
العاصمة اإلدارية تستعد الستقبال 
الوزارات والهيئات احلكومية 

..وحزمة مزايا لدعم االستثمار بها 

جيورج����ي  بالقاه����رة،  الروس����ي  الس����فير  كش����ف 
بوريس����ينكو، عن أن ب����اده تعمل بنش����اط حاليا مع 
الحكومة املصرية لتفعيل نظام بطاقة "مير" الروس����ية 

بمصر.
وأضاف: "نعمل بنش����اط مع الس����لطات املصرية في 
موض����وع اعتماد واس����تخدام بطاق����ات الدفع )مير( 

الروسية في مصر"، بحسب وكالة سبوتنيك.
ويش����ير السفير الروسي بالقاهرة إلى أن تفعيل نظام 
مير من ش����أنه أن يجذب املزيد من الس����ياح الروس، 
قائًا إن الس����لطات الروس����ية بالتع����اون مع نظيرتها 
املصرية نفذتا الكثير م����ن األعمال التحضيرية الفنية 
خال ع����ام 2022، وما يتبقى ه����و صياغة القرارات 
النهائي����ة".. وع����ام 2022 زار مصر نح����و 900 ألف 
س����ائح روسي، بحسب تقرير اتحاد منظمي الرحات 
السياحية في روس����يا )ATOR( نتائج عام 2022، 
وعليه يش����ير بوريس����نكو إلى أن تدفق الس����ياح من 
روس����يا إلى مصر سيزداد إذا تم حل املشكلة بشكل 
أس����رع باس����تخدام بطاقات "مير"، كما أن نظام مير 
من ش����أنه تسهيل عمليات التجارة البينية بني القاهرة 

وموسكو خصوصًا في مسألة استيراد الحبوب.
وبطاق����ة "مي����ر" هي بطاق����ة مصرفية روس����ية تعمل 
بواس����طة منظومة دفع وطني����ة، أطلقت في عام 2015 
بعدما واجه عدد من املصارف الروس����ية مش����كات 
مع شركتي "فيزا" و"ماس����تركارد" بسبب العقوبات 

الغربية املفروضة ضد موسكو.
يذكر أن بطاقات "مير" الروس����ية يمكن اس����تخدامها 
حالي����ًا ف����ي 10 دول إضاف����ة إلى روس����يا، وخاصة 
وكازاخس����تان  وبي����اروس  وأرميني����ا  تركي����ا  ف����ي 
وأوزبكس����تان وغيره����ا.. يرى مصرفي����ون أن دخول 
نظام "مير" الروسي قد يتسبب في مخالفة العقوبات 
األوروأمريكي����ة على روس����يا جراء الحرب الروس����ية 
األوكرانية، وبالتالي قد يهدد بخروج مصر من النظام 
العاملي "س����ويفت" الذي يشمل بطاقات فيزا وماستر 
كارد لتداول األموال خارج الحدود، وهو أمر قد يضر 

باالقتصاد املصري خال الفترة الراهنة.
وكان البن����ك املركزي الروس����ي أعلن يوم األربعاء 18 
يناي����ر 2023، اعتماد الجنيه املص����ري ضمن قائمة 
العمات الخاصة بأس����عار الصرف الرس����مية التي 
ينش����رها على موقعه اإللكتروني إلى جانب 8 عمات 

أخرى منها عملتي اإلمارات وقطر.

أصدر مجل���س إدارة الهيئة العام���ة للرقابة املالية 
برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 
2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح 
بإضافة ش���ركات االتصاالت واملتاجر االلكترونية 
املرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات املختصة 
والت���ي توافق عليها الهيئة، الى القنوات املس���موح 
لها بتسويق وثائق التأمني متناهي الصغر النمطية 

إلكترونيًا من خال شبكة نظم املعلومات.
 و يأتي الس���ماح لش���ركات التأم���ني بالتعاقد مع 
املتاجر االلكتروني���ة لتمكني جموع املتعاملني معها 
من التأمني على املنتجات التي يتم شراءها، وكذلك 
مع ش���ركات االتص���االت لتس���ويق وتوزيع وثائق 

التأمني متناهية الصغر النمطية اإللكترونية.
 حدد الق���رار املتاج���ر اإللكترونية بأنه���ا املواقع 
أو املنص���ات اإللكتروني���ة على ش���بكة املعلومات 
الدولي���ة " االنترنت" والتي تق���وم بعرض املنتجات 
املختلفة )السلع والخدمات( وتتضمن قوائم للسلع 
والخدمات املعروضة واملعلومات األساس���ية عنها، 
وتقدم مجموعة متكاملة من العمليات تشمل التوزيع 

والتس���ويق والبيع وس���داد قيمة املنتجات املختلفة 
بشكل إلكتروني، واملرخص لها من الجهات املعنية 

بذلك.
وبذلك تصبح الجهات املسموح لها بتسويق وثائق 
التأمني الكترونيًا، هي إحدى شركات الوساطة في 
التأمني املقيدة بس���جات الهيئة، أو إحدى وكاالت 
السياحة والسفر أو شركات الطيران املرخص لها 
بمزاولة نش���اطها من الجهات املختصة، أو إحدى 
شركات االتصاالت أو املتاجر اإللكترونية املرخص 
له���ا بمزاولة نش���اطها من الجه���ات املختصة، أو 
قن���وات التوزي���ع األخ���رى املرخص له���ا بمزاولة 
نش���اطها من الجهات املختصة واملنصوص عليها 
بالضوابط التنفيذية للتأم���ني متناهي الصغر على 

وجه التحديد.
تأتي هذه الخطوة اس���تجابة لبعض من املقترحات 
لتنمية األسواق وتيسير عملية االكتتاب في الوثائق 
التأميني���ة لزيادة حماي���ة املتعاملني م���ن املخاطر 
املختلفة التي من املمكن التأمني ضدها بما يساهم 

في الحفاظ على مقدرات املؤمن له.

بعد إدراج اجلنيه.. روسيا تكثف اتصاالتها  العتماد بطاقة "مير" مبصر

الرقابة املالية تسمح لشركات التأمني بالتعاون مع شركات االتصاالت 
واملتاجر االلكترونية لتسويق وثائق التأمني متناهي الصغر إلكترونيًا  

 كتبت - رضوى عبداهلل
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي  
، يوم أمس  الس���بت،  وفدًا من رؤس���اء 
املجال���س والبرملان���ات العربية ورؤس���اء 
الوفود املش���اركني ف���ي املؤتمر الخامس 
للبرمل���ان العرب���ي، وذلك بحض���ور عادل 
العرب���ي،  البرمل���ان  رئي���س  العس���ومي 
و"تشيف تشارومبيرا" رئيس برملان عموم 
أفريقي���ا، ومن الجان���ب املصري الدكتور 

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
للمستش���ار أحم���د  وف���ي تصري���ح 
فهمي املتحدث الرس���مي بِاس���م رئاسة 
الجمهوري���ة، أوض���ح أن الرئي���س رحب 
في مس���تهل االجتماع برؤساء البرملانات 
العربية، مؤك���دًا دعم مصر لجهود تعزيز 
التواص���ل والتع���اون البرملاني بني الدول 
العربية بما يس���هم في تب���ادل الخبرات 

ودفع عملية التكامل ب���ني الدول العربية. 
كما ثّم���ن الرئيس ق���رار البرملان العربي 
بالتركيز خال الدورة الحالية من املؤتمر 
عل���ى موض���وع األم���ن الغذائ���ي، الذي 
تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العاملية 

التي يمر بها العالم.
من جانبه���م؛ أكد الحض���ور حرص 
مؤتم���ر البرملان العربي عل���ى بلورة رؤية 
برملانية مش���تركة للمس���اهمة في تعزيز 
العم���ل العرب���ي ومواجه���ة التحدي���ات 

الت���ي تواجه األم���ة العربي���ة ، كما ثمنوا 
جهود مص���ر بقيادة الرئي���س ومواقفها 
املش���رفة واملش���هود لها ف���ي الدفاع عن 
األمن القوم���ي العربي، معربني عن تقدير 
السياس���ي  للمس���ار  العربية  الش���عوب 
والتنم���وي الَبَنّاء الذي س���ارت فيه مصر 
على م���دار الس���نوات املاضي���ة، والذي 
مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة 

التي طالت املنطقة. 
وفي ذلك اإلط���ار، أكد  الرئيس أهمية 
الحفاظ عل���ى التكاتف بني الدول العربية، 
معرب���ًا ع���ن ح���رص مصر عل���ى تعزيز 
العاقات العربية املش���تركة ودعم جميع 
ال���دول العربية ف���ي مس���اعيها لتحقيق 
االستقرار والتنمية، ومؤكدًا أن استقرار 
وس���ام كل دول���ة عربي���ة هو اس���تقرار 

وسام ملصر.

في لقائه برؤساء البرلمانات العربية 

الرئيس السيسى يؤكد أهمية احلفاظ على التكاتف بني العرب ويشدد: 
استقرار وسالم كل دولة عربية هو استقرار وسالم ملصر

كتب - أسامة السيد

األحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

  12  فبراير  2023
• السنة اخلامسة عشر   •    العدد  681    •  الثمن  5 جنيه

 مصر ترد علي »موديز«:
 نتعامل بإيجابية

مع مخاوفكم

 األعلي يف 5 سنوات ..البنك املركزي
 واألحصاء يعلنان وصول معدل

التضخم إلي 31.2% يف يناير 2023

جدل »الطروحات« يشتعل.. وخالفات بني االقتصاديني حول البيع ملستثمر 
استراتيجي أو طرح جزء من األسهم ألقوي 32 شركة وبنك حكوميني

»احلصاد« ترصد  التفاصيل 
الكـــامـــلـــة الســـــتراتيــــجــــية 

تطـــوير املــــوانئ املصـــرية

خبـراء يرصدون أسبـــاب ارتفــاع احتيـاطــي مصـــر من النقـــد األجـــنبي  للشهر الـــــرابــــع علــــــي التـــــوالي  رغـــــم األزمـــــات 

مصر ترد علي »موديز«:مصر ترد علي »موديز«:
نتعامل بإيجابية

األعلي يف األعلي يف األعلي يف 
واألحصاء يعلنان وصول معدل

التضخم إلي 

 سنوات ..البنك املركزي سنوات ..البنك املركزي
واألحصاء يعلنان وصول معدل

2023

 شعبة األرز : قرار التموين بفتح
 استيراد األرز س يعزز من زيادة

االحتياطي االستراتيجي

 

 

 
افتت���ح  وزي���ر الخارجية س���امح ش���كري  ، أمس  
السبت  ،  املؤتمر السنوي للمجلس املصري للشئون 
الخارجي���ة،  و ألقى   كلمة ح���ول موضوع املؤتمر، 
واملرتبط بتداعيات األزمة الروس���ية  األوكرانية علي 

الشرق األوسط ومصر.
وصرح الس���فير أحمد أبو زيد، املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجي���ة، بأن الوزير س���امح ش���كري أعرب 
خ���ال كلمته عن فخ���ره واعتزازه بم���ا يحققه الجهاز 
الدبلوماس���ي املصري من نجاحات معتبرة، مشيرًا إلى 
األزم���ات والتحديات التي ش���هدها عام 2022 وآخرها 
االزمة الروس���ية األوكرانية، مستعرضًا أبرز محددات 
املوق���ف املصري إزاء تلك األزم���ة، وما بذلته مصر من 
جهود حثيث���ة للتفاعل على املس���توى الثنائي واملتعدد 
الحت���واء التداعي���ات االقتصادية الس���لبية الناتجة عن 

األزمة االوكرانية على االقتصاد املصري.
وأضاف املتحدث باس���م وزارة الخارجية بأن الكلمة 
تطرق���ت ايضًا إلى وجهة النظر املصرية الداعية إلى 
الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد األطراف، 
والتحذي���ر من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها 
من خال الس���عي  إلرساء قواعد جديدة خارج هذه 
املنظومة، مش���ددًا على الحاجة إلى مراجعة وتطوير 
مفهوم األم���ن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار 
والتعاون والتفهم الحتياجات اآلخر على منطق القوة 
والتجاهل، م���ع مراعاة حقوق اآلخرين السياس���ية 
واالقتصادي���ة والثقافية واألمني���ة، وبما يحول دون 

تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.
كما أوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية شدد 
أيضًا على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، 
متن���اواًل أبرز التحديات التي تش���هدها دول الجوار 
اإلقليمي ملصر في كل من ليبيا والسودان وفلسطني.

كشف املركز اإلعامي ملجلس الوزراء، أمس السبت  
، أنه  فى ضوء ما تردد من أنباء حول إغاق املتحف 
املصري بالتحرير تزامنًا مع افتتاح املتحف املصري 
الكبير، تواصل املركز مع وزارة الس���ياحة واآلثار، 
والت���ي نفت تلك األنب���اء، ُمؤكدًة أنه ال صحة إلغاق 
املتحف املصري بالتحرير تزامنًا مع افتتاح املتحف 
املصري الكبير، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا 

الشأن.
 وش���ددت وزارة الس���ياحة واالثار على أن املتحف 
املصري بالتحرير س���يظل مفتوحًا الس���تقبال كافة 
زائريه بش���كل طبيعي دون إغاق، على أن يس���تمر 
العم���ل فيه بالت���وازي مع املتحف الكبي���ر، باعتباره 
أح���د املعالم  األثرية العاملية، حيث تم اعتماد املتحف 
املص���ري بالتحري���ر على الئح���ة املواق���ع التراثية 
بمنظمة العالم اإلس���امي للتربي���ة والعلوم والثقافة 
"اإليسيس���كو" والقائمة التمهيدية باليونس���كو، بما 
يع���د اعترافًا بقيمة املتحف للتراث العاملي، ُمش���يرًة 
إلى أنه تم تطويره وإعادة تأهيله لارتقاء بمس���توى 

الخدمات السياحية املقدمة به.

سامح شكري : أثيوبيا  متاطل  يف التوصل 
إلى إطار قانوني ملزم مللء وتشغيل سد 
النهضة ومصر تتمسك بضبط النفس 

احلكومة  ترد علي شائعة
 إغالق املتحف املصري بالتحرير 

تزامنا مع افتتاح املتحف الكبير كتب - محمد عالء

نقطة حتول جديدة لالقتصاد املصري  
بعد تصنيف مصر ثالثا فى منو 

احتياطي  املعدن األصفر  خالل 2022

خبراء واقتصاديون يرصدون 
مكاسب مصر من االنضمام  لبنك 

التنمية لتجمع »البريكس«

مصر تكسر كل القيود بالتمدد 
شرقا وغربا وتستهدف بناء 

اقتصاد يتحدي األزمات

للخروج من دائرة الصراع واالستقطاب

مصر تكسر كل القيود بالتمدد مصر تكسر كل القيود بالتمدد مصر تكسر كل القيود بالتمدد مصر تكسر كل القيود بالتمدد 
شرقا وغربا وتستهدف بناء شرقا وغربا وتستهدف بناء شرقا وغربا وتستهدف بناء 

للخروج من دائرة الصراع واالستقطاب
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 الرئيس عبدالفتاح السيسي ال يتوقف
عن طرح املبادرات والدعوة  لتقليل الصراعات 

ودعم املسارات السياسية إقليمًيا ودوليا 
الرئيس يطمئن املصريني: كل السلع متوافرة واملخزون االستراتيجي آمن 

 
تنطل���ق اليوم /األح���د/ تحت رعاي���ة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر 
مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، الحدث األهم 
بمنطقة ش���مال إفريقيا ودول البحر األبيض املتوسط 
الذي يحرص على حضوره كافة الرؤس���اء التنفيذيني 
بقطاع الطاقة والبترول والغاز في العالم، باإلضافة إلى 
نخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات ومس���ئولني 
رفيعي املس���توى باالتحاد األوروب���ي وأمناء كبريات 
منظم���ات الطاقة الدولية وقادة األعمال واملس���تثمرين 

في قطاع الطاقة.
وأوضح���ت وزارة البت���رول  أن فاعلي���ات ال���دورة 
الحالي���ة تقام خ���ال الفترة م���ن 12-15 فبراير تحت 
شعار) ش���مال إفريقيا والبحر األبيض املتوسط: دعم 
العرض والطلب العاملي على الطاقة املستدامة( بمركز 
مصر للمؤتمرات واملعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد املهن���دس طارق املا وزير البت���رول والثروة 
املعدنية أن: "الحدث الذي تنظمه مصر سنويًا ويحظى 
برعاية وتش���ريف الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد 
حض���وره الق���وى عامًا بع���د اآلخر على الس���احتني 
اإلقليمية والدولية، باعتباره منصة مصرية تجمع قادة 
صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العاملية 
للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والش���ركات 
التكنولوجي���ة إللقاء الضوء عل���ى الفرص الجديدة في 

مصر".
وق���ال إن "إيجبس" يعزز اتجاهه���ا للنمو والتطور 
وإب���رام املزيد من الش���راكات الدولي���ة، وإقامة حوار 
مباش���ر بني صناعة البت���رول والغ���از املصرية وقادة 
صناع���ة الطاقة ف���ي العالم يتم ترجم���ة مخرجاته في 
صورة فرص تعاون واس���تثمار مش���ترك، عاوة على 

عرض أفضل املمارسات والخبرات التي يمكنها تطوير 
ودعم الصناع���ة في مجال البت���رول والغاز والطاقات 

املستدامة.
وأضاف املا أن انعقاد املؤتمر يأتي في توقيت بالغ 
األهمية على مستوى العالم، في ظل تحديات جمة ألقت 
بظاله���ا على االقتصاد العاملي بص���ورة عامة وقطاع 
الطاقة بصفة خاص���ة والذي يعد في مقدمة القطاعات 
التي تأثرت باملش���هد العاملي، كما أنه يأتي في أعقاب 
مؤتمر املناخ Cop27 بشهور قليلة بما يعزز استكمال 
جه���ود خفض االنبعاثات في صناع���ة البترول والغاز 
التي دعمتها مصر بشكل جوهري من خال مبادرتها 
إلش���راك أطراف هذه الصناعة ألول مرة في قمة املناخ 

بشرم الشيخ في يوم "إلزالة الكربون".
ويس���تقطب املؤتم���ر واملعرض أكثر م���ن 32 ألف 
مش���ارك وما يتخط���ى ألفني من أعض���اء الوفود و41 
ش���ركة عاملية للبت���رول والغاز و500 ع���ارض و260 
متحدثًا ويتضمن املع���رض 12 جناحا دوليًا وتتخطى 

جلساته 65 جلسة نقاشية.
وتتضمن أجندة املؤتمر جلسات حوار استراتيجية 
بحضور الوزراء ورؤس���اء كبريات الش���ركات العاملية 
للطاق���ة والبت���رول والغ���از والتكنولوجيا وم���ن أبرز 
املتحدث���ني ه���ذا الع���ام كادري سيمس���ون مفوض���ة 
الطاق���ة واملناخ باالتحاد األوروبي، وهيثم الغيص أمني 
ع���ام منظمة أوب���ك، والدكتورة أمان���ي أبوزيد مفوضة 
الطاق���ة باالتحاد اإلفريقي، كما تنظ���م مؤتمرًا للتمويل 
واالس���تثمار ف���ي الطاقة، ومؤتم���رًا تقني���ًا، ومؤتمرًا 
لاس���تدامة في الطاق���ة، وتخصيص جلس���ات إلزالة 
الكرب���ون وخف���ض االنبعاثات، ومؤتمر املس���اواة في 
قطاع الطاقة، ويخصص املؤتمر جوائزه السنوية التي 
ستش���مل ألول مرة هذا العام جوائز لاس���تدامة في 

مجال الطاقة.

اس���تعرضت وزارة التخطيط والتنمي���ة االقتصادية 
في تقرير صادر عنها مامح خطة املواطن االس���تثمارية 
ملحافظة االس���كندرية لع���ام 2023/22 ، وذلك في إطار 
مواصل���ة اإلعان عن خطة املواط���ن في كافة محافظات 
الجمهوري���ة للعام الراب���ع على التوال���ي، بهدف توعية 
املواطن���ني بش���أن توجه���ات وأولوي���ات خط���ة التنمية 

املستدامة للعام املالي )2023/22(، ودورها في 
تحقيق "رؤية مصر 2030" .

وأكدت الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة 
أن  االقتصادي���ة،  والتنمي���ة  التخطي���ط 
املش���اركة املجتمعي���ة ه���ي الضمان���ة 
التنمية  أه���داف  لتوط���ني  األساس���ية 
املس���تدامة عل���ى املس���توى املحلي، 

املتوازنة،  اإلقليمية  التنمية  وتحقيق 
وس���د الفج���وات التنموية بني 
اتس���اقًا  املختلفة،  املحافظات 
 ،2030 مص���ر  رؤي���ة  م���ع 
من  عش���ر  الس���ابع  والهدف 

أهداف التنمية املس���تدامة العاملية 
"عقد الشراكات لتحقيق األهداف". 

وأضافت الس���عيد أن وزارة التخطيط 
والتنمي���ة االقتصادي���ة تحرص على إش���راك املواطنني 
في كافة مراحل العملية التنموي���ة، التي تبدأ بالتخطيط 
ث���م املتابع���ة وتقيي���م األثر، وتعم���ل دائمًا عل���ى اتخاذ 
خطواٍت متس���ارعة نحو تهيئة البيئة املناسبة لتعزيز هذه 
املش���اركة، س���واء من خال توفير بيانات تتعلق بخطط 
التنمية املس���تدامة السنوية بش���كٍل تفصيلي، وإصدار 
تقاري���ر متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات 
ومش���روعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل 

ومتكامل، تحقيقًا ملبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" .
وحول خطة املواطن االستثمارية بمحافظة االسكندرية 
أوضحت السعيد أن عدد املشروعات التنموية باملحافظة 
يصل إلى 401 مشروًعا، وأن قيمة االستثمارات العامة 

املوجه���ة ملحافظة االس���كندرية بخطة ع���ام 2023/22 
تبل���غ  44,9 مليار جنيه، بنس���بة نم���و 72,7% عن خطة 
عام 2022/21، بخاف املش���روعات املوجهة من خال 

مشروع تطوير الريف املصري "حياة كريمة" .
وفيم���ا يتعل���ق بالتوزي���ع القطاع���ي لاس���تثمارات 
العام���ة املس���تهدفة بمحافظة االس���كندرية بخطة 
عام 2023/22 أش���ار تقرير وزارة التخطيط 
توجي���ه  إل���ى  االقتصادي���ة  والتنمي���ة 
اس���تثمارات بقيم���ة 27,4 ملي���ار جنيه 
لقط���اع النقل بنس���بة 61%، يليه قطاع 
البترول بقيمة 5,9 مليار جنيه بنس���بة 
13,1%، ويخ���ص قطاع التعليم العالي 
والبح���ث العلم���ي  4,3 ملي���ار جنيه 
بنس���بة 9,6% ثم االس���كان 3,1 مليار 
جنيه بنس���بة 6,9%، ث���م قطاع التنمية 
املحلية باس���تثمارات تبل���غ 1,8 مليار 
جنيه بنس���بة 4%، ويخ���ص القطاعات 
األخرى باملحافظة اس���تثمارات بقيمة 

2,4 مليار جنيه بنسبة %5,4 .
الق���رى  ع���دد  أن  التقري���ر  وأوض���ح 
املستهدفة من املرحلة األولى بمبادرة "حياة 
كريمة" بمحافظة االسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد 
املس���تفيدين 55 ألف نس���مة، وتتمثل أهم املشروعات 
التنموية بمحافظة االس���كندرية الت���ي تم تنفيذها من 
خ���ال املبادرة وتحقق أهداف التنمية املس���تدامة في 
إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 183 فصل 
دراس���ي، 10 م���دارس، إلى جانب إنش���اء 2 محطة 
مياه ش���رب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات 
معالجة، فضا عن إنش���اء 12 برج ش���بكات محمول 
توصيل ش���بكة األلياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 3 
مجمع���ات خدمات حكومية، 3 مكات���ب بريد، 7 نقاط 
ش���رطة، عاوة على تأهيل وتبطني ت���رع بطول 3كم، 

رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم. 

