 قافل���ة طبية، إلى 
جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام ب� 83 قافلة 
بيطري���ة، ولم تغف���ل حياة كريمة ع���ن القيام بندوات 
لتوعي���ة الفالحني واملزارعني والتي وصل عددها 98 
ن���دوة، هذا إضافًة إلى 353 نقطة إس���عاف، أما عن 
خدمة األس���رة والنشء؛ فقد تم إنش���اء 213 مركًزا 
لألس���رة والطف���ل، و31 حضان���ة، و62 مكتبة، إلى 

جانب إنشاء 990 مركز شباب«.
ورصدت الدراس���ة املبادرات التي أطلقتها مؤسسة 
حياة كريمة والتي استفاد منها ماليني من املواطنني 
األكث���ر فق���ًرا واحتياًجا، من بينها مب���ادرة “وصل 
الخير” والتى بلغ عدد املستفيدين منها 1.5 مليون، 
ومبادرة “راجعني نتعلم” والتي بلغ عدد املستفيدين 
منه���ا 40000 طالب وطالبة، وأيًضا مبادرة “التعليم 
حياة” التى اس���تفاد منه���ا 24000، ومبادرة “أنت 
الحياة” -وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية 
ثقافي���ة بيئية- والتي اس���تفاد منها 52000 مواطن، 
ومب���ادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى اإلرش���اد 
األسري للمقبلني على الزواج، باإلضافة إلى تجهيز 
الفتيات املقبالت على الزواج وقد استفاد من املبادرة 

800 فتاة.
أضاف���ت  الدراس���ة: “ومن الناحي���ة التعليمية؛ فقد 
تم إنش���اء 834 مدرس���ة، إلى جان���ب تطوير 1519 
مدرس���ة، ولم تغفل حي���اة كريمة عن الع���دد الكبير 
لألميني في القرى لذا تم محو أمية 74091 مواطًنا، 
لقد استحوذت محافظات الصعيد كافة على %96.8 
م���ن جملة االعتمادات املنفذة بمب���ادرة حياة كريمة، 
وقد وصلت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 
97.3%، أم���ا عن القطاع الطبي فقد وصلت نس���بة 
تنفي���ذ الوح���دات الصحي���ة 90.2%، وف���ي املجال 
التعليمي وصلت نس���بة إنش���اء امل���دارس %48.8، 
وفي مجال الطرق وصلت نسبة تنفيذ الرصف ورفع 
كف���اءة الط���رق 85.2%، وفي مجال ال���ري تم تنفيذ 
247 مشروًعا، إلى جانب تأهيل ترع بأطوال 2470 
كيلومت���ًرا وبتكلف���ة وصلت 8.60 ملي���ارات جنيه، 
فض���اًل عن إنش���اء وإحالل وتجديد 4179 منش���أة 
صناعي���ة على املج���اري املائية، وتطوي���ر الري في 
األراضي القديمة في زمام 60 ألف فدان، وإنش���اء 
وإحالل شبكات الصرف املغطى وتوسعة املصارف 
املكشوفة، وأيًضا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط 

الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان« .

    خطة لزراعة نصف مليون  فدان قطن قصير التيلة  بشرق العوينات بتكلفة  2 مليار 
جنيه لتوفير  آالف فرص العمل وتخفيض واردات األقطان للنصف بواقع 1.5 مليار دوالر 

ارتفاع التبادل التجاري بني مصر وأمريكا 
شيماء مرسي

سلوي إبراهيم

خطوات مستمرة الستعادة الريادة املصرية يف ساحة »األقطان«

خطوات متوازية تتخذها مصر الستعادة ريادتها في ساحة 
زراع���ة القطن وصناعات الغزل والنس���يج ، فبالتوازي مع 
تطوير مصانع الغزل والنسيج   وتحديث البنية التحتية لها   
وفي مقدمتها مصنع غزل )1( الجديد بشركة مصر للغزل 
والنس���يج باملحلة الكبرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة 
قطاع األعمال العام إلعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة 
للش���ركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تزيد على 
23 ملي���ار جنيه  ، تعتزم مصر زراعة نحو 500 ألف فدان 
من األقطان طويلة ومتوس���طة التيلة ف���ي محافظات الوجه 
البح���رى وفى الصعيد خالل املوس���م الجديد بزيادة تصل 
لنح���و 180 ألف فدان عن املوس���م املاض���ى  ، وذلك وفق 
توقع���ات خبراء االقتصاد،  وخاصة  بع���د األرقام الكبيرة 
واالس���عار العالية التي حققها قنطار القطن خالل املوس���م 
املاض���ى والتي زادت عن 8 آالف جني���ه للقنطار في بعض 
املناط���ق ، حيث  حققت بعض األصناف نحو 8275 جنيها 

للقنطار .
ترتيب عاملي 

وعامليا تحتل املساحة املزروعة بالقطن 2.5% من األراضي 
الزراعية في العالم يقدر اإلنتاج العاملي من القطن بنحو 26 

مليون طن سنويا.
وتعد الصني أكبر منتج للقطن في العالم مع إنتاج س���نوي 
يبل���غ حوالي 10 مليون ط���ن، وتحتل الهن���د املرتبة الثانية 
بإنت���اج بنحو 6.4 مليون طن، ث���م الواليات املتحدة بإنتاج 
س���نوي يبل���غ 3.5 مليون طن، وتأتي باكس���تان في املركز 
الراب���ع بإنتاج 2.308 مليون طن، ث���م البرازيل في املركز 
الخام���س بإنتاج 1.524 مليون ط���ن ، فيما تحتل الواليات 
املتح���دة قائمة أكبر الدول املصدرة، وتمثل صادراتها %36 
من القطن املصدر عامليا، وتأتي الهند باملرتبة الثانية بنسبة 
15% من الصادرات العاملية، ثم البرازيل 11%، وأس���تراليا 

7.1%، وبوركينا فاسو %4 .
زراعة مصرية 

 وفى مصر بلغت املساحة املنزرعة من محصول القطن لعام 
2022 نحو 317 ألف فدان قطن معظمها في محافظات وجه 
بحري ، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونني و500 ألف 
قنطار قطن ملوس���م الجني لعام 2022 وهو ما يضع مصر 
في املرتبة الثانية عامليا ف���ي االقطان الطولة خلف الواليات 

املتحدة االمريكية .
كما ق���ررت الش���ركة القابض���ة للقطن والغزل والنس���يج 
واملالب���س، توزي���ع كميات تم حلجها م���ن األقطان قصيرة 
التيلة ش���رق العوينات على ش���ركات الغزل خاصة مصر 
للغزل والنس���يج باملحلة وشبني الكوم، وذلك بقية تبلغ نحو 
56 مليون جنيه قيمة تكلفة زراعة األقطان شرق العوينات .

وعل���ى صعيد الص���ادرات  تم تصدير قط���ن من محصول 
الع���ام املاضي بنح���و  مليون و200 قنط���ار بما يعادل 60 
ألف ط���ن بقيمة 380 مليون دوالر، فيم���ا تتصدر الواليات 
املتحدة األمريكي���ة لالقطان القصيرة على وجه الخصوص 
، حيث تصدر 3.214 مليون بالة  ، تليها  البرازيل تصدر 
1.309 ملي���ون بالة ، و اس���تراليا تص���در 791 الف بالة، 
والهند  تصدر 762 ألف بالة، وبنني تصدر 305 ألف بالة، 
و اليون���ان تصدر 294 بالة ، ثم مال���ى وتصدر 288 ألف  
بالة، وبوركينا فاس���و تصدر 205 ألف بالة، وكوت ديفوار 
تصدر 195 ألف بالة، واوزبكستان تصدر 131 ألف بالة.

يقول  الخبير االقتصادي أش���رف بدوى  إن  دول ش���رق 
آس���يا تتصدر أعلى الدول املستوردة لالقطان، على الرغم 
من كونها فى الوقت نفس���ه من أكب���ر الدول املصدرة ومن 
أكبر الدول املنتجة ، مش���يرا إلي أن���ه يتم قياس صادرات 

وواردات القطن بالطن املترى الذى يوازى 1000 كيلو جرام 
بمتوس���ط 5 باالت من الشعر وبحسب اإلحصاءات العاملية 
، ج���اء التصنيف كالتالى :  الهند تس���تورد 2.099 مليون 
طن مترى  ، و بنجالديش تس���تورد 1.558 مليون طن ، و 
فيتنام تستورد 1.524 مليون طن  ، و تركيا تستورد 762 
ألف طن ثم  اندونيسيا تستورد 664 ألف طن ، و باكستان 
تس���تورد 621 ألف طن ، و تايالند تستورد 234 الف طن ، 
و املكسيك تستورد 185 ألف طن  وأخيرا  كوريا الجنوبية 

تستورد 170 ألف طن.
 منافسة 

   الدكتور س���عيد عبد الت���واب الخبري بمعهد القطن يلفت 
إل���ى أن مصر تمتاز باألقط���ان الطويلة وه���ى تمثل عامليا 
1.5% م���ن االقطان حيث يس���تخدم العالم االقطان الطويلة 
بواق���ع 98.5% ، الفت���ا إلى أن 5 دول فق���ط تنتج االقطان 
الطويل���ة على رأس���ها الواليات املتح���دة االمريكية  ، فيما 
تح���ل مصر ثانيا تنتج نحو 20% من االقطان الطويلة عامليا 

وتتفوق على الصني والهند .
وأض���اف أنه في حال���ة زراعة نصف مليون فدان املوس���م 
الجديد وه���و املتوقع نظرا الرتفاع س���عر القطن املوس���م 
الحالي وتحقيق عوائد مجزية للمزارعني فإن مصر ستحتل 

املرتبة األولى عامليا في االقطان الطويلة .
وأش���ار إلى أنه فيما يتعلق باألقط���ان القصيرة فان مصر 
خ���ارج التصنيف في هذا املجال ال س���يما أن مس���احات 
القطن القصير ال تقارن بأي دولة أخرى من حيث املس���احة 
، موضح���ا إنه يمك���ن أن تدخل مصر ص���ادرات األقطان 
القصيرة حال التوسع في الزراعات خاصة شرق العوينات 
وزراعة 100 أو 200 ألف فدان منها وهو أمر يمكن تحققه 

شريطة توافر اإلمكانيات.
رصيد مهم 

وتتمت���ع منطقة ش���رق العوينات بوجود نح���و مليون فدان 
وأكثر جاهزة لزراعة األصناف التي تحتاجها البالد كبديل 
عن الصادرات، ومنها زراع���ات القمح واملحاصيل الزيتية 
والقطن قصير التيلة وغيرها س���واء في ش���رق العوينات، 
أو في توش���كى، حيث تمتلك ش���ركة جنوب الوادى إحدى 
ش���ركات قط���اع األعمال الع���ام نحو 120 أل���ف فدان في 
تلك األرض جاهزة لش���راكة القطاع الخ���اص ، ما يعتبره 
خب���راء رصيدا  جديدا  يضاف للزراعة املصرية من خالل 

املساحات الكبيرة باملنطقة .
وتركز الدولة على التوس���ع بشكل أساس���ي على زراعات 
القمح لخفض نس���بة الواردات منه، وبالتال���ي توفير عملة 
صعبة م���ن جانب وتخفيف الطلب عل���ى الدوالر من جانب 
اخر، عالوة على التوس���ع بش���كل ف���ي زارعة أصناف من 
األقطان قصيرة التيلة بعد نجاح تجربة صنفني مستوردين 

من الخارج.

من هنا وهناكمن هنا وهناكمن هنا وهناك

وزير التنمية المحلية : مشروعك نفذ أكثر من 203 ألف مشروع وفرت 2,3 مليون فرصة عمل بقروض تقترب من 26 مليار جنيه   

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680

    المبادرة الرئاسية »حياة كريمة » تنجح في إنشاء 
333 مجمع حكومي خدمي خالل 2022 
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قضايا

ق����ال طارق امل����ال، وزير البت����رول والثروة 
املعدني����ة، إن قط����اع البترول س����يقدم 13 
اتفاقية جدي����دة إلى ملجلس النواب؛ للبحث 
عن البترول والغاز مع الش����ركات العاملية 
باس����تثمارات حدها األدن����ى 650 مليون 
دوالر، وذل����ك بعد موافق����ة مجلس الوزراء 
عليه����ا والتوقي����ع املبدئي مع الش����ركات، 
وستشمل البحث في مناطق البحر املتوسط 

والصحراء الغربية وخليج السويس.
وأض����اف الوزير، أن الرئي����س عبد الفتاح 
السيس����ي، رئي����س الجمهورية س����يفتتح 
ال����دورة السادس����ة من مؤتم����ر ومعرض 
مصر الدولي للبت����رول »إيجبس 2023«، 
والذي تنعقد فعالياته تحت شعار »شمال 
أفريقيا واملتوس����ط: دع����م العرض والطلب 
العاملي على الطاقة املس����تدامة«، بحضور 
رفيع املس����توي من وزراء الطاقة والبترول 
في ع����دد من دول العال����م واالمناء العموم 
لكبريات منظمات الطاقة اإلقليمية والدولية، 
ورؤساء كبريات الش����ركات العاملية للطاقة 
والبت����رول والغاز؛ للمش����اركة في الحدث 
الذي تبوأ مكانت����ه كمؤتمر رائد في مجال 

الطاقة في املنطقة.
وترأس الوزير االجتماع الثالث للجنة العليا 
املنظم����ة ملؤتم����ر إيج����اس 2023 بحضور 
أعض����اء اللجن����ة التنفيذي����ة والت����ي تضم 
رؤس����اء ش����ركات البترول املحلية والعاملية 
الراعية للمؤتمر، ومس����ئولي شركة دي إم 
ج����ي املنظمة للمؤتمر، حيث تابع الترتيبات 

واالستعدادات النهائية لتنظيم الحدث.
وأكد الوزير، خالل املؤتمر الصحفي الذي 
عقد عقب اجتماع اللجن����ة العليا للمؤتمر، 
أن ح����رص الرئيس عبدالفتاح السيس����ي، 
عل����ي الحضور وافتت����اح املؤتمر يأتي في 
اطار االولوية التي يعطيه����ا لقطاع الطاقة 
خاصة وأن قطاع البترول والغاز، نجح في 
تنفيذ سياسة الدولة لتصبح مركًزا إقليمًيا 

لتداول وتجارة الطاقة.
وأوضح أن ما يشهده املؤتمر من مشاركات 
واس����عة من كبريات املنظمات والش����ركات 
العاملية يعك����س االهتمام اإلقليمي والدولي 
الكبير بمص����ر، ويأتي تأكيًدا على ريادتها 
باملنطقة ومكانتها كمرك����ز إقليمي لتجارة 

وتداول الغاز الطبيع����ي والبترول، خاصة 
وأن املؤتمر يأتي بعد التنظيم الناجح للقمة 
العاملية للمناخ COP27 التي استضافتها 
مص����ر الع����ام املاضي وتنظيم ي����وم إلزالة 
الكربون ضمن فعالياته بمش����اركة صناعة 

البترول والغاز ألول مرة في قمم املناخ.
وأض����اف املال، أن املؤتمر يب����دي اهتماًما 
كبي����ًرا بمناقش����ة موضوع����ات الطاق����ات 
والهيدروج����ني  واملتج����ددة  الجدي����دة 
وتكنولوجي����ات خفض االنبعاث����ات وكفاءة 
الطاق����ة، باعتباره مؤتم����ر متكامل يناقش 
محاور االهتم����ام العاملي للطاقة، باإلضافة 
إلى الحلقات النقاش����ية والجلسات الفنية 
البت����رول  ش����ركات  كبري����ات  بمش����اركة 
والش����ركات التكنولوجية وخبراء الصناعة 
م����ن مختل����ف ال����دول وخاص����ة ف����ي ظل 
التحدي����ات العاملية الراهن����ة التي تنعكس 
على األسواق العاملية واألسعار، كما يعطي 
املؤتم����ر أهمية كبيرة ملناقش����ة موضوعات 
تعزي����ز الس����المة وحماي����ة البيئ����ة وكذلك 
املساهمات املجتمعية لشركات البترول في 

تنمية ودعم املجتمعات املحيطة.
ومن جانبه، أكد كريستوفر هادسن، رئيس 
ش����ركة دي إم ج����ي املنظم����ة للمؤتمر، أن 
النسخة الجديدة للمؤتمر ستشهد حضور 
أكثر من 32 ألف مشارك وما يتخطى ألفني 
من أعضاء الوفود 41 شركة عاملية للبترول 
والغ����از و500 ع����ارض و260 متح����دث، 
ويتضمن املعرض 12 جناح دولي وتتخطى 

جلساته 65 جلسة نقاشية.
وتتضمن أجندة املؤتمر مؤتمًرا استراتيجًيا 
كبري����ات  ورؤس����اء  ال����وزراء  بحض����ور 
الش����ركات العاملية للطاقة والبترول والغاز 
والتكنولوجيا، ومؤتمًرا للتمويل واالستثمار 
ف����ي الطاق����ة، ومؤتم����ًرا تقنًي����ا، ومؤتمًرا 
لالستدامة في الطاقة، وتخصيص جلسات 
إلزالة الكربون وخفض االنبعاثات، ومؤتمر 
املس����اواة في قط����اع الطاق����ة، ويخصص 
املؤتمر جوائزه السنوية التي ستشمل ألول 
مرة هذا العام جوائز لالستدامة في مجال 

الطاقة.