كتب - محمود معروف

اليوم .. الرئيس السيسي يفتتح مؤمتر »إيجبس 
2023« بحضور 41 شركة عاملية 

التخطيط  : 44,9 مليار جنيه لتنفيذ 401 مشروًعا تنموًيا باإلسكندرية 
بخطة 2023/22 بنسبة منو 72,7% عن خطة العام السابق

أصدر الدكت���ور مصطفى مدبول���ى، رئيس الوزراء 
قرارا بأن ينعقد املجلس األعلي لصناعة الس���يارات 
بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على األقل أو كلما 
دعت الحاجة إلي ذل���ك، وال يكون انعقاده صحيحا 
إال بحض���ور ثلثي األعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية 
أصوات أعضائه الحاضرين، وفى حالة التس���اوي 

يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
 وتضمن القرار أن ين���وب وزير التجارة والصناعة 
ع���ن رئيس املجلس فى حالة غيابه وأن يكون لرئيس 
املجل���س دعوة الحض���ور ملن يرى االس���تعانة بهم 
م���ن الوزراء واملحافظون ورؤس���اء الهيئ���ات العامة 
واألجه���زة الحكومية املختص���ة أو غيرهم من ذوى 

الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.
 وأن تش���كل األمانة الفنية للمجلس األعلي لصناعة 
الس���يارات وتح���دد اختصاصاتها ونظ���ام عملها 

بموجب قرار يصدره وزير التجارة والصناعة 

رئيس الوزراء يحدد موعد انعقاد 
املجلس األعلى لصناعة السيارات

2023/22(، ودورها في 
. "2030

وأكدت الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة 
أن  االقتصادي���ة،  والتنمي���ة  التخطي���ط 
املش���اركة املجتمعي���ة ه���ي الضمان���ة 
التنمية  أه���داف   
املس���تدامة عل���ى املس���توى املحلي، 

املتوازنة،  اإلقليمية  التنمية  وتحقيق 
وس���د الفج���وات التنموية بني 
ً

وس���د الفج���وات التنموية بني 
ً

وس���د الفج���وات التنموية بني 
اتس���اقا املختلفة،  املحافظات 
 ،2030
من  عش���ر  الس���ابع  والهدف 

أهداف التنمية املس���تدامة العاملية 
عقد الشراكات لتحقيق األهداف". 

وأضافت الس���عيد أن وزارة التخطيط 
والتنمي���ة االقتصادي���ة تحرص على إش���راك املواطنني 
في كافة مراحل العملية التنموي���ة، التي تبدأ بالتخطيط 
 عل���ى اتخاذ 
في كافة مراحل العملية التنموي���ة، التي تبدأ بالتخطيط 

ً
في كافة مراحل العملية التنموي���ة، التي تبدأ بالتخطيط 

ث���م املتابع���ة وتقيي���م األثر، وتعم���ل دائما
في كافة مراحل العملية التنموي���ة، التي تبدأ بالتخطيط 

ث���م املتابع���ة وتقيي���م األثر، وتعم���ل دائما
في كافة مراحل العملية التنموي���ة، التي تبدأ بالتخطيط 

عام 2023/22
توجي���ه  إل���ى  االقتصادي���ة  والتنمي���ة 

اس���تثمارات بقيم���ة 
لقط���اع النقل بنس���بة 

البترول بقيمة 
13,1%، ويخ���ص قطاع التعليم العالي 

والبح���ث العلم���ي  
بنس���بة 

جنيه بنس���بة 
املحلية باس���تثمارات تبل���غ 

جنيه بنس���بة 
األخرى باملحافظة اس���تثمارات بقيمة 

2,4 مليار جنيه بنسبة 
الق���رى  ع���دد  أن  التقري���ر  وأوض���ح 

املستهدفة من املرحلة األولى بمبادرة 
كريمة" بمحافظة االسكندرية 

املس���تفيدين 55 ألف نس���مة، وتتمثل أهم املشروعات 
التنموية بمحافظة االس���كندرية الت���ي تم تنفيذها من 

د. هالة السعيد
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احتاد الغرف العربية يفوز 

بجائزة »الشريك املوثوق لشبكة 
املسؤولية االجتماعية 2022«

تقوم وزارة النقل في الوقت الحالي بتنفيذ خطة 
ش���املة لتطوي���ر منظومة النقل البحري تش���مل 
تطوير املوانئ وجذب مش���غلني وخطوط مالحية 
عاملية واستعادة قوة األسطول التجاري املصري 
وزي���ادة طاق���ة الت���داول وتقليل زم���ن االفراج 

الجمركي ،
تعم���ل  الدولة املصرية، ممثل���ة في وزارة النقل،  
منذ س���نوات على تطوير جميع املوانئ املصرية، 
في ظل س���عي الحكومة إل���ى تحويل مصر إلى 
مركز إقليمي للتجارة، وسط تأكيدات ومطالبات 
بضرورة تعزيز مش���اركة القط���اع الخاص في 

عملية تطوير املوانئ املصرية.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار ،  أعل���ن  الدكت���ور عمرو 
الس���مادوني، س���كرتير ش���عبة النق���ل الدولي 
التجاري���ة،  القاه���رة  بغرف���ة  واللوجيس���تيات 
أن  الدول���ة املصري���ة تعمل حالي���ا على تطبيق 
استراتيجية جديدة ملفهوم اللوجستيات، خاصة 
املوان���ئ املطل���ة عل���ى البحر األحم���ر أو البحر 
األبيض املتوسط، وذلك نظرا ألهميتها في حركة 

التجارة الصادرة أو الواردة.
 وش���دد الس���مادوني، على أهمية تطبيق أعلى 
وأح���دث املعايير ف���ي جميع املوان���ئ املصرية، 
واس���تخدام أح���دث التكنولوجي���ا املخصص���ة 
للكش���ف عن البضائع املس���توردة أو املصدرة، 
مش���يرا إلى أن ها األمر يعزز من مرونة الحركة 
التجارية، ويس���هل الكثير م���ن اإلجراءات على 

املصدرين واملستوردين.
 وتمتل���ك مص���ر 18 مين���اء تجاري���ا، ولديها 3 
آالف  كيل���و مترا  ش���واطئ، وتعمل الدولة على 
اس���تغالل امكانياته���ا، حيث تنف���ذ خطة تطوير 
للموانئ بشكل كامل لجذب االستثمار، ما يعمل 
على إنش���اء ش���بكة من املوانئ الجافة واملناطق 
اللوجيس���تية مرتبطة باملوانئ البحرية بوس���ائل 
نق���ل متعددة لزيادة التداول ف���ي املوانئ وزيادة 
حج���م التجارة، وهو ما يح���ول مصر في الفترة 

القادمة ملركز عاملي للتجارة واللوجستيات.
 وكان���ت  وزارة النق���ل  نف���ت قبل أي���ام  وجود 
مفاوض���ات متقدمة بني ش���ركة موانئ أبو ظبي 
االمارتي���ة والحكومة املصري���ة للتوصل التفاق 
تق���وم خالل���ه الش���ركة بتطوي���ر وإدارة مين���اء 
على البحر األحمر وفق  الس���ويس )بورتوفيق( 

حق عقد انتفاع.
موانئ جافة 

وخالل األس���بوع املاضي ، شهد املهندس كامل 
الوزير وزي���ر النقل توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة 
املوانىء البري���ة والجافة وتحال���ف مصري من 
شركات مصرية وطنية متخصصة وهي شركات 

)مص���ر أوروب���ا للتنمي���ة الصناعية - الش���رق 
االوس���ط للتطوي���ر ) مي���راد ( - لين���زا ايجيب 
للمش���روعات واملعدات الهندسية ( وذلك بشأن 
إنش���اء و إدارة و تش���غيل املنطقة اللوجس���تية 
املتكاملة بالس���لوم ، و  ق���ام بتوقيع املذكرة كل 
م���ن اللواء عمرو إس���ماعيل رئيس الهيئة العامة 
للموان���ئ البرية والجافة، وم���ن جانب التحالف 

الدكتور سيد الباز.
 وصرح وزير النقل، أن مذكرة التفاهم تنص علي 
قيام التحالف بإنش���اء وإدارة وتش���غيل املنطقة 
اللوجيس���تية املتكاملة بالسلوم التي ستقام علي 
مساحة 700 فدان باإلضافة إلي إدارة وتشغيل 
منطقة املخازن والثالجات داخل ميناء الس���لوم 
البرى و التي تبلغ مس���احتها حوالي 21 فداًنا، 
والتي تم إنشاؤها من قبل الهيئة العامة للموانئ 
البري���ة والجافة، والتي تتك���ون من 10 مخازن، 
و24 ثالجة، وحيث سيس���اهم مش���روع املنطقة 
اللوجيس���تية ف���ي تش���جيع تصدي���ر املنتجات 
املصري���ة إل���ى ليبيا وش���مال أفريقي���ا، وتنفيذ 
أعمال قيمة مضافة مثل أعمال التعبئة والتغليف 
والتخزين و إعادة التوزي���ع ومعارض املنتجات 

املصرية، والصناعات الخفيفة واملتوسطة .
تطوير النقل البحري 

وتق���وم وزارة النق���ل في الوق���ت الحالي بتنفيذ 
خطة ش���املة لتطوي���ر منظومة النق���ل البحري 
تش���مل تطوير املوانئ وجذب مش���غلني وخطوط 
مالحية عاملية واستعادة قوة األسطول التجاري 
املص���ري وزي���ادة طاق���ة الت���داول وتقليل زمن 
االفراج الجمركي ، حيث تقوم الوزارة من خالل 
خطة التطوير باس���تعادة قوة االسطول التجاري 
املصري والذي  سيتم من خالل انشاء شراكات 

جادة ب���ني الدولة والقطاع الخاص باس���تغالل 
إمكاني���ات البني���ة التحتية الحالي���ة للدولة لبناء 
وتطوي���ر وصيانة كل الوح���دات البحرية لخدمة 
املوانئ املصرية وإنشاء وتشكيل خطوط مالحية 
لخدمة طموحات الدولة املصرية بإنشاء أسطول 

مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير  .
وبحس���ب تصريحات لوزير النقل الفريق كامل 
الوزير  فإنه  يتم حاليا استهداف تطوير ارصفة 
املوان���ئ لتصل حركة التداول ال���ي 400 مليون 
طن ب���دال م���ن 170 مليون طن وتعظي���م تجارة 
الترانزيت باإلضافة إلي العمل علي جعل مصر 
مركزا عامليا للتجارة واللوجيس���تيات من خالل 
التطوير الش���امل للموانئ املصرية ومشروعات 
تطبيق نظام الش���باك الواحد واإلفراج الجمركي 
املس���بق باملوانئ املصرية وكذلك إطالق مشروع 

بنك معلومات النقل البحري.
استعادة قوة األسطول التجاري 

 ويج���ري حالي���ا القي���ام بعملية تطوير ش���املة 
للش���ركة املصرية إلصالح وبناء السفن التابعة 
لجهاز الصناع���ات البحرية تنفي���ذا لتوجيهات 
القيادة السياس���ية باس���تعادة قوة األس���طول 
التجاري املصري حيث تشتمل خطة التطوير علي 
تطوي���ر الورش الخاصة بتصنيع وصيانة اجزاء 
السفن وتجهيزها باملعدات الالزمة لتواكب اخر 
التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من 
حيث “ماكينات القطع -ماكينات ثني وتش���كيل 
املع���ادن -الدرافيل مختلف���ة االحجام - معدات 
اللح���ام بأنواعها -االون���اش الثابتة واملتحركة” 
بداخل ال���ورش االحواض الجاف���ة. االحواض 
العائمة الس���تقبال كل الوح���دات البحرية بكافة 

االطوال والحموالت .

مشروعات 
وفي إط���ار خطة التطوير ، تم تنفيذ مش���روعات 
بإجمال���ي تكلف���ة 1,8 ملي���ار جني���ه ف���ي ميناء 
اإلس���كندرية. حيث تم إنش���اء وصل���ة حرة لربط 
ميناء الدخيلة بالطريق الس���احلي الدولي بتكلفة 
824 مليون جنيه. وإنش���اء جراج متعدد الطوابق 
“5 أدوار بسعة 3500 سيارة بتكلفة 407 ماليني 
جني���ه”. واالنتهاء من تكريك املمر املالحي لزيادة 
العم���ق التصميمي إلي 15,5 مت���ر بتكلفة 105 
مالي���ني جنيه. وبن���اء وتوريد 6 قاط���رات بحرية 
بتكلفة 381.3 مليون جنيه. وإعادة وتأهيل حاجز 
األمواج الرئيس���ي بميناء اإلسكندرية بتكلفة 81 

مليون جنيه.
ويتم القيام بمش���روع تطوي���ر رصيف الخدمات 
البحرية حيث يهدف املش���روع للتطوير الش���امل 
ملنطق���ة الخدم���ات البحري���ة بامليناء لتس���توعب 
القاط���رات الجديدة لخدمة االرصفة وتوس���عات 
امليناء الحالية واملس���تقبلية حيث يش���مل التطوير 
كل وس���ائل الدع���م والتموي���ن ومكافحة الحريق 
للقاط���رات والوح���دات البحري���ة املتراكمة علي 
الرصيف.. كما تم تنفيذ املش���روع القومي محطة 
تحيا مصر متعددة األغراض بميناء اإلس���كندرية 
TMTو الت���ي تم تجهي���ز 100% م���ن متطلبات 

التشغيل التجريبي ملنطقة البضائع العامة.
 نقالت نوعية 

كذلك يش���هد مين���اء دمياط علي البحر املتوس���ط 
نقلة نوعية ،  حيث  تم تنفيذ مش���روعات بإجمالي 
تكلف���ة 1,9 مليار جنيه و تم بتوجي���ه من القيادة 
السياس���ية. االنتهاء من إنش���اء محط���ة متعددة 
األغ���راض “رصي���ف بط���ول 681 مت���را وعمق 
17 مت���را” بإجمالي تكلف���ة 1365 مليون جنيه. 
واالنته���اء من تعميق املمر املالح���ي من 15 إلي 
16 مترا وعرض ال���دوران من 14.5 إلي 15.5 
متر بتكلف���ة 189 مليون جنيه. باإلضافة إلي بناء 
وتوريد 4 قاطرات بحرية بتكلفة 300 مليون جنيه. 
وإنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في املنطقة 
بني رصيف���ي 8 و9 بطول 340 مت���را وعمق 12 
مت���را بتكلف���ة 142 مليون جنيه. كما تم إنش���اء 
رصي���ف خدمات بحري���ة جديد بط���ول 90 مترا 

وعمق 8 أمتار بتكلفة 12 مليون جنيه.
وف���ي ميناء بورس���عيد تم اإلنتهاء من إنش���اء 5 
ك���م أرصفة مختلف���ة األغ���راض بإجمالي تكلفة 
حوالي 10 مليارات جنيه ، وفي ميناء السخنة تم 
االنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة األغراض 

بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه.

ش����هدت الدكتورة ياس����مني فؤاد، وزيرة البيئة، تدش����ني 
أول س����يارة كهربائية بالكامل من قبل مجموعة أبو غالي 
موتورز للس����يارات، وبحضور الدكتورة رانيا املش����اط، 
وزي����رة التع����اون الدولي، وأحمد س����مير وزي����ر التجارة 
والصناع����ة، وماهر أبو غالي، رئي����س مجموعة أبو غالي 

موتورز.
وأش����ارت فؤاد، إلى أن إطالق أول س����يارة كهربائية فى 
مصر يبدو حدثا بس����يًطا ولكن����ه يمثل خطوة هامة كأحد 
أهم مس����ارات التح����ول لألخضر، وصناعة الس����يارات 
الكهربائية والنقل املس����تدام بصفة عامة، والتي تعد أهم 
أولوي����ات الحكومة املصرية، كما تحظى برعاية دقيقة من 

رئيس الجمهورية.
وأضافت وزي����رة البيئة، أن الح����دث العاملي الذي نظمته 
جمهورية مصر العربي����ة نهاية العام املاضي وهو مؤتمر 
املناخ COP27 ش����هد مش����اركة كاملة من كافة جهات 
الدولة والقطاع الخاص واملجتمع املدني والشباب واملرأة، 
مش����يرة إلى إطالق مبادرتان خالل املؤتمر وهى مبادرة 
الطاقة الجديدة واملتج����ددة واالنتقال العادل للطاقة دون 
املساس بالتنمية االقتصادية وعمل تحول تدريجي للطاقة 
الجديدة واملتجددة من طاقة شمسية ورياح والهيدروجني 
األخضر وأيضا الطاقة النظيفة في السيارات الكهربائية 
والت����ى تع����د أحد املح����اور الخاص����ة بالطاق����ة الجديدة 

واملتجددة.
وتابعت أن مبادرة النقل املستدام التى تم إطالقها للعالم 
خالل املؤتمر في يوم الحلول تس����تهدف كافة أنواع النقل 
املس����تدام بدًءا من الدراجة إلى االتوبيس����ات الكهربائية 
وصوال إلى خ����ط املترو والقطار الكهربائي والس����يارات 

الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي.
وأكدت على أن التكاتف والشراكة بني الحكومة والقطاع 
الخاص مثلت س����يمفونية لفتت أنظ����ار العالم كله خالل 

مؤتم����ر املن����اخ COP27، كما حدث تح����ول حقيقي فى 
كل وس����ائل النقل من أتوبيس����ات النقل الكهربائية والتى 
تم تطبيقها وبلغت 260 أتوبيس فى مدينة ش����رم الش����يخ 
قام����ت على خدمة 51 ألف مش����ارك على مدى 18 يوما، 
مشيرة إلى أن إدارة تلك اإلتوبيسات تم إسنادها للقطاع 

الخاص.
وأملحت إلى ع����دد من األرقام املهمة م����ن الناحية البيئية 
واالقتصادية التى قامت بها الدولة خالل الفترة املاضية، 
مش����يرة إلى أن قطاع النقل على مستوى العالم مسئول 
ع����ن حوالي 24% م����ن االنبعاثات الخاص����ة باالحتباس 
الحراري، وحوالي 26% عن التلوث بالجس����يمات الصلبة 
ذات القط����ر أقل من  10 ميكروميتر، مؤكدة أن ذلك يمثل 
تحديان أحدهما خاص بتغير املناخ واآلخر خاص بتلوث 

الهواء.
كم����ا قامت وزيرة البيئ����ة بإلقاء الضوء عل����ى ما اتخذته 
وزارة البيئة منذ 15 عاًما من اإلجراءات لتحس����ني جودة 
الهواء ودعم سياس����ات التخفيف م����ن تأثيرات التغيرات 
املناخي����ة، حيث قام����ت وزارة البيئة بخط����وات رائدة في 
مج����ال النقل املس����تدام بالتعاون مع ع����دد من الوزارات 
واملحافظات بهدف خفض انبعاثات املركبات ورفع كفاءة 

استهالك الوقود والتحول إلى النقل الجماعي.

منحت »الش���بكة اإلقليمية للمسؤولية 
اتحاد الغ���رف العربية،  االجتماعي���ة« 
املوثوق  املجتمع���ي  الش���ريك  جائ���رة 
للمس���ؤولية  اإلقليمي���ة  للش���بكة 
االجتماعية لعام 2022، مع مؤسس���ات 
وش���خصيات عربي���ة ودولي���ة أخ���رى 
عريق���ة ذات املس���اهمات النوعي���ة في 
مجال الشراكة املجتمعية املهنية، وذلك 
خالل فعاليات »امللتقى الحادي عش���ر 
لشركاء الش���بكة اإلقليمية للمسؤولية 
ال���ذي عقد  االجتماعي���ة لع���ام 2023« 
ي���وم 19 يناير 2023 برعاي���ة علي بن 
صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى 

بمملكة البحرين.
وعّلق أم���ن عام اتحاد الغرف العربية، 
الدكتور خالد حنفي، على منح االتحاد 
له���ذه الجائ���زة املرموق���ة، معرًب���ا عن 
اإلقليمية  ل�»الش���بكة  امتنانه وتقديره 
ملنحه���ا  االجتماعي���ة«،  للمس���ؤولية 
اتحاد الغرف العربية »جائرة الش���ريك 
املجتمع���ي املوثوق للش���بكة اإلقليمية 

للمسؤولية االجتماعية لعام 2022«.
اإلقليمي���ة  »الش���بكة  أن  واعتب���ر 
للمس���ؤولية االجتماعي���ة«، تع���ّد م���ن 
املؤسس���ات الهامة والبارزة في العالم 
العربي العاملة على رفع مستوى الوعي 
حول املس���ؤولية املجتمعية للش���ركات 
واملؤسس���ات، والعم���ل عل���ى تعزيزها 
في الش���ركات واملؤسسات، والقطاعات 

الحكومية واألهلية والخاصة.
ونوه إلى أن منح اتحاد الغرف العربية 
لهذه الجائ���زة املرموق���ة، يمّثل مدعاة 
فخ���ر، إذ لطاملا أولى االتح���اد اهتماًما 
بارًزا واستثنائًيا بموضوع املسؤولية 
املجتمعية، بما يساهم في صالح تنمية 

مجتمعاتنا ومؤسساتنا العربية.
ولف���ت إلى أّن���ه إيماًنا م���ن دور اتحاد 
الغ���رف العربي���ة ف���ي دع���م مب���ادرة 
املس���ؤولية االجتماعية املستدامة، فإن 
االتح���اد يدع���و دائًما ويح���ث الغرف 
املحلية وش���ركات العال���م العربي على 
تبني املبادرة وتطوير روح املس���ؤولية 
االجتماعي���ة املس���تدامة وفًق���ا ألهداف 
األم���م املتح���دة للتنمي���ة املس���تدامة، 
وتحفي���ز الش���ركات من خ���الل إطالق 
جائ���زة الش���ركات االكث���ر مس���ؤولية 
اجتماعية في العالم العربي في مختلف 
الش���هادات  القطاع���ات وبالتعاون مع 

املعتمدة دولًيا.

»التنمية املحلية« تعلن زراعة 4 ماليني 
و347 ألف شجرة حتى اآلن

احلكومة توافق على إقامة أبراج تقوية لشبكات 
الهاتف املحمول يف 20 محافظة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية 
املحلي���ة، إن املحافظات ال�27 قامت 
بزراعة 2.7 مليون ش���جرة، ليصبح 
إجمال���ي ع���دد األش���جار الت���ي تم 
زراعته���ا أكثر م���ن 4 مالين و347 
ألف شجرة من املس���تهدف زراعته، 
ويبل���غ 7.7 ملي���ون ش���جرة خالل 
الع���ام املالي الحال���ي، الذي ينتهي 
آخ���ر يونيو املقب���ل، وذلك في ضوء 
تنفي���ذ املب���ادرة الرئاس���ية لزراعة 

100 مليون شجرة.
وأضاف آمنة، أن الوزارة 
انتهت من توريد مليون 
ش���جرة  أل���ف  و647 
وذلك  محافظات،  ل�10 
في إط���ار بروتوكولي 
التع���اون املوق���ع بن 

وزارتي  و  ال���وزارة 
الحرب���ي  اإلنت���اج 

لتوري���د  والزراع���ة 
ش���جرة  مالي���ن   5
محافظ���ات  لجمي���ع 

بتكلف���ة  الجمهوري���ة 
129 مليون جنيه.