 

إغالق مطار سفنكس 
الدولي إلجراء بعض 

أعمال الصيانة

أ ش أ
أعلنت ش���ركة إير كايرو، أنه نظًرا إلجراء بعض 
أعمال الصيانة بمطار سفنكس الدولي، فقد تقرر 
غلق املطار أمام الرح���الت الدولية والداخلية في 

الفترة من 2 فبراير الجاري وحتى 20 فبراير.
وأوضحت الش���ركة، أنه بناء على ذلك تقرر نقل 

جميع رحالت إير كايرو من مطار س���فنكس إلى 
مطار القاهرة الدولي،.

كان محمد عباس حلم���ي، وزير الطيران املدني، 
ق���ال إن مطار س���فنكس تم افتتاح���ه عام 2019 
بطاقة 300 راكب/ س���اعة بمس���احة 4500 متر 

مربع.

طارق عامر رئيسا ملجلس أمناء »ميرفت سلطان« لألعمال اخليرية

إطالق مبادرة »سفراء احلوكمة« لطالب اجلامعات

باستثمارات 650 مليون دوالر.. البترول تستهدف 
تقدمي 13 اتفاقية لـ»النواب«  أعلن���ت مؤسس���ة ميرف���ت س���لطان لألعم���ال الخيرية 

تولي ط���ارق عام���ر، محاف���ظ البنك املرك���زي املصري 
 الس���ابق، منص���ب رئيس مجل���س األمناء للمؤسس���ة.

ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع مجل���س األمناء ملناقش���ة 
واس���تعراض  الخيري���ة،  األعم���ال  دع���م  خط���ط 
 اس���تراتيجية الفت���رة املقبلة ملؤسس���ة ميرفت س���لطان.

واجتمع مجلس أمناء مؤسس���ة ميرفت سلطان لألعمال 
الخيرية، بحضور كل من عبد العزيز حسوبة نائب رئيس 
مجلس األمناء، ومليس نجم نائب ثاٍن لرئيس مجلس األمناء، 
والدكتور حس���ن عتمان رئيس جامعة املنصورة سابقا، 
أمني عام الصندوق في مؤسسة ميرفت سلطان لألعمال 
الخيرية، والدكتور س���مير يوس���ف عل���ي الصياد وزير 
الصناعة والتجارة الخارجية األسبق، وإيمان البدراوي، 
وعمرو س���لطان، وهنا بيبرس؛ أعض���اء مجلس اإلدارة، 
 وطارق غالب األمني العام للمؤسسة، واملستشار القانوني.

ووافق طارق عامر، محافظ البنك املركزي الس���ابق، على 
تولي مسؤولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميرفت سلطان 
للتنمية املجتمعية، انطالقا من إيمانه الشديد بدور األفراد 
واملؤسسات في خدمة املجتمع، وأهمية األعمال الخيرية، 
فضال عن تخليد ذكرى الس���يدة الفاضلة ميرفت سلطان 
املصرفية القديرة، رئيس مجلس إدارة EBank سابقا؛ 
مل���ا كان لها م���ن دور كبير في خدم���ة االقتصاد الوطني 

خالل حياتها املليئة باإلنجازات املشرفة.
ويع���ّد ه���ذا االجتم���اع األول ملجل���س إدارة مؤسس���ة 
ميرفت س���لطان بعد انضمام ط���ارق عامر محافظ البنك 

 املرك���زي املص���ري الس���ابق ملجل���س أمناء املؤسس���ة.
الجدي���ر بالذكر أن مؤسس���ة ميرفت س���لطان لألعمال 
الخيري���ة تم إطالقها اس���تكمااًل لعطاءات الراحلة ميرفت 
س���لطان، التي تقّلدت منصب رئيس مجلس إدارة البنك 
املص���ري لتنمية الص���ادرات طوال 5 س���نوات، وحققت 
خالله���ا الكثي���ر من النجاح���ات الكبيرة على املس���توى 
املصرفي، م���ع حرصها عل���ى العمل الخي���ري؛ لخدمة 
مختل���ف أبن���اء الوط���ن األكث���ر احتياجا ف���ي مجاالت 

املسؤولية املجتمعية كافة.

أطلق املعه���د القومي للحوكمة والتنمية املس���تدامة 
»ال���ذراع التدريب���ي ل���وزارة التخطي���ط والتنمي���ة 
االقتصادي���ة«، مبادرة »س���فراء الحوكمة« لطالب 
الجامع���ات، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، وهيئة الرقابة اإلدارية، ومكتب األمم 
 ،UNODC«« املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
واملبادرة العاملية للتعليم وتمكني الش���باب في مجال 

مكافحة الفساد.
وخالل كلمته���ا االفتتاحية؛ قالت الدكتورة ش���ريفة 
ش���ريف، املديرالتنفيذي للمعهد القوم���ي للحوكمة 
والتنمية املس���تدامة، إن »الحوكمة« تكافح الفساد 
من أج���ل تحقي���ق التنمي���ة املس���تدامة، مؤكدة أن 
املعهد يؤمن بقدرة الش���باب على االبتكار واإلبداع 
وتدشني مبادرات مجتمعية فعالة تدعم جهود الدولة 
واملنظمات الدولية الهادف���ة لتعزيز الوعي بالحوكمة 
ومكافحة الفس���اد ونش���ر ثقافة النزاهة والشفافية 

واملشاركة.
وأكدت أن مبادرة »س���فراء الحوكم���ة« تهدف إلى 
تمكني ش���باب الجامعات ليكونوا سفراء لنشر فكر 
الحوكمة، مش���يرة إلى أن املبادرة تسعى إلى إلهام 
الش���باب ليكون لديهم آرائه���م الخاصة فيما يتعلق 
بتحديات الفس���اد، واتخاذ خيارات مجتمعية واعية 
لتحركات أخالقية مستدامة، وذلك عبر إطالعهم على 
الجهود الوطني���ة والدولية لتعزيز الحوكمة ومكافحة 
الفس���اد، وتدريبهم على تدش���ني مبادرات ش���بابية 

مجتمعية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح���ت أن املعه���د القومي للحوكم���ة والتنمية 

املستدامة سيتبنى تدشني شبكة من خريجي دفعات 
في إطاردعم استمرارية  مبادرة »سفراء الحوكمة« 
التواصل واستدامة دعم مبادراتهم املقترحة لتعزيز 

الحوكمة ومكافحة الفساد.
حض���ر االفتتاح الدكت���ور محمود الس���عيد، عميد 
كلية االقتصاد والعلوم السياس���ية- جامعة القاهرة، 
والل���واء الدكتور خالد س���عيد، وكيل هيئ���ة الرقابة 
اإلداري���ة، وميرن���ا بوحبيب، نائب املمث���ل اإلقليمي 
بمكت���ب األمم املتحدة املعن���ي باملخدرات والجريمة، 
وبمش���اركة ممثلي 9 جامعات حكومية وخاصة و6 

محافظات.
ويتضمن األس���بوع األول من املب���ادرة مجموعة من 
ورش العمل التي يحاضر فيها الدكتور خالد سعيد، 
وكي���ل هيئ���ة الرقابة اإلداري���ة ويتن���اول االتفاقيات 
واملعاهدات ملكافحة الفس���اد واالستراتيجية الوطنية 
ملكافح���ة الفس���اد، ونادر ن���ور الدي���ن، مدير وحدة 
التواص���ل والتوعية باملعهد وال���ذي يتناول موضوع 
مكافحة االتجار بالبشر، كما يقدم عمرو نبيل، مدير 
وحدة الحوكمة املؤسسية باملعهد موضوع تطبيقات 
الحوكم���ة الرش���يدة واإلطار النظ���ري واملفاهيمي، 
وتتن���اول الدكتورة دينا طلعت، مدير وحدة املس���ار 
الوظيف���ي باملعهد موضوع الحوكمة من أجل التنمية 
املس���تدامة، وتق���دم منى س���الم، املنس���ق اإلقليمي 
ملش���روع مكافحة الفس���اد وغس���ل األموال بمكتب 
األم���م املتحدة املعني باملخدرات والجريمة للش���رق 
األوس���ط وش���مال إفريقيا؛ دور القطاع الخاص في 

مكافحة الفساد.

أوص���ى املش���اركون ف���ي أعم���ال االجتماع 
األربع���ني للجن���ة االّتحاد الجمرك���ي العربي 
بضرورة اعتماد نسب تعريفية خاصة بالسلع 
الحساس���ة والسلع املس���تثناة بكل دولة، مع 
ضبط جدول تعريفي في غضون ش���هر مارس 

.2023
واتفق املش���اركون في االجتم���اع، الذي عقد 
ف���ي تونس، على العم���ل على االرتق���اء ببيئة 
األعمال واملؤشرات املتعلقة بالتنمية الصناعية 
والزراعي���ة، والعمل على إنش���اء لجنة لوضع 
سياس���ات اقتصادي���ة مش���تركة بع���د إقامة 
االتحاد الجمركي العرب���ي، وفًقا لوكالة أنباء 

السعودية »واس«.

وش���ددوا على ضرورة اس���تخالص الرسوم 
الجمركية حيث تمت التوصية باس���تخالصها 
وفق خيارين اثن���ني إما بدولة املقصد النهائي 
أو في نقطة الدخ���ول األولى، مع إجراء عملية 
تحوي���ل املبالغ املس���تخلصة بصفة دورية بني 
الدول األعض���اء لتحويل الرس���وم الجمركية 

لدولة املقصد النهائي.
واتفقوا كذلك على تأجيل مناقشة مبدأ املرونة 
والتدرج في إطار االتح���اد الجمركي العربي 
إلى اجتماع الحق، لح���ني االنتهاء من جدول 
التعريف���ة الجمركية العربي���ة املوحدة، وقوائم 
الس���لع الحساس���ة واملس���تثناة وعل���ى عقد 

االجتماع 41 للجنة خالل شهر مايو 2023.

جلنة االحتاد اجلمركي العربي توصي باعتماد نسب 
تعريفية خاصة بالسلع احلساسة

 
مش���اركة مصرية متميزة وفاعلة ش���هدتها فعاليات 
ال���دورة الثانية لقمة “تمويل تنمية البنية التحتية في 
أفريقيا”، والتي اس���تضافتها العاصمة السنغالية 
داكار يوم���ي 2 و3 وش���ارك فيها وفد مصري رفيع 
املستوي ، ترأس���ه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس 
الوزراء والذي ألقي كلم���ة مصر نيابة عن  الرئيس 

عبدالفتاح السيسي .
وجاءت  أهمية املش���اركة املصرية في هذه القمة  ، 
كونها  تركز بشكل أساسي على ُسبل تنمية وتطوير 
البنية التحتية في الق���ارة األفريقية، وهو ما يتوافق 
مع توجهات وسياس���ات الدولة املصرية الحريصة 

على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء.
وف���ي كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح 
السيسى،  أكد الدكتور مصطفي مدبولي تطلع مصر 
لرئاس���ة لجنة توجيه وكالة االتحاد األفريقى للتنمية 
)النيباد(،   على مس���توى رؤساء الدول والحكومات 
للفترة م���ن فبراير 2023 إلى فبراير 2025؛ لتعزيز 
ال���دور الذى تقوم به الوكالة عل���ى الصعيد الدولي، 
للتعريف بأولويات التنمية فى أفريقيا، وسد الفجوة 
التمويلي���ة، من أجل تحقيق أه���داف أجندة التنمية 

األفريقية 2063.
وأش���ار رئيس الوزراء إلى أن ما تتضمنه هذه القمة 
من فعاليات وجلس���ات مهمة م���ن بينها هذه املائدة 
املستديرة، وبحضور الشركاء الدوليني - بعد مرور 
تسعة أعوام على تنظيم النسخة األولى ملؤتمر تمويل 
مش���روعات البنية التحتية فى القارة فى عام 2014 
- يحمل داللًة واضحًة على تجديد عزمنا على تطوير 
الشراكة بني أفريقيا والشركاء الدوليني، بما ُيمّكننا 
من إيجاد حل���ول ترفع عن ش���عوبنا عبء األزمات 

املُتتالية، وُتسهم فى تأمني مستقبل أفضل لهم.
وأض���اف: أن مح���ور تمويل املم���رات االقتصادية 
واملش���روعات التنموية بقارتنا، السيما تلك املتعلقة 
بالبني���ة التحتي���ة، ُيعد ركيزة أساس���ية نحو تخطى 
التحديات القائمة والسعي نحو تنفيذ أهداف أجندة 
2063، إذ تش���ير إحص���اءات البن���ك الدول���ي إلى 
احتي���اج القارة األفريقية ملا يقارب 100 مليار دوالر 
سنوًيا لس���د الفجوة التمويلية املرتبطة بمشروعات 

البنية التحتية.
و انتق���ل “مدبولي” إلى الحديث عن 5 محاور تمثل 
ركائز َمهمة لتحقيق التطلُعات لدفع مجاالت التنمية 
بالقارة الس���مراء، وأوله���ا، أهمية ب���ذل املزيد من 
الجهد لحش���د التمويل ملشروعات الربط القارى فى 
 PIDA إطار برنامج تنمية البنية التحتية األفريقية
PAP 2 والتى م���ن بينها مش���روع الربط النهرى 
بني بحيرة فكتوريا والبحر املتوسط، مشيرا فى هذا 
الصدد إلى ما ُتسهم به مصر من دور عبر الترويج 
للمشروعات املُشار إليها، ومن أمثلة ذلك استضافة 
مصر االجتماع الوزارى الذى ضم الدول املشاركة 
فى هذا املشروع يوم 12 ديسمبر 2022، والذى نتج 
عنه التوافق على تعزيز جهود حشد املوارد الالزمة 

إلعداد دراسات الجدوى الخاصة به.
وأض���اف: “أّما املح���ور الثانى فيتضم���ن الحاجة 
لقي���ام ال���دول األفريقي���ة عل���ى املُس���توى الوطنى 
بتحفيز سياسات تش���جيع االستثمار. وقد اتخذت 
مص���ر خطوات إيجابية فى ه���ذا الصدد ومن بينها 
إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وكذا إصدار 
“الرخص���ة الذهبية” للمش���روعات االس���تثمارية، 
وتعزيز ُمحفزات االس���تثمار فى املنطقة االقتصادية 
لقن���اة الس���ويس لتك���ون منص���ة رئيس���ية لجذب 
االس���تثمارات ف���ى املنطق���ة، واالعتم���اد على نهج 

الشراكة بني القطاعني العام والخاص« .