وأش���ار إل���ى أنه، تم توري���د مليون 
و470 ألف ش���جرة حت���ى اآلن، من 
خ���الل وزارة اإلنت���اج الحرب���ي ل�7 
محافظ���ات، منها 500 ألف ش���جرة 
ملحافظة القاهرة، و315 ألف شجرة 
ملحافظة الجيزة، و70 ألف ش���جرة 
ملحافظة جنوب س���يناء، و170 ألف 
ش���جرة لكل من محافظتي سوهاج 
وقن���ا، و125 ألف ش���جرة ملحافظة 
أس���وان، و120 ألف شجرة ملحافظة 

األقصر، فيم���ا وردت وزارة الزراعة 
177 ألًفا و160 شجرة ل�3 محافظات، 
مؤكًدا أنه تم توري���د 19 ألًفا و460 
شجرة ملحافظة القليوبية، و85 ألًفا 
و650 شجرة ملحافظة الغربية، و72 

ألًفا و50 شجرة للفيوم.
قام���ت  م���ا  إجمال���ي  أن  وكش���ف 
املحافظات بزراعته في إطار املبادرة 
الرئاسية خالل العام املالي الحالي 
بل���غ 2.7 مليون ش���جرة، موضًحا 
أنه تم زراع���ة مليون و80 ألف 
ش���جرة بمحافظ���ة القاهرة، 
و234 ألف شجرة بمحافظة 
سوهاج، و270 ألف شجرة 
بمحافظة الجيزة، و93.6 
و90  بالش���رقية،  أل���ف 
ب���كل م���ن محافظتي  ألًفا 
وال���وادي  الدقهلي���ة 

الجديد.
وتاب���ع: »وزراع���ة 72 ألًفا 
باإلس���ماعيلية، و63 ألًف���ا 
أل���ف  و61.2  بأس���وان، 
ألًفا  بالغربية، و54  ش���جرة 
ب���كل م���ن محافظت���ي البحيرة 
وبن���ي س���ويف، و45 ألًف���ا بكل من 
واملنوفية  اإلس���كندرية  محافظ���ات 
واملنيا وقنا، و36 ألف ش���جرة بكل 
م���ن محافظات كفرالش���يخ ودمياط 
وجنوب سيناء والسويس وأسيوط، 
و34.2 أل���ف بالقليوبية، و27 ألف 
شجرة بالفيوم، و23.4 ألف شجرة 
بكل من محافظات مطروح وش���مال 
سيناء وبورس���عيد والبحر األحمر 

واألقصر«.

واف���ق مجل���س ال���وزراء، برئاس���ة 
الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد 
من الطلب���ات املقدمة من الش���ركات 
العامل���ة ف���ي مجال تنفيذ وإنش���اء 
أب���راج تقوي���ة لش���بكات املحمول، 
بش���أن إقامة أبراج تقوية لش���بكات 
الهاتف املحمول، ف���ي 20 محافظة، 
باعتباره���ا م���ن مش���روعات النفع 
العام، ويس���تفيد بهذه الطلبات عدد 
من ق���رى املبادرة الرئاس���ية »حياة 

كريمة«.
واعتم���د مجل���س ال���وزراء نتيج���ة 
دراس���ة وزارة املالي���ة بش���أن طلب 
محافظ���ة أس���وان التص���رف بنظام 
البي���ع في مس���احة 5940 متر املقام 
عليها مبان ومنش���آت مدرسة نوبل 
املس���تقبل الخاصة للغ���ات، بناحية 
قري���ة الجنينة والش���باك، بالوحدة 
املحلي���ة ملركز ومدين���ة نصر النوبة 
باملحافظة، في ظ���ل احتياج املنطقة 
لنشاط هذه املدرس���ة املقامة بالفعل 

والتي ت���ؤدي الغرض املنش���أة من 
أجل���ه، بما يخدم العملية التعليمية، 
مع التأكيد على االلتزام باس���تكمال 
كافة املوافقات والتراخيص الالزمة 

لهذا النشاط.
كم���ا اعتمد مجلس ال���وزراء نتيجة 
دراس���ة وزارة املالي���ة بش���أن طلب 
محافظة دمياط التحقق من مناسبة 
القيمة املُق���درة للتصرف بنظام حق 
الس���نوي،  واالس���تغالل  االنتف���اع 
الكائ���ن  الفن���دق  ومبن���ى  ألرض 
بالقطع���ة رقم 1 بش���ارع 25 بمدينة 
رأس البر، وكذا املس���احة الشاطئية 
املزم���ع تخصيصها لن���زالء الفندق، 
وذل���ك لصال���ح الش���ركة القابض���ة 
للسياحة والفنادق، مع االتفاق على 
أن يؤول الفندق واملنطقة الشاطئية 
وكل ما يتم إضافته من أعمال تطوير 
بمعرفة الشركة إلى املحافظة بنهاية 
مدة االنتفاع، بحالة جيدة وصالحة 

للتشغيل واالستغالل.

أحمد ابراهيم

ب���دأ مرك���ز املعلوم���ات ودعم اتخ���اذ الق���رار بمجلس 
ال���وزراء في تنفيذ املش���روع البحث���ي املتكامل لصياغة 
الس���يناريوهات وبدائ���ل السياس���ات الالزم���ة لتعامل 
االقتصاد املصري مع الوضع االقتصادي العاملي خالل 
عامي 2023 و2024، في إط���ار تنفيذ تكليفات الدكتور 

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وش���ارك في الجلس���ة األول���ى كل من الدكت���ور زيليكو 
بوجيتي، كبي���ر االقتصاديني بالبنك الدول���ي بالقاهرة، 
والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد 
والعلوم السياس���ية بجامع���ة القاه���رة، والدكتورة ُيمن 
الحماق���ي، أس���تاذ االقتص���اد بجامع���ة عني ش���مس، 
والدكت���ورة نج���وى س���مك، أس���تاذ االقتص���اد بكلية 
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة 
عالي���ة عارف، أس���تاذ اإلدارة بكلي���ة االقتصاد والعلوم 

السياسية بجامعة القاهرة.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس 
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن املشروع البحثي 
يتضمن 18 ورش���ة عمل تتناول ع���دًدا من املوضوعات 
ذات األولوية بالنسبة لالقتصاد املصري وصانع القرار 
في مصر، تس���تهدف االس���تفادة من آراء وتوصيات ما 

يزيد على 350 خبيًرا محلّيًا ودولّيًا.
كما يس���تهدف املش���روع تحديد التدابي���ر العملية التي 
من شأنها املس���اهمة في الحد من املخاطر االقتصادية 
املحتمل���ة وتحوي���ل األزم���ات التي يش���هدها االقتصاد 
العاملي إلى فرص يس���تفيد منها االقتصاد املصري في 
تعزي���ز قدرته على الصمود، وذلك من خالل االس���تعانة 
ب���آراء عدد كبير من الخبراء االقتصاديني املرموقني على 

النح���و الذي يدعم عملية صن���ع القرار في مصر خالل 
عامي 2023 و2024.

وأش���ار الجوهري، إلى أن هذا املشروع يأتي في إطار 
اهتم���ام الدولة املصري���ة بصياغة السياس���ات املالئمة 
لتعزي���ز مرونة االقتصاد املصري ف���ي مواجهة املخاطر 
التي يمر به���ا االقتصاد العاملي، والتي ش���هدت تنامًيا 
واضًح���ا خالل الس���نوات األخي���رة في ظ���ل األزمات 
املتعاقبة واملتشابكة بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج 
عنها من أزمات في سالسل التوريد العاملية، وصواًل إلى 
األزمة الروسية األوكرانية وما أسفرت عنه من تهديدات 

خطيرة ألمن الغذاء والطاقة العامليني.
وفي هذا اإلطار، تناولت ورش���ة العمل األولى في سياق 
تنفيذ هذا املش���روع آف���اق النمو االقتص���ادي في ظل 
التحديات واملخاطر االقتصادية العاملية، وحضرها عدد 

من الخبراء.
وف���ي بداية الجلس���ة األولى تم تقديم ع���رض من مركز 

املعلوم���ات ودعم اتخاذ الق���رار، ألقى الضوء من خالله 
عل���ى األوضاع واملخاط���ر االقتصادي���ة املحتملة خالل 
عام���ي 2023 و2024، م���ن واق���ع توقع���ات وتقديرات 
املؤسسات الدولية، وذلك بما يشمل توقع حدوث تراجع 
حاد واس���ع النطاق للنمو االقتصادي العاملي خالل عام 
2023 لتت���راوح مع���دالت النمو املتوقع���ة ما بني %1.7 
و2.9%، بما يمثل أش���د تباطؤ لالقتص���اد العاملي منذ 
سبعينيات القرن املاضي، فيما يتوقع ارتفاع وتيرة النمو 
االقتصادي إلى ما يتراوح بني 2.7% و3.1% خالل عام 
2024 بالتوازي مع التحس���ن املتوقع ملستويات النشاط 

االقتصادي في عدد من الدول املتقدمة والنامية.
كما ُيتوقع حدوث تراجع نس���بي ملعدل التضخم العاملي 
إل���ى 6.6% في عام 2023، مقارنة بنحو 8.8% في عام 
2022، بفعل التش���ديد العاملي غير املس���بوق للسياسة 
النقدية للحد من الضغوطات التضخمية عبر العالم، رغم 
ذلك س���تبقى معدالت التضخم في 80% من دول العالم 

أعلى من مستوياتها املس���جلة فيما قبل الجائحة، وذلك 
قبل تراجع مع���دالت التضخم إل���ى 4.3% العام املقبل 
في أعقاب االنحس���ار التدريجي ألثر تش���ديد السياسة 

النقدية.
وم���ن جانب آخر، م���ن املتوقع تواصل ارتفاع أس���عار 
الفائ���دة العاملية وبلوغها ذروتها في منتصف عام 2023 
في ضوء استمرار جهود البنوك املركزية العاملية الهادفة 
إلى احت���واء الضغوطات التضخمية، وم���ن ثم تواُصل 
التداعيات السلبية لرفع الفائدة في االقتصادات الكبرى 
وتأثيراته���ا على خروج رؤوس األموال من الدول النامية 
واقتصادات الس���وق الناش���ئة، وحدوث أزمات مديونية 

وعمالت متوقعة في عدد من تلك الدول.
وخالل الجلس���ة، ق���دم الخبراء املش���اركون العديد من 
التوصي���ات لدعم صالب���ة ومرونة االقتص���اد املصري 
ف���ي مواجهة األوض���اع واملخاطر االقتصادي���ة العاملية 
املحتمل���ة؛ حيث أش���ار الدكتور زيليك���و بوجيتي، كبير 
االقتصاديني بالبنك الدولي بالقاهرة، إلى أنه على الرغم 
من تش���ابه وضع االقتصاد في مص���ر وكوريا الجنوبية 
في سبعينيات القرن املاضي من حيث مستويات الدخل 
في كلت���ا الدولتني، فإن الوضع االقتصادي في الدولتني 
اختلف كلّيًا على م���دى العقود التالية لتلك الفترة، حتى 
وصول متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي 
في كوريا الجنوبية إلى تسعة أضعاف ما عليه في مصر 
ف���ي عام 2022، ويرجع الس���بب الرئيس لالختالف بني 

الدولتني إلى الزيادة السكانية السريعة في مصر.

»الوزراء« يوجه بتبسيط إجراءات إصدار 
تراخيص مصانع األدوية

وزير اإلسكان ومحافظة القاهرة يستعرضان إجراءات 
تخصيص الوحدات السكنية بـ»مثلث ماسبيرو«

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، 
اللواء  ال���وزراء،  رئيس مجل���س 
طبيب بهاء الدي���ن زيدان، رئيس 
الهيئ���ة املصرية للش���راء املوحد 
واإلمداد والتموين الطبي وإدارة 
التكنولوجيا الطبية؛ ملتابعة عدد 

من ملفات العمل بالهيئة.
اس���تعرض  اللق���اء،  وخ���الل 
زي���دان، ع���دَدا م���ن املوضوعات 
الخاص���ة بجهود توفي���ر األدوية 
وك���ذا  الطبي���ة،  واملس���تلزمات 
خط���ة التنفيذ املرحلّي ملش���روع 
املخازن االستراتيجية للمنتجات 
واألجهزة الطبية، كما استعرض 
الجه���ود املبذول���ة مع ع���دد من 
شركات ومصانع األدوية العاملية؛ 
م���ن أج���ل العم���ل عل���ى توطن 

صناعة عدد من األدوية.

وف���ي هذا اإلط���ار، عق���ب رئيس 
يت���م  بأن���ه  ال���وزراء  مجل���س 
تدبي���ر التموي���ل ال���الزم لتوفير 
االس���تراتيجية  االحتياط���ات 
م���ن األدوي���ة ومختل���ف أن���واع 
الالزم���ة،  الطبي���ة  املس���تلزمات 
موجًه���ا بعق���د اجتم���اع خ���الل 
الفت���رة القليلة املقبل���ة، بحضور 
واملالية  والسكان،  الصحة  وزراء 
، والتجارة والصناعة، ورئيس���ي 
هيئ���ة الش���راء املوح���د وهيئ���ة 
الدواء، وكذا رئيس غرفة صناعة 
به���دف وض���ع خريطة  ال���دواء؛ 
طريق لتيسير وتبسيط إجراءات 
إصدار تراخيص مصانع األدوية 
وك���ذا  الطبي���ة،  واملس���تلزمات 
تحفيز هذا القطاع على التصدير 

لألسواق الخارجية.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير 
اإلس���كان واملراف���ق واملجتمعات 
خال���د  والل���واء  العمراني���ة، 
القاه���رة،  محاف���ظ  عبدالع���ال، 
إجراءات  الس���تعراض  اجتماعا، 
وتخصي���ص  التعاق���د  إنه���اء 
بمش���روع  الس���كنية  الوح���دات 
تطوير »منطقة مثلث ماسبيرو«، 
لحامل���ي عقود الع���ودة للمنطقة 
بع���د تطويره���ا، وذل���ك بحضور 
مس���ئولي ال���وزارة واملحافظ���ة، 

وصندوق التنمية الحضرية.
وأش���ار الجزار، إلى أن مش���روع 
األبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون 
م���ن دور ب���دروم )جراج س���فلى( 

بمس���طح 19220 م2، س���عة 353 
س���يارة، ودور أرض���ي )تجاري( 
أول  ودور  م2،  بمس���طح 16970 
بمس���طح 15800  )جراج علوى( 
م2، س���عة 280 س���يارة، وبرجن 
للسكن البديل ملن وافق من سكان 
منطق���ة »مثلث ماس���بيرو«، على 
خيار العودة إليها بعد تطويرها، 
ويتك���ون كل منهما م���ن 18 دوًرا 
وح���دة   468 بإجمال���ي  س���كنًيا 
س���كنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 
دوًرا سكنًيا بإجمالي 134 وحدة 
س���كنية، وبرج رابع )برج إدارى( 
يتك���ون من ب���دروم + دور أرضي 

تجاري، و15 دوًرا متكرًرا.

أعلن���ت وزارة الزراع���ة وإس���تصالح األراضي 
املصرية، تعاقدھا مع ش���ركة تكنولوجیا تش���غیل 
املنش���آت املالیة »إي فاینان���س«، لتقدیم خدمات 

تطویر وتنفیذ وإدارة ودعم وتش���غیل املنظومة 
اإللكترونی���ة إلحكام الرقاب���ة على عملیات 

ت���داول األس���مدة، كجزء من الش���بكة 
الزراعیة الرقمیة »أجري نت«. 

ومن املقرر قيام شركة »إي فاینانس«، 
عل���ى میكنة جمیع إج���راءات إعداد 
وتنفیذ ومتابعة خطط توزیع األسمدة 
عل���ى  كاف���ة املس���تویات اإلداری���ة 
العاملة بھ���ا املنظومة ف���ي وزارة 

الزراع���ة، والجمعی���ات الزراعیة 
املركزی���ة والعامة واملحلیة، وذلك 
بإجمال���ي 5700 جمعی���ة ومنافذ 

الشركة الزراعیة واملصانع املنتجة 
لألس���مدة، ش���املة املتابعة اللحظیة 

لعملیات الش���حن والنقل واالس���تالم 
من املصان���ع للجمعیات الزراعیة املحلیة 

ومنافذ الشركة الزراعیة. 
وج���اءت املنظومة القومی���ة إلح���كام الرقابة على 
عملی���ات تداول األس���مدة املدعمة عب���ر التقنیات 
الرقمی���ة؛ لضمان توفیر أفض���ل خدمة للمزارعین 
ودف���ع جھود صناعة األس���مدة الزراعیة وتحقیق 
الضب���ط ملنظوم���ة توزیعھ���ا، وتقض���ي املنظومة 
اإللكترونی���ة إلدارة وتوزی���ع الس���ماد املدعم على 
التالعبات والثغرات التيیمكن اس���تغاللھا للتربح 
غیر املشروع خاصة في ظل وجود دعم حكومي.  

وبدوره، أوضح الس���ید القصیر، وزی���ر الزراعة 
واس���تصالح األراض���ي، أن منظوم���ة الرقاب���ة 
الجدیدة على األس���مدة س���وف تخدم أكثر من 5 
ملیون مزارع وتس���ھم ف���ي حوكمة 
لحوالي 50  الص���رف  عملی���ات 
ملیون شیكارة سماد ووصول 

الدعم ملستحقیھا.
وذكر حسام الجولي، العضو 
املنت���دب لش���ركة تكنولوجیا 
تش���غیل املنشآت املالیة »إي 
الش���ركة  أن  فاینان���س«، 
البطاقات  بتش���غیل  س���تقوم 
الذكیة املطلوبة لعمل الجمعیات 
الزراعی���ة ومنافذ بیع الش���ركة 
الزراعی���ة  للتنمی���ة  املصری���ة 
األس���مدة،  ومصانع  والریفی���ة، 
متعھدى  لدى  الناقلة  والشاحنات 

النقل.
وأضاف أن الش���ركة س���وف تضمن 
تجھیز وربط جمی���ع الجمعیات الزراعیة 
باملنظومة، كم���ا تعمل  على تطویر وتجھیز مراكز 
للدع���م الفني، وتوفی���ر وتجھیز ونش���ر األجھزة 
  )POS( اللوحی���ة وماكین���ات نق���اط الص���رف
متضمنة شرائح االتصال الشبكي املؤمن الالزمة 
لتشغیل املنظومة، وكذلك تحلیل وتصمیم واختبار 

وتشغیل وصیانة جمیع التطبیقات.

تعاون بني وزارة الزراعة و»إي فاينانس« 
إلدارة منظومة تداول األسمدة اإللكترونية

شيماء مرسي

اسالم عبدالفتاح

احلكومة توجه بإعالن »سعر ضمان« ملحصولي الذرة وفول الصويا

مصر تدشن أول سيارة كهربائية بالكامل

  مصر تمتلك  18 ميناء تجاريا  ولديها 3 آالف  كيلو مترا  شواطئ 
.. و الدولة   تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب االستثمار

 

تنفيذ مشروع بحثي متكامل لصياغة بدائل السياسات للتعامل مع الوضع االقتصادي بـ24/2023

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماًعا ملتابعة 
الجهود الخاصة بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وجه 
م���ن خالله بأن يتم التنس���يق بني وزارتي الزراع���ة والتموين لإلعالن 
عن »س���عر ضم���ان« ملحصولي ال���ذرة وفول الصوي���ا، على أن يتم 
االعتداد بسعر البورصة السلعية املحلية وقت التوريد، وذلك تشجيًعا 

للمزارعني.
وطالب بأن تكون هناك مس���تهدفات بأرقام مح���ددة فيما يتعلق بملف 
الزراع���ات التعاقدية يت���م عرضها على مجلس الوزراء؛ وذلك س���عًيا 
إلح���داث املزي���د من التوازن واالس���تقرار في األس���واق، مؤكًدا على 
اهتم���ام الحكومة حالًيا بملف الزراع���ات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق 
باملحاصيل االس���تراتيجية، وك���ذا املحاصيل الزيتية؛ س���عًيا لتأمني 

مختلف احتياجات البالد من املحاصيل االستراتيجية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عل���ي املصيلحي، وزير التموين والتجارة 

الداخلية، والس���يد القصي���ر، وزير الزراعة واس���تصالح األراضي، 
وهش���ام عكاش���ة، رئيس مجلس إدارة البنك األهلي املصري، وعالء 
فاروق، رئي���س مجلس البنك الزراعي املص���ري، ويحيي أبو الفتوح، 
نائ���ب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي املصري، وعباس الش���ناوي، 
رئيس قطاع الخدمات الزراعية واملتابعة بوزارة الزراعة واس���تصالح 

األراضي.
وأش���ار وزير الزراعة، خالل االجتماع، إلى جه���ود الوزارة في إطار 
التوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، الفًتا إلى ما تم تنفيذه 
من زراعات تعاقدية تتعلق ب�3 محاصيل هي »القمح، وقصب السكر، 
وبنج���ر الس���كر«، موضًحا أنه تم البدء منذ الع���ام املاضي في تنفيذ 

زراعات تعاقدية ملحاصيل الذرة وفول الصويا.
واقترح القصير، أن تتولى هيئة الس���لع التموينية اإلعالن عن »س���عر 
ضمان« ملحصول الذرة، كما يتم فى القمح، وهو ما ُيعد مثااًل للزراعة 

التعاقدية، الفًت���ا إلى الكيان املوجود بالفعل »ش���ركة أرض الخير«، 
وال���ذي يقوم العمل به على التعاون بني البنك الزراعي املصري، وهيئة 
الس���لع التموينية، بحي���ث يتولى هذا الكيان كل م���ا يتعلق بالزراعات 
التعاقدية، أو استيراد السلع املطلوبة، وصواًل إلحداث التوازن املطلوب 

في األسواق، وتوفير السلع املختلفة بأسعار مناسبة.
ومن جانبه، أشار هشام عكاشة، إلى ما لدى البنك األهلى من خبرات 
متنوع���ة لتمويل منظوم���ة الزراعات التعاقدية، بما يس���هم فى تحقيق 
أهداف الدولة من التوس���ع فيها، وتوفي���ر مختلف املحاصيل الزراعية 

االستراتيجية.
وخ���الل االجتماع، تمت اإلش���ارة إلى م���ا يتم تنفيذه م���ن إجراءات 
وتحركات س���ريعة من قبل هيئة السلع التموينية، وكذا شركة »أرض 
الخير«، في إطار جهود التوسع في الزراعات التعاقدية، وإتاحة املزيد 

من املحاصيل االستراتيجية.

»احلصاد« ترصد التفاصيل الكاملة الستراتيجية  تطوير املوانئ املصرية

 

قالت نيف���ني القباج، وزيرة التضامن االجتماعي، إن الوزارة تعمل 
على تعزيز الش���مول املالي للمس���تفيدين م���ن خدماتها، حيث تم 
اس���تخراج 11 مليون بطاقة ميزة، سواء للمس���تفيدين من برامج 
الدعم النقدي أو أصحاب املعاش���ات، كم���ا أنها تعمل على توفير 
إقراض متناهي الصغر وتمويل مشروعات للفئات األولى بالرعاية، 

وذلك بالش���راكة مع العديد من الجهات الدولية منها برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي، ومنظمة الفاو، وتحتاج ملزيد من الش���راكات مع 
القط���اع الخاص، مؤك���دة أن الوزارة تركز عل���ى املرأة في معظم 
تدخالتها وبرامجها، كما دعمت الوزارة 400 ألف مشروع متناهي 

الصغر بتكلفة تتجاوز ال�3 مليارات جنيه.

وزارة التضامن تدعم 400 
ألف مشروع متناهي الصغر 

بتكلفة 3 مليارات جنيه

علي طريق تحول مصر إلي مركز إقليمي للتجارة 
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 مليون شجرة.
وأضاف آمنة، أن الوزارة 
انتهت من توريد مليون 
ش���جرة  أل���ف   
وذلك  محافظات،   
في إط���ار بروتوكولي 
التع���اون املوق���ع بن

في إط���ار بروتوكولي 
التع���اون املوق���ع ب

في إط���ار بروتوكولي 
نالتع���اون املوق���ع بن
وزارتي  و  ال���وزارة 
الحرب���ي  اإلنت���اج 
وزارتي  و  ال���وزارة 
الحرب���ي  اإلنت���اج 
وزارتي  و  ال���وزارة 

لتوري���د  والزراع���ة 
الحرب���ي  اإلنت���اج 

لتوري���د  والزراع���ة 
الحرب���ي  اإلنت���اج 

ش���جرة  �ن 
محافظ���ات  لجمي���ع 

بتكلف���ة  الجمهوري���ة 
 مليون جنيه.

بل���غ 
أنه تم زراع���ة مليون و

ش���جرة بمحافظ���ة القاهرة، 
و234 ألف شجرة بمحافظة 

سوهاج، و
بمحافظة الجيزة، و

و بالش���رقية،  أل���ف 
ب���كل م���ن محافظتي  ا 

و بالش���رقية،  أل���ف 
ً

و بالش���رقية،  أل���ف 
ب���كل م���ن محافظتي ألف ب���كل م���ن محافظتي ألفا  ا 

وال���وادي  الدقهلي���ة 
ب���كل م���ن محافظتي  ا 
وال���وادي  الدقهلي���ة 
ب���كل م���ن محافظتي  ا 

الجديد.
وتاب���ع: »

باإلس���ماعيلية، و
و بأس���وان، 

بالغربية، و ش���جرة 
ب���كل م���ن محافظت���ي البحيرة 

هشام آمنة

السيد القصير
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بلينكن، ليتبعها مباشرة زيارة الوزير سامح شكري إلى موسكو، في 
مؤشر صريح للدور الذي باتت تلعبه الدولة املصرية في اآلونة األخيرة 
باعتباره���ا  نقطة اتصال  بني أقاليم العالم، وهو ما يمنحها مس���احة 
أكب���ر من املناورة، تضفي عليها مزي���دا من القدرة على الدفاع، ليس 
فقط عن حقوقها، وإنما حقوق أقاليمها املتش���عبة، وش���عوب دولهم، 
الذين باتوا يدفعون ثمن طموحات وأطماع القوى الكبرى، والتي تدفع 

العالم نحو  حافة الهاوية  .
 ولو أمعنا النظر  إلى التحركات الدبلوماس���ية املصرية األخيرة، نجد 
أن ثمة اقتحاما مصريا ملناطق األزمات الدولية الساخنة، خارج نطاق 
الشرق األوسط، بعد عقود من االنكفاء على صراعات املنطقة، وهو ما 
يرجع في جزء منه لكونها س���احة الصراعات الدولية من جانب، إلي 
جان���ب  حالة الهيمنة األحادية املطلقة، التي حرمت مصر من االمتداد 
نحو نطاق أوس���ع على املستوى الدولي، وهو ما يعكس قدرات كبيرة 
على القيام ب���دور أكبر، ينطلق من مواقفه���ا الحيادية، تجاه مختلف 
األزم���ات الراهنة، يؤهلها للقيام بدور الوس���يط ب���ني مختلف أطراف 

النزاعات القائمة، وعلى رأسها األزمة األوكرانية.
 الدور املصري املرتبط باألزم���ات الراهنة، يبدو مختلفا عن املاضي، 
لي���س فقط فيما يتعلق بامت���داده الجغرافي  ، وإنما يمتد إلى طبيعته، 
فهو ليس مقتصرا على البحث عن دور فردي لتوس���يع دوائر التأثير 
املصري���ة، وإنما يحمل كذلك عمال جماعيا مع الش���ركاء في مناطقها 
الجغرافي���ة، بحثا عن دور أكب���ر ألقاليمها، التي عانت قدرا كبيرا من 
التهميش خالل العقود املاضية، إلى الحد الذي تحول بعضها ساحة 
للصراع، على غرار الشرق األوسط، بينما تحول البعض األخر ملناطق 
تعان���ي من أزمات اقتصادية وإنس���انية طاحنة، على غرار بعض دول 

إفريقيا. 
كذلك س���اهم العمل الجماعي بني مصر وش���ركائها اإلقليميني،   إلى 
ح���د كبير في زيادة الزخ���م الذي تحظى به عدة دول في املنطقة، وهو 
ما يبدو في حالة االستقطاب الدولي الذي باتت تحظى به املنطقة، وهو 
ما يبدو في الصراع بني القوى الدولية الكبرى لحش���د الدول العربية 
واالفريقية وراءها، خالل األشهر املاضية، عبر قمتني أحدهما أمريكية 
وأخرى صينية مع الدول العربية، عقدتا في اململكة العربية السعودية، 
وقمة أمريكية إفريقية في واشنطن، في انعكاس صريح التساع أهمية 

تلك األقاليم على املستوى الدولي.
   الرؤي���ة املصري���ة هنا أكدت حضورها ، كونه���ا قائمة على منطلق 
جماع���ي إقليمي، بعيدا عن منهج االس���تئثار بالقي���ادة الفردية، عبر 
اس���تحداث أدوار جديدة، يمكن من خاللها تحقيق حالة من التعددية 
في القيادة اإلقليمية،  فضال  عن توس���يع دور أقاليمها على املستوى 
الدول���ي، مما يفتح الباب أمام تنمية قدرة الدول على مجابهة األزمات 
وتداعياته���ا من خالل املش���اركة في حلها، مع إضفاء مس���احة من 
املن���اورة السياس���ية يمكن من خاللها تحقيق املزي���د من الزخم فيما 
يتعلق بالقضايا اإلقليمية العالقة، وعلى رأس���ها القضية الفلسطينية، 
باإلضاف���ة إلى اس���تثمار اللحظة الراهن���ة لتخفيف حالة املنافس���ة 

االقليمية نحو مزيد من التكامل في األدوار.
ورأين���ا في أزم���ة الزلزال املدمر الذي ضرب كال من س���وريا وتركيا 
، كي���ف حضرت القاهرة في مقدمة صف���وف املبادرين إلي تقديم يد  
العون واملساعدة   فعال و قوال، للتخفيف من شدة الكارثة واملشاركة 
إنسانيا واجتماعيا وفنيا في إزالة آثار الكارثة، واضعة نصب عينيها 
الهدف اإلنس���اني والنبل األخالقي دون النظ���ر إلى أي اعتبارات أو 

مواقف أخرى.
 هذا ما حدث عندما ضرب زلزال قوي بقوة 7.8 ريختر دولتي تركيا 
وسوريا، مخلفا وراءه حتى اآلن عدة آالف من القتلى وعشرات اآلالف 
من املصابني، إضافة إلى انهيار آالف من املباني والعمارات السكنية، 
وكانت مصر وقائدها من الدول إلى وقدمت التعازي للشعبني التركي 
والسوري وألسر الضحايا، وعلى الفور تم إرسال 5 طائرات عسكرية 
للدولتني تحمل مساعدات عاجلة طبية ومعدات فنية وفرق متخصصة 
للمس���اعدة في أعمال اإلغاثة ومواجهة تداعيات الكارثة وتضامنا مع 

الشعبني الشقيقني .
 كذل���ك  قام الرئيس عبد الفتاح السيس���ي باالتصال هاتفيا بكل من 
الرئيس التركي والرئيس الس���وري، معربا عن خالص تعازيه وتعازي 
الش���عب املصري في ضحايا الزلزال املدمر ومتمنيا الشفاء العاجل 

للجرحى واملصابني.
 رؤية مصرية 

كارثة الزلزال أكدت مجددا أن هناك الكثير من التهديدات والتحديات 
تواجه البشر خالل السنوات األخيرة، تستدعى عمال جماعيا وتجاوزا 
للصراع���ات، فالعالم لم ينته م���ن تهديد الفيروس���ات والجوائح منذ 
كورون���ا، والتي ال تزال تهديداتها قائمة، فضال عن التغيرات املناخية 
التي أصبحت خطرا يهدد الدول بالتأثيرات االقتصادية، وتنعكس في 
صورة فيضانات وحرائق وجفاف، وحتى تهديدات الزالزل والظواهر 
الطبيعية الخطرة هي األخرى ال تبدو بعيدة عن س���لوكيات بشرية وإن 
كان���ت خطرا موج���ودا على مدى القرون فإنه���ا أضحت تمثل خطرا 
إضافي���ا بما تحمله م���ن تغييرات فى الش���كل واملضمون، فالتجارب 
النووي���ة والصاروخية والتلوث الصناعي، في الهواء واملحيطات، كلها 

تغير من طبيعة األرض وتنعكس فى صورة ظواهر فوق طبيعية.
 كل هذه األخطار تستدعى اهتماما جماعيا من دول العالم، باعتبارها 
أخطارا جماعية تفرض مواجه���ة وتضامنا، وهو أمر قد يبدو مثاليا، 
لكنه واقع يفرض نفس���ه، ويتطل���ب تفكيرا جماعيا يس���مح لعروض 
الس���الم واالس���تقرار أن تأخذ مكانها، حتى يتس���نى للبشر العمل 
ملواجهة تهديدات وجودية ل���أرض والناس، وهو ما دعا إليه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي فى الجلسة االفتتاحية لقمة املناخ بشرم الشيخ، 
وأك���د أهمية أن يواجه العالم التحديات املش���تركة، التى تتطلب عمال 

جماعيا ملواجهتها.
واملؤكد أيضا إن  الزالزل التي ضربت تركيا وس���وريا هى أبرز مثال 
على ما يمكن أن يواجه العالم من تهديدات وجودية، حيث تبدو الدول 
أحيان���ا عاجزة عن التعامل وحدها ملن���ع تداعيات هذه الكوارث، وقد 
ظهر وش���اهد العالم املآس���ى التي يعيش���ها مئات اآلالف من سكان 
املناط���ق املنكوبة بال���زالزل، ومئات القصص واملش���اهد التي أثارت 
تعاطف العالم، ودفعت دوال كثيرة لعرض املساعدة وإعالن التعاطف، 
وهذا الشعور ربما يكون دافعا للبشر ألن يتحركوا من أجل وقف أى 
صراعات والتركيز على مواجهة التحديات الكبرى التى تهدد س���كان 

العالم، وتأثيرها أخطر على الشعوب والدول الضعيفة.
 التنمية في الداخل 

بالت���وازي مع الزخم في عالق���ات مصر الخارجي���ة تواصل القيادة 
املصري���ة تجربتها التنموية ، ومس���اعي النه���وض باالقتصاد ، حتي 
تمل���ك مصر قرارها في كل االتجاهات عبر بناء اقتصاد قوي يتحدى 
األزمات ، واتصاال بالس���طور الس���ابقة فيما يتعل���ق بعالقات مصر 
الخارجية نجد أنه في كل مناسبة تجمع القيادة املصرية بمسئول في 
دولة أخري ، تركيزا علي دعم التعاون االقتصادي وتنش���يط التبادل 
التجاري ودعوة املستثمرين إلي مصر ، ورأينا كيف أن  الجغرافيا لم 
تكن  األداة الوحي���دة التي اعتمدتها الدولة املصرية للقيام بدور أكبر 
على املس���توى الدولي، في ظل ارتباط الدبلوماسية بمنظورها الواسع 
بمجاالت أخرى، وعلى رأسها االقتصاد، وهو ما يبدو في التقارب مع 
اليونان وقبرص، والذي يبدو مرتبطا للوهلة األولى بالبعد املتوسطي، 
ولكنه ولد في حقيقة األمر، باستكشاف موارد الدول الثالثة من الغاز 
الطبيعي، مما س���اهم في تحقيق طفرة كبيرة، لل���دول الثالثة، دفعت 
نحو اس���تقطاب دول أخرى، في إطار "منتدى غاز ش���رق املتوسط"، 
وال���ذي تحول إلى منظمة دولية تض���م عدة دول أخرى، يمكنها العمل 

معا لتحقيق املصالح املشتركة.
البعد االقتصادي في الدبلوماس���ية املصرية، ال يقتصر على التعاون 
م���ع املحيط الخارجي، وإنما امتد إل���ى التجربة املصرية في الداخل، 
والت���ي صارت مصدرا لإللهام في العديد من الدول األخرى، وهو ما 
يبدو في املش���اريع االقتصادية العمالقة التي أطلقتها، والتي تراعي 
أبعاد التنمية املس���تدامة، وعلى رأس���ها الجان���ب البيئي، وهو ما بدا 
ف���ي قمة املناخ األخيرة التي عقدت في ش���رم الش���يخ، والتي قدمت 
مصر نفسها خاللها كنموذج يمكن تعميمه في دول العالم النامي، في 
محاربة ظاهرة التغي���رات املناخية، لتصبح الطرف املخول له الحديث 
باس���م منطقة جغرافية تتجاوز اإلقليم الضيق، في إطار خالفاته التي 
دامت لعقود مع القوى الكبرى، حول االلتزام بتقليص االنبعاثات، وهو 
ما أسفر عن تدشني صندوق الخس���ائر واألضرار، الذي تنضم إليه 
كافة دول العالم، ناهيك عن تدش���ني منتدى الهيدروجني األخضر مع 
بلجيكا، والذي س���يمثل "لبنة" لتحال���ف دولي يضم مزيجا من الدول 

املتقدمة والنامية، في إطار تحقيق املهادنة مع الطبيعة الثائرة. 

علي مس���ارات ع���دة وفي اتجاه���ات متنوعة تعم���ل مصر ، 
بقيادة رش���يدة وحكيمة ، بهدف النجاة من كل ما يحيط بها 
من أزمات وتجاوز التحديات ، س���عيا وراء انطالقة متحررة 
من كل قيد ، وبناء دولة ترفع شعار التوازن واالستقاللية في 
عالقات الخارج ، والبناء والتنمية في إدارة شؤون الداخل .

فدوما ال تتوقف مس���اعي مصر لطرح مب���ادرات انطالقا من 
موقعه���ا وقدرته���ا على االنفت���اح مع كل األط���راف الفاعلة، 
بحًثا عن أرضية مش���تركة، وال يتوق���ف الرئيس عبدالفتاح 
السيس���ي، عن طرح املب���ادرات والدع���وة لتقليل الصراعات 
ودعم املس���ارات السياس���ية إقليمًيا  ودولي���ا   ورأينا فيما 
يتعلق بالحرب الروس���ية األوكرانية ، كيف يحرص الرئيس 
على الدعوة لوقف الحرب والتواصل مع األطراف املتقاطعة 
معه���ا، وأعلن ه���ذه الدعوة ف���ي الجلس���ة االفتتاحية لقمة 
املناخ 27 من ش���رم الش���يخ، وه���و ما يتجدد في اس���تمرار 
تقديم املبادرات، والس���عي لبناء وجهات نظر تميل للحوار، 

وتخفض الصراع.
 وخالل األيام املاضية ، وبعد يوم واحد من اس���تقبال وزير الخارجية 
األمريك���ي أنتونى بلينكن ف���ى القاهرة، طار وزير الخارجية س���امح 
شكري ، إلى موس���كو للقاء نظيره الروسي سيرجى الفروف، حامالاً 
رسالة من بلينكن بضرورة وقف الجانب الروسي لأعمال العسكرية 
في أوكرانيا  ، وقال  الفروف في املؤتمر الصحفي املشترك مع شكري  
ا عن  : ه���ذه الدعوات هي الوحيدة التي قدمه���ا بلينكن.. وتحدثنا دائماً
استعداد موسكو ألى مقترحات جادة تشمل جميع جوانب القضية«، 
وأش���اد وزير الخارجية الروس���ي   باملوقف املتوازن واملسؤول ملصر 

تجاه األزمة فى أوكرانيا. 
وزير الخارجية س���امح ش���كري، طرح  بدوره املوقف املصري وأكد 
اهتم���ام مصر واملجتمع الدولي بالتوصل إلى ظروف تس���مح بانتهاء 
ا إلى  أن مناقش���اته فى  املواجه���ة العس���كرية في أوكرانيا، مش���يراً
القاهرة مع وزير الخارجية األمريكي أنتونى بلينكن تطرقت إلى الرؤية 
األمريكية إزاء التطورات األخيرة، وأنه ناقش األمر مع نظيره الروسي 

الذى طرح الرؤية الروسية لأزمة«..
وقال  شكري إن مصر في كل اتصاالتها الخاصة باألزمة األوكرانية 
تقترح مفاوض���ات تؤتى بنتائج إلنهاء الصراع العس���كري بما يلبى 
املصال���ح ل���كل األطراف، وأن القاهرة س���تتابع التط���ورات في إطار 
العالقات الثنائية والعالقات مع الش���ركاء الدوليني، وستس���تمر في 

السعي إليجاد حلول دبلوماسية لأزمة  . 
 هناك بالطبع خالفات في وجهات النظر منذ البداية، وتس���عى مصر 
ا من  إل���ى تقريب وجهات النظر والبحث عن أرضية مش���تركة، انطالقاً
موقفها املنفتح مع كل أطراف األزمة، والثقة التي تحظى بها القاهرة، 
ملوقفه���ا املت���وازن واملنفتح مع كل األطراف، ف���ي وقت تقترب الحرب 
الروس���ية األوكرانية من إكمال عامها األول، وتس���تمر االنعكاس���ات 
االقتصادية والسياس���ية بشكل كبير على كل دول العالم، بما يستلزم 

السعي إلنهاء هذا الصراع، لصالح الجميع.
  املوقف املصري ال  يتواصل   فقط فى الصراع الروسي األوكراني ، 
ولكن تجاه كل التشابكات والتوترات اإلقليمية والدولية، حيث يحرص 
الرئيس السيس���ي على تأكيد أهمية دعم املسارات السياسية وتقليل 
الصراع، وهو أمر يتم في كل مباحثاته بجوالته الخارجية، أو لقاءاته، 
ا فى املؤتمرات اإلقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا  وأيضاً
الس���ورية والليبية والفلس���طينية واليمن س���وريا،  وتتح���رك القاهرة 
ف���ي هذه القضايا وامللفات الس���اخنة وغيرها انطالق���ا من ثقة دولية 
وإقليمي���ة، وتهدف إلى الخروج من دائرة الصراع والتصعيد، التي ال 
تخدم مصالح االستقرار وتؤدى لتعزيز التوجهات املتطرفة، وهو ضد 
مصلحة دول املنطقة، وال يتوقف الرئيس السيس���ي عن التنبيه إلى أن 
االس���تقرار هو أس���اس التنمية، وأن العالم يواجه تحديات تستدعى 
العمل الجماعي، لخفض التوترات، وتوس���يع التعاون، لصالح املنطقة 

والعالم.
مصر إذن وبإجماع الخبراء والدبلوماس���يني تفرد  أجنحة العالقات 
الخارجي���ة في كل الجهات ش���ماالاً وجنوبا وش���رقا وغربا منذ تولي 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستعيد العالقات مع دول ومناطق في 
العال���م ، كانت القاهرة قد ابتع���دت عنها خالل عقود ماضية ، ورأينا 
ونري ذلك في إدارة مصر لعالقاتها مع محيطها اإلفريقي ، ومع دول 

مثل الهند وكرواتيا وأرمينيا .
ول���و أخذن���ا كرواتيا علي س���بيل املث���ال والتي زار رئيس���ها زوران 
ميالنوفيتش القاهرة األس���بوع املاض���ي ، وإذا عدنا في هذا اإلطار 
بذاك���رة التاريخ إلي الوراء ، نجد   أن ش���رق أوروبا كانت ش���ريكا 
تجاري���ا واقتصاديا مهما، خاصة فى يوغوس���الفيا القديمة ، وجاءت  
االنفصاالت التي حدثت في يوغوس���الفيا  لتقس���مها  إلى عدة دول 

منها كرواتيا.
إذن فالعالق���ات أصيل���ة وقديمة ب���ني  مصر ويوغوس���الفيا على مر 
العصور خاصة منذ فترة الرئيس���ني »تيتو« و»جمال عبدالناصر«،  
و أنه خالل عهدي الرئيس���ني  الراحلني  جم���ال عبدالناصر ومحمد 
أنور السادات، كان بني مصر وكال من يوغوسالفيا والهند ما ُيسمى 
باالتف���اق الثالثي الخاص بالتجارة الحرة أي التصدير واالس���تيراد 

دون عوائق أو جمارك .
زي���ارة الرئيس الكرواتي للقاهرة إذن جاءت  فرصة جيدة الس���تعادة 
ه���ذه العالق���ات مرة أخرى، خاص���ة و أن سياس���ة  مصر في عهد 
الرئي���س عبدالفتاح االسيس���ي تح���رص على اس���تعادة كل امللفات 
والعالق���ات القديمة مع كرواتيا، والتي تعطل���ت نتيجة تحول كل دول 

أوروبا الشرقية من النظام الشيوعي إلى نظام االقتصاد الحر .
وقبل زيارة الرئيس الكرواتي بيومني ، استقبلت القاهرة  رئيس وزراء 
رومانيا، وهى أول زي���ارة منذ 20 عاما، لرئيس وزراء رومانيا إحدى 
دول شرق أوروبا التي شهدت تحوالت كثيرة، وأصبحت أغلبها داخل 
االتح���اد األوروبي، مثل كرواتيا، إحدى دول االتحاد اليوغوس���الفى 

السابق.
 كما س���بقت زي���ارة الرئي���س الكرواتى، ورئيس ال���وزراء الرومانى، 
زي���ارات الرئيس السيس���ى إلى الهند وأذربيج���ان وأرمينيا، فى ظل 
توجه الدولة املصرية إلى توس���يع الش���راكة والتعاون وفتح مجاالت 
مختلف���ة والتعامل مع كل األط���راف الدولية، للتباح���ث فى القضايا 
ا العالق���ات الثنائية اقتصادياًا وتجارياًا، فى  اإلقليمية والدولية، وأيضاً
وقت يواجه العالم تداعيات تفرض البحث عن تقوية العالقات، والبحث 
عن مس���ارات بديلة، فى وقت تس���عى كل دولة للبحث عن مصالحها 

ضمن منظومة دولية معقدة ومتشابكة.
ملفات ساخنة 

ف���ي مقاب���ل االنفتاح املصري علي العالم ، ش���رقه وغرب���ه ، وجنوبه 
وش���ماله ، هل يخلو األمر من منغصات أو مشكالت ؟ نطرح السؤال 
ونجيب عليه ب�" ال بالتأكيد " ، فبني الحني واآلخر يخرج البعض علينا 
بمحاولة هنا أو هناك لإلس���اءة بني مصر وأي من عالقاتها الخارجية 
، ورأين���ا كيف حاول البعض خالل األيام املاضية اإلس���اءة للعالقات 
ب���ني مص���ر وعدد من أش���قائها العرب في منطق���ة الخليج علي وجه 
التحدي���د ، كما رأينا كيف ردت القيادة املصرية علي ذلك ، وش���ددت 
علي أن مصر تقدر دوما عالقتها مع األش���قاء وال تنسى وقوفهم إلى 
جانبها ، كما شددت علي أن سياسة مصر تتسم باالعتدال والتوازن 
مع الجمي���ع بالداخل والخارج ، وأن مص���ر حريصة على االحتفاظ 

بعالقات طيبة مع الجميع حتى في أوقات األزمات والخالفات.
 وتساءل الرئيس : هل سنسير وراء بعض املواقع املغرضة التي ترغب 
في إحداث فتنة بيننا وبني األش���قاء؟، الفتا إلى "أن أقل ش���يء يجب 
أن نفعله هو الصمت "، مش���يرا إلى أن هذا األمر ينطبق على وسائل 

إعالمنا التي ال نتدخل في شئونها .
إذا ما انتقلنا إلي منطقة أخري في دائرة العالقات الخارجية ملصر ، 
وبالتحديد عالقاتها بالواليات املتحدة األمريكية ، خاصة وأن القاهرة 
اس���تقبلت وزير خارجي���ة بايدن قبل أيام ، في ه���ذا االتجاه تحديدا 
نج���د أن هناك عددا من امللفات الس���اخنة في مس���ار العالقات بني 
البلدي���ن ، وفي مقدمتها ملف حقوق اإلنس���ان ، والذي يعد   تاريخيا 
إحدى النقاط املسببة لتوتر في العالقات املصرية األمريكية التاريخية 
املتش���عبة ،  ودائما ما تتع���رض مصر النتق���ادات وضغوط من قبل 
الواليات املتحدة اتصاال بأوضاع حقوق اإلنسان في مصر والتصور 

األمريكي لها.
 والحقيق���ة أن  االهتمام األمريك���ي بامللف الحقوقي املصري علي مر 
الس���نوات لم يكن أم���را خالصا لوجه املعاه���دات واملواثيق الدولية ، 
وإنما كانت  واش���نطن دوما تس���تخدم كارت حقوق اإلنس���ان كورقة 
ضغط في إط���ار إدارة عالقاتها بالقاهرة، ودف���ع هذا التعنت صانع 
الق���رار املصري خاصة بعد ثورة ٣0 يونيو إل���ي  أن يعيد النظر في 