 و تط���رق رئي���س الوزراء إلى املح���ور الثالث الذى 
يركز على أهمية مش���اركة الدول األفريقية لخبراتها 
فيما بينها، قائال: “انخرطت مصر فى تجربة تنموية 
رائ���دة فى مجال البنية التحتي���ة على مدار األعوام 
الثماني���ة املاضية، وبلغت االس���تثمارات فى مجال 
البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دوالر، ولم ُيسهم 
ذلك فقط فى تطوير ش���بكة البني���ة التحتية القائمة، 
وبناء مدن جديدة تعمل على جذب االستثمارات، بل 
أس���هم أيضا فى توفير نح���و 5 ماليني فرصة عمل 

للشباب املصري.«
وتابع: “أودُ فى هذا الس���ياق اإلشارة إلى املشروع 
التنم���وى الضخم الذى ُينفذ بأياٍد مصريٍة وتنزانيٍة، 
وهو مشروع س���د “جوليوس نيريري” فى تنزانيا، 
والذى ُيع���د نموذًجا ُيحتذى ب���ه للتعاون بني الدول 
األفريقي���ة فى املج���ال التنموى، وُيب���رز اإلمكانات 
والخب���رات الت���ى راكمتها الش���ركات املصرية فى 
مجال البنية التحتية، وتقف مصر على أتم استعداد 
ملشاركة كل الخبرات مع الدول األفريقية الشقيقة«.

وأش���ار إلى أن املحور الرابع يتمثل فى وجود دور 
ومس���ئولية على الش���ركاء الدوليني، ومؤسس���ات 
التموي���ل الدولي���ة؛ لس���د الفج���وة التمويلي���ة فى 
مشروعات التنمية املُستدامة، وتخفيف أعباء الديون 
عن الدول األكث���ر تضرًرا، إذ وصلت ُمعدالت ديون 
الدول النامية ملس���تويات خطي���رة جاوزت ال� %250 
م���ن إيراداتها، ويتطلب األمر إجراءات عاجلة، منها 
اس���تمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين ل�تعليق 
الدي���ون، بجانب صياغة آلي���ات لتحويل الديون إلى 

استثمارات.
وأضاف: “وال يفوتنى هنا التأكيد على أهمية تفعيل 
مبادرة حصول القارة األفريقية على مقعد بمجموعة 
العش���رين االقتصادية، ملا س���يمثله ذلك من فرصة 
إليصال صوت الدول األفريقية، وصياغة سياسات 
أكثر اتس���اًقا مع الواقع«  ، فيما أوضح أن املحور 
الخامس يس���لط الضوء على أهمية االس���تفادة من 
“اتفاقي���ة التجارة الحرة القاري���ة” التى دخلت حيز 
النفاذ فى عام 2019 خ���الل ترؤس مصر لالتحاد 
األفريق���ى، إذ أن ثم���ار اتفاقي���ة التج���ارة الح���رة 
األفريقي���ة ال يمك���ن َجْنُيها دون اس���تثمارات كبيرة 
لتحقي���ق الربط القارى ، وُتعلى مصر من أهمية هذا 
املحور فى ضوء رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهميَة أن نأخذ هذه 

املح���اور فى االعتب���ار عند صياغ���ة مقاربة لتعزيز 
جهود التنمية فى قارتن���ا األفريقية، خاصة فى ظل 

الظروف الدولية الراهنة .
عالقات مصرية سنغالية 

وعل���ي هام���ش فعاليات قم���ة داكار  ، اس���تقبل 
الرئيس »ماكى سال«، رئيس جمهورية السنغال،   
الدكت���ور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
عل���ى هامش املش���اركة ف���ي »قم���ة داكار الثانية 
لتمويل البني���ة التحتية«، وذل���ك بحضور الدكتور 
محمد ش���اكر، وزير الكهرباء والطاق���ة املتجددة، 
والدكتور عاصم الجزار، وزير اإلس���كان واملرافق 
واملجتمع���ات العمراني���ة، والفريق كام���ل الوزير، 
وزير النقل، والس���فير خالد عارف، س���فير مصر 
في داكار ،  وحضر من الجانب الس���نغالي، وزيرة 
االقتصاد، ووزير املالية، واملستش���ار الدبلوماسي 

لرئيس الجمهورية. 
 واستهل رئيس السنغال املقابلة بطلب إبالغ تحياته 
الصادقة ألخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس 
الجمهورية، مؤكدًا على عمق العالقات األخوية التي 
تربط مصر والس���نغال ، وقال الرئيس الس���نغالي 
إن مص���ر كان���ت دوم���ًا نموذجًا متمي���زًا ألفريقيا، 
وفي الس���نوات األخي���رة حققت نجاحات واس���عة 
في مجاالت البنية األساس���ية تض���اف إلى جوانب 

تميزها. 
 من جانبه، اس���تعرض  الدكت���ور مصطفى مدبولي   
جوان���ب الطفرة الت���ي حققتها مص���ر في مجاالت 
البنية التحتية، وفي مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية 
بش���قيها التقليدي واملتجدد، وإنشاء وتطوير املوانئ 
والط���رق وش���بكات الس���كك الحديدي���ة والقط���ار 

الكهربائي واملونوريل. 
  و أش���ار مدبول���ي إلى وج���ود مصنعني لتصنيع 
الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر، بما 
فيها الجرارات الكهربائية، وسوف يبدآن في تغطية 
احتياجات السوق املصرية ابتداء من العام القادم، 
كما س���يتم تدريجيًا تصدير إنتاجهما لدول املنطقة 

والدول األفريقية. 
 كم���ا تطرقت املقابلة إل���ى النجاحات التي حققتها 
مصر في إنش���اء املدن الجديدة، وكذا الشراكات 
الناجح���ة مع القط���اع الخاص في مج���ال الطاقة 
املتج���ددة، وأبرزها مش���روع بنب���ان الرائد، الذى 
س���بق للرئيس السنغالي تفقده خالل زيارته ملصر 

في 2019. 
  وف���ي ختام املقابلة، وجه الرئيس “ماكى س���ال” 
الوزراء السنغاليني بالتواصل مع سفير مصر في 
داكار، ملتابعة مقترحات وآليات التعاون مع مصر، 
والقطاع الخاص املصري، في مختلف مشروعات 

البنية التحتية التي يتم تنفيذها في السنغال.
كذلك  حرص الرئيس السنغالي ماكى سال،  على 
تبادل أطراف الحديث مع ممثلي الشركات املصرية  
املش���اركني باملؤتمر ، حيث أشاد الرئيس “سال”، 
فى حض���ور الدكت���ور مصطفى مدبول���ى، رئيس 
مجلس الوزراء، بما تمتلكه الش���ركات املصرية من 
خبرات كبيرة، انعكست على الطفرة التى تشهدها 

مصر فى البنية التحتية. 
 وأكد الرئيس الس���نغالي على دعم بالده لش���ركة 
“الس���ويدى إلكتريك” املصرية، لتنفيذ املشروعات 
التي تم اليوم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، ومنها 
مش���روع إنش���اء املدينة االقتصادية املتخصصة 
»Sandiara«، والت���ي تأتي ضمن املش���روعات 
التي قامت الش���ركة بعرضها على رئيس السنغال 
خالل قمة املناخ بش���رم الش���يخ، وتم اليوم توقيع 

مذكرات تفاهم بشأن البدء فى تنفيذها.
 م���ن جانبه، أك���د رئيس ال���وزراء للرئيس “ماكى 
س���ال” أن الش���ركات املصري���ة س���تقوم بتنفي���ذ 
املشروعات املتفق عليها فى السنغال بأعلى معايير 
الجودة والكفاءة، ومصر لديها شركات متميزة فى 
مختلف مج���االت البنية األساس���ية، وهو ما عقب 
عليه الرئيس “س���ال” باإلعراب عن شكره لحرص 

مصر على تعزيز أواصر التعاون مع السنغال.
تجربة مصر في البنية التحتية 

وضم���ن فعالي���ات املؤتم���ر ،  ش���ارك الدكت���ور 
مصطف���ى مدبول���ى، رئي���س مجلس ال���وزراء فى 
املائدة املستديرة الرئاسية التى ناقشت “ أولويات 
تمويل البنية التحتية ف���ى أفريقيا فى إطار برنامج 
 PIDA PAP 2 تنمي���ة البنية التحتي���ة األفريقية
»،   ورك���ز رئي���س مجلس الوزراء، ف���ى مداخلته، 
على ال���دور الذى قامت به الحكوم���ة املصرية فى 
تش���جيع القطاع الخ���اص لالس���تثمار فى مجال 
البنية التحتية، فى ظل االستثمارات الضخمة التي 
ضختها الدولة املصرية فى هذا القطاع على مدار 

السنوات املاضية.
وفى مس���تهل مداخلت���ه، قال الدكت���ور مصطفى 
مدبولي: اس���محوا لى أن أس���رد لكم مجموعة من 
األرق���ام املهمة التى تعكس كي���ف كان الوضع فى 
مصر قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس 
الجمهوري���ة، مقاليد األمور فى مصر، موضحا أن 
البنية التحتية فى مصر قبل تسُلم الرئيس الُسلطة 

كانت متأخرة لعقود. 
 وأض���اف أنه فيم���ا يتعلق بقط���اع الكهرباء على 
س���بيل املثال، كان إجمالى قدراتنا الكهربائية يبلغ 
28 ألف ميجا وات، فى بلد يستهلك يوميا ما يزيد 
عل���ى 30 ألف ميجا وات، وخالل 8 س���نوات فقط 

زادت هذه القدرات إلى 52 ألف ميجا وات. 
 وتابع : الش���يء املهم فى هذا السياق هو أن هذه 
القدرات املتحققة هى مزيج من الكهرباء التقليدية، 
والكهرباء املنتجة من الطاقة املتجددة، موضحا فى 
هذا اإلطار أن مصر لديه���ا اآلن رابع أكبر محطة 
ف���ى العالم إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمس���ية، 
هى محطة “بنبنان” فى أسوان، والتى تعد شراكة 

كاملة بني القطاعني العام والخاص.

  رئيس الوزراء يشارك علي رأس وفد كبير ويلقي 
كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي 

   مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة نفسها الموجودة .. تقليل نسبة 
التنفيذ التي تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية المشروع مكتمل فيها من 90% إلى 85 % .. و الموافقة على 

تخفيض الفائدة اإلضافية التي تفرض على شركات التطوير العقاري من 2%  إلى %1  

داليا احمد

محمود معروف وائل خطاب

انتعاشة يف القطاع العقاري بعد »احلوافز احلكومية« 

يحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علي التأكيد 
علي سعي الحكومة لحل وإنهاء العقبات التي تواجه قطاعات 
إنتاجية ومهمة عديدة ، وبحس���ب رئيس الوزراء فإن الحكومة 
حريص���ة عل���ى الجلوس م���ع كل الجه���ات اإلنتاجية خاصة 
الصناعية للوقوف على املش���اكل التي يواجهها وتجاوز هذه 

العقبات ألنه القطاع األهم بالنسبة للدولة املصرية.
أض���اف مدبول���ي : “كانت  هن���اك تحديات تواج���ه القطاع 
العقاري في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، فجلسنا مع 
قطاع التطوير العقاري وح���ددوا عددا من املطالب وبناًء على 
التنسيق مع وزير اإلسكان أصدرنا قرارات مهمة لدعم قطاع 
التطوير العقارى وأهمها مد املمد الزمنية للمشروعات بنسبة 
20 % للمدة املوجودة وترحيل األقس���اط املستحقة لنفس املدد 

لتقليل الضغط الواقع عليهم.
 وتاب���ع  أن���ه بالتنس���يق مع وزير اإلس���كان ومجل���س هيئة 
املجتمع���ات العمرانية الجديدة تم إص���دار عدة قرارات مهمة 
لدع���م قطاع التطوي���ر العقاري، أهمها ثالثة ق���رارات، وهي: 
م���د املدد الزمنية ملش���روعات التطوير العقاري بنس���بة %20 
من املدة نفس���ها املوج���ودة؛ بمعنى أن لو هن���اك مدة خمس 
سنوات أقساط نعطي له سنة إضافية فوق السنة، ويتم ترحيل 
األقس���اط املستحقة على املطور لنفس املدد، مما يقلل الضغط 
الواقع عليه���م، إذا حدث تأخير نتيجة للظروف االس���تثنائية 
ف���ي أعمال التنفيذ؛ وبالتالي نعطي لهم 20% من املدد الزمنية 

اإلجمالي التي كانت مقررة ملشروعاتهم.
وأوضح أن القرار اآلخ���ر كان مطلبًا من املطورين العقاريني؛ 
وه���و أن الحكومة كانت تعتبر املش���روع مكتماًل عندما تصل 
نس���بة تنفيذه 90%، ويتم الس���ماح له في ال����10% املتبقية أن 
ينفذها املطور ب���دون مدة زمنية محددة، إال أنه تقرر تخفيض 
النس���بة إلى 85% بداًل من 90%؛ وبالتالي إعطاء املطور فرصة 
الستكمال املش���روع بالظروف املناسبة له.. الفتًا إلى أنه كان 
هن���اك طلب من املطورين وتمت املوافقة عليه، حيث كانت هناك 
فائ���دة ُتفرض م���ن وزارة املالية تس���اوي 2% إضافية، وافق 
مجلس هيئ���ة املجتمعات العمرانية ووزير املالية على تخفيض 

النسبة من 2% إلى %1.
ون���وه مدبولي ب���أن القرارات مهم���ة جدًا ألنه���ا تدعم قطاع 
التطوير العقاري، مش���ددًا على أن القطاع العقاري مهم جدًا 
ف���ي االقتصاد املص���ري ملواجهة الظروف االس���تثنائية التي 

نواجهها .
 الق���رارات الحكومي���ة قوبل���ت بترحيب واس���ع في أوس���اط 
القطاع العقاري ، و أش���اد خبراء    بالتيس���يرات التي وافق 
مجلس الوزراء على منحها لش���ركات التطوير العقاري، التي 
تمكن القطاع من مواجه���ة الظروف الراهنة، كما تحافظ على 
اس���تقرار عمل الس���وق العقاري الذي يعد أح���د القطاعات 

املؤثرة في االقتصاد املصري.
وق���ال طارق ش���كري، وكيل لجنة اإلس���كان بمجلس النواب، 
ورئيس غرف���ة التطوير العقاري باتح���اد الصناعات املصرية 
ورئيس شعبة االس���تثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ، 
في بيان  إن الغرفة والش���عبة تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم 
السوق العقاري، وتم االستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل 
م���ن هذه املطالب، الفتًا إلى اس���تكمال غرفة التطوير العقاري 
الجتماعاته���ا مع املطوري���ن وتمثيل باقي املطال���ب للوصول 

ألفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.
وتابع ش���كري، أن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية 
على اس���تمرار عملها في التطوير والتنمية ودعم خطط الدولة 
ف���ي تنفيذ تنمية عمرانية ش���املة، كما أنها تعك���س اهتمامًا 
حكومي���ًا قويًا به���ذا القط���اع الضخم املؤثر ف���ي االقتصاد 

املصري.
وأوض���ح، أن هذه التيس���يرات تضمن���ت مد املهل���ة الزمنية 
ملش���روعات التطوير العقاري بنس���بة 20%، كما سيتم ترحيل 
األقساط بنفس املدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على املطورين 
العقاري���ني، باإلضافة إلى ترك مهل���ة للمطور الذي انتهى من 
تنفي���ذ 85% من مش���روعه لتنفيذ ال����%15 الباقية دون جدول 
زمني محدد حسب ظروف القائم على املشروع؛ وهو ما يمكن 
املطور من تعويض الخس���ائر التي حدثت في املراحل األولى 

من املشروع.
وأضاف ش���كري: “كما وافق مجلس ال���وزراء على تخفيض 
الفائ���دة اإلضافي���ة التي كان���ت تفرضه���ا وزارة املالية على 
املطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيس���يرات تس���اهم في 
تقلي���ل الضغط الواقع على الش���ركات العقاري���ة ويمكنها من 
إعادة النظر ف���ي خططها االس���تثمارية وأوضاعها الداخلية 
ب���دون ضغوط مالي���ة؛ وهو م���ا يحافظ على اس���تمرار عمل 

الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل« .
وأشار إلى أن استجابة الحكومة لهذه املطالب تؤكد حرصها 
على استقرار عمل السوق العقاري ودعم الشركات العقارية، 
وتعكس تفهمًا كاماًل ألوضاع القطاع والظروف التي يمر بها، 
كما أنها أحد عناصر جذب االس���تثمارات األجنبية للس���وق 
العق���اري املصري، فمهما كان حجم التحديات املفروضة فإن 
الحكومة مس���تمرة في دعمها للقط���اع، وخاصة مع ما يمثله 
م���ن أهمية لالقتص���اد املصري، فهو يس���اهم بنحو 20% في 
الناتج اإلجمالي املحلي، ويس���اهم ف���ي توفير نحو 5 ماليني 

فرصة عمل.
وأكد أن غرفة التطوير العقاري مس���تمرة في متابعة أوضاع 
الش���ركات العقارية والوقوف أواًل بأول على تطورات القطاع، 
وذلك من خالل االجتماع املس���تمر مع أعضاء غرفة التطوير 
العقاري وش���عبة االس���تثمار وممثل���ي الش���ركات العقارية 
للتعرف على ظروف الس���وق وقدرة الش���ركات على التعامل 
مع هذه التحديات، الفتًا إلى أن تفهم الحكومة لوضع الس���وق 
العقاري وطبيعة عمله عنصر أساسي للموافقة على منح هذه 

التيسيرات.
ون���وه إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة 
في تنفي���ذ خطة التنمية العمرانية الش���املة في مختلف املدن 
الجديدة، وبفضل الدعم الحكومي فإن الش���ركات تستمر في 
أداء ه���ذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على اس���تمرار 
معدالت التنمية والنمو االقتصادي بالس���وق املحلي، مش���يرًا 
إل���ى أنه رغم التحدي���ات التي يواجهها الس���وق العقاري إال 
أن هذه التحديات قد تضم فرصًا اس���تثمارية قوية للشركات 

الجادة التي لديها خبرة قوية ومالءة مالية.

نظم مش���روع قوى عاملة مصر، املمول من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولي���ة »USAID«، بالتعاون 
م���ع وزارة التضام���ن االجتماع���ي مجموع���ة من 
ورش العمل لتنمية س���وق العم���ل، في إطار برامج 
دع���م القط���اع الخاص والت���ي تهدف إل���ى تعزيز 
مش���اركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة 
في مصر، وبمش���اركة جمعية مستثمري بورسعيد 
ومؤسس���ة أغاخ���ان وش���ركات القط���اع الخاص 
بدمياط وبورس���عيد، خ���الل الفترة م���ن 28 يناير 
2023 وتستمر حتى 5 فبراير الجاري، بمحافظات 
»دمي���اط، وبورس���عيد، واإلس���ماعيلية، واملنوفية، 

والبحر األحمر«.
وعقدت ورشة عمل لبناء قدرات أعضاء فريق وحدات 
برنام���ج »ابدأ رحلتك«؛ لتقدي���م خدمات التوظيف 
ورف���ع كف���اءة العمالة الحالي���ة والباحثني عن عمل 
بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي وبمشاركة 
جمعية مستثمري بورسعيد ومؤسسة »أغاخان«، 
حيث يستهدف البرنامج تدريب الوحدات الخاصة 
بوزارة التضامن االجتماعي بمحافظات بورسعيد، 
بالتع���اون م���ع جمعي���ة مس���تثمري بورس���عيد، 
ودمياط، واإلس���ماعيلية، واملنوفية، والبحر األحمر، 
ومؤسس���تي أغاخان وأم حبيبة بمحافظة أس���وان 
على مهارات أنش���طة البرنامج ومهارات التواصل 

والعرض وتدريب املدربني.
وب���دوره، أكد حس���ام عب���د الغفار، وكي���ل وزارة 
التضام���ن االجتماعي بدمياط، ف���ي تصريحات له 
خالل الورش���ة، أهمية تلك املب���ادرات ودورها في 
التمك���ني االقتصادي للش���باب بمختل���ف الفئات، 

مش���يًرا إلى ضرورة تكاتف األجهزة الحكومية مع 
القطاع الخاص ملساعدة الشباب في الحصول على 
املهارات املطلوبة لس���وق العمل وإلحاقهم بوظائف 
الئقة مناسبة لهم، وس���د فجوة الطلب على العمالة 
املؤهل���ة من ش���ركات القط���اع الخ���اص بمختلف 

القطاعات االقتصادية.
وأش���اد بخصوصية محافظة دمي���اط فيما يخص 
بآليات سوق العمل؛ نظًرا لطبيعة املحافظة كإحدى 
أهم املحافظات فيما يخص إنتاج األثاث الخشبي.

وم���ن جهت���ه، أكد الدكت���ور محمد س���امي، مدير 
مك���ون التدريب والتوظي���ف ببرنامج فرصة بوزارة 
التضام���ن االجتماع���ي، واملس���ؤول عن تنس���يق 
التعاون بني الوزارة واملش���روع، اختيار املحافظات 
املس���تهدفة في البرنامج بعناي���ة للتأكد من فاعلية 

األنشطة وللحصول على نتائج مرضية.
وأش���اد محمد س���امي، باملجهودات الت���ي بذلها 
مش���روع تطوير الق���وى العاملة وتعزي���ز املهارات 
»املش���روع الس���ابق من الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولي���ة« مع ال���وزارة واالس���تمرارية التي حدثت 
بع���د انتهاء املش���روع، ويأتي اآلن مش���روع قوى 
عامل���ة مصر ليبني عل���ى ما تم إنجازه ويتوس���ع 
ف���ي املحافظات املس���تهدفة، ويأت���ي دور جمعيات 
رجال األعمال واملس���تثمرين في التنسيق واملتابعة 
والحص���ول عل���ى بيان���ات االحتياج���ات الخاصة 
بالعمال���ة واملهارات املطلوبة، والعم���ل على تلبيتها 

بالتعاون مع الشركاء واملشروع.

التضامن تنظم ورش عمل لتنمية سوق العمل 
ودعم برامج القطاع اخلاص

محمد عالء

مصر تسجل حضورا قويا يف قمة »متويل البنية التحتية بأفريقيا« بداكار 

من هنا وهناكمن هنا وهناكمن هنا وهناك

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680
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رمكو إلنشاء القرى تقرر
 إعداد دراسة لتقييم 

استثماراتها يف الشركات التابعة

قررت ش���ركة رمكو إلنش���اء القرى السياحية، تعيني مستشار 
مالي مستقل، إلعداد دراس���ة لتقييم استثمارات شركة رمكو 
في ش���ركاتها التابعة، موضحة أنه تقرر تكليف ش���ركة فينبي 

لالستشارات املالية عن األوراق املالية إلعداد الدراسة.

يش���ار إلى أن رمكو إلنش���اء القرى السياحية، حققت خسائر 
بلغ���ت 47.14 مليون جنيه خالل الفت���رة من يناير حتى نهاية 
سبتمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 388.91 مليون جنيه في 
الفترة املقارنة من 2021، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.

وافق���ت الجمعية العامة غير العادية لش���ركة 
الدلتا للتأمني، على زيادة رأس املال املرخص 
ب���ه من 500 ملي���ون جنيه، إل���ى 800 مليون 

جنيه.
وأضافت الش���ركة، في بي���ان للبورصة، أن 
العمومية صدقت كذلك على زيادة رأس املال 
املص���در واملدفوع م���ن 350 مليون جنيه إلى 
400 ملي���ون جنيه، بزي���ادة 50 مليون جنيه 
مقس���مة عل���ى 12.5 ليون س���هم كتوزيعات 

أسهم مجانية.
كما اعتمدت العمومية تعديل املادتني 6-7 من 
النظام األساس���ي، وتعديل امل���ادة 21 لزيادة 
الحد األقصى ألعضاء مجلس اإلدارة ليصبح 

12 عضوًا بداًل من 11.
يش���ار إلى أن الدلتا للتأمني، سجلت صافي 
ربح بلغ 133.98 ملي���ون جنيه خالل الفترة 
من يوليو حتى نهاية س���بتمبر 2022، مقابل 
أرب���اح بقيمة 78.79 مليون جنيه خالل نفس 
الفترة من العام املالي املاضي، مع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.
ونما إجمالي إيرادات الش���ركة خالل الثالثة 
أشهر ليس���جل 171.56 مليون جنيه بنهاية 
س���بتمبر، مقابل 95.84 ملي���ون جنيه خالل 

نفس الفترة من العام املالي املاضي. 

وافق���ت الهيئة العامة للرقاب���ة املالية، على 
مد مهلة عرض الش���راء املقدم من ش���ركة 
األصب���اغ الوطني���ة القابض���ة املح���دودة 
لالس���تحواذ على أس���هم ش���ركة البويات 

والصناعات الكيماوية - باكني.
وقال���ت الرقاب���ة املالية، إنه تق���رر مد مهلة 
العرض إل���ى 60 يوًما عمل أخرى تبدأ من 
تاريخ انتهاء املدة األولى، ويتضمن العرض 
نية األصباغ الوطية االستحواذ على كامل 
أسهم باكيني، والبدء في إجراءات الفحص 

النافي للجهالة.

والصناع���ات  البوي���ات  أن  إل���ى  يش���ار 
الكيماوية - باكني، سجلت صافي ربح بلغ 
8.28 ملي���ون جنيه من���ذ بداية يوليو حتى 
نهاية س���بتمبر 2022، مقابل 1.58 مليون 
جنيه أرباحًا خالل الفترة نفسها من العام 

املالي املاضي.
وارتفعت مبيعات الش���ركة خ���الل الثالثة 
أش���هر األولى م���ن العام الج���اري لتصل 
إلى 325.25 مليون جنيه بنهاية س���بتمبر 
املاضي، مقابل 213.07 مليون جنيه خالل 

الفترة نفسها من العام املالي املاضي.

تترقب أس���واق امل���ال  واألعم���ال  اإلعالن عن  
التفاصيل الكاملة لطرح 20 ش���ركة حكومية في 
البورص���ة املصرية ، حيث أك���د رئيس الوزراء 
الدكت���ور مصطفي مدبولي أنه س���يتم األربعاء 

املقبل اإلعالن عن تلك التفاصيل .
وق���ال رئي���س ال���وزراء ف���ي مؤتم���ر صحفي 
امللف���ات  بع���ض  الس���تعراض   خصص���ه  
االقتصادي���ة إن       هناك اجتماعات تتم على 
مدار اليوم بخصوص “ الطروحات “ بالتنسيق 
مع الجهات املعنية، كما س���يتم عقد اجتماعات 
أخ���رى خالل األيام القليل���ة القادمة  بحضور 
الوزراء املعنيني والبنك املركزي، وذلك لإلعالن 
عن الخطة التفصيلية بالكامل للطروحات عقب 

اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتي س���تكون 
على م���دار عام كام���ل تطرح فيه الش���ركات، 
موضحًا أن عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 
شركة وعلى األغلب ستكون أكثر من هذا الرقم، 
وسوف تكون هذه الشركات تطرح كطرح أولي، 
أي ألول مرة تطرح؛ لتوس���يع قاعدة مش���اركة 
املواطنني ف���ي ملكية هذه املؤسس���ات العامة، 
وأيض���ًا للطرح ملس���تثمرين رئيس���يني، بحيث 
يتم دخوله���م؛ بغرض إعادة هيكلة الش���ركات 
والتوس���ع في خط���وط إنتاج جدي���دة ومن ثم 
زي���ادة في رأس املال، ك���ون الهدف من الطرح 
للمستثمر االس���تراتيجي هو زيادة رأس املال 

الخاص بالشركة القائمة.

أكد رامي الدكاني رئيس البورصة املصرية، إن 
تنفيذ الدولة محاور أجندة اإلصالح االقتصادي 
س���اهم في تعزيز ثقة مجتمع االس���تثمار، األمر 
ال���ذي انعكس على حركة س���وق امل���ال وتعزيز 
مستويات الس���يولة التي تس���اعد على تخفيف 
معدالت املخاطر ألطراف الس���وق بصورة عامة 
من املؤسس���ات املالية واألف���راد، وظهر ذلك في 
زي���ادة معدل دوران الس���يولة داخ���ل البورصة 
املصرية تخطى ال�150% خالل عام 2022، وهو 

املعدل األعلى بني أسواق املنطقة. 
 أضاف “الدكاني”، خالل مش���اركته بفعاليات 
الس���نوي  املؤتم���ر  م���ن  الس���ابعة  النس���خة 
للمس���تثمرين بمنطقة الش���رق األوسط وشمال 
أفريقيا، -   أن التنوع القطاعي هو أحد املميزات 
التنافسية لسوق األوراق املالية املصري، ويوفر 

تحوط أعلى ضد تقلبات أسعار السلع األساسية 
مث���ل النفط مقارنة بأس���واق املنطقة، إلى جانب 
تنافس���ية عوائد االستثمار التي تحققها األوراق 
املالية املتداولة بالبورصة املصرية للمستثمرين.

 وأش���ار إل���ى أن مكونات مؤش���ر البورصة 
الرئيس���ي EGX30 تتس���م بمتوس���ط جيد 
ملعدالت الربحي���ة على جميع األصعدة ومنها 
 Dividend Yield معدل عوائد االرب���اح
الذي بل���غ نحو %4 وهو ثان���ي أعلى معدل 
بني مؤش���رات أس���واق املنطق���ة، مضيًفا أنه 
في ظ���ل التحدي���ات املتع���ددة الت���ي تواجه 
االقتصاد العاملي مازالت البورصة املصرية، 
لديه���ا من املقومات الجيدة لتوفير بيئة تداول 
تناسب املس���تثمرين من املؤسسات واالفراد 

لالستمرار في تحقيق عوائد إيجابية.

مساهمو الدلتا للتأمني يقرون زيادة رأس املال 
إلى 400 مليون جنيه

الرقابة املالية تقرر مد مهلة عرض »األصباغ 
الوطنية« لالستحواذ على »باكني«

  »الطروحات » تنتظر االنطالق الرسمي 

  رئيس الوزراء : عدد الشركات التي ستطرحها الدولة لن 
يقل عن 20 شركة » طرح أولى« وإعالن التفاصيل األربعاء 

رئيس البورصة يستعرض نوعية املنتجات املنتظر  
تقدميها خالل الفترة املقبلة 

البورصة تعدل قوائم األوراق املالية املسموح مبزاولة
 األنشطة املتخصصة عليها اعتباًرا من اليوم  

قررت البورصة املصرية، مد فترة 
السماح بالتحرك السعري يومًيا على 
أسهم شركة زهراء املعادي لالستثمار 
والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعوًدا 

وهبوًطا، وبدون حد إيقاف مؤقت 
خالل الجلسة، حتى نهاية شهر 

فبراير الجاري، ويعاد العرض على 
اللجنة املختصة بالبورصة.

وأوضحت البورصة، أن القرار جاء 
في ضوء وضع تدابير مؤقتة للحد 

من املخاطر التي قد يتعرض لها 
املتعاملون على أسهم ارتفعت فيها 
النسبة بني قيمة تعامالت الشراء 

بالهامش منسوبة لقيمة رأس املال 
السوقي وإلى قيمة األسهم حرة 

التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة 
في املخاطر املرتبطة بالتعامل عليها، 

الفتة إلى أن الورقة املالية متاح عليها 
التعامل باألنشطة املتخصصة طبقًا 

للقائمة املدرجة بها.