طبيعة العالقات املصري���ة األمريكية عبر تنويع عالقات مصر الدولية 
من حيث التجارة واالس���تثمار األجنبي والتسليح وغيرها من امللفات 
الهامة، مما حقق ملصر اس���تقاللية حقيقية ومساحة أكبر للحركة في 
سياس���تها الخارجية، ومع هذا التحول أمعنت واشنطن على مدار ٣ 
إدارات أمريكية في اس���تخدامها مللف حقوق اإلنس���ان كورقة ضغط 

بشكل متفاوت. 
علي مدار الفترة األخيرة وفي عهد الرئيس السيس���ي ش���هدت مصر 
متغي���رات أجب���رت واش���نطن وإدارات الحك���م فيها عل���ي  تخفيف 
اس���تخدام ورقة حقوق اإلنسان في تعاطيها مع مصر  ، فمصر  في 
عهد الرئيس عبد الفتاح السيس���ي أول���ت  اهتماما حقيقيا  للبدء في 
معالج���ة ما تواجهه أوض���اع وقضية حقوق اإلنس���ان في مصر من 
تحديات مجتمعية ومؤسسية، وتمثلت هذه الخطوات على سبيل املثال 
ال الحصر في إصدار قانون جديد للجمعيات األهلية في 2019 يلغي 
القيود على عمل املجتمع املدني، ويعزز اس���تقالله وحريته، كما أطلق   
الرئيس االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان كخطة وطنية للنهوض 
بحقوق وحرية وكرامة اإلنس���ان املصري خالل 5 س���نوات، وألزمت 
الدولة نفس���ها ف���ي هذه الخطة بأهداف طموح���ة تعمل علي تحقيقها 
اآلن ،  وتب���ع ذل���ك إنهاء الرئيس لحالة الط���وارئ وإعادة تفعيل لجنة 
العفو الرئاسي التي استطاعت أن تؤمن اإلفراج عن مئات املحبوسني 
وأخيرا إطالق حوار وطني يضم جميع األطياف السياس���ية بما فيها  
قوي  املعارضة ملناقش���ة لفيف من القضايا الهامة على رأسها حقوق 
اإلنس���ان والحري���ات العامة ، و كافة هذه الخط���وات اإليجابية حيال 
تعزيز حقوق اإلنسان لعبت  دورا – كما يرصد الخبراء -  في تفريغ 
ورقة الضغط األمريكية من معناها، ودفعت وزير الخارجية األمريكي 
أنتوني بلينكن خالل زيارته األخيرة إلي  أن يقر بما حققته مصر من 

نجاح في هذا املجال. 
هن���اك متغير آخر أدركت���ه إدارة بايدن بعد فترة من التعنت ومهاجمة 
القاهرة ، بل إن بايدن نفس���ه وفي حملته االنتخابية تعهد بعدم إعطاء 
املصريني ما وصفه ب"ش���يكات على بياض"  ، وعندما  تولي  الحكم 
ل���م تحدث أي محادثات هاتفية بينه وب���ني القيادة املصرية، وازدادت 
العالق���ات املصرية األمريكي���ة  برودا ، واس���تمر الخطاب األمريكي 
الس���لبي املغلوط حول حالة حقوق اإلنس���ان في مصر، ولكن سرعان 
ما بدأت املعادلة تتغير مع العدوان اإلس���رائيلي على غزة في 2021، 
حيث لعبت مصر دورها اإلقليمي املحوري كقوة رئيس���ية في املنطقة 
ببراعة من خالل وساطة ناجحة أدت إلى وقف العدوان وأخذت مصر 
على عاتقها إعادة إعمار القطاع وإزالة آثار الحرب.. هنا اس���تيقظت 

الغدارة األمريكية عل���ي حقيقة كانت غائبة عنها أو تحاول تجاهلها ، 
وتتلخ���ص في أن القاهرة كانت وس���تظل    مهمة ونافذة في املنطقة،  
وال نبالغ إذا ما قلنا أنها س���تظل بتعبير املصريني " كبير املنطقة " ، 
ووقتها جرت أولى املحادثات الهاتفية بني بايدن والسيس���ي  ،  وثمن 

الرئيس األمريكي الدور املصري ذي األهمية الكبيرة. 
ورغ���م انخفاض التوتر املص���ري األمريكي اس���تمرت حالة االنتقاد 
ألوضاع حقوق اإلنس���ان في مصر إلى أن وقعت    الحرب الروسية 
األوكرانية ، والتي قلبت   موازين القوى في العالم، وغيرت الكثير من 

املفاهيم، وأخلت بالكثير من الثوابت. 
وكان له���ذه الح���رب الت���ي ال تزال تلق���ي بظاللها الثقيل���ة وتوابعها 
القبيحة عل���ى العالم كله أثر واضح على العالقات املصرية األمريكية 
،  يرص���ده الباح���ث محمد عثمان باإلش���ارة إل���ي أن  القاهرة التي 
تتمت���ع بعالقات صداقة تاريخية بواش���نطن ،  تتمت���ع أيضا بعالقة 
تاريخية بالغة الخصوصية بموس���كو، وتوطدت هذه العالقة بش���كل 
ملح���وظ بعد ثورة ٣0 يونيو ، حيث إن روس���يا كانت من أولي الدول 
املؤيدة إلرادة املصري���ني على عكس الواليات املتحدة في هذا الوقت، 
ونش���أت عالقة صداقة بني الرئيس السيسي والرئيس بوتني وتعمقت 
العالقات عل���ى املناحي االقتصادية والتجاري���ة والتنموية والدفاعية، 
ومع الدخول الروس���ي في املنطقة في 2017 تناغمت مواقف وأهداف 
القاهرة وموسكو في تفاعل العاصمتني مع ملفات إقليمية خطيرة مثل 
ليبيا وس���وريا، وإن كانت مثال قضية كسد النهضة اإلثيوبي ال تزال 

نقطة خالف رئيسية. 
في ضوء ه���ذه العالقة الخاصة مع موس���كو والعالق���ات التاريخية 
العميقة مع واش���نطن اختارت القاهرة أن تتخذ موقفا متوازنا يمنعها 
من االنخراط ف���ي الصراع الدولي القائم ح���ول أوكرانيا، تمثل هذا 
املوق���ف في تأييد إدانة الغزو الروس���ي ألوكرانيا ف���ي األمم املتحدة 
باعتبارها دولة ذات س���يادة، ولكن في الوقت ذاته رفضت مصر علنا 
العقوب���ات االقتصادية االحادية علي روس���يا وحرصت علي الحفاظ 

علي روابطها بموسكو. 
عزز  هذا املوقف من مصداقية القاهرة وجعلها أحد وس���طاء الحوار 
بني واش���نطن وموس���كو، كما تبني ف���ي زيارة بلينك���ن للقاهرة التي 
تبعتها بس���اعات زيارة وزير الخارجية املصري ملوسكو ، و أبرز هذا 
دور مص���ر كالعب دولي بش���كل ملحوظ، دور جع���ل وزير الخارجية 
األمريك���ي أثناء زيارته للقاهرة   أن يثن���ي للمرة األولى على خطوات 
مصر اإليجابية في مجال حقوق اإلنس���ان، كم���ا رفض التطرق الي 
قضايا فردية تخص هذا املس���جون أو ذاك في تحول نوعي للتعاطي 

األمريكي مع امللف، وأكد أن الواليات املتحدة تتعامل اآلن مع مس���ألة 
حقوق اإلنسان في مصر بشكل كلي. 

املؤكد إن  اختيار واش���نطن لقدر أكبر من املوضوعية في تعاطيها مع 
حقوق اإلنس���ان في مصر هدفه هو عدم خس���ارة مصر كشريك هام 
ف���ي املنطقة، خاصة في ضوء ما يجم���ع القاهرة بعالقات قوية بقوى 
كبرى وصاعدة مثل روس���يا والصني والهن���د، حيث إن االقتراب من 
ه���ؤالء وتعميق العالقات والروابط بهم يضع���ف من النفوذ األمريكي 
ويقلص مس���احة تأثيره ولذلك تعمل واش���نطن اآلن على عدم خسارة 

شركائها غير الغربيني.
واملهم بالنس���بة لنا أيضا أن مصر قدمت نموذجا لنمط توظيف القوي 
الغربية مللف حقوق اإلنس���ان سياس���يا  للضغط علي  الدول األخرى 
وابتزازه���ا   ، كما نجح���ت القاهرة في تنويع ش���راكاتها وعالقاتها 
ا على الغرب على مدار السنوات الثمان  الخارجية لتصبح أقل اعتماداً
املاضي���ة ،  وبالتزام���ن مع ذلك قررت مص���ر معالجة امللف الحقوقي 
بإرادتها الذاتية من منطلق إعادة بناء وهيكلة اإلنسان املصري وحفظ 
كرامته في إطار تش���ييد جمهورية جديدة تحقق أعلى معدالت التنمية 

الشاملة.
 حضور مصري متنوع  

إذن فإن الدبلوماس���ية املصرية  باتت تحظ���ي بحالة زخم ، مع تفاقم 
األزمات، وهو ما يبدو في تحولها إلى محطة مهمة، يتوقف عندها زعماء 
العالم وكبار املس���ؤولني في اآلونة األخي���رة، بينما يحملون طموحات 
وآمال، تتراوح بني الش���راكة الهادفة إلى تحقيق املصالح املش���تركة، 
من جانب، والقيام بدور من شأنه احتواء األزمات الراهنة، والتي باتت 
تتجاوز منطقة الشرق األوسط، وعلى رأسها األزمة األوكرانية، والتي 
تحمل تداعيات كبيرة، على كافة مناطق العالم بعدما ضربت قطاعات 
حيوي���ة تمس حياة الش���عوب، على غرار الغ���ذاء والطاقة، إلي جانب  
تزامنها مع أزمتي الوب���اء والتغير املناخي، وتأثيراتهما غير محدودة 
النط���اق، والتي قد ت���أكل األخضر واليابس حال الفش���ل في اتخاذ 

إجراءات دولية جماعية جادة الحتوائها.
 ما يمكن قوله هو إن  الدور املصري،  تحول من مجرد قيادة القاهرة 
منطقته���ا الجغرافي���ة املحدودة إل���ى نقطة اس���تقطاب دولي، يتجلى 
بوضوح، في العديد من املش���اهد األخيرة، منه���ا جولة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي اآلس���يوية، والتي شملت الهند وأرمينيا وآذربيجان، 
والت���ي تعكس تج���اوز النطاق االقليمي، نحو أفاق دولية أوس���ع، في 
ضوء ما حظت به من حفاوة كبيرة س���واء على املس���توى الرسمي أو 
اإلعالمي، بينما اس���تقبلت  مصر  وزي���ر الخارجية األمريكي أنتوني 

 تتبني نهج استعادة العالقات مع دول ومناطق 
انقطعت القاهرة عنها لسنوات وزيارات الرئيس السيسي 

للهند وأرمينيا واستقبال الرئيس الكرواتي ورئيس وزراء 
رومانيا يكرس هذا النهج 

     كسرت أي محاولة لحصار القاهرة 
وترفع شعار  جماعية العمل اإلقليمي في 

مواجهة األزمات وحاضرة بقوة في الساحتين 
العربية واإلفريقية 

       أول رسالة أمريكية  تصل لروسيا  بشأن وقف الحرب في أوكرانيا جاءت عبر 
القاهرة .. وموسكو : نقدر موقف مصر المتوازن 

  الخطوات العملية في عهد الرئيس السيسي  أجبرت واشنطن وإدارات الحكم فيها علي  
تخفيف استخدام ورقة حقوق اإلنسان لالبتزاز  في عالقاتها  مع مصر  

   القيادة المصرية تستهدف النهوض باالقتصاد   حتي تملك مصر قرارها في كل 
االتجاهات عبر بناء اقتصاد قوي يتحدى األزمات

 الرئيس عبدالفتاح السيسي ال يتوقف  عن طرح املبادرات والدعوة
 لتقليل الصراعات ودعم املسارات السياسية إقليمًيا ودوليا 

مصر تكسر كل القيود بالتمدد شرقا وغربا وتستهدف بناء اقتصاد يتحدي األزمات
للخروج من دائرة الصراع واالستقطاب

     كسرت أي محاولة لحصار القاهرة تتبني نهج استعادة العالقات مع دول ومناطق 

الدبلوماسية المصرية
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

 

بنك مصر يضيف حلقة جديدة لسلسلة فروعه 
بافتتاح فرع العاصمة اإلدارية اجلديدة

ويسترن يونيون: 1.65 مليار
دوالر حتويالت املصريني يف اخلارج 

من خالل "ويسترن يونيون"

قالت ش���ركة أيباج لتحويل األموال -الوكيل الرس���مي لشركة ويسترن 
يوني���ون العاملية في مص���ر- إن قيمة تحوي���ات املصريني في الخارج 
ارتفعت إلى 1,65 مليار دوالر، تم صرفها ملا يزيد عن 800 ألف عميل.
وتوقعت الش���ركة، في بيان ، أن يصل حجم التحويات عبر أيباج إلى 
3.5 ملي���ار دوالر بحل���ول عام 2025؛ مما ينتج عن���ه مضاعفة حصة 

الشركة في السوق املصرية خال السنوات الثاث املقبلة.
ومن جانبه، أكد عبداهلل الساده، العضو املنتدب لشركة أيباج، أنه مع 
دخول بنك القاهرة كمساهم جديد واستراتيجي إلى جانب كل من البنك 
األهلي املصري وبنك مصر، أصبحت ش���ركة أيباج، قادرة على تقديم 

خدمات تحويل األموال بشكل أكثر انتشارًا واتساعًا.
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افتتح بنك مصر، أحدث فروعه في العاصمة 
اإلدارية الجدي����دة، والذي يعد حلقة جديدة 
في سلسلة فروع بنك مصر، التي تصل إلى 
أكثر من 800 فرع متصلة إلكترونية، لتعمل 
كف����رع واحد، وذلك تس����هيًا عل����ى العميل 
للتعامل على حس����اباته من أي فرع للبنك، 
وقد حضر االفتت����اح محمد اإلتربي، رئيس 
مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من قيادات 
البن����ك،  وقد عقد مجل����س إدارة بنك مصر 
اجتماع����ه في مبنى بنك مص����ر، بالعاصمة 

اإلدارية الجديدة.
 الجدي����ر بالذكر أن  بنك مصر زود  الفرع 
الجديد بالعاصم����ة اإلدارية الجديدة، بكافة 
التجهي����زات الحديث����ة ملواكب����ة كل م����ا هو 
حديث في مجال السوق املصرفية، لضمان 
مس����توى متميز م����ن الخدم����ة وتوفير وقت 
العم����اء وإتاحة كافة املنتج����ات والخدمات 
البنكية، ه����ذا باإلضافة ال����ي وجود خدمة 
كب����ار العم����اء BM VIP، وكذلك يتميز 
فرع بنك مصر بالعاصمة اإلدارية الجديدة 
بوجود ف����رع الكتروني به عدد من ماكينات 
الص����راف اآللي الت����ي تمك����ن العميل من 
السحب واإليداع وتغيير العملة وغيرها من 
الخدمات التي تقدمها آالت الصراف اآللي، 
فضا ع����ن  تهيئة تل����ك اآلالت حتي يمكن 
للعماء م����ن ذوي الهمم مم����ن يعانوا  من 

الصعوب����ات الحركية أو املكفوفني وضعاف 
البصر التعامل معها بسهولة ويسر، ويأتي 
ذل����ك في اط����ار برنامج “ املمك����ن “؛ الذي 
اطلق����ه بنك مصر مؤخرا  لتيس����ير حصول 
العم����اء من ذوي اإلمكانيات املميزة “ ذوي 
الهمم “عل����ى الخدمات واملنتجات املصرفية 

من خال تجربة بنكية مميزة.
 وينف����رد بن����ك مصر  بكون����ه صاحب أكبر 
ش����بكة ف����روع منتش����رة في جمي����ع أنحاء 
الجمهوري����ة، خاصة املدن الجدي����دة لتلبية 
احتياج����ات املواطنني البنكية وتش����جيعهم 
عل����ى تعمي����ر هذه امل����دن من خ����ال توفير 
الخدمات املصرفية املختلف����ة واملتميزة من 

خال فروعة املتفرقة.
 ويأت����ي ذلك ف����ي إطار اس����تراتيجية البنك 
التوس����عية سواء على املس����توى املحلى او 
اإلقليمي والعاملي، وتحقيقًا ملبدأ الش����مول 
املالي الذي يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات 
المالية لمختلف فئات المجتمع، حيث يسعى 
بنك مصر دائما إل����ى تلبية كافة احتياجات 
العماء م����ن مختلف املنتج����ات والخدمات 
املصرفي����ة، ويعمل البنك عل����ى تذليل كافة 
الصعوب����ات التي ق����د تواج����ه العماء من 
ذوي الهمم واالمكانيات املميزة بما يمنحهم 
تجربة مصرفي����ة متميزة باعتبارهم جزءا ال 

يتجزأ من املجتمع.

بعد س���اعات من إصدار وكال���ة موديز تقرير انتهى 
 B3 إل���ى خفض »التصنيف االئتمان���ي« ملصر إلى
م���ع نظرة ُمس���تقبلية ُمس���تقرة، أدلي وزي���ر املالية  
الدكت���ور محمد معي���ط  بتصريحات أك���د فيها  أن 
الحكوم���ة تعامل���ت بإيجابية مع التخوف���ات الواردة 
فى تقرير وكالة »مودي���ز«، الذى انتهى إلى خفض 
»التصني���ف االئتمان���ي« ملصر إل���ى B3 مع نظرة 
ُمس���تقبلية ُمس���تقرة، رغم ما اتخذت���ه الحكومة من 
إجراءات وسياس���ات وتدابير متكاملة أس���همت فى 
قيام مؤسسة »ستاندرد آند بورز« خال األسبوعني 
املاضي���ني، بتثبيت التصني���ف االئتماني ملصر، مع 
نظرة ُمس���تقبلية ُمس���تقرة، خاصة فى ظل االلتزام 
بوتي���رة اإلصاح االقتص���ادي املدعوم من صندوق 
النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤8 شهًرا؛ مما يسمح 
بوجود آف���اق للنم���و االقتصادي خال الس���نوات 
املقبل���ة، وُيعزز القدرة على الحص���ول على التمويل 
الكافي لتلبية االحتياجات الخارجية للباد، موضًحا 
أننا ننف���ذ برنامًج���ا وطنًيا لإلص���اح االقتصادي 
لضمان اس���تقرار األوض���اع االقتصادية والحفاظ 
عل���ى االنضباط املال���ى وزيادة تنافس���ية االقتصاد 
املصرى؛ اس���تكمااًل ملا تحقق فى السنوات املاضية 
ومنه���ا العام املال���ى 2021/ 2022 حيث بلغ العجز 
الكلي  6,1٪ من النات���ج املحلي نزواًل من 6,8٪ فى 
الع���ام 2020/ 2021، وتحقيق فائ���ض أولي للعام 
الخامس على التوال���ي بلغ 1,3٪ من الناتج املحلي، 

فى العام املالى 2021/ 2022 .
أش���ار الوزير، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة 
تعتب���ر األعل���ى تاريخًيا وصلت ٧ ملي���ارات دوالر، 
وم���ن املتوقع أن تصل إلى 8 ملي���ارات دوالر خال 
عام 2023، كما أنها حققت أعلى عائد ش���هرى فى 
تاريخه���ا خال يناير املاضى ب���� 802 مليون دوالر 
بزي���ادة س���نوية ٤٧٪، الفًتا إلى أن إي���رادات قطاع 
الس���ياحة ارتفعت خال العام املاض���ى إلى ٧,10 
ملي���ار دوالر فى ظ���ل التدفقات القوية من أس���واق 
متنوعة مثل دول الخليج وأملانيا وبولندا، إضافة إلى 
زيادة حصيلة االستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة 
٧1٪ لتحق���ق نحو ٩,1 مليار دوالر مقارنة بنحو 5,2 
ملي���ار دوالر في الع���ام الذى يس���بقه، وتنوعها بني 
العديد م���ن القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية 
والتشييد والبناء واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وأوضح  معيط  أن تقرير مؤسس���ة »موديز« ُيشير 
إل���ى توقعات بتراج���ع عجز الحس���اب الجاري في 
مصر بص���ورة تدريجية لنحو 3٪ ف���ي العام املالي 
املٌقب���ل 2023/ 202٤، ُمقارنًة بنحو 3,5٪ في العام 
املال���ي 2021/ 2022، الفًت���ا إلى التحس���ن الكبير 
في مؤش���رات امليزان الجاري للع���ام املالي 2021/ 
2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية 
ارتفاًع���ا ملحوًظا بنس���بة 2٩٪ س���نوًيا على ضوء 
زيادة الص���ادرات من األس���مدة واألدوية واملابس 
الجاه���زة، كما ت���م تحقيق فائض كبي���ر على جانب 
املي���زان التج���اري البترولي ٤,٤ ملي���ار دوالر  على 
ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي 
وصلت حصيلتها الش���هرية إلى نح���و ٧00 مليون 

دوالر، مؤخًرا.
أض���اف  وزير املالية  أن تقرير مؤسس���ة »موديز« 
قه  يتوقع تحس���ن مس���ار الدين العام؛ نتيجة ملا ُتحِقّ

مصر م���ن فوائض أولية في املوازن���ة العامة، حيث 
إن الحكوم���ة اس���تطاعت بن���اء احتياط���ات اإلنفاق 
لاس���تفادِة منها عند الحاجِة دوَن تعريض أهدافها 
املُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من 
عبء الدين الذي يتحمله االقتصاد املصري، خاصة 
أن���ه يمكن الحد مما يواجهه م���ن مخاطر من خاِل 
قاعدة التمويل املحل���ي الكبيرة املُخصصة للحكومة 
املصرية، وُيش���يد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى 
قات الرأس���مالية  تس���ِهم في جذب املزي���د من التدُفّ
املُس���تدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات 
الحكومية بطرح أكثر من 20 ش���ركة ألول مرة سواًء 
بالبورصة أو ملس���تثمر اس���تراتيجي؛ بهدف توسيع 
مش���اركة املواطن���ني والقط���اع الخاص ف���ى عملية 
التنمية واملش���اركة ف���ى إدارة وملكية املؤسس���ات 

العامة اململوكة للدولة. 
وأك���د  الدكتور محم���د معيط  أن تقرير مؤسس���ة 
»موديز« ُيشير إلى إمكانية رفع التصنيف االئتماني 
ملصر، من خال تنفي���ذ الدولة املصرية ملجموعة من 
اإلصاح���ات التي تتعلق بتعزيز الُقدرة التنافس���ية 
لاقتصاد، فض���ًا على تعزيز تدفقات االس���تثمار 
األجنبي املباش���ر، حي���ث تنفذ الدولُة سلس���لة من 
اإلصاحات لجذب املزيد من االستثمارات األجنبية 
املباش���رة، ودعم وتنافس���ية املُنتجات املصرية، بما 
ُيع���زز نمو الصادرات املصرية، مع جهود تحس���ني 
بيئ���ِة األعم���ال في الب���اد، موضًح���ا أن الحكومة 
املصري���ة ماضي���ة فى تنفي���ذ التكليفات الرئاس���ية 
بالوص���ول بالص���ادرات املصرية إل���ى 100 مليار 
دوالر س���نوًيا عبر العديد من املحفزات التصديرية، 
م���ن خال توفير الس���يولة النقدي���ة الازمة لدوران 
عجلة اإلنت���اج، وتعزيز تنافس���ية املنتجات املصرية 
فى األس���واق العاملية، حيث سيتم اعتباًرا من العام 
املقبل، صرف املبالغ املخصصة لدعم الصادرات فى 

نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه األزمات العاملية 
املتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما 

فيها مصر.
في مواجهة التحديات 

من جانبه ، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات 
املالي���ة والتطوي���ر املؤسس���ي، إن برنامج اإلصاح 
االقتصادي، املدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره 
من كبرى املؤسسات الدولية، قادر على التعامل مع 
التحديات التي ذكرتها مؤسسة »موديز« بل والعمل 
على تحس���ني كل املؤش���رات االقتصادي���ة واملالية 
ومنها: زيادة حج���م االحتياطيات من النقد األجنبي 
وتدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة، حيث أقرت 
الدولة خط���ة متكاملة لإلصاح االقتصادى تتضمن 
تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير 
واإلصاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار 
النم���و املرتفع واملس���تدام املدفوع بدور ومس���اهمة 
أكبر من القطاع الخ���اص لضمان خلق فرص عمل 
منتجة وكافية، على نحو يس���هم فى تعزيز استقرار 
االقتصاد الكلي وضمان اس���تدامة الدين العام في 
املدى املتوسط، والعمل على تعزيز صابة االقتصاد 
املصري وقدرته عل���ى مواجهة الصدمات الخارجية 
التي زادت حدتها وتكرارها على املس���توى العاملي 

مؤخًرا، ومد شبكة األمان االجتماعي للطبقات األولى 
بالرعاية.