صدور حكم قضائي بتغريم عضوين 
بمجلس إدارة دايس للمالبس مليون 

جنيه لكل منهما

»لحماية المتعاملين«.. البورصة 
تصدر قرارًا بشأن تحركات 

سهم زهراء المعادي

البورصة تنفي إصدار 
تصريحات جديدة بشأن برنامج 

الطروحات الحكومية

راية القابضة تعلن فشل 
صفقة بيع حصة من أسطول 

للنقل البري إلى »باراديم 
لوجيستكس«

قالت شركة دايس للمالبس الجاهزة، 
إنه صدر حكًما قضائًيا بتغريم ناجي 

سمير توما وماجد سمير توما أعضاء 
بمجلس اإلدارة، نحو مليون جنيه لكل 
منهما، موضحة أنه جاري الطعن على 

الحكم الصادر ضدهما.
ُيشار إلى أن دايس للمالبس الجاهزة، 
سجلت صافي ربح بلغ 10.08 مليون 

جنيه خالل الفترة من يناير حتى 
نهاية مارس املاضي، مقابل أرباح 

بقيمة 4.06 مليون جنيه خالل الربع 
األول من 2021، مع األخذ في االعتبار 

حقوق األقلية.
وبلغت أرباح حقوق مساهمي الشركة 

األم خالل الفترة نحو 9.56 مليون 
جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون 

جنيه خالل الربع األول من العام 
املاضي.

أ ش أ
نفت إدارة البورصة املصرية، إصدار 

تصريحات جديدة حول تفاصيل 
برنامج الطروحات الحكومية، 

مؤكدة أن الحديث الخاص بهذا 
امللف هو من اختصاصات اللجنة 

الحكومية برئاسة الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيس، مجلس الوزراء، وهي 

اللجنة الوحيدة املعنية بإدارة ملف 
الطروحات وتوسيع قاعدة امللكية 

للشركات الحكومية والعامة واإلدالء 
بأية تصريحات في هذا اإلطار.

وكانت عدد من املنصات الصحفية 
واإلعالمية قد أعادت نشر أخبار 
قديمة نقاًل عن رئيس البورصة 

وتم اجتزاؤها خارج السياق، وذلك 
بخصوص قائمة بأسماء الشركات 
املزمع طرح أسهمها ضمن برنامج 

الطروحات الحكومية، وكانت 
تصريحات إدارة البورصة في حينها 

حول استعراض حالة الشركات 
املؤهلة للقيد والطرح في سوق 

األوراق املالية.

قالت شركة راية القابضة 
لالستثمارات املالية، إن صفقة بيع 
حصة تبلغ 62.3% من أسهم شركة 

أسطول للنقل البري تابعة إلى شركة 
باراديم لوجيستكس املحدودة، فشل 

إتمامها.
وأوضحت الشركة، في بيان 
للبورصة، أن شركة باراديم 

لوجيستكس املحدودة، لم تلتزم 
بالشروط الواجب اتباعها بعقد 

بيع األسهم املبرم مع راية القابضة، 
الفًتا أن باراديم لم تسدد إجمالي 

قيمة الصفقة قبل انتهاء املدة 
املمنوحة للتنفيذ املتفق عليها بني 

الطرفني، ولذلك املفاوضات الجارية 
بني الطرفني إلتمام الصفقة انتهت، 
ورفضت إدراة راية مد املهلة أكثر 

من ذلك.

داليا احمد

ق���ررت إدارة البورصة تعديل قوائم األوراق 
املالية املسموح بمزاولة األنشطة املتخصصة 
عليها، اعتباًرا م���ن  اليوم األحد ، في إطار 
املراجع���ة الدوري���ة الت���ي تقوم به���ا إدارة 
البورصة في ض���وء اعتماد الهيئ���ة العامة 
للرقابة املالية ملعايير األوراق املالية املسموح 
بمزاولة األنش���طة املتخصص���ة عليها، مثل 
)التداول في ذات الجلس���ة- ش���راء األوراق 
املالي���ة بالهامش- اقت���راض األوراق املالية 

بغرض البيع(.
ووفقا لقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة، 
بأرقام 618 لسنة 2020 و620 لسنة 2020 
و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020؛ تقرر 
تعديل قوائم األوراق املالية املسموح بمزاولة 
األنش���طة املتخصصة عليه���ا، اعتبارًا من 

اليوم املوافق 5 فبراير 2023.
1- القائمة األولى )أ(: تتكون من 128 ورقة 
مالي���ة، وه���ى القائمة التي يس���مح بمزاولة 
الت���داول في ذات الجلس���ة عليه���ا، وكذلك 
التعام���ل عليها بالهام���ش وقبولها كضمان 
حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون 

هي السوق النشط
الورقة املالية

)مجموعة عامر القابضة )عامر جروب(
A.T.LEASE التوفي���ق للتأجير التمويلي 

-أية.تي.ليس
Raya Contact Center راية لخدمات 

مراكز االتصاالت
 Taaleem Management Services

تعليم لخدمات اإلدارة
ابن سينا فارما

ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية
اجواء للصناعات الغذائية- مصر
اراب للتنمية واالستثمار العقاري

ارابيا انفستمنتس هولدنج
اسباير كابيتال القابضة لالستثمارات املالية

اسيك للتعدين- اسكوم
اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية

االستثمار العقاري العربي- اليكو
االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

االسكندرية للزيوت املعدنية
االسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس(

االس���ماعيلية الوطنية للصناع���ات الغذائية 
)فوديكو(

االسماعيلية مصر للدواجن
االهلي للتنمية واالستثمار

البنك التجاري الدولي )مصر(
البنك املصري لتنمية الصادرات

البويات والصناعات الكيماوية- باكني
التعمير واالستشارات الهندسية

الجيزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى
الحديد والصلب للمناجم واملحاجر

الخدمات املالحية والبترولية- ماريديف
الدلتا للسكر

الدولية لألسمدة والكيماويات
الدوليه للمحاصيل الزراعيه

الس���ادس من اكتوبر للتنميه واالس���تثمار- 
سوديك

السويدى اليكتريك
الشرقية- ايسترن كومباني

الشرقية الوطنية لالمن الغذائي
الشمس لالسكان والتعمير

الصعي���د العام���ة للمق���اوالت واالس���تثمار 
SCCD العقاري

الصناعات الغذائية العربية-دومتى
الصناعات الكيماوية املصرية- كيما

الصناع���ات الهندس���ية املعمارية لالنش���اء 
والتعمير- ايكون

العاش���ر من رمضان للصناع���ات الدوائية 
واملستحضرات تشخيصية-راميدا

العبوات الطبية
العبور لالستثمار العقارى

العربية لحليج األقطان
العربية لالسمنت

العربية للخزف- سيراميكا ريماس
العربية للصناعات الهندسية

العربية للمحابس
العربية ملنتجات األلبان»آراب ديرى- باندا«

العز للسيراميك والبورسلني- الجوهره
الغربية االسالمية للتنمية العمرانية

القابضة املصرية الكويتية
القابضة املصرية الكويتية بالجنية

القاهرة لالسكان والتعمير
القاهرة للدواجن

القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه
القلعة لالستثمارات املالية
القناة للتوكيالت املالحية

الكابالت الكهربائية املصرية
املالية والصناعية املصرية
املتحدة لالسكان والتعمير

املجموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
املجموعه املاليه هيرمس القابضه
املشروعات الصناعية والهندسية

املصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو
املصرية لخدمات النقل )ايجيترانس(

املصرية لالتصاالت
املصرية للدواجن

املصرية لنظم التعليم الحديثة
املصريه ملدينة االنتاج االعالمى

املطورون العرب القابضة
امللتقي العربي لالستثمارات

املنصورة للدواجن
النساجون الشرقيون للسجاد

النصر للمالبس واملنسوجات- كابو
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العاملية

اودن لالستثمارات املالية
اوراسكوم املالية القابضة

اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
اوراسكوم لالستثمار القابضه

اوراسكوم للتنمية مصر
أي فاينانس لالستثمارات املالية والرقمية

ايديتا للصناعات الغذائية
إعمار مصر للتنمية

M.Bأم بي للهندسة
بالم هيلز للتعمير

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
برايم القابضة لالستثمارات املالية

بلتون املالية القابضة
بنك البركة مصر

بنك التعمير واالسكان
بنك فيصل االسالمي املصرية بالجنية

بنك فيصل االسالمي املصري- بالدوالر
بنك قطر الوطني االهلي

بنك كريدي اجريكول مصر
بى انفستمنتس القابضه
جدوى للتنمية الصناعية

جالكسو سميثكالين
جهينة للصناعات الغذائية

جى بى اوتو
حديد عز

راية القابضة لألستثمارات املالية
ريكاب لالستثمارات املالية

سبيد ميديكال
س���ى أي كابيت���ال القابضة لالس���تثمارات 

املالية
سيدى كرير للبتروكيماويات- سيدبك

شارم دريمز لالستثمار السياحى
شركة النصر لألعمال املدنية

شركة مستشفي كليوباترا
ش���مال الصعيد للتنمية واالنت���اج الزراعى 

)نيوداب(
عبور الند للصناعات الغذائية

غاز مصر
ف���وري لتكنولوجي���ا البن���وك واملدفوع���ات 

االلكترونية
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

ليسيكو مصر
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو 

كابيتال
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

مدينة نصر لالسكان والتعمير
مصر الجديدة لالسكان والتعمير

مصر الوطنية للصلب- عتاقة
مصر إلنتاج األسمدة- موبكو

مصر لصناعة الكيماويات
مصر لالسمنت- قنا

مصر لاللومنيوم
مصر للفنادق

مصرف أبوظبي األسالمي- مصر
مينا لالستثمار السياحي والعقاري

نه���ر الخير للتنمي���ة واألس���تثمار الزراعى 
والخدمات البيئية

يونيفرس���ال لصناعة مواد التعبئة والتغليف 
والورق- يونيباك

املصريني لالسكان والتنمية والتعمير
2-القائمة الثاني���ة )ب(: تتكون من عدد 40 
ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة 

الت���داول ف���ي ذات الجلس���ة عليها 
بالهامش  عليها  التعام���ل  وكذلك 
وقبوله���ا كضمان حتى نس���بة 

80% من قيمتها السوقية.

الورقة املالية
اصول E.S.B. للوس���اطة في 

االوراق املالية
الجديدة  االسماعيلية 
والتنمي���ة  للتطوي���ر 
-ش���ركة  نية ا لعمر ا

منقسمة

االلومنيوم العربية
االولي لالستثمار والتنمية العقارية

البنك املصري الخليجي
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
الزيوت املستخلصة ومنتجاتها

العاملية لالستثمار والتنمية
العام���ة الس���تصالح االراض���ي والتنمي���ة 

والتعمير
العامة للصوامع والتخزين

العربية لالدوية والصناعات الكيماوية
القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية

القاهرة للزيوت والصابون
املصريني لالستثمار والتنمية العمرانية

النعيم القابضة لالستثمارات
النيل لالدوية والصناعات الكيماوية- النيل

تنمية لالستثمار العقاري
جراند انفس���تمنت القابضة لالس���تثمارات 

املالية
جولدن تكس لالصواف
دلتا للطباعة والتغليف

البالس���تيك  لتصني���ع  العاملي���ه  روبك���س 
واالكريلك

سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية
سماد مصر )ايجيفرت(

مرس���يليا املصري���ة الخليجية لالس���تثمار 
العقارى

مصر بنى سويف لالسمنت
مطاحن مصر الوسطي

مطاحن ومخابز االسكندرية
مطاحن ومخابز شمال القاهرة

ممفيس لالدوية والصناعات الكيماوية
وادي كوم امبو الستصالح االراضي

وثائق استثمار شركة صناديق املؤشرات
الشركة العربية الدارة وتطوير االصول

العامة لصناعة الورق- راكتا
العامة ملنتجات الخزف والصيني
العربية املتحدة للشحن والتفريغ

املصرية للمنتجعات السياحية
بى أي جى للتجارة واالستثمار

جنوب الوادى لالسمنت
دايس للمالبس الجاهزة

زهراء املعادي لالستثمار والتعمير
3-القائمة الثالثة )أخرى(: يدرج بها األوراق 
املالي���ة املقيدة التي ال تتواف���ر فيها املعايير 
الكمية والنوعية ل���إلدراج بأى من القائمتني 

)أ( أو )ب(.
الورقة املالية

EAC املصري���ة العربي���ة )ثم���ار( لتداول 
االوراق املالية والسندات

إسمنت سيناء
أكتوبر فارما

أكرومصر للشدات والسقاالت املعدنية
الطبي���ة  للخدم���ات  الصيدل���ي  االتح���اد 

واالستثمار
اإلسكندرية لألدوية والصناعات الكيماوية

اإلس���كندرية للخدمات الطبية- املركز الطبى 
الجديد- اإلسكندرية

اإلسكندرية الوطنية لالستثمارات املالية
الحفر الوطنية
الدلتا للتأمني

الدولية للتأجير التمويلي )إنكوليس(
السعودية املصرية لالستثمار والتمويل

السعودية املصرية لالستثمار والتمويل $
الشرق األوسط لصناعة الزجاج

واملنش���أت  للفن���ادق  بيرامي���دز  الش���مس 
السياحية

الصخور العربية للصناعات البالستيكية
العربية الستصالح االراضي

العرفة لالستثمارات واالستشارات
العز الدخيلة للصلب- اإلسكندرية
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

الفنار للمقاوالت العمومية واإلنش���اءات 
والتجارة واالستيراد

القاه���رة الوطنية لالس���تثمار واألوراق 
املالية

للخدم���ات  القاه���رة 
التعليمية

القلعة لالس���تثمارات 
املالية- اسهم ممتازة

ت  عا د ملس���تو ا
املصرية العامة

املصرية الكويتية لالستثمار والتجارة
املصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(

املهندس للتأمني
الوطنية لإلسكان للنقابات املهنية

انتجريتيد دياجنوس���تكس هولدينجز بي ال 
سي

انترناش���يونال بزنيس كوربوريشن للتجارة 
والتوكيالت التجارية

بنك الش���ركة املصرفي���ة العربي���ة الدولية- 
شركة مساهمة مصرية

بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
بي أي دي- البدر لالستثمار والتنمية

الس���ياحية-  والق���رى  للفن���ادق  بيرامي���زا 
بيراميزا

دلتا لالنشاء والتعمير
دمياط لتداول الحاويات البضائع

ركاز القابضة لالستثمارات املالية
عبر املحيطات للسياحه

فاروتك ألنظمة التحكم واالتصاالت
فرتيكا للصناعة والتجارة

فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
قناة السويس لتوطني التكنولوجيا

كونتكت املالية القابضة
لوتس للتنمية واالستثمار الزراعى

مستشفى النزهه الدولي
مصر لألسواق الحرة

مصر للزيوت والصابون
مطاحن شرق الدلتا
مطاحن مصر العليا

مطاحن وسط وغرب الدلتا
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية

وثائق ش���ركة صندوق اس���تثمار املصريني 
لالستثمار العقاري

وثائق صندوق استثمار أودن لالستثمار في 
األسهم املصرية

يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
سيتي تريد لتداول األوراق املالية

سكاي اليت للتنميه السياحيه
نيو كاسل لإلستثمار الرياضي

بنك القاهرة
املصرية لتطوير صناعة البناء )ليفت سالب 

مصر (
املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات

4- قائم���ة األوراق املالي���ة املس���موح عليها 
إج���راء تعام���الت اقت���راض األوراق املالية 
بغرض البي���ع: وتتكون م���ن 70 ورقة مالية 
وفقا للمعايير الكمي���ة التالية، وذلك مع عدم 
اإلخالل باملعايير النوعي���ة الختيار األوراق 
املالية املسموح بمزاولة األنشطة املتخصصة 

عليها.
الورقة املالية

مجموعة عامر القابضة )عامر جروب(
 Taaleem Management Services

تعليم لخدمات اإلدارة
ابن سينا فارما

أبوقير لألسمدة والصناعات الكيماوية
أرابيا انفستمنتس هولدنج

اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
اإلسكندرية للزيوت املعدنية

اإلسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس(
البنك التجاري الدولي )مصر(