وأوضح  كجوك أن هناك بعض املؤشرات والبيانات 
األولية اإليجابية مثل قدرة الس���لطات املصرية على 
مضاعف���ة كميات الغاز املص���درة خاصة إلى الدول 
األوروبية مؤخًرا، واإلعان عن العديد من الصفقات 
الكبرى لاستثمار األجنبي املباشر بالسوق املصرية 
بما يعك���س ثقة ورغبة ع���دد من املس���تثمرين على 
زي���ادة تدفقاتهم إلى مص���ر، إضافة إلى اإلجراءات 
الت���ى تزامنت م���ع »مؤتم���ر املناخ« بم���ا فى ذلك 
اإلصاحات والفرص االس���تثمارية الكبرى خاصة 
في مجال الهيدروجني األخضر وتوليد الكهرباء من 
الطاق���ة الجديدة واملتجددة وكذل���ك الفرص املتوفرة 
في مجاالت تحلية املياه والزراعة املستدامة والطاقة 
والنقل النظيف التي تمثل فرًصا اس���تثمارية كبرى 

للقطاع الخاص املحلى واألجنبي.
كان���ت وكالة مودي���ز خفضت التصني���ف اإلئتماني 
ملصر إلى B3 من B2، وجس���نت نظرتها املستقبلية 

إلى مستقرة من سلبية.
ويعكس خفض التصنيف إلى B3 انخفاض الهوامش 
الوقائية الخارجية وق���درة امتصاص الصدمات في 
مصر، في الوقت الذي يخضع فيه االقتصاد لتغيير 
هيكل���ي نحو نموذج نمو يق���وده القطاع الخاص في 

ظل نظام سعر صرف مرن.
ورغم أن اس���تراتيجية بيع األص���ول اململوكة للدولة 
التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تبدأ هذا الش���هر 
كج���زء من برنام���ج صندوق النق���د الدولي الجديد، 
س���تدعم هذا ستس���اعد في توليد تدفقات رأسمالية 
مس���تدامة غير متعلق���ة بالديون ملواجه���ة مدفوعات 
خدم���ة الدين الخارجية املتزاي���دة خال العام املقبل 
، وستس���تغرق هذه اإلجراءات وقًت���ا لتقليل مخاطر 

الضعف الخارجية ملصر بشكل ملموس.
وعلى الرغم من االلتزام الواضح بسعر صرف مرن 
تماًما، فإن ق���درة الحكومة على إدارة اآلثار املترتبة 
على التضخم واالستقرار االجتماعي لم تتحقق بعد، 

بحسب الوكالة.
وأش���ارت إلى توازن النظرة املستقبلية املستقرة بني 
مخاطر الصعود والهب���وط. وتتعلق مخاطر الجانب 
السلبي بالسيولة التي تنعكس في ظروف سوق رأس 
امل���ال الدولية املش���ددة، فضا ع���ن ارتفاع تكاليف 
االقتراض املحلي وضغ���وط اإلنفاق االجتماعي في 

بيئة تضخمية.
وتخف����ف ه����ذه املخاطر من خال قاع����دة التمويل 
املحل����ي املخصص����ة للحكومة وس����جل الحكومة 
الحافل بتوليد فوائض أولية باستمرار والتي تتوقع 
موديز أنها ستس����اعد في تقلي����ل عبء الديون بعد 

انتكاسة مؤقتة.
وف���ي الوقت نفس���ه، تتعلق املخاط���ر الصعودية 
بتنفي���ذ إصاح���ات الق���درة التنافس���ية املعلنة 
الت���ي ق���د تع���زز قاع���دة ص���ادرات االقتصاد 
وتدع���م تدفقات االس���تثمار األجنبي املباش���ر، 
والتي بدورها س���تعزز الق���درة على تحمل الدين 
الخارجي لاقتصاد وتقلل بش���كل مس���تدام من 

مخاطر الضعف الخارجية لاقتصاد. 

26 مليار دوالر ، تمكنت مصر من جمعها خال ال�3 
أشهر األولى من العام املالي 2022-2023  ، وذلك 
من املصادر األساس���ية لتدف���ق العمات األجنبية ، 
وهي تحويات املصريني ف���ي الخارج والصادرات 
املصرية وقناة الس���ويس والس���ياحة واالس���تثمار 

األجنبي .
وكش���فت بيانات البنك املرك���زي املصري عن تدفق 
25.8 مليار دوالر خال الثاثة أش���هر األولى من 
العام املالي الج���اري 2022-2023، بزيادة تقترب 
م���ن 3 ملي���ارات دوالر ع���ن الفترة نفس���ها العام 

املاضي.
وأظهر ميزان املدفوعات الصادر عن البنك املركزي 
املص���ري أن التدفق���ات الدوالرية م���ن الصادرات 
املصري���ة خ���ال الثاثة أش���هر األولى م���ن العام 
املالي 2022-2023 )والت���ي تبدأ في يوليو  وحتى 
س���بتمبر  املاضيني( بلغ���ت 10 مليارات دوالر بدال 
م���ن 8.٩ ملي���ار دوالر خال فت���رة املقارنة ، فيما 
ارتفعت إيرادات الس���ياحة املصرية بحسب بيانات 
البنك املركزي املصري إل���ى ٤.1 مليار دوالر بدال 
من 2.8 مليار دوالر، بزيادة بلغت نسبتها ٤3٪ عن 

فترة املقارنة من العام املالي السابق.
وقفزت االس���تثمارات األجنبية املباش���رة إلى 3.3 
ملي���ار دوالر مقارنة بنح���و 1.٧ مليار دوالر بزيادة 
100٪ تقريب���ا عن فت���رة املقارنة من الع���ام املالي 

السابق.
وبالنس���بة إليرادات قناة السويس، فقد ارتفعت إلى 
ملياري دوالر مقارن���ة بنحو 1.6 مليار دوالر لفترة 
املقارنة من العام املالي السابق، فيما أظهرت بيانات 
البنك املرك���زي املصري انخف���اض قيمة تحويات 
املصريني العاملني بالخارج بنحو 20٪ خال الربع 
األول من العام املالي الجاري إلى 6.٤ مليار دوالر 

مقارنة بنحو 8.8 مليار دوالر.
وق���ال  البنك املركزي املصري،  إن  صافي تدفقات 
االس���تثمار األجنبي املباشر إلى مصر خال الفترة 
من يولي���و حتى س���بتمبر 2022، تضاعف  ليصل 
إلى 3.3 مليار دوالر، مقابل نحو 1.٧ مليار دوالر، 

وذلك على النحو التالي:
أواًل: تصاع���د االس���تثمارات األجنبي���ة املباش���رة 
الواردة للقطاع���ات غير البترولية لتس���جل صافي 
تدفق للداخل بلغ نحو 3,6 مليار دوالر (مقابل نحو 
۲,۲ مليار دوالر(، كنتيجة أساس���ية الرتفاع كل من 
حصيلة بيع ش���ركات وأصول إنتاجية لغير مقيمني، 
لتس���جل نحو 1 مليار دوالر (مقاب���ل 56,٧ مليون 
دوالر) وصاف���ي االس���تثمارات الواردة لتأس���يس 
ش���ركات جدي���دة أو زيادة رؤوس أموال ش���ركات 
قائمة لتس���جل نحو 1 ملي���ار دوالر( مقابل ٤6٤,٧ 
مليون دوالر) بينما استقرت صافي األرباح املرحلة 

عند نحو 1,٤ مليار دوالر(.
ثانيًا: س���جلت االس���تثمارات األجنبية املباشرة في 
قط���اع البترول تراجعًا في صاف���ي التدفق للخارج 
ليقتص���ر على 320,5 ملي���ون دوالر )مقابل صافي 
تدفق للخ���ارج قدره ٤8٩,2 ملي���ون دوالر(، ويأتي 
ذل���ك كمحصلة  الرتف���اع إجمال���ي التدفق للداخل 
)والذي يمثل اس���تثمارات جديدة لش���ركات بترول 
أجنبية( ليس���جل نحو 1.٤ مليار دوالر  مقابل نحو 
1.2 دوالر  ، وارتف���اع التحوي���ات إلى الخارج  ، 
والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء 

األجان���ب خال فترات س���ابقة في أعم���ال البحث 
والتنمية والتش���غيل ،  بمق���دار 2٤,2 مليون دوالر 

لتسجل نحو ۱.۷ مليار دوالر.
وأوض���ح البنك املركزي املصري، ف���ي بيان ميزان 
الدفوعات، عبر موقعه الرس���مي، أن عائدات مصر 
من الس���ياحة خال الفترة من يوليو حتى س���بتمبر 
2022،  ترتف���ع إلى ٤.1 مليار دوالر، بمعدل زيادة 
٤3.5٪، وارتف���اع عدد الليالي الس���ياحية بمعدل 
٤٧.1٪ ليسجل ٤3.6 مليون ليلة، وعدد السائحني 
الوافدي���ن إلى مصر بمعدل 52.2٪ ليس���جل نحو 
3.٤ ملي���ون س���ائح ، مش���يرا إل���ي  أن تحويات 
العاملني املصريني في الخارج س���جلت 6.٤ مليار 

دوالر في ذات الفترة.
  الدكت���ور هان���ي جنين���ة، الخبي���ر االقتص���ادي 
واملحاضر بالجامعة األمريكية، يقول  إن املؤشرات 
االقتصادية املصرية بدأت في دورتها نحو التحسن، 
مش���يرًا إلى أن البيانات املعلنة م���ن البنك املركزي 
التي كش���فت عن تدفق ما يقرب من 26 مليار دوالر 
كان���ت قبل موافقة صندوق النقد الدولي على قرض 

الثاثة مليارات دوالر في ديسمبر  املاضي.
أضاف جنينة أن  األرقام التي حققت خال الثاثة 
أش���هر األخيرة تفوق التوقع���ات بكثير، خاصة أن 
نتائجها تظهر من حيث انتهاء أزمة تكدس البضائع 
ف���ي املوانئ املصري���ة، وتوافر الدوالر في الس���وق 
املحلية، خافًا للحديث عن طرح شركات بالبورصة 
املصرية قريبا ما يعكس تدفق االس���تثمار األجنبي 

غير املباشر واملباشر.
وواصل   أن التحس���ن االقتص���ادي ملموس على 
مستويات متعددة في املؤش���رات، وأيضا بدء تغير 

نظرة املستثمرين األجانب للسوق املصري.

ب���دوره رأي الدكتور عبدالنب���ي عبداملطلب، الخبير 
االقتص���ادي، أن  األرق���ام الص���ادرة ع���ن البنك 
املركزي خال الثاثة أشهر األولى من العام املالي 
الجاري جيدة، مؤكدًا أنها ربما تتضاعف في بعض 
القطاعات خال األش���هر الثاثة الثانية، خاصة أنه 
تم اتباع كامل لسياسة سعر الصرف املرن، ما أدى 
إلى تحرك كبير في س���عر ص���رف الجنيه املصري 
مقاب���ل ال���دوالر، ما س���ينعكس عل���ى الصادرات 

املصرية باإليجاب.
وأضاف  في تصريحات له  أن ارتفاع سعر الدوالر 
مقابل الجنيه حفز االستثمار األجنبي املباشر وغير 
املباشر، خافًا لتحفيز املصريني العاملني بالخارج 
على تحويل العمات األجنبية إلى مصر ما يس���هم 

في تدفق الدوالر.
كانت مؤسس���ة س���تاندر آن���د بورز أعلن���ت تثبيت 
التصني���ف االئتماني ملصر عند درجة B مع اإلبقاء 
على نظرة مستقرة للمرة الثانية خال ثاثة أشهر، 
وه���و ما اعتبره وزير املالي���ة   الدكتور محمد معيط 
دلي���ًا على تعافي االقتص���اد املصري من تداعيات 
األوضاع العاملية واملحلية التي ش���هدتها األسواق 

العام املاضي.
كما أكد أحمد كجوك، نائب وزير املالية للسياسات 
املالي���ة والتطوير املؤسس���ي، أن الحكومة املصرية 
تس���تهدف تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 
تص���ل إلى 10 مليارات دوالر خ���ال الفترة املقبلة، 
بجانب الس���عي نحو رفع الصادرات الس���لعية إلى 
100 مليار دوالر، باإلضافة إلى زيادة عائدات قطاع 

السياحة إلى 30 مليار دوالر.
  ونقل���ت تقاري���ر إعامي���ة عن كيفن دال���ي، مدير 
االس���تثمار في أبردين، قوله إن األم���وال األجنبية 

الت���ي تدفقت للس���وق املصري ته���دف للتحوط من 
تراجع س���عر العملة، مش���يرا إلى أن االستثمارات 
األجنبي���ة املتدفقة للس���وق املص���ري يلزمها بعض 

الوقت.
استثمارات عربية 

كان���ت بيان���ات الجه���از املرك���زي للتعبئ���ة العامة 
واإلحصاء، رصدت مزاحمة الدول العربية لاتحاد 
األوروبي في صدارة قائم���ة أعلى مصادر تدفقات 
االستثمارات بالداخل في مصر خال الربع األخير  
من العام املال���ي 2022/2021، بعد أن ظل االتحاد 

األوروبي على رأس القائمة منذ فترة طويلة.
وقالت بيانات جهاز اإلحصاء، إن تدفقات استثمارات 
الدول العربية ارتفعت ملستوى 1.5 مليار دوالر في 
الربع الرابع من العام املالي 22/21، بواقع ٪31.3 
م���ن إجمالي تدفقات االس���تثمار للداخل في مصر 
خ���ال تلك الفترة، مقارنة بنح���و 800 مليون دوالر 
خ���ال الربع املناظ���ر له من الع���ام 21/20، والذي 
س���جلت في���ه نس���بة 25.8٪ من إجمال���ي تدفقات 

االستثمار للداخل في مصر خال تلك الفترة.
وأظه���رت بيان���ات الجه���از، أن تدفقات اس���تثمار 
االتح���اد األوروب���ي بلغ���ت نحو 1.5 ملي���ار دوالر 
ف���ي الربع الراب���ع من العام املال���ي 22/21، بنفس 
النسبة املسجلة لاس���تثمارات العربية خال نفس 
الفترة بواقع 31.3٪ من إجمالي تدفقات االستثمار 
للداخل في مصر، مقارن���ة بنحو مليار دوالر خال 
الرب���ع املناظر له من العام 21/20، والذي س���جلت 
فيه نس���بة 32.3٪ من إجمالي تدفقات االس���تثمار 

للداخل في مصر خال تلك الفترة.
كم���ا  حافظ���ت اململكة املتحدة عل���ى حجم تدفقات 
االس���تثمار للداخل في مصر ف���ي الربع الرابع من 
الع���ام املالي 22/21، مقارنة بالربع املناظر له العام 
21/20، حي���ث بلغت ٤00 ملي���ون دوالر خال تلك 

الفترة.
فيتش ومصر 

من ناحية أخري ، نشر مركز املعلومات ودعم اتخاذ 
القرار إنفوجرافيك جديدا بعنوان “وكالة “فيتش”: 
مص���ر ُتؤمِّن احتياجاته���ا من التموي���ل الخارجي 
خال 2023” يسلط فيه الضوء على أهم املؤشرات 
االقتصادية التي جاءت ف���ي أحدث تقارير املنظمة، 
ومن أهمه���ا تأكيد الوكالة ق���درة مصر على تأمني 
احتياجاتها من التمويل الخارجي لعام 2023 بواقع 
22 ملي���ار دوالر، وتوقع���ت الوكال���ة انخفاًضا في 
عجز الحس���اب الجاري ملصر ليسجل 3.6٪ خال 
2023/2022 مقارنة ب�٤.1٪ خال 2022/2021. 
كم���ا حقق عجز امليزان التجاري للس���لع انخفاضا 
قدره ٧.٤ ملي���ارات دوالر في 2023/2022 ليصل 
إل���ى 36 ملي���اًرا باملقارنة ب���� ٤3.٤ ملي���ار دوالر 
ف���ي 2022/2021.  كم���ا توقعت الوكال���ة ارتفاعا 
في الص���ادرات املصرية من الس���لع بنحو 3٪ في 

.2023/2022

 

 

مصر ترد علي »موديز«: نتعامل بإيجابية مع مخاوفكم
الوكالة تخفض التصنيف االثتماني لمصر .. ووزير المالية :  اإلجراءات الحكومية المتكاملة أسهمت فى 

تثبيت »ستاندرد آند بورز« لتصنيف مصر مع نظرة ُمستقبلية ُمستقرة خالل األسبوعين الماضيين 

26 مليار دوالر »تدفقات أجنبية« تنعش اآلمال باستقرار االقتصاد املصري
ناصر ..

يعقد أول اجتماع لمجلس إدارته بمبني العاصمة..

 

صندوق »رخاء« املصرف املتحد يحصد
 املركز األول يف اداء الصناديق النقدية املتوافقة 

مع أحكام الشريعة خالل 2022
أعل���ن املصرف املتحد، أن صن���دوق “رخاء” 
النق���دي املتوافق مع أحكام الش���ريعة، احتل 
املرتب���ة األولى في اداء صناديق االس���تثمار 
النقدية اإلس���امية بالس���وق بنهاية ديسمبر 
 ،»CI Capital« 2022، والذي يديره شركة

املدير االستثماري لصندوق “رخاء«.
وق���ال أش���رف القاضي، رئيس مجل���س إدارة 
املص���رف املتح���د، إن صن���دوق رخ���اء النقدي 
ذو العائ���د التراكمي يتمير ب�13 ميزة تنافس���ية 
جعلت منه االختيار االس���تثماري األمثل واآلمن 
للصنادي���ق االس���تثمارية النقدي���ة املتوافقة مع 

أحكام الشريعة بالسوق وهم: 
الس���بب األول: تعاظم صافي اص���ول صندوق 
“رخ���اء” النق���دي ذو العائ���د التراكم���ي ليبلغ 
608 مليون جني���ه مصري بعوائد تراكمية بلغت 

201.50٪ منذ انشاء الصندوق. 
االرتف���اع التصاعدي لس���عر  الس���بب الثاني: 
الوثيق���ة ليبل���غ 301.50 جنيه مص���ري بنهاية 

ديسمبر 2022.
ارتفاع العائد االس���تثماري  الس���بب الثالث: 
للوثائق بنهاية ديسمبر 2022 ليبلغ ٧5.٪11،  
مع ارتفاع سعر الوثيقة بمقدار 2٧.21 جنيه 
باملقارنة بنهاي���ة 2021وبذلك يتصدر صندوق 
“رخ���اء” اداء الصنادي���ق النقدي���ة املتوافقة 
مع احكام الش���ريعة بنهاية ديس���مبر 2022 

بالسوق.
الس���بب الرابع: يتميز صندوق “رخاء” النقدي 
بانتق���اء نوعي���ة ادوات اس���تثمارية تعظ���م من 
اس���تثمارات العم���اء.  حي���ث تش���كل كل من 
اذون الخزان���ة والنقدية بالبن���وك اعلي االدوات 
املس���تثمرة به. االمر الذي يعطي املزيد من القوة 

واآلمان والثقة للعماء.  
الس���بب الخام���س: يصنف صن���دوق “رخاء” 
النق���دي ذو العائد التواكمي عل���ي أنه صندوق 
مفتوح يسمح بحرية الحركة من حيث )الشراء/ 
االس���ترداد( بش���كل يومي وحتى الس���اعة 12 
ظهرا حسب شروط نشرة االكتتاب بجميع فروع 

املصرف املتحد ال68 .  
السبب الس���ادس: يمكن للعماء االكتتاب في 
صندوق “رخاء” النق���دي دون أي مصاريف 
سواء لعملية االكتتاب أو االسترداد مما يوفر 

السيولة املطلوبة للعماء.

الس���بب الس���ابع: صندوق “رخاء” النقدي ال 
يتعامل في األسهم مطلقا. 

الس���بب الثامن: يمكن للعماء الحصول علي 
تمويات من املصرف املتحد بضمان الوثائق.

الس���بب التاس���ع: زي���ادة عدد حمل���ة وثائق 
صندوق “رخاء” النق���دي املتوافق مع احكام 
الش���رعية بنهاية ديس���مبر 2022 ليصل الي 

٩٧5 عميل.  
السبب العاش���ر: حصد صندوق “رخاء” اثنثن 

من أهم الجوائز العاملية واملحلية منها: 
انفس���تور جلوب���ال   مؤسس���ة 

Global Investors  التابع���ة 
لليوروموني  Euromoney التي منحته جائزة 
افضل صندوق نقدي مدار طبقا ملبادئ  الشريعة 
االسامية بالشرق االوسط وشمال افريقيا لعام 

2018 في مجال ادارة االصول.
جائ���زة اتح���اد املص���ارف العربي���ة كافض���ل 
الصنادي���ق االس���تثمارية املتوافقة م���ع احكام 

الشرعية من اتحاد املصارف العربية.  
تاهل الصندوق لجائزة افضل صندوق آدوات 
الدخل الثاب���ت املدارة وفقا ملبادئ الش���ريعة 
االسامية علي مس���توي الشرق االوسط من 
 Mena قبل مؤسس���ة مين���ا فند مانجمن���ت

Fund Manager الدولية.   
السبب الحادي عش���ر: يتمتع صندوق “رخاء” 
النقدي املتوافق مع احكام الشريعة بعدة مميزات 
اهمه���ا:  العائد اليومي التراكم���ي الذي يمنحه 
الصن���دوق منافس بالنس���بة للصناديق االخري 
املوجدة بالس���وق ومعفي نهائي���ا من الضرائب. 
مم���ا يحفز الش���ركات واألفراد عل���ي االكتتاب 
في���ه.  ويعد الحد األدنى لاكتتاب في الصندوق 

هو 50 وثيقة للعماء الجدد.  
الس���بب الثاني عش���ر: نش���رة اكتتاب صندوق 
“رخ���اء” النق���دي املتوافق مع احكام الش���ريعة 
معتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق ومن الهئية 
العامة للرقابة املالية كأحد اآلليات االس���تثمارية 

املتاحة للعماء.   
الس���بب الثالث عش���ر: يمكن االطاع املباشر 
عل���ى آخر تحديث لنش���رة اكتت���اب صندوق 
“رخ���اء” املص���رف املتحد، كذل���ك آخر مركز 
مال���ي معتمد من خ���ال املوق���ع االليكتروني 

.www.theubeg.com للمصرف املتحد

يتجزأ من املجتمع.اللعماللعماء م����ن ذوي الهمم مم����ن يعانوا من 

  معيط : ولدينا ٧١٪ زيادة فى االستثمارات األجنبية المباشرة.. 
وإيرادات السياحة ارتفعت إلى ١٠,٧ مليار دوالر

   كجوك:  برنامج اإلصالح االقتصادي قادر على التعامل مع 
ماذكرته »موديز« من تحديات

   خبراء :  التحسن االقتصادي ملموس على مستويات متعددة في 
المؤشرات و نظرة المستثمرين األجانب للسوق المصري تتغير لألفضل 

  بيانات »المركزي« تكشف عن تدفق 25.8 مليار دوالر خالل الثالثة أشهر األولى 
من العام المالي الجاري 2٠22-2٠23 من تحويالت المصريين في الخارج والصادرات 

وقناة السويس والسياحة واالستثمار األجنبي

شيماء مرسي

كجوك
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

ن  وكالة فيتش: مصر ُتؤمِّ
احتياجاتها من التمويل 

اخلارجي خالل 2023

أ ش أ
أكدت وكالة "فيتش" قدرة مصر على تأمني احتياجاتها من التمويل الخارجي 

لعام 2023 بواقع 22 مليار دوالر.
جاء ذلك فى اإلنفوجراف الذى نش���ره مركز املعلومات بعنوان وكالة "فيتش": 
مصر ُتؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خال 2023 يسلط فيه الضوء 

على أهم املؤشرات االقتصادية التي جاءت في أحدث تقارير املنظمة.