البنك املصري لتنمية الصادرات
الحديد والصلب للمناجم واملحاجر

الخدمات املالحية والبترولية- ماريديف
الس���ادس من أكتوبر للتنمية واالس���تثمار- 

سوديك
السويدى اليكتريك

الشرقية- ايسترن كومباني
الصعي���د العام���ة للمق���اوالت واالس���تثمار 

SCCD العقاري
الصناعات الكيماوية املصرية- كيما

العاش���ر من رمضان للصناع���ات الدوائية 
واملستحضرات تشخيصية-راميدا

العربية لالسمنت
العربية للخزف- سيراميكا ريماس

القابضة املصرية الكويتية
القابضة املصرية الكويتية بالجنية

القاهرة لإلسكان والتعمير
القاهرة للدواجن

القاهره لالستثمار والتنمية العقارية
القلعة لالستثمارات املالية

الكابالت الكهربائية املصرية
املجموعه املالية هيرمس القابضة
املشروعات الصناعية والهندسية

املصرية لالتصاالت
املطورون العرب القابضة

املنصورة للدواجن
النساجون الشرقيون للسجاد

النصر للمالبس واملنسوجات- كابو
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العاملية

أوراسكوم املالية القابضة
أوراسكوم لالستثمار القابضة

أوراسكوم للتنمية مصر
إي فاينانس لالستثمارات املالية والرقمية

ايديتا للصناعات الغذائية
إعمار مصر للتنمية

تراجع املؤش���ر الرئيسى للبورصة املصرية 
»إيجى إك���س 30« بنس���بة 3.19% ليغلق 
عن���د مس���توى 16255.73 نقط���ة، خالل 
جلس���ات األس���بوع املاضي، وهبط مؤشر 
األس���هم الصغيرة واملتوسطة »إيجى إكس 
 %6.33 بنس���بة  األوزان«،  متس���اوى   70
ليغلق عند مستوى 2840.16 نقطة، وسجل 
مؤشر »إيجى إكس 100 متساوى األوزان« 
انخفاًضا بنحو 6.05% ليغلق عند مستوى 
4259.93 نقطة، وس���جل مؤش���ر »إيجى 
إك���س 30 مح���دد األوزان« هبوًط���ا بنحو 
3.86% ليغل���ق عند مس���توى 19343.22 
نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة %3.13 

ليغلق عند مستوى 3415.10 نقطة.
 رأس املال السوقى

وخس���ر رأس امل���ال الس���وقى للبورص���ة 
املصري���ة، نح���و 37.4 مليار جني���ه، ليغلق 
عند مس���توى 1.004 تريليون جنيه، بنسبة 
انخفاض 3.5%، وهبط رأس املال الس���وقي 
للمؤش���ر الرئيس���ي من 713.7 مليار جنيه 
إل���ى 633.9 مليار جنيه، بنس���بة انخفاض 
11.2%، ونزل رأس املال ملؤش���ر األس���هم 
الصغيرة واملتوسطة من 197.1 مليار جنيه 
إلى 194 مليار جنيه بنسبة انخفاض %1.6.
كما تراجع رأس املال ملؤش���ر األوسع نطاًقا 

من 910.8 مليار جني���ه إلى 827.9 مليار 
جنيه بنس���بة انخف���اض 9.1%، وهبط رأس 
املال الس���وقي لبورصة النيل من 1.4 مليار 
جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنس���بة انخفاض 

.%3.5
إجمالى قيمة التداول

وبالنس���بة للت���داول ارتف���ع إجمال���ى قيمة 
الت���داول بالبورصة إل���ى 15.8 مليار جنيه 
خ���الل األس���بوع املاضي، في ح���ني بلغت 
كمية التداول نحو 2.637 مليار ورقة منفذة 
على 380 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي 
قيمة تداول قدرها 12.8 مليار جنيه، وكمية 

التداول بلغ���ت 2.524 ملي���ار ورقة منفذة 
عل���ى 299 ألف عملية خالل األس���بوع قبل 

املاضي.
أما مؤش���ر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول 
ب���ه نح���و 5.3 ملي���ون جنيه، وبلغ���ت كمية 
التداول 16.7 مليون ورقة منفذة على 929 
عملية خالل األسبوع املاضي، واستحوذت 
األس���هم عل���ى 78.5% من إجمال���ي قيمة 
التداول داخ���ل املقصورة، ف���ى حني مثلت 
قيمة التداول للس���ندات نحو 21.5%، وفًقا 

للتقرير األسبوعي للبورصة املصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات املدرجة 

فى مؤشرات البورصة بني 8.1 مليار جنيه 
باملؤش���ر الرئيس���ي للبورصة بحجم تداول 
945.4 ملي���ون ورق���ة مالية منف���ذة، وعدد 
عملي���ات 206.2 ألف عملي���ة، وبلغت قيمة 
الت���داول ب�«إيج���ى إك���س 70« نحو 2.4 
مليار جنيه، بحجم ت���داول 1.2 مليار ورقة 
مالية منفذة من خ���الل 126.2 ألف عملية، 
وبلغت قيمة الت���داول ب�«إيجى إكس 100« 
نحو 10.5 مليار جني���ه بحجم تداول 2.1 
ملي���ار ورقة مالية منف���ذة من خالل 332.4 

ألف عملية.
شهادات اإليداع الدولية

وكشف تقرير البورصة املصرية األسبوعي، 
عن أرصدة الش���ركات من شهادات اإليداع 
الدولية حت���ى نهاية األس���بوع املاضي، إذ 
تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري 
الدولي إلى 264.164 مليون شهادة، مدينة 
نصر لإلس���كان والتعمير إل���ى 582.911 
ملي���ون ش���هادة، املصرية لالتص���االت إلى 
169.817 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد 
ش���هادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 

إلى 127.042 مليون شهادة.

 

وائل خطاب

اسامة املنياوي

أكدت ش���ركة أبوقير لألسمدة والصناعات 
الكيماوية، أنها لم تتخل عن تنفيذ مشروع 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع 

الطاقة اإلنتاجية ملصنع أبوقير )3(.
وأوضح���ت الش���ركة، في بي���ان للبورصة 
تن���اول مس���تجدات أعمالها، أنه���ا ألغت 
املناقص���ة الخاصة بطرح املش���روع على 
مقاول���ي العم���وم؛ نظ���ًرا لعدم اس���تيفاء 
العروض الفنية الواردة للش���ركة لكراس���ة 

الشروط واملواصفات الخاصة به.
وقالت إنه جاري دراسة بدائل أخرى أوفر 
من ناحية التكلفة االس���تثمارية والتشغيلية 
وأقل م���ن حيث فت���رة التنفي���ذ والتوقف، 
وتحقق أعلى اس���تفادة للش���ركة من خالل 
إضافة منتجات جديدة، موضحة أنه جاري 
كذلك دراس���ة رفع الطاقة اإلنتاجية ملصنع 

أبوقير 1.
وأش���ارت إل���ى أنه ت���م توقيع عق���د اتفاق 
املس���اهمني بني أبوقير لألس���مدة والهيئة 
القابض���ة  للبت���رول والش���ركة  املصري���ة 
للبتروكيماوي���ات؛ للس���ير ف���ي اإلجراءات 
الخاصة بتس���جيل شركة ش���مال أبوقير 
للمغذي���ات الزراعي���ة تمهيدًا الس���تصدار 

التراخيص الالزمة للمشروع.
ونوهت إل���ى أنه جاري بالت���وازي املضي 
قدم���ًا ف���ي جمي���ع الخط���وات التنفيذي���ة 
للمش���روع ومنه���ا اختيار قائم���ة مقاولي 
العم���وم املؤهل���ني، وتحديد قائم���ة مانحي 
الرخص وحدات املش���روع، وإعداد دراسة 
الش���روط واملواصفات الفنية؛ لطرحها على 
قائم���ة مقاول���ي العموم املؤهل���ني، وإعداد 

دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع.

أبوقير لألسمدة تدرس رفع إنتاج مصنع 1.. 
وتوضح سبب إلغاء مناقصة لها

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  5  فبراير  2023  •  العدد  680

البورصة تخسر نحو 37.4 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي.. و محللون: تراجع »مؤقت«



تجارة وصناعة 

11
 

وزير التموين يعلن اإلنطالق 
الرسمي لـ»األوكازيون الشتوي« 

لعام 2023 بداية من الغد 

أعل���ن الدكتور علي املصيلح���ي، وزير التموي���ن، انطالق 
موس���م التصفية املوس���مية  األولى »األوكازيون الشتوي« 

لعام 2023، يوم  غدا االثنني املوافق 6 فبراير.
وأش���ار الوزير، إلى أن مدة األوكازيون  تس���تمر ملدة شهر 
 عل���ى أن يكون لكل محل أس���بوعني، وأن أصحاب املحال 

الذين يريدون املش���اركة ف���ي  التصفية املوس���مية  األولى 
»األوكازيون« س���رعة التوجه إلى  مديريات التموين الواقعة 
ف���ي دوائرهم للحصول على التصاريح  الالزمة لذلك، الفًتا 
إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل  إجراءات الحصول 

على تلك التصاريح. 

بح���ث الس���يد القصي���ر وزي���ر الزراعة، مع 
الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير 
التموي���ن، ورئيس مجل���س إدارة جهاز تنمية 
التجارة الداخلية، ورئيس البورصة املصرية 
للس���لع، كيفي���ة االس���تفادة م���ن الزراعات 
التعاقدي���ة وخاص���ًة س���لعتي ال���ذرة وفول 
الصوي���ا، بحضور مصطف���ى الصياد، نائب 
الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، 
وعل���ي ش���اكر، الرئيس التنفي���ذى والعضو 
املنتدب للبورصة املصرية للس���لع، والدكتور 
طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية.
وق���ال القصير، إن االجتم���اع يأتي في إطار 
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
الجمهورية، باالهتمام بالس���لع االستراتيجية 
والتوسع فى زراعتها وتوفير كل مستلزمات 
اإلنت���اج لها، فض���اًل عن املعاون���ة في زيادة 
حجم املعروض من س���لع وحاصالت زراعية 
على منصة البورصة املصرية للسلع، لتكون 
بورص���ة حاضرة يت���داول فيه���ا كل أنواع 
الس���لع والحب���وب والحاص���الت الزراعي���ة 
األخ���رى، مثمًنا وجود س���وق منظم للس���لع 
يحفز املزارعني على الزراعة وس���رعة تداول 

السلع الزراعية عبر منصة البورصة.
وأض���اف أن االجتم���اع بحث أيًض���ا آليات 
تش���جيع املزارعني على الزراعات التعاقدية 
للذرة الصف���راء وفول الصوي���ا وغيرها من 
س���لع أخ���رى من خ���الل قيام هيئة الس���لع 
التمويني���ة بالتعاق���د معهم والش���راء منهم، 

مع تحديد الس���عر املناس���ب والعادل والبيع 
لصغ���ار منتج���ي الدواجن، وك���ذا مصانع 

األعالف تباًعا.
وأش���ار الوزير، إلى أهمية الدور الذى تلعبه 
البورصة املصرية للس���لع فى عالج التسعير 
العشوائى والتش���وهات السعرية في السوق 
املص���ري، ووضع آلية مهم���ة؛ لضمان عدالة 
تداول الس���لع من خالل تفعيل آليات السوق 
وتجمي���ع البيانات عن املتعامل���ني واملنتجني 
وتقليص عدد الوس���طاء م���ن حلقات التداول 
مما ينعكس إيجابًا على اس���تقرار األس���عار 

فى السوق املصري.
وأكد ض���رورة بح���ث إمكانية إنش���اء كيان 
تابع للدولة يتولى أم���ور الزراعات التعاقدية 
واالستيراد للسلع الضرورية عندما تقتضي 
الحاجة إلى ذلك، ويكون دوره فى األس���اس 
التواجد كصانع س���وق وقت األزمات والعمل 
على ضبط األس���عار واستقرارها في السوق 

املحلي.
و لفت إبراهيم عش���ماوي، مساعد أول وزير 
التموين والتجارة الداخلية، إلى تدشني عمل 
البورصة فعلًيا في، نوفمبر املاضي من خالل 
طرح س���لعه القم���ح املس���تورد، إضافة إلى 
دراس���ة قائمة أخرى من الس���لع األساسية 
والتي سيتم طرحها تباًعا بالبورصة املصرية 

للسلع.

العام����ة  للتعبئ����ة  املرك����زي  الجه����از  أص����در 
واإلحص����اء، البيان����ات األولية للرقم القياس����ي 
إلنتاج الصناعات التحويلية واالستخراجية عن 

شه�ر نوفمبر2022.
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياس����ي 
باستخدام س����نه األساس 2013/2012، وعلى 
مس����توى األرقام القياس����ية للن�شاط الصناعي 
 ISIC( وفًق����ا لدلي����ل الن�ش�����اط ال�صن�اع����ي
Rev.4(، وباستخدام الرقم القياسي الش�هري 
)ألس����عار املنتج����ني بأس����اس 2013/2012(، 

وذلك منذ يناير 2020.
وبل����غ الرقم القي�اس����ى للصناع����ات التحويلية 
واالس����تخراجية )بدون الزيت الخام واملنتج�ات 
البترولية( 112.43 خالل ش����هر نوفمبر2022 
ش����هر  خ����الل   109.97 مقاب����ل  )أول����ي(، 
أكتوب�����ر2022 )نهائي(، بنس����بة ارتفاع قدرها 

.٪2.24
وش����هدت األنش����طة االقتصادية ارتفاَعا، حيث 
بلغ الرقم القي�اس����ي لصناعة املس����تحضرات 

والدوائية 123.97  والكيميائي����ة  الصيدالني����ة 
خ����الل ش����هر نوفمب����ر 2022، مقارنة بش����هر 
أك�توب�����ر 2022، حيث بلغ ،122.34 بنس�����بة 

ارتفاع ق�درها ٪1.33.
وبلغ الرقم القياس����ي لصناعة املالبس الجاهزة 
111.05خ����الل ش����هر نوفمب����ر،2022 مقارنة 
بش����هر أكتوب��ر ،2022 حي������ث بلغ 103.92، 
بنس����بة ارتفاع ق�دره����ا 6.86٪؛ وذلك لزيادة 
اإلنت����اج لتغطية احتي�اجات الس�����وق مع دخول 

موسم الشتاء.
وس����جل الرقم القياس����ي لص�ناعة الحاس�بات 
واملنتج����ات اإللكتروني����ة والبص�ري����ة واألجهزة 
الطبي����ة 82.57 خالل ش����ه�ر نوفم��بر2022، 
مق��ارنة بش����هر أكتوبر2022 حيث بلغ 93.03 
بنسب�ة انخ�فاض قدره�ا 11.24٪؛ وذلك بسبب 
نق�����ص املواد األولي����ة؛ لتوقف االس����تيراد من 
الخ��ارج، وبلغ الرق�م القي�اسي لص�ناعة الورق 
ومنتجاته 76.45 خالل ش����ه�ر نوفمبر2022، 

مقارنة بش�هر أك�توب�ر 2022.