وتوقعت الوكالة انخفاضا في عجز الحس���اب الجاري ملصر ليس���جل ٪3.6 
خال 2022 - 2023 مقارنة ب� ٤.1٪ خال 2021 - 2022.

كما توقعت تحقيق عجز في امليزان التجاري للس���لع بمقدار ٧.٤ مليار دوالر 
ف���ي 2022 - 2023 ليصل إل���ى 36 مليارا باملقارنة ب� ٤3.٤ مليار دوالر في 
2021 - 2022، وتوقع���ت ارتفاعا في الصادرات املصرية من الس���لع بنحو 

3٪ في العام ذاته.

أعل���ن البن���ك املركزي املص���ري األس���بوع املاضي عن 
ارتف���اع االحتياطي النقدي من العم���ات األجنبية بنحو 
222 مليون دوالر ليبلغ نحو 3٤.22٤ مليار دوالر بنهاية 
يناير املاضي مقابل 3٤.002 مليار دوالر في ديس���مبر 

السابق له.
 وس���جل االحتياطي النقدي لدى البنك املركزي املصري 
زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة 
خال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 
مليون دوالر ، فيما يغطي االحتياطي حاليا 5.٤ أش���هر 
من الواردات الخارجي���ة ملصر، وهو ما يتجاوز مقاييس 

كفاية االحتياطي وفقا للمعايير الدولية.
وكان االحتياط���ي النق���دي ملص���ر بدأ  ف���ي االنخفاض 
بالتزامن مع الحرب الروس���ية األوكرانية، ليس���جل نحو 
3٧.1 ملي���ار دوالر بنهاية مارس 2022، وواصل هبوطه 

إلى 33.1 مليار دوالر بنهاية أغسطس املاضي.
وفي اجتماعها في األس���بوع األول من فبراير الجاري ، 
قررت   لجنة السياس���ة النقدي�ة للبنك املركزي املص�ري     
اإلبقاء على س���عري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة 
وس���عر العملية الرئيس���ية للبنك املركزي عند مس���توى 
16.25٪، 1٧.25٪ و16.٧5٪ عل���ى الترتي���ب، كم���ا 
ت���م اإلبقاء على س���عر االئتمان والخصم عند مس���توي 

.٪16.٧5
  وأشارت  لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط 
التضخمي���ة من جانب الطل���ب، وهو ما انعكس في تطور 
النش���اط االقتصادي الحقيقي مقارن���ة بطاقته اإلنتاجية 
القصوى وأثر تقلبات س���عر الصرف في اآلونة األخيرة، 
وتتسق تلك التطورات مع االرتفاع في معدل نمو السيولة 
املحلي���ة. وملواجهة الضغوط التضخمي���ة، قد قامت لجنة 
السياس���ة النقدية برفع أس���عار العائد األساس���ية لدى 
البنك املركزي املصري بش���كل اس���تباقي وبواقع 800 
نقطة أساس خال العام املاضي، منها 500 نقطة أساس 

خال الربع الرابع من عام 2022.
 كما قامت اللجنة بزيادة نس���بة االحتياطي النقدي التي 
تلتزم البن���وك باالحتفاظ بها لدى البن���ك املركزي بواقع 
٤00 نقطة أساس في س���بتمبر 2022. وترى اللجنة أن 
السياسة االس���تباقية للبنك املركزي املصري تهدف إلى 
الس���يطرة على الضغ���وط التضخمية وخف���ض توقعات 
التضخم للمس���توى املس���تهدف والبالغ ٧٪±( 2 نقطة 

مئوية( في املتوسط خال الربع الرابع من عام 202٤.
ق���را البنك املركزي املصري اإلبقاء على أس���عار الفائدة 
من دون تغيير،  جاء على عكس توجهات البنوك املركزية 
على مستوى العالم نحو تشديد السياسة النقدية،   وذلك 
في االجتماع األول للجنة السياس���ة النقدية خال العام 
الحالي  ، وكانت اللجنة قد قررت خال االجتماع األخير 
في 2022 رفع سعر الفائدة على الودائع واإلقراض لليلة 
واح���دة بواقع 300 نقطة أس���اس إل���ى 16.25 في املئة 
و1٧.25 ف���ي املئ���ة بالترتيب ، فيما بلغ���ت حصيلة رفع 
أسعار الفائدة في مصر على مدى العام املاضي بمقدار 

800 نقطة أساس ما يعادل الثمانية في املئة.
وتسببت الخسائر املتتالية للجنيه املصري مقابل الدوالر 
الت���ي اقتربت من ال�60 ٪  خال 10 أش���هر منذ مارس 
2022، في زيادة حدة الغاء وارتفاع كلفة املعيشة ، فيما  
سجل معدل التضخم في مصر 21.3 ٪  خال ديسمبر 

املاضي، بمتوسط 13.8 ٪  خال عام 2022.
 وس���ددت مصر مدفوعات مرتبط���ة باملديونية الخارجية 
خ���ال ديس���مبر املاضي، بلغت نحو ملي���ار دوالر، فيما 
كان���ت قد س���ددت نح���و 1.5 مليار دوالر ف���ي نوفمبر 
الس���ابق ليصل إجمالي سداد االلتزامات الخارجية إلى 

2.5 مليار دوالر خال شهرين.
 ورغ���م االلت���زام بس���داد االلتزام���ات الخارجي���ة فإن 
االحتياطي م���ن النقد األجنبي زاد بأكثر من ٤٧0 مليون 
دوالر خال ديس���مبر، ليسجل أكثر من 3٤ مليار دوالر، 

وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
ونقلت وكالة أنباء الش���رق األوسط عن مصدر مصرفي 
مس���ؤول  تأكي���ده ف���ي يناير املاضي أن مصر س���ددت 
مدفوعات مرتبط���ة باملديونية الخارجية خال ديس���مبر 
املاض���ي، بلغت نحو مليار دوالر، فيما كانت قد س���ددت 
نحو 1.5 مليار دوالر في نوفمبر السابق ليصل إجمالي 
س���داد االلتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دوالر خال 

شهرين.
وأوضح املصدر أن االحتياطي النقدي لدى البنك املركزي 

املصري س���جل زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل 
إجمالي الزيادة خال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 

2022، إلى 860 مليون دوالر.
وف���ي يناي���ر املاضي ،  نش���ر املرك���ز اإلعامي ملجلس 
الوزراء املصري تقريرًا س���لط الضوء على توقع صندوق 
النق���د الدولي تصاعدًا مس���تقبليًا ملؤش���رات االقتصاد 
املصري، إذ توقع ارتف���اع إجمالي االحتياطيات الدولية 
لتس���جل 3٧.1 مليار دوالر عام 2022-2023، و2.٤٧ 
ملي���ار دوالر ع���ام 2023-202٤، و51.٤ ملي���ار دوالر 
ع���ام 202٤-2025، و63.٩ مليار دوالر في عام 2025-

2026، و٧٧.8 مليار دوالر في 2026-202٧.
تداعيات 

 ومنذ اندالع الحرب الروسية األوكرانية ، عاني االقتصاد 
املصري من  شح العملة األجنبية الصعبة كنتيجة طبيعية 
للتداعيات االقتصادية للحرب، بعد أن تس���ببت في أزمة 
مالية اقتصادية عاملية ، كانت  مصر  من أبرز املتضررين 
منها، خصوصًا مع ارتفاع معدالت التضخم عامليًا التي 
تسابقت البنوك املركزية العاملية في مجابهته برفع أسعار 
الفائدة وعلى رأس���ها البنك املرك���زي األميركي، وهو ما 
تسبب في خروج أكثر من 22 مليار دوالر من  االقتصاد 
املص���ري  منذ م���ارس   تمثل اس���تثمارات األجانب في 

أدوات الدين السيادي الحكومي.
ودفع���ت تل���ك األزمة  الحكوم���ة إلى إج���راء مفاوضات 
م���ع صندوق النقد الدولي للحص���ول على تمويل جديد، 
ونجح���ت قبل نهاية أكتوبر  املاض���ي  في الوصول إلى  
هدفها وحصلت على أولى ش���رائح الق���رض قبل نهاية 

.2022
 ويق���ول  رئيس لجن���ة الخطة واملوازن���ة بمجلس النواب 
املصري فخري الفقي إن  هناك تحس���ن في االحتياطي 
األجنب���ي ملصر  بمقدار ملياري دوالر منذ اندالع الحرب 
، مضيف���ًا في تصريحات إعامية أن  رصيد االحتياطي 
النق���دي املصري قبل ان���دالع الحرب ف���ي أوروبا كان 

يسجل نحو ٤1 مليار دوالر  .
ولفت الفقي إلي أن مصر لديها 18 شريكًا تجاريًا عامليًا 
،  بم���ا يدعم  قدرة القاهرة عل���ى تدبير تمويات أخرى 
بعي���دًا من صن���دوق النقد الدولي  ، معتب���را  أن مرونة 
س���عر الصرف هي حائط الصد أم���ام األزمات الحالية 
التي تواجه الحكومة، الفتًا إلى أن  القطاع الخاص قادر 

على التكيف مع األزمات العاملية  .
 نجاح مصري 

  الدكتور أش���رف غراب، الخبي���ر االقتصادي، يري أن 

ارتف���اع احتياطي مصر من النق���د األجنبي ل� 22٤.3٤ 
مليار دوالر خال يناي���ر املاضي، مقابل نحو 003.3٤ 
مليار دوالر في نهاية ديسمبر املاضي، يشير إلى تحسن 
ونش���اط أداء االقتصاد، إضاف���ة إلى أنه يدل على نجاح 
الدولة ف���ي التعامل م���ع األزمات االقتصادي���ة الطارئة 

الناتجة عن األزمات العاملية .
وأضاف  ف���ي تصريحات له  أنه رغ���م اإلجراءات التي 
اتخذته���ا الحكومة باالفراج���ات الجمركية عن البضائع 
املحتجزة في املوانئ والتي تتطلب توفير وتدبير مليارات 
الدوالرات لإلفراج عنها، إال أن الدولة إضافة لسياس���ة 
البن���ك املرك���زي النقدي���ة واملالية الرش���يدة نجحت في 
زيادة االحتياطي النقدي األجنبي ما يس���اهم في تعزيز 
مستويات األمان النقدي، ويساهم في تغطية االحتياجات 
الداخلية، إضافة إلى أنه يس���اهم في طمأنة املستثمرين 

واملستوردين بتوفير العملة الصعبة األجنبية .
 وتابع أن الواقع يشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام 
الدوالر، إضافة لطرح الش���ركات الحكومية الرابحة في 
البورصة، يش���ير إلى تدفق االستثمارات األجنبية لشراء 
األس���هم بالعملة الصعبة ما يس���اهم في زيادة تدفقات 
الدوالر ما يؤدي لزيادة االحتياطي األجنبي خال الفترة 
القادم���ة، إضافة إلى وجود مصادر أخرى لتوفير العملة 
الصعبة أهمها السياحة وتحويات املصريني من الخارج 
وص���ادرات مصر للخارج، وكل ه���ذه العوامل قد زادت 
وتزيد كل يوم خاصة بعد نجاح سياسات البنك املركزي 

في القضاء على السوق السوداء للعملة األجنبية .
وأش���ار غراب، إلى أن ارتفاع صادرات مصر من الغاز 
الطبيعي وزيادة عوائد قناة الس���ويس والس���ياحة خال 
الفترة املاضية، كانت سببا في زيادة االحتياطي األجنبي 
والتي تش���ير إلى زيادات متوقعة في االحتياطي األجنبي 
الفترة القادم���ة، إضافة للقرارات الهام���ة التي اتخذها 
البن���ك املركزي منها القي���ود على اس���تخدام البطاقات 
االئتماني���ة بالخارج، إضافة إلح���كام الرقابة على توريد 
حصيل���ة تصدير الذهب خال م���دة أقصاها ٧ أيام بعد 
ما كانت 180 يوما، موضحا أن هذه القرارات س���اهمت 
في تقليل الضغط على العملة الصعبة وساهمت في رفع 

االحتياطي .
االحتياطي والواردات 

  الدكت���ور محمد عطية الفيومي أم���ني صندوق االتحاد 
العام للغرف التجاري���ة ورئيس غرفة القليوبية التجارية، 
يقول  إن اس���تمرار الزيادة في حجم احتياطي مصر من 
النقد األجنبي، هو تأكيد على نجاح رؤية الدولة املصرية 

في التعامل مع املتغي���رات االقتصادية الراهنة، واهتمام 
البنك املركزي املصري، بتعزيز مس���تويات االحتياطيات 

األجنبية، لتعزيز مستويات األمان النقدي.
وأضاف الفيومي   أن احتياطي مصر من النقد األجنبي، 
يكف���ي تغطية الواردات ملدة تتجاوز 8 أش���هر، وهي مدة 
تف���وق املع���دالت العاملي���ة، مؤك���دا أن هذا األم���ر يبعث 
الطمأنينة في نفوس املس���توردين واملستثمرين ، مشيرا  
إلى أنه رغم اس���تمرار مص���ر في اإلفراج عن الكثير من 
البضائ���ع املحتجزة في املوانئ خال الفترة املاضية، إال 
أن الدول���ة نجحت بالتزامن مع ذلك في رفع مس���تويات 

االحتياطي األجنبي.
وأش���ار  الدكت���ور هش���ام إبراهي���م، أس���تاذ التمويل 
واالس���تثمار،  إلي أن اإلفراج ع���ن البضائع فى املوانئ 
لم يأت ي على حس���اب االحتياطي النقدي، متابعا: “رقم 
االحتياطي تزايد خال الش���هر األخير ،  ومصر ملتزمة 

بكل االلتزامات الدولية« .
وتابع : أرقام الصادرات املصرية فى زيادة خال الفترة 
املاضي���ة ، وص���ادرات القطاع البترولي ش���هدت زيادة 
أيض���ا ،  وقطاعات جديدة بدأ يتدف���ق من خالها النقد 
األجنبي، بجانب التعافي فى القطاع الس���ياحي، وهو ما 

يدعم زيادة فاتورة االستيراد بسبب ارتفاع التكلفة  .
وأش���ار إلي أن  األزمة االقتصادية العاملية يعانى منها 
املجتمع الدولي كله ، موضحا أن  الصادرات املصرية 
فى زيادة وتدخل فى أس���واق جديدة ومنتجات القطاع 
الزراع���ي ،  وحجم الصادرات غير البترولية يس���جل 

قفزات كبيرة« .
 ب���دوره ، أك���د النائ���ب خال���د بدوى، عض���و مجلس 
النواب عن تنس���يقية ش���باب األحزاب والسياس���يني، 
أن انعكاسات قرار ترش���يد االنفاق الحكومي سيعود 
على تخفيف الضغط عل���ى العملة الدوالرية بتوجيهات 
الرئيس السيس���ى، موضحا أن ه���ذه التحركات هامة 

للحد من الضغط على االحتياطي النقدي.
 وأض���اف   بدوي  أن قرار ترش���يد االنفاق الحكومي 
جاء في وقت مناس���ب وكان الب���د من التدخل في وقت 
ح���رج للغاية في ظل الضغط عل���ى االحتياطي النقدي، 
قائا: “هذا القرار س���يكون له أثر إيجابي في الحفاظ 
على العملة األجنبية وصرفها في األوجه الس���ليمة بدل 

الصرف العشوائي مع تحرك سعر الدوالر« .
 وأوضح   أن الحكومة أخذت القرار املناس���ب ملواجهة 
الس���وق الس���وداء والحفاظ على مدخ���رات املواطنني 
وخف���ض معدالت التضخ���م، قائا: “ترش���يد اإلنفاق 
الحكومي سيكون له دور كبير في تحجيم االنفاق العام 

من املكون الدوالري« .
 وكانت   الجريدة الرسمية  نشرت قرار مجلس الوزراء 
باملوافقة على مش���روع ق���رار رئيس مجل���س الوزراء 
بش���أن ترش���يد اإلنفاق بالجهات الداخل���ة في املوازنة 
العام���ة للدولة والهيئات العامة االقتصادية، وذلك للعام 
املال���ي 2023/2022، حي���ث تضمن الق���رار عددا من 
الضوابط العامة وقواعد ترش���يد اإلنفاق، وذلك تحقيقًا 
للمستهدفات، وتعاما مع ما نتج من تداعيات لألزمات 
العاملي���ة الحالية، على أال تؤثر تلك القواعد، املنصوص 
عليها في الق���رار، على أداء الجهات املخاطبة بأحكامه 

للخدمات التي تؤديها وللدور املنوط بها.
 كما نش���رت الجريدة قواعد وضوابط ترش���يد اإلنفاق 
بالجه���ات الداخلة في املوازنة العام���ة للدولة والهيئات 
العامة االقتصادية وتضمنت تأجيل تنفيذ البدء فى أي 
مش���روعات جديدة لها مكون دوالري واضح ، وتأجيل 
الصرف علي أية احتياج���ات ال تحمل طابع الضرورة 
القص���وى وترش���يد أعمال الس���فر خ���ارج الباد إال 
للضرورة القصوي  ، وبع���د موافق مجلس الوزراء أو 

تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر.
 وتضم����ن الق����رار أنه  ال يس����ري هذا الق����رار على 
وزارة الصحة والجه����ات التابعة لها ووزارتي الدفاع 
والداخلي����ة والجهات التابعة لها ودي����وان عام وزارة 
الخارجية والجهات القائمة على تدبير املواد البترولية 
ومش����تقاتها والس����لع التموينية وكاف����ة املخصصات 
املالية املدرجة لدعم الس����لع واملقابل النقدي للعاملني 

باملناطق النائية.

بحثت ياس���مني فؤاد وزيرة البيئة ، مع مي 
أبو النجا وكي���ل أول محافظ البنك املركزي 
وش���ريف لقم���ان وكي���ل املحاف���ظ لقطاع 
الشمول املالي واالستدامة ووليد على مدير 
عام إدارة االس���تدامة، آلي���ات التعاون في 
تعزي���ز ملف االس���تدامة البيئية خاصة في 
القطاع املصرفي، لوضع نواة تأسيس نظام 
تمويل مس���تدام ملشروعات املناخ في مصر 

بمشاركة القطاع املصرفي.
وأكدت الوزيرة ف���ي بيان ، أن رحلة تحقيق 
االس���تدامة البيئي���ة في مصر ش���هد تطور 
ملح���وظ خال الس���نوات املاضي���ة، حيث 
تحول���ت من التركيز على الح���د من التلوث 
فق���ط إل���ى فك���ر ص���ون امل���وارد لتحقيق 

االستدامة.
وأوضح���ت وزي���رة البيئ���ة، أن الهدف من 
االجتم���اع وضع ن���واة لخلق من���اخ داعم 
للقط���اع املصرف���ي ف���ي مص���ر للعمل في 
تمويل املناخ، بما يتماشى مع االستراتيجية 
الوطنية لتغير املناخ 2050 وخطة املساهمات 
الوطنية املحدثة، من خال بناء نظام لتمويل 
املناخ في مصر بالتعاون مع البنك املركزي 

والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
الوطني���ة  الخط���ة  إن  الوزي���رة،  وقال���ت 
لاس���تثمار في املناخ إحدى ثم���ار مؤتمر 
املناخ COP2٧، والتي تضع خارطة طريق 
لكيفية املضي قدًما في إعداد املناخ الداعم 
وبناء منضبط لتمويل املناخ على املس���توى 

الوطني.
وأش���ارت فؤاد، إل���ى التعاون مبك���ًرا مع 
القط���اع املصرف���ي ف���ي دعم مش���روعات 
الطاق���ة الجدي���دة واملتج���ددة، خاصة بعد 
إق���رار التعريفة الخاصة به���ا، وتنفيذ أول 
حزمة مش���روعات تستهدف إشراك القطاع 
الخاص في التحول لفكرة االستدامة ودمج 
بعد تغير املناخ، وتنفيذ مش���روعات توفيق 

األوضاع البيئية للصناعة.
ونوه���ت الوزي���رة، باالتفاق ف���ي 201٧ مع 
صندوق املناخ األخضر أكبر صندوق ممول 
ملش���روعات املناخ، على تنفيذ مشروع نظام 
تمويل املن���اخ بالتعاون م���ع البنك املركزي 
للتنمية AFD وأحد  الفرنس���ية  والوكال���ة 
البنوك الوطني���ة بميزانية تص���ل إلى 15٤ 
ملي���ون دوالر، به���دف التخطيط لوضع بناء 
هيكلي لنظ���م تمويل مش���روعات املناخ في 
مصر على املس���توى الوطني، وتغيير ثقافة 
البن���وك الوطني���ة والتجارية لتفه���م طبيعة 

مش���روعات التخفي���ف والتكي���ف ومخاطر 
املناخ، و املزايا االئتمانية التي يمكن منحها 
للقطاع الخاص لتمويل مش���روعات املناخ، 
ويتم التع���اون مع املعه���د املصرفي التابع 
للبن���ك املركزي ف���ي بناء الق���درات للقطاع 
البنكي على نظم التقييم لتقليل املخاطر في 

مشروعات املناخ.
وأكدت الوزيرة، أهمية تمثيل البنك املركزي 
ف���ي املجلس الوطن���ي للتغي���رات املناخية، 
والذي يترأس���ه دولة رئيس مجلس الوزراء 
املعنية،  والقطاع���ات  ال���وزارات  وبعضوية 
لع���رض رؤية عام���ة ألفضل الط���رق لدمج 
القط���اع املصرف���ي في مصر ف���ي تمويل 
املناخ، مش���يرة إلى الفرصة الواعدة للبنك 
املركزي للحص���ول على صفة جهة معتمدة 
منفذة ملش���روعات صندوق املناخ األخضر، 
والتي س���تمنحه مي���زة تنفيذ مش���روعات 
الصندوق ف���ي مصر وإفريقيا كجهة وطنية 
معتمدة ق���ادرة عل���ى إدارة التمويل املتاح 

ملصر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى وحدة االستثمار 
البيئي واملناخ���ي التابعة لوزارة البيئة التي 
تدش���نها الوزارة قريًب���ا، كجهة معنية بحل 
مشكات املستثمرين في مشروعات املناخ، 
واعداد قائمة بحزمة املشروعات والقطاعات 
ذات األولوي���ة التي تس���عى الدولة لطرحها 
للتمويل واالس���تثمار للقطاع���ني املصرفي 
والخ���اص، وتوجيه االنظار الفرصة املتاحة 
لاس���تثمار في القطاعات الهام���ة كإدارة 
املحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة 

املخلفات.
وش���ددت الوزيرة، على أهمي���ة التعاون مع 
البنك املركزي في العمل على تنفيذ أهداف 

االس���تراتيجية الوطنية لتغير املناخ 2050، 
م���ن خال خارطة طريق توضح دور البنوك 
ف���ي تنفيذ كل هدف، وتس���ليط الضوء على 
الف���رص الواعدة التي يمك���ن البدء العاجل 
فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية 

املحددة.
وم���ن جانبها، أعربت مي أب���و النجا وكيل 
أول محاف���ظ البن���ك املركزي ع���ن ترحيب 
البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على 
مختلف املس���تويات لتعزيز ملف االستدامة 
البيئية وتموي���ل املناخ في القطاع املصرفي 
في مصر، حيث ش���هدت السنوات األخيرة 
شهدت إقبااًل من شركاء التنمية على العمل 
ف���ي مجال تموي���ل مش���روعات املناخ، مما 
تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلس���ات 
التشاورية لتحديد إطار عام ملجاالت العمل، 
وتحفي���ز البن���وك عل���ى الش���راكة وتعزيز 
املعرف���ة وبناء قدراته���م للتعامل مع طلبات 
التموي���ل وإدارة التموي���ات القادمة ملصر 
في مجال مشروعات املناخ، وتحديد واضح 
للمشروعات والقطاعات ذات األولوية سواء 
في مجال املناخ أو االستثمار األخضر تبعا 

لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها.
وأضاف���ت وكيل محاف���ظ البن���ك املركزي 
أن القط���اع املصرف���ي في مص���ر واملمثل 
ف���ي 36 بنًكا وبنوك خاصة، لديهم ش���غف 
كبير للمس���اهمة في تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة، حيث أعد البنك املركزي خارطة 
طي���ق لتحقيق تلك األه���داف تحدد دور كل 
بن���ك فيها، معربني عن ض���رورة تزاوج تلك 
الخارطة مع خارطة وزارة البيئة التي تحدد 
قائمة املش���روعات والقطاعات ذات األولوية 

في تمويل املناخ.

 

خبراء يرصدون أسباب ارتفاع احتياطي مصر من النقد األجنبي  للشهر الرابع علي التوالي  رغم األزمات 

وزيرة البيئة تبحث مع قيادات البنك املركزي  دور القطاع املصرفى 
فى تأسيس نظام متويل مستدام ملشروعات املناخ 

أعلن���ت ماس���تركارد ع���ن اتفاقية 
ش���راكة مع نتورك إنترناشيونال، 
الشركة الرائدة في تعزيز التجارة 
الرقمية في منطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا ملعالجة عمليات االحتيال 
وحاالت الرفض، واسترداد املبالغ 
املدفوع���ة، في خط���وة تهدف إلى 
على  واملخاطر  التكالي���ف  تقلي���ل 

املشترين. 
وبموجب هذه الش���راكة، ستطلق 
تقني���ة  إنترناش���يونال  نت���ورك 
»برايتري���ون« للذكاء االصطناعي 
من ماس���تركارد ف���ي جميع أنحاء 
املنطق���ة، مما يتي���ح التدقيق أكثر 
على عمليات االحتيال لدى إجراء 
املعامالت، ويتي���ح للتجار مراقبة 

للمشترين والشركات.
واس���تنادًا إلى تقرير نيلسون، من 
املتوقع أن تصل خس���ائر عمليات 
الدف���ع  بطاق���ات  ف���ي  االحتي���ال 
إل���ى 49 ملي���ار دوالر بحلول عام 
2030. كم���ا أن 68% من خس���ائر 
االحتي���ال في البطاق���ات، في عام 
2020، كانت نتيج���ة معامالت لم 
يت���م خاللها اس���تخدام البطاقات 
أن  «ماكين���زي«  وتق���در  فعلي���ًا. 
تقنيات ال���ذكاء االصطناعي يمكن 
أن تحق���ق ما يصل إل���ى تريليون 
دوالر من القيمة اإلضافية سنويًا، 
م���ن  »برايتري���ون«،  وس���تتعرف 
خالل تطبيق ال���ذكاء االصطناعي 
املتط���ور، على إش���ارات تحذيرية 
من االحتي���ال، وترس���ل تنبيهات 
للمش���ترين والتج���ار ف���ي الوقت 
إتم���ام معام���الت  ملن���ع  الفعل���ي 
االحتي���ال والحيلولة دون الوقوع 
في عن���اء وكلفة اس���ترداد املبالغ 

املدفوعة.

وكانت ماس���تركارد قد أقدمت عام 
2019 على اس���تثمار استراتيجي 
دوالر،  ملي���ون   300 بقيم���ة 
وأصبحت مس���تثمرًا أساسيًا في 
نتورك إنترناش���يونال، أعقب ذلك 
الت���زام إضافي بتطوير حلول دفع 
مبتكرة. وفي إطار هذه الش���راكة، 
نت���ورك  ماس���تركارد  س���تدعم 
إنترناش���يونال م���ن خ���الل تقنية 
االصطناعي،  للذكاء  »برايتريون« 
الت���ي تكاف���ح أخط���ار االحتيال، 
التشغيلية  النفقات  تقلل  وبالتالي 
على املش���ترين والتج���ار وترتقي 

بتجربة العمالء.
الرئيس  الجبال���ي،  وق���ال خال���د 
اإلقليم���ي ملاس���تركارد في منطقة 
وإفريقيا:  الشرق األوسط وشمال 
“تقدم ماستركارد حلواًل وخدمات 
البطاق���ات،  مدفوع���ات  تتج���اوز 
التقني���ات  أح���دث  وتعتم���د 
عملي���ات  ملواجه���ة  االس���تباقية 
االحتيال من خ���الل بناء منظومة 
مدفوع���ات متكاملة وعل���ى درجة 
األم���ان. وستس���هم  م���ن  عالي���ة 
لل���ذكاء  »برايتري���ون«  ق���درات 
االصطناع���ي في تقلي���ل عمليات 
االحتيال واألخط���ار على التجار، 
مما ي���ؤدي إلى إنج���از معامالت 
أكثر أمان���ًا، وتقديم تجربة أفضل 

للمستهلكني.”
من جانبه، قال ناندان مير، الرئيس 
التنفي���ذي للمجموعة ف���ي نتورك 
إنترناش���يونال: “يسعدنا ترسيخ 
ش���راكتنا مع ماستركارد، ونتوقع 
إط���الق ه���ذه التقني���ة الجدي���دة 
والثورية لل���ذكاء االصطناعي في 
جميع أنحاء املنطقة في وقت مبكر 

من هذا العام.

إتفاقية تعاون  بني ماستركارد ونتورك إنترناشيونال 
ملكافحة اإلحتيال بالذكاء االصطناعي
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ناصر ..

 ،)CIB( نظ���م البنك التجاري الدول���ي – مصر
أكبر بنك قطاع خاص في مصر،  فعالية جديدة 
 Global Cross Boundaries“ بعن���وان 
ج���ورج  اس���تضاف  حي���ث   ،”Window
بانكينش���يب، املدي���ر التنفي���ذي الس���ابق ل���� 
 GAP”و  ”.Apple Inc”و  ”Tesla“
Inc.”، ف���ي 10 يناير 2023، ملش���اركة خبراته 
الفريدة املتعلقة بكيفية زيادة والء العماء ووعيهم 
بالعامة التجارية، وتقديم خدمات فائقة الجودة 
لهم، باإلضافة إلى تعزيز مكانة البنك التنافسية 
في السوق وغيرها مع املدراء التنفيذيني وموظفي 
اإلدارة العلي���ا ب�CIB، وعماء وش���ركاء البنك 

االستراتيجيني.
ويتمتع بانكينشيب، بخبرة اكثر من 30 عاًما في 
صياغة االستراتيجيات الدولية بقطاعي التجزئة 
والعقارات، حيث نجح  في تحديد أهداف وأهمية 
تجربة العماء في األسواق املعاصرة عبر تطوير 
القيم املؤسسية، وتعزيز والء العماء باملؤسسات 

الكبرى التي عمل بها.
حضر هذه الفعالي���ة املديريني التنفيذيني ممثلي 
اإلدارة العلي���ا ب����CIB، الذي���ن ش���اركوا في 
الح���وار بطريقة تفاعلية لاس���تفادة من خبرات 
بانكينشيب الكبيرة في مختلف القطاعات التي 
عمل على تطويرها وس���اهم ف���ي نجاحها. كما 
ش���اركهم بماحظاته فيما يتعلق باس���تراتيجية 
وتوجه���ات CIB، وأفضل املمارس���ات الدولية 
لتحقيق األهداف املرج���وة، باإلضافة إلى كيفية 
تحديد املخاطر التي تهدد املؤسس���ات إلدارتها 
 ،CIB والح���د منها، واس���تفاد أيًض���ا موظفي
م���ن ه���ذه الفعالية عب���ر االطاع عل���ى أفضل 
الخبرات والتجارب وأح���دث االتجاهات الدولية 
لاستعداد ألي تطورات أو تغييرات غير متوقعة 

في املستقبل.
وانطاًقا م���ن اهتمام  CIB بتوطيد عاقته مع 
عمائ���ه وش���ركائه االس���تراتيجيني على جميع 
املس���تويات، حضر أيًضا الفعالية مجموعة من 
الش���ركات من مختلف القطاعات لاستفادة من 
أهم النصائح األساس���ية ملواكبة االتجاه العاملي 
نحو التحول الرقمي وتبن���ي الحلول االبتكارية. 
في ظل التغييرات العاملية الحالية واالضطرابات 
التي شهدها العالم، أصبح من الضروري تعظيم 

االس���تفادة من ه���ذه التحدي���ات وتحويلها إلى 
فرص للحفاظ على استمرارية األعمال.

 جدير بالذكر أن CIB، قام بتنظيم هذه الفعالية 
لحرصه على االستثمار في موظفيه، حيث يتطلع 
البنك دائًما إلى تزويدهم بكافة الخبرات الازمة 
لدع���م البنك في التعامل مع التط���ورات الرقمية 

على املستويني املحلي والدولي.

 

 

 بالتعاون مع ماستر كارد وميزة

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع “أوباي” 
إلتاحة إصدار بطاقات مسبقة الدفع

 

التجاري الدولي-مصر CIB ينظم فعالية جديدة بعنوان 
»Global Cross Boundaries Window«

وق���ع بنك مصر، باعتباره ميس���ر الدفع والبنك 
املسئول عن قبول املدفوعات االلكترونية لشركة 
أوب���اي، اتفاقية مع ش���ركة أوب���اي بحيث تتيح 
للش���ركة اصدار بطاقات الدفع املس���بق؛ وذلك 
لتلبي���ة احتياج���ات عم���اء الش���ركة وذلك من 
خال إصدار بطاقة مس���بقة الدفع بالتعاون مع 

ماستركارد وبطاقة أخرى بالتعاون مع ميزة.
وق���ام بتوقي���ع البروتوكول إيه���اب درة، رئيس 
قطاع الفروع والتجزئ���ة املصرفية ببنك مصر، 
وهشام عز الدين، رئيس قطاع األعمال الرقمية 

وخدمات البطاقات لشركه أوباي.
 ويأت���ي توقيع ه���ذا البروتوك���ول انطاًقا من 
ريادة بن���ك مصر في مج���ال تحصيل عمليات 
الدف���ع اإللكتروني���ة باعتباره من أكب���ر البنوك 
املصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات 
اإللكترونية، حيث يعتبر خطوة فعالة نحو تعزيز 
استراتيجية البنك املركزي املصري طويلة املدى 
لتعزيز جهود الشمول املالي والتحول الرقمي. 

وأوض���ح إيهاب درة، رئي���س قطاع الفروع 
والتجزئة املصرفية ببنك مصر، أن الخدمات 
التكنولوجي���ة ض���رورة الس���تمرارية ريادة 
البنك للس���وق املصرفي املصري، حيث إن 
إدخ���ال عناصر التحول الرقمي في منظومة 
العمل املصرفي، سيساهم بصورة أكبر في 
تحس���ني تقديم الخدمات املصرفية واملالية، 
كما أن التحول الرقم���ي ودعم التكنولوجيا 
املالي���ة لبن���ك مص���ر، س���وف يس���هم في 
االس���تفادة من املس���ارات الجديدة الواعدة 
للتنمي���ة االقتصادية واملالي���ة؛ بهدف تدعيم 
النم���و وتمكني ش���رائح مجتمعي���ة أكثر من 

الحصول على الحلول املالية املائمة لها.
وصرح���ت هند فهم���ي، رئيس قط���اع التجزئة 
املصرفية ببنك مصر، بأن »التكنولوجيا« اليوم 
اصبحت بمثابة املتغير األس���رع بني املتغيرات 
التي تحك���م االقتصاد العامل���ي، وبات ماحقة 
هذا التطور التكنولوج���ي الهائل أمًرا في غاية 
األهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطني الخدمات 
التكنولوجية املتطورة في مختلف تعاماتها بما 
يضمن مواكبة التطور العاملي في هذه املجاالت.

وقال هش���ام عز الدين، رئيس قط���اع األعمال 
الرقمية وخدمات البطاقات لشركه أوباي: “شهد 
قط���اع املدفوعات الرقمية ومج���ال التكنولوجيا 
املالية في الس���نوات املاضية نم���وًا و ازدهارًا 
من حيث اس���تخدام تطبيقات الدفع اإللكترونية 
والتحول التدريجي ف���ي املعامات املالية وذلك 
في إطار إس���تراتيجية البن���ك املركزي املصري 
لتعزيز الشمول املالي والتي أحدث تغييرًا لدى 
كافه طبقات الش���عب املصري ف���ي التعامات 
املالية عبر اإلنترنت بس���بب كث���رة وتنوع طرق 
الدفع؛ لذلك ُتولي ش���ركة  أوباي مصر اهتمامًا 
كبي���رًا لتطبيق جميع مبادئ الش���مول املالي و 
االس���تثمار ف���ي االقتصاد الرقم���ي والوصول 
إلى مجتمع غير نقدي م���ن خال توفير أحدث 
خدمات التكنولوجيا املالية واملنتجات الرقمية«.

هذا ويحرص بنك مصر دائًما على اس���تخدام 
كافة الوس���ائل التكنولوجية ضم���ن خطة دعم 
التح���ول الرقم���ي في مص���ر ودعم���ًا لجهود 
الش���مول املال���ي؛ م���ن إتاحة واستخدام كافة 
من  المجتمع  فئات  لمختلف  المالية  الخدمات 

خال القنوات الرسمية.

على املستويني املحلي والدولي.التي شهدها العالم، أصبح من الضروري تعظيم 

  مصر  تسدد  مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خالل 
ديسمبر الماضي بمليار دوالر  ليصل إجمالي سداد االلتزامات الخارجية 

إلى 2.5 مليار دوالر خالل شهرين 
 اقتصاديون : ارتفاع احتياطي مصر من النقد األجنبي  يؤكد  

تحسن ونشاط أداء االقتصاد و يدل على نجاح الدولة في التعامل مع  
التداعيات  االقتصادية الطارئة الناتجة عن األزمات العالمية  

سجل    34.224 مليار دوالر بنهاية يناير الماضي مقابل 34.٠٠2 مليار دوالر في ديسمبر السابق له
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  ..»COP2بعد نجاح »٧

شرم الشيخ تستضيف االجتماعات السنوية 
لبنك التنمية األفريقي

بع���د التنظيم الناج���ح لقم���ة األمم املتح���دة للمناخ 
)COP2٧( في نوفمبر 2022، تس���تعد مدينة شرم 
الشيخ الستضافة االجتماع�ات الس�نوية ملجموعة بنك 
التنمية األفريقي التي من املق�رر عقدها خ�ال الفت�رة 

م�ن 22 إلى 26 مايو 2023.
وقد أعربت البعثة التحضيرية ملجموعة البنك برئاسة 
الس���كرتير الع���ام للمجموعة فينس���نت انمهيلى، عن 
سعادتها بالتقدم الكبير املحقق حتى اآلن فيما يتعلق 
باالستعدادات الجارية لتنظيم هذه االجتماعات، وهو 
ما ملس���ته البعثة خال زيارتها ملدينتي القاهرة وشرم 

الشيخ.
وخال الزيارة، التقى محافظ البنك املركزي املصري، 
حس���ن عب���داهلل، الرئيس الحالي ملجل���س محافظي 
مجموع���ة البن���ك، م���ع انمهيلى الس���تعراض موقف 
التحضي���رات الجارية لاجتماعات الس���نوية، حيث 
ناقشا اس���تعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة، 
وأش���ادوا بما تتمتع ب���ه من بنية تحتي���ة قوية وعالية 
الج���ودة، ومراف���ق خدمية على أعلى مس���توى تمهد 
الس���تضافة متميزة لاجتماعات الس���نوية ملجموعة 
البن���ك، ووجه���ا س���يادتهما بتنس���يق الجه���ود بني 
اللجنة الوطني���ة املنظمة وفريق العمل بمجموعة البنك 
الس���تكمال جميع التفاصيل التنظيمية لضمان نجاح 

االجتماعات.
وصرح حس���ن عب���داهلل، محاف���ظ البن���ك املركزي 
املصري: “إن استضافة الدولة املصرية لاجتماعات 
السنوية لبنك التنمية اإلفريقي في شرم الشيخ، تعكس 
حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق التعاون 
مع األش���قاء األفارقة في كاف���ة املجاالت وخاصة من 
الناحية االقتصادية. ومن خال متابعتي للتحضيرات 
الجارية، ورئاس���تي ملجل���س محافظي بن���ك التنمية 
اإلفريقي، أس���تطيع أن أؤكد على أن هذه النسخة من 
االجتماعات س���تكون متميزة، وذلك بفضل االهتمام 
بالتفاصيل والتنس���يق املستمر على أعلى املستويات 
بني الجانبني املصري وبنك التنمية اإلفريقي، للخروج 
باملؤتمر الس���نوي في الصورة الائقة بمكانة مصر، 
ونح���ن لن ندخر جهًدا لجع���ل االجتماعات هذا العام 

استثنائية”.

 ومن جانبه صرح فينسنت انمهيلى، السكرتير العام 
ملجموعة بنك التنمية اإلفريقي: “لقد س���عدت بسرعة 
وحجم التط���ورات واإلنجازات التي ش���هدتها مدينة 
ش���رم الش���يخ منذ زيارة البعث���ة التحضيرية األولى 

ملجموعة البنك في سبتمبر 2022”.
وقد التقى وف���د بنك التنمية اإلفريق���ي وممثلو البنك 
املرك���زي املصري خال زيارة مدينة ش���رم الش���يخ 
بالل���واء خال���د فودة، محاف���ظ جنوب س���يناء، وعدد 
من املس���ؤولني م���ن مختلف املؤسس���ات والوزارات 
املصرية املش���اركة ف���ي الترتيبات الخاص���ة بتنظيم 
االجتماعات الس���نوية. وقد أشار الوفد إلى أن البنية 
التحتي���ة للمدينة قد اس���تفادت من اس���تضافة قمة 
املناخ COP2٧  في نوفمبر من العام املاضي، حيث 
تضاعفت س���عة مطار شرم الش���يخ الستقبال من 5 
إلى 10 مايني مسافر سنوًيا، كما أن تطوير اإلنترنت 
عالي الس���رعة، وإدخال محطات ش���حن للس���يارات 
الكهربائية أدى إل���ى تعزيز البنية التحتية للمدينة من 

الناحيتني التكنولوجية والبيئية.
ه���ذا، ومن املقرر أن يش���ارك في ه���ذه االجتماعات 
السنوية - التي سيتم عقدها بمركز املؤتمرات الدولي 
بمدينة ش���رم الشيخ - وزراء املالية ومحافظي البنوك 
املركزي���ة من واحد وثمانني دول���ة من الدول األعضاء 
اإلقليمية وغير اإلقليمية ضم���ن مجموعة بنك التنمية 
األفريق���ي، كما سيش���هد الحدث حض���ور عدد من 
كب���ار رجال األعمال وممثلي القط���اع الخاص وعدد 
من األكاديميني وش���ركاء التنمية، حيث من املتوقع أن 

يصل عدد الحضور إلى حوالي ٤000 مشارك.

ق���ام بنك مص���ر مؤخ���را برعاية االتح���اد املصري 
لرياضات الاعبني ذوي الش���لل الدماغي، ويأتي ذلك 
انطاقًا من حرص بنك مصر على دعم الرياضة ودعم 
ذوي الهمم من خال مس���اندة الاعبني ذوي الشلل 
الدماغي الذي يس���عوا جاهدين لرفع اسم مصر في 

البطوالت واملحافل اإلقليمية والدولية.
 ويأت���ي ذلك اس���تكمااًل لدور بنك مص���ر الرائد في 
دعم الش���باب املصري والرياض���ة املصرية، نظرًا ملا 
تمثل���ه من أهمية بالغة للش���باب املصري، ويأتي ذلك 
انطاق���ًا من مس���ئوليته املجتمعية، وإيمان���ًا منه بأن 
دفة التقدم في يد الجي���ل الجديد، حيث يعتبر مجال 
الشباب والرياضة إحدى أهم املحاور الرئيسية التي 
يدعمه���ا البنك نظ���رًا ألهمية ممارس���ة الرياضة وما 
تمثله الرياضة من قيمة للش���باب “العقل السليم في 
الجسم السليم”، كذلك قام البنك برعاية ثاث العبات 
محترف���ات في لعب���ة التنس لتأهيلهم للمش���اركة في 
البطوالت املختلفة محليًا ودوليًا، هذا باإلضافة لرعاية 

احدي الاعبات الواعدات في مجال االسكواش.
يذك���ر أن بن���ك مصر أطل���ق أول صندوق اس���تثمار 
خيري “صندوق الرياضة املص���ري”، والذي يهدف 
لدعم نهض���ة الرياضة املصرية وإع���ادة مكانتها مع 

وضعها عل���ى الخريطة الرياضي���ة العاملية. هذا وقد 
ح���از بنك مص���ر مؤخرًا على عدة جوائ���ز عاملية في 
مجال املس���ئولية املجتمعية منه���ا؛ جائزة أفضل بنك 
ف���ي مجال املس���ئولية املجتمعية - مص���ر 2022 من 
مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، كما حصل البنك على 
جائزة “أفضل بنك في مجال املس���ئولية املجتمعية - 

مصر2022 من مجلة جلوبال بيزنس.
كذلك قام بنك مصر مؤخرا بإطاق برنامج “ املمكن “ 
لتيس���يير حصول العماء من ذوي اإلمكانيات املميزة 
“ ذوي الهمم”على الخدمات واملنتجات املصرفية من 
خ���ال تجربة بنكي���ة مميزة، ويأتي ذلك تماش���يا مع 
توجه الدولة ومب���ادرة البنك املركزي املصري لتمكني 
ذوي الهم���م وتعزي���ز مش���اركتهم املجتمعية لجعلهم 
أشخاصًا فاعلني في املجتمع وتذليل الصعوبات التي 
ق���د تواجههم ويأتي ذلك دعم���ا لجهود الدولة تحقيقا 
للشمول املالي، كما قام بنك مصر بالتوسع في اتاحة 
عدد أكبر م���ن ماكينات الص���راف اآللي املخصصة 
لذوي الهم���م ممن يعانوا  من الصعوبات الحركية أو 
املكفوف���ني وضعاف البصر، هذا باإلضافة الي وجود 
تجهيزات بالفروع لخدمة تل���ك الفئة بصورة افضل، 

ووجود كوادر مصرفية مدربة للتعامل معهم.

أجرت بعث���ة بنك االس���تثمار األوروبي برئاس���ة   
ليونيل رابايلي، مدير العمليات لدول الجوار ببنك 
االس���تثمار األوروبي  عددا من اللق���اءات املهمة 
خ���ال زيارتها للقاه���رة ، واس���تقبلت الدكتورة 
رانيا املش���اط وزي���رة التعاون الدول���ي، البعثة  ، 
وذلك بحضور   ألفري���دو آباد، املدير املمثل لبنك 
االس���تثمار األوروبي في مص���ر، والفريق الفني 
للبن���ك، وفريق عمل وزارة التع���اون الدولي، حيث 
تم خال اللقاء مناقشة أولويات التعاون اإلنمائي 
خ���ال الفت���رة املقبلة في مختل���ف املجاالت ذات 
االهتمام املش���ترك، واملش���روعات املقرر االتفاق 
عليها خال العام الجاري، ومناقشة جدول أعمال 
البعثة واجتماعاتها املق���رر عقدها مع العديد من 
الجهات املعني���ة في مصر لبحث أولويات التعاون 

خال الفترة املقبلة.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون املشترك 
مع بنك االستثمار األوروبي، في تنفيذ مشروعات 
املنصة الوطنية للمش���روعات الخض���راء برنامج 
“ُنَوفِّ���ي