وقع املجل����س التصديري للصناع����ات الغذائية، 
مذك����رة تفاهم م����ع االتحاد العرب����ي لالقتصاد 
الرقمي التابع لجامعة الدول العربية؛ لتأس����يس 

سوق الغذاء العربي.
ويأت���ي هذا املش���روع في س���ياق املبادرات 
واملش���اريع الخمس���ني املنبثق���ة ع���ن الرؤية 
العربية لالقتصاد الرقم���ي، التي أعلن عنها 
للم���رة األولى في املؤتم���ر الدولي لالقتصاد 
الرقمي العرب���ي الذي ُعق���د بمدينة أبوظبي 
في ديسمبر 2018، برعاية الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وتس���تهدف دفع عجلة التنمية 
االقتصادية الرقمية، باعتبارها خطوة لتمهيد 
الطري���ق نحو بن���اء اقتصاد رقمي مس���تدام 
في املنطق���ة، والتي تم إقراره���ا بقمة القادة 

بالجزائر في شهر نوفمبر 2022.
وحض����ر مراس����م التوقي����ع، أحمد أب����و الغيط، 
األم����ني العام لجامع����ة الدول العربية، والش����يخ 
س����يف بن زايد آل نهيان، نائ����ب رئيس مجلس 
ال����وزراء وزير الداخلية لدول����ة االمارات العربية 

الش����قيقة، والدكت����ور ثاني بن أحم����د الزيودي، 
وزير دولة للتجارة الخارجية، ورؤساء املنظمات 
واالتحادات العربية، وذلك خالل اجتماعات لجنة 
التنسيق العليا للعمل العربي املشترك التي تقام 
ف����ي مدينة أبوظبي، والذي يس����تضيفها االتحاد 

العربي لالقتصاد الرقمي.
ويستهدف سوق الغذاء العربي، استخدام منصة 
رقمي����ة متطورة ترب����ط مكونات����ه املختلفة، والتي 
ر والبائع، واملش����تري واملستورد،  تتضمن املَُصِدّ
وجميع موردي الخدمات الداعمة والتي تتضمن 
»النق����ل – الخدم����ات اللوجس����تية – التخزي����ن 
– الفح����ص واالختب����ار والتصني����ف – إصدار 
الش����هادات – التمويل واالق����راض – التأمني – 

التخليص الجمركي«.
وتعتم����د آلي����ات التنفيذ عل����ى تكنولوجيا البلوك 
تشني، والتي من خاللها يمكن تحويل املستحقات 

املالية وفق آلية التعاقد املتفق عليها.

وزير الزراعة يبحث توسعة نشاط البورصة 
املصرية للسلع وتفعيل دور الزراعات التعاقدية

 

أ ش أ
تعاق���دت الهيئة العامة للس���لع التموينية نياب���ة عن وزارة 
التموي���ن والتجارة الداخلية على ش���راء 35 ألف طن زيت 

خام صب.
وذك���رت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار اس���تراتيجية وزارة 
التموي���ن والتجارة الداخلية؛ لتعزيز أرصدتها من الس���لع 
األساس���ية، موضحة أن الكمي���ة تتضمن 29 ألف طن زيت 
خام صب مستورد بالدوالر )19 ألف طن زيت صويا، و10 
آالف طن زيت عب���اد(، والوصول في الفترة من 25 فبراير 

إلى 20 مارس املقبل.
وأش���ارت إل���ى أن الكمية تتضمن أيًض���ا 6 آالف طن زيت 
صويا خام صب محلي بالجنيه، والوصول في الفترة من 1 

إلى 30 مارس املقبل.

تبحث غرفة القاه���رة التجارية، برئاس���ة إبراهيم العربي، 
رئيس االتحاد العام للغ���رف التجارية، مع مجلس األعمال 
اإلندونيس���ي املصري س���بل زيادة التع���اون االقتصادي 

املصري اإلندونيسي، خالل املرحلة املقبلة.
ج���اء ذلك بع���د زي���ارة »ديديه مح���رم«، رئي���س الجانب 
اإلندونيس���ي من مجل���س األعمال املصري اإلندونيس���ي، 
وايرمان ادى فوروانتو، مفتى امللحق التجاري اإلندونيسي 
لغرفة القاهرة، حيث اس���تقبلهما نيابة عن إبراهيم العربى، 

سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة.
وبحث الجانبان س���بل زي���ادة التعاون فى الفت���رة املقبلة؛ 
لرف���ع معدالت التبادل التجارى واالس���تثمارى املش���ترك، 
من خالل توفير مزيد من املعلومات عن الس���وقني املصرية 
واإلندونيس���ية، والف���رص التجارية واالس���تثمارية املُتاحة 

بينهما.
واس���تعرض سامح زكي، الفرص االس���تثمارية والتجارية 
املصرية في ظل مرحلة التطوير والتنمية التي تمر بها مصر 
ف���ي الفترة األخيرة التي تش���جع على االس���تثمار، فضاًل 
عن وج���ود منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن للس���وق 
اإلندونيس���ية االس���تفادة منها في ظل دعم الدولة املصرية 
للصادرات، والتوجه الرئاسي بالوصول بها إلى 100 مليار 

دوالر.
وطالب زك���ي، الجانب اإلندونيس���ي بضرورة االس���تفادة 
من الفرص االس���تثمارية املصرية الحالية، واالستفادة من 
اإلعفاءات الجمركية واتفاقيات التجارة الحرة مع التكتالت 
االقتصادي���ة في ال���دول العاملية املختلفة الت���ي تخدم أكثر 
من 2 مليار مس���تهلك، مش���يًرا إلى أهمية تبادل الزيارات 
املش���تركة بني الجانب���ني وتنظيم لقاءات ثنائي���ة بني رجال 

األعمال فى البلدين بشكل مباشر.

أكد مختارتوفيق، رئي���س مصلحة الضرائب أن وزيراملالية 
يتابع عن كثب تنفيذ مش���روعات تطويراملصلحة باستمرار، 
الفًت���ا إلى أن منظوم���ة تحفيزاملواطنني برنام���ج )فاتورتك 
حمايت���ك وجايزتك( هو أح���د مش���روعات تطويرمصلحة 
الضرائ���ب وميكنتها والذي ُيعد األول م���ن نوعه في جعل 
املواطن ش���ريًكا أساس���ًيا إلنج���اح املنظوم���ة اإللكترونية 

للضرائب.
وقال توفي���ق، إن برنام���ج »فاتورتك حمايت���ك وجايزتك« 
يعبرعن ثقافة مختلف���ة وفكرجديد لإلدارة الضريبية تهدف 
إل���ى حث وتحفيزاملواط���ن على طلب الفات���ورة أواإليصال 
اإللكتروني، مش���يًرا إلى أن تنفيذ ه���ذا البرنامج يأتي في 
إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والش���مول 
املالي، واالنتقال إل���ى املنظومات اإللكترونية، وإس���تكمااًل 
للمش���روعات الرقمية في ض���وء تطويرمصلحة الضرائب، 
مث���ل منظوم���ة الفات���ورة اإللكترونية ومنظوم���ة اإليصال 

اإللكتروني.
أش���ار ياسر تيمور، مستش���ار وزير املالية لتطويرمصلحة 
الضرائ���ب خ���الل اللق���اء ال���ذي ش���هدته وزارة املالي���ة 
للتجاراملش���اركني طواعية ف���ي برنام���ج التحفيز)فاتورتك 
حمايتك وجايزتك(، إلى إعادة شرح آليات التطبيق بصورة 
مبسطة واإلجابة على جميع استفساراتهم، وكذلك توصيل 
رسالة وزير املالية للممولني املشاركني بالتشغيل التجريبي، 
مس���تهاًل حديثه بأن رحلة تطوي���ر مصلحة الضرائب بدأت 
منذ خمس س���نوات، وبالفعل بدأ املجتمع الضريبي يشعر 
به���ذا التطوير تقريًب���ا من ثالث س���نوات، وذلك من خالل 

إطالق عدة منظومات ضريبية.

 

أك���د املرصد اإلعالمي الجمركي، أن���ه تابع محاولًة جديدًة 
ببع���ض الصفحات بمواق���ع التواص���ل االجتماعي إلثارة 
البلبلة بني املواطنني، فى إطار حملة التش���كيك التى ُتديرها 
الجهات املعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من اإلحباط بني 
الرأي العام بترويج ش���ائعة زيادة التعريفة الجمركية على 
و»ياميش رمضان«،  بعض السلع الكهربائية و»الكمالية« 

بما ُيخالف الواقع جملًة وتفصياًل.
وشدد على الثقة الكاملة فى وعي الشعب املصري العظيم، 
بما ُيحاك ضد بالده من مؤمراٍت تس���تهدف عرقلة مسيرة 
البناء والتنمية التى تش���هدها كل رب���وع مصر، وفقا لبيان 

وزارة املالية.
أوض���ح املرصد اإلعالمي الجمرك���ي، أنه لم يتم إجراء أي 
تعديالت في »التعريف���ة الجمركية«، وأن ما يتم تداوله في 
مواق���ع التواصل االجتماعي عن قي���ام مصلحة الجمارك، 
بزي���ادة التعريف���ة الجمركية على بعض الس���لع الكهربائية 
و»الكمالي���ة« و»يامي���ش رمض���ان«، غي���ر صحيح على 
اإلط���الق، خاصة أنه ال يتم إجراء أي تعديالت فى التعريفة 
الجمركي���ة إال بص���دور ق���رار جمه���وري وموافقة مجلس 

النواب، وهذا لم يحدث.

»غرفة القاهرة« و»مجلس األعمال 
اإلندونيسى« يبحثان زيادة التبادل التجاري

داليا احمد

2.24% ارتفاًعا يف الرقم القياسي للصناعات 
التحويلية خالل نوفمبر 2022

التصديري للصناعات الغذائية يوقع مذكرة 
تفاهم لتأسيس سوق الغذاء العربي

اسالم عبدالفتاح

السلع التموينية تتعاقد على شراء 
35 ألف طن زيت خام صب

املرصد اإلعالمي اجلمركي: ال صحة لزيادة التعريفة 
اجلمركية على بعض السلع وياميش رمضان

اجلمارك: 4.7 مليار دوالر قيمة البضائع 
املوجودة باملوانئ حالًيا

أكد الش���حات غتوري، رئي���س مصلحة 
الجم���ارك، أن حج���م البضائ���ع باملوانئ 
حالًيا وصل ملعدالته الطبيعية، حيث بلغت 
4.7 ملي���ار دوالر حيث يت���م االفراج عن 
البضائع يومًيا، وف���ي الوقت ذاته، تدخل 
بضائع أخ���رى للموانئ، كاش���ًفا عن أن 
هناك أولوية ملس���تلزمات اإلنتاج والسلع 

االستراتيجية والطبية.
وكش���ف خ���الل لق���اءه لجن���ة الضرائب 
والجم���ارك بغرفة التج���ارة األمريكية في 
مص���ر، أن هن���اك تكليفات م���ن الرئيس 
عبدالفت���اح السيس���ي، بدراس���ة إنت���اج 
تفري���غ  تت���م عملي���ات  الحاوي���ات، وأن 
البضائ���ع من خ���الل ش���ركات مصرية 
بهدف تجنب الشركات واملصانع املصرية 

املستوردة دفع غرامات التأخير.
وأوضح أن هناك إمكانية لتقسيط الرسوم 
للش���ركات واملصانع من أجل التيس���ير 
عليهم وتعزيز عمليات االنتاج وتش���جيع 
عمليات التصنيع املحلي، في الوقت الذي 
توق���ع مصر في اتفاقيات جمركية مع 73 

دولة.
وأشار إلى أن قانون الجمارك تم إعداده 
منذ البداية عبر قنوات املشاركة املجتمعية 
لجمي���ع منظم���ات األعمال األم���ر الذي 
عزز م���ن من���اخ االس���تثمار، فضال عن 
أن تعديالت التعريفة الجمركية ش���جعت 
الشركات العاملية على التصنيع في مصر.
وق���ال إن عدًدا من الش���ركات أسس���ت 
مصان���ع لتصن���ع الهات���ف املحمول في 
مص���ر بعد أن التعريفي���ة الجمركية التي 
ت���م تعديلها بنح���و 10٪ عل���ى املنتجات 
تام���ة الصن���ع املس���توردة، األم���ر الذي 
دفع الش���ركات للتصنيع ف���ي مصر بداًل 
من اس���تيراد الهواتف تام���ة الصنع من 

الخارج.
وأوضح أن هناك لجنة برئاس���ة أمني عام 
مجل���س ال���وزراء تس���تهدف التعاون مع 
جميع األطراف وال���وزارات التى يتداخل 
عمله���ا مع املنظومة الجمركية؛ بهدف حل 
التشابكات التي تتسبب في طول عمليات 

اإلفراج الجمركي باملوانئ.

صناعة اجللود املصرية تطرق أبواب أسواق جديدة 
 

فرص وحتديات قطاع الزراعة واألغذية على طاولة »قمة 
»Cairo Food Summit الصناعات الغذائية

تول���ى الحكوم���ة  اهتمامًا كبي���رًا بصناعة الجلود 
به���دف جعل مصر مرك���زًا اس���تراتيجيًا لصناعة 
الجلود ليس على املس���توى املحلى أو اإلقليمي فقط 
وانما على املستوى الدولي، وذلك من خالل تحقيق 
التكام���ل بني سالس���ل القيمة ف���ي صناعة الجلود 
املصرية للوصول الى منتج عالي الجودة قادر على 

املنافسة في السوقني املحلى والخارجي.
ذل���ك م���ا أكد  علي���ه  املهندس احمد س���مير وزير 
التج���ارة والصناع���ة  خ���الل لق���اء موس���ع عقده 
الس���تعراض ف���رص ومقوم���ات تطوي���ر صناع���ة 
الجل���ود واملنتجات الجلدية ف���ي مصر وذلك للوفاء 
باحتياجات الس���وق املحلى والتصدير لألس���واق 
الخارجية، كما اس���تعرض االجتماع اخر تطورات 

مدينة الجلود بالروبيكي. 
حض���ر اللقاء الل���واء احم���د عبد العزي���ز الوكيل 
الدائم لوزارة التج���ارة والصناعة واملهندس محمد 
عبد الكريم رئيس الهيئ���ة العامة للتنمية الصناعية 
والدكتورة اماني الوص���ال رئيس قطاع االتفاقيات 
والتجارة الخارجية واملهندس محمود  محرز رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة القاهرة لالستثمار واملهندس 
محمد ان���ور رئيس الجهاز التنفيذي للمش���روعات 
الصناعية والتعدينية والسيد/ على خزاعي مستشار 
الوزير لالتصال املؤسسي وشؤون املجالس النيابية 
و احمد رضا معاون الوزير لشؤون الصناعة ومقرر 
املراكز التكنولوجية،  إل���ى جانب املهندس محمود 
س���رج رئيس املجلس التصديري للجلود  و باس���م 

لطفي عضو املجلس. 
واش���ار س���مير إلى ح���رص ال���وزارة على جذب 
اس���تثمارات جديدة فى هذا القطاع لتوطني صناعة 
الجلود في مص���ر ونقل الخبرات العاملية للس���وق 
املصري، والذي يمتلك كاف���ة االمكانات واملقومات 
التى تؤهل���ه إلقامة صناع���ة جلود حقيقي���ة، الفتًا 
الى اهمية االس���تفادة من شركاء التنمية في توفير 
التكنولوجي���ات املتقدمة والخب���راء لتطوير صناعة 
الجل���ود الوطني���ة فضاًل ع���ن تعزيز التع���اون مع 
الجهات البحثية املصرية وشركات القطاع الخاص 
إلنتاج احتياجات قطاع صناع���ة الجلود من املواد 

الخام الكيماوية محليا. 
كما  اس���تعرض الوزير اخر تطورات مدينة الجلود 
بالروبيك���ي التي تم انش���اؤها على مس���احة 506 
ف���دان، باإلضافة الى مس���احة 282 فدان ملحطات 
الص���رف واملياه التي تخدم املدينة حيث تم االنتهاء 
من املرحلة األولى للمش���روع بإجمالي 213 وحدة 
إنتاجي���ة لنحو 195 مس���تثمر على مس���احة 176 
ف���دان، تم نقلهم من منطقة مج���رى العيون، كما تم 
االنتهاء والتخصيص لكافة مصانع الغراء للمنتقلني 
م���ن مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنع ، 
واالنتهاء من التخصيص ملدابغ املرحلة االستكمالية 
لع���دد 101 صانع، باإلضافة ال���ى اتاحة اراضى 
مرفقة تبلغ 100 ف���دان مخصصة للصناعات التى 
تخ���دم قطاع صناع���ة الجلود، كما يج���ري العمل 
على تأهيل توس���عات محطات املعالجة بتكلفة 1,6 
مليار جنيه الستيعاب كامل صرف املدينة، وجارى 
االنتهاء من انش���اء 100 مصن���ع وذلك إلتاحة بيئة 
مواتي���ة لصناع���ة املنتج���ات النهائي���ة م���ن أحذية 
وش���نط ومالبس جلدية لسد الفجوة بني االستيراد 

واحتياجات السوق املحلى.
كما ناقش اللق���اء عددا  من املحاور الهامة الهادفة 
لتطوي���ر صناعة الجلود في مص���ر تضمنت اهمية 
توفي���ر العمالة املؤهلة والحرفي���ني وتفعيل منظومة 
للتدريب الفني واملهني لقطاع الجلود، باإلضافة الى 
توفير حاضنات ومسرعات أعمال صناعية  فضال 
عن تطوير منظومة املجازر االلية لتحسني مدخالت 

االنتاج لقطاع الجلود.
تعاقدات 

كان مع���رض القاه���رة الدولي للجل���ود انعقد في 
دورته الس���ابعة عشر خالل األس���بوع األخير من 
يناير  مش���اركة 75 ش���ركة عارضة محلية ودولية 
و150 مش���تريا عربيا و اجنبيا، فضاًل عن حضور 
أكثر م���ن 1000 زائر من التجار بالس���وق املحلية 

في املحافظات
وكش���ف جمال الس���مالوطي رئي���س غرفة صناعة 
الجلود باتحاد الصناعات املصرية، أن الش���ركات 
املحلي���ة والعاملية املش���اركة في مع���رض القاهرة 
الدول���ي للجلود في دورته الس���ابعة عش���ر نجحت 
في إب���رام تعاقدات تجاري���ة وتصديرية تقترب من 
40 مليون جنيه خالل فترة املعرض التي اس���تمرت 
عل���ى مدار ثالثة أي���ام في الفترة م���ن 26 إلى 28 

يناير  2023 .
 وأك���د رئيس غرف���ة صناعة الجل���ود أن اللقاءات 

الثنائي���ة التي تمت ب���ني الش���ركات العارضة في 
املعرض وبعثة املشتريني األجانب على مدار الثالثة 
أيام أس���فرت عن إبرام أكثر من 30 تعاقد لش���راء 
األحذي���ة املصرية بنوعيه���ا الحريم���ي والرجالي 
و ش���نط الس���يدات ، مش���يرا إلى أن اإلقبال كان 
ملحوظا  على زيارة معرض القاهرة الدولي للجلود 
ه���ذا الع���ام ، ما يع���د بداية لفتح أس���واق جديدة 
لألحذية واملنتج���ات الجلدية املصرية عامليًا وزيادة 
صادرات القطاع لتتماشى مع خطة الدولة املصرية 
بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دوالر سنويًا.
 وأضاف أن التعاقدات التجارية والتصديرية التي 
تم���ت خالل املعرض مع مس���توردين من عدة دول 
منها العراق واألردن والس���ودان وكينيا وس���وريا 
وفلس���طني، مش���يرًا إلى أن ص���ادرات مصر من 
األحذي���ة واملنتجات الجلدية خ���الل العام املاضي 
وصل���ت إل���ى 104 ملي���ون دوالر وتطم���ح الغرفة 
ملس���اعدة األعضاء على زيادة صادراتها ملضاعفة 

هذا الرقم خالل العام الحالي.
 وأكد  كريم ملوك عضو مجلس إدارة غرفة صناعة 
الجل���ود  أن  معرض القاه���رة الدولي للجلود هذا 
العام  كان مختلفا  عن الدورات الس���ابقة، وس���ط 
ح���رص جمي���ع العارض���ني عل���ى تقدي���م أفضل 
املنتج���ات من األحذية واملنتج���ات الجلدية وبجودة 
عالي���ة إلظهار آخر ما توصلت له هذه الصناعة في 
مصر بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة 
للمنتج املصري عامليًا، مؤكدا أن املنتجات املصرية 
التي تم عرضها خالل فعاليات املعرض قادرة على 

املنافسة عامليًا.
 وأوضح أن التواجد العربي في املعرض هذا العام 
الفت للنظر ويس���اعد على زي���ادة التبادل التجاري 
ب���ني مصر والدول العربية الش���قيقة، مش���يرا إلى 
أنه رغ���م التحديات املوجودة اال أن صناعة الجلود 
املصرية ستشهد تطورًا كبيرًا خالل الفترة املقبلة.

 وف���ي تصريحات إعالمية ،  قال جمال اس���ماعيل 
أح���د املس���توردين العراقي���ني الزائري���ن ملعرض 
القاهرة الدولي للجلود إن الوفد العراقي املش���ارك 
في املعرض أبرم تعاقدات مع الش���ركات املصرية 
نظرًا للتطور الكبير الذي شهدته صناعة الجلود في 
مصر، مؤكدا أن املنتج املصري س���يكون منافس���ا 
قوي���ا  للمنتجات الصينية والتركية داخل الس���وق 
العراقي، متوقعًا زيادة التبادل التجاري بني البلدين 

خالل الفترة املقبلة في هذا القطاع الهام .
 وأك���د أنه يأم���ل أن اس���تيراد كاف���ة احتياجات 
الع���راق من األحذية واملنتج���ات الجلدية من مصر 
نظرًا لتق���ارب األذواق بني البلدين وجودة املنتجات 
املصرية خالل الس���نوات األخيرة، مطالبًا بضرورة 
توجيه املصان���ع املصرية بصلتها نحو األس���واق 
العربية ودراسة هذه األسواق جيدًا وتوفير منتجات 

جيدة وبسعر منافس لفتح أسواق جديدة لها.
 وقال  عالء حداد أحد املس���توردين العراقيني  إن 
لتنظيم الرائع ملعرض القاهرة الدولي للجلود ودعوة 
املستوردين األجانب لزيارة املعرض   سيساهمان  
بالضرورة في نف���اذ املنتجات املصرية من األحذية 

واملنتجات الجلدية لألسواق العاملية مشيرا إلى أن 
الس���وق العراقي مفتوح للمنتجات املصرية وسيتم 
التعاون مع الشركات املصرية وابداء أي مالحظات 
عل���ى املنتجات لتأهيله���ا للنفاذ للس���وق العراقي 
مؤكدا ضرورة اهتمام املصانع املصرية بالتسعير 
الجيد ملنتجاتها حتى تستطيع املنافسة مع املنتجات 

األجنبية في العراق.
 وذكر ماجد شاكر عضو اتحاد الصناعات الجلدية 
الفلس���طينية  أن  الوفد الفلس���طيني أبرم تعاقدات 
مع الش���ركات املصرية العاملة ف���ي قطاع الجلود 
وس���تكون بداية لتعاون كبير ب���ني البلدين في هذا 
القطاع الهام مشيرًا إلى أن املنتجات املعروضة في 

معرض القاهرة الدولي للجلود ذات جودة عالية.
وكان  املهن���دس محم���د عبدالكريم رئي���س الهيئة 
العام���ة للتنمية الصناعية، عق���د اجتماعا  مع عدد 
م���ن املس���تثمرين على هامش  افتت���اح    فعاليات 
معرض القاهرة الدولى للجلود فى دورته الس���ابعة 
عشر،  وأشاد   عبدالكريم   بجودة وتنوع املنتجات 
املصرية فى مع���رض القاهرة الدولى للجلود وأنها 
تضاهى املنتجات العاملية وتعطى فرصة للمشترين 
األجانب الزائرين للمعرض ملعرفة آخر ما توصلت 
إليه صناعة الجلود ف���ى مصر فى مصر بداية من 
املواد الخام مرورًا بمستلزمات اإلنتاج وحتى املنتج 

النهائى من األحذية واملنتجات الجلدية.
 وأشار الى ان املعرض يفتح املجال لعقد شراكات 
بني الش���ركات املصرية والعربية لتطوير الصناعة 
ونقل التكنولوجيا وكذا التعرف على احدث التقنيات 
الجديدة ف���ى هذه الصناعة ومن ث���م تعميق املنتج 
املحل���ى، وزيادة  الصادرات املصرية ، مضيفا  أن 
املش���اركة القوية للدول العربية في معرض القاهرة 
الدولي للجلود يس���اعد في زيادة التبادل التجاري 

بني مصر وتلك الدول.
 م���ن ناحية أخري ، أوضح عب���د الكريم خالل أنه 
تيسيرا على صغار املستثمرين تم طرح 17 مجمع 
صناع���ي في 15 محافظة بمس���احات من 50 متر 
مرب���ع وحت���ى 800 متر مرب���ع بنظ���ام التمليك او 
االيجار وبتيس���يرات كبيرة طبقا لتوجيهات وزارة 

التجارة والصناعة بهدف تعميق التصنيع املحلى.
  وتابع أنه  تيس����يرا على املستثمرين الصناعيني 
ورفع االعباء عنهم في ظ����ل الظروف االقتصادية 
الراهنة وفي ض����وء توجيهات دولة رئيس الوزراء 
تم اقرار تيسيرات غير مسبوقة من الهيئة للصناع 
حيث تم منح 6 اش����هر مهلة مجانية للمشروعات 
داخ����ل او خ����ارج البرنامج الزمن����ي للتنفيذ كما 
تق����رر خصم 50٪ من الغرامات املالية مع امكانية 
تقسيط  املتبقي حتي 3 سنوات او خصم 75٪ من 
الغرامة عند الدفع الفوري ، وذلك بشرط االلتزام 
بإنهاء املشروع والحصول على رخصة التشغيل 
خالل ع����ام من التقدم للمش����روعات خارج نطاق 

البرنامج الزمني.
 
 

 Cairo تنطل���ق فعاليات »قم���ة الصناع���ات الغذائية
Food Summit« ف���ي نس���ختها األول���ى بالقاهرة 
خ���الل فبراي���ر الجاري، تح���ت عنوان »نح���و طريق 
النمو املس���تدام«، برعاي���ة وزارة التموي���ن والتجارة 
الداخلي���ة؛ ملناقش���ة ف���رص وتحديات قط���اع الزراعة 
واألغذي���ة والصناعات املكملة لها والطريق نحو تحقيق 
االكتفاء الذاتي من السلع األساسية وزيادة الصادرات 
املصرية، يأتي الح���دث في ظل اهتمام الدولة املصرية 
تح���ت قي���ادة الرئي���س عبدالفتاح السيس���ي، بجذب 
االستثمارات في الزراعة والصناعات الغذائية، وتوطني 
الصناعة وتعميق التصنيع املحلي بهدف تعزيز جهود 

الدولة لتحقيق لالكتفاء الذاتي.
وتنعق���د القم���ة تح���ت رعاية ع���دد من ال���وزارات 
وبحضور مجموعة كبيرة من الوزراء واملس���ؤولني، 
وقادة منظم���ات األعمال والرأي وصن���اع القرار، 
إضافة إلى رؤس���اء عدد من البنوك، واملؤسس���ات 
التمويلية، والش���ركات الكبرى وم���ا يرتبط بها من 

مجاالت في القطاعي الحكومي والخاص.
ومن املقرر أن تش���هد الجلس���ة االفتتاحي���ة في القمة 
عدد من الكلمات االفتتاحي���ة الهامة لعدد من الوزراء، 
وس���فراء االتحاد األوروبي وإيطالي���ا ومنظمتي الغذاء 
والزراع���ة باألم���م املتحدة، باإلضافة إلى 3 جلس���ات 
نقاش���ية متخصص���ة، إللقاء الضوء عل���ى اإلنجازات 
املحققة في هذا القطاع الذي يعتبر أحد قاطرات النمو 
االقتصادي في مصر، فضاًل عن رسم رؤية مستقبلية 
ملواجهة التحديات والف���رص املرتبطة به؛ بهدف تمكني 
ودع���م القطاع الغذائ���ي ودور املنظوم���ة االقتصادية؛ 
لتقليل آثار التضخم وتحقيق األمن الغذائي للمواطنني 

في ظل رؤية مصر 2030.
وش���دد الدكتور عالء عز، أمني ع���ام اتحادات الغرف 
املصري���ة واألوروبي���ة وأمني عام املؤتم���ر، على أهمية 
قم���ة الصناعات الغذائية في هذا الوقت، حيث تس���ير 
مصر على الطريق الصحيح لزيادة الصادرات وتعميق 
وتوطني الصناعة املصرية، فبرغم الظروف االقتصادية 
العاملي���ة الصعب���ة واألزمة الت���ي ش���هدها العالم في 

سالس���ل االمداد نتيجة الحرب الروس���ية األوكرانية، 
اس���تطاعت مصر تحقي���ق معدالت غير مس���بوقة في 
الص���ادرات املصري���ة بنس���بة زيادة 12٪ ع���ن العام 
الس���ابق، وهذه شهادة اثبات على خطى مصر الواثقة 
في هذا امللف الحيوي بفضل الخطط التي تعمل عليها 

الحكومة لدعم وتعظيم الصادرات املصرية.
وأشاد عز، بمبادرة الحكومة لدعم القطاعات اإلنتاجية 
)الصناع���ة والزراعة(، بهدف توفي���ر تمويالت بفائدة 
ميس���رة للش���ركات العاملة بالنش���اطني للتوس���ع في 
املشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة لتحقيق خطة 
الدولة في زيادة الص���ادرات املصرية وخفض فاتورة 
ال���واردات، وتعزي���ز اإلنتاج املحلي، م���ن أجل تحقيق 
املس���تهدفات التنموية واالقتصادي���ة للدولة املصرية، 
وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات األزمات العاملية.
وتأتي الجلس���ة األولى تحت عنوان »االس���تثمار في 
تحقي���ق كفاءة واس���تدامة الزراعة«، وس���تناقش عدة 
محاور م���ن ضمنه���ا التحديات والف���رص في مجال 
الزراعة نحو تحقيق األم���ن الغذائي، التنمية الزراعية 

املس���تدامة وتحدياتها، كيفية تحقي���ق االكتفاء الذاتي 
من املحاصيل الزراعية، والتس���عير الع���ادل، وتوفير 
مس���تلزمات اإلنتاج وعودة اإلرشاد الزراعي، وتطبيق 
التح���ول الرقم���ي والتكنولوجي���ا الرقمية ف���ي قطاع 
الحاص���الت الزراعي���ة، واالس���تدامة البيئي���ة وتأثير 
التغي���رات املناخية على قطاع الحاص���الت الزراعية، 
باإلضافة إلى عدد من املحاور األخرى املتعلقة بجهود 
الدول���ة املصرية ودور املنظوم���ة االقتصادية في تقليل 

آثار التضخم في ظل رؤية مصر 2030.
بينما تس���تعرض الجلسة الثانية »مستقبل الصادرات 
املصرية وتوجهات الدولة لزيادتها« والتي تناقش عدة 
محاور من ضمنها برنام���ج دعم الصادرات املصرية، 
تأثير تحرير س���عر الصرف على الصادرات، تحديات 
مدخ���الت اإلنتاج على التصني���ع الغذائي، دور الدولة 
في فتح أس���واق جديدة وزيادة تنافسية املنتج املحلي، 
العم���ل نح���و تحقي���ق 100 ملي���ار دوالر كصادرات 
مصري���ة، مس���تقبل الص���ادرات املصري���ة في ضوء 

املتغيرات العاملية والتضخم.

   سمير : اتاحة اراضى مرفقة تبلغ 100 فدان 
مخصصة للصناعات التى تخدم قطاع صناعة الجلود 

  غرفة الجلود: 40 مليون جنيه تعاقدات تجارية 
وتصديرية خالل معرض القاهرة الدولي للجلود

رضوى عبداهلل

»الضرائب« تلتقى التجار املشاركني يف املرحلة 
التجريبية لـ»فاتورتك حمايتك وجايزتك«

فرص وحتديات قطاع الزراعة واألغذية على طاولة »قمة 
محمد عالء

    وزير التجارة والصناعة: نستهدف  جعل مصر مركزًا استراتيجيًا 
لصناعة الجلود على المستوى  اإلقليمي والدولي 
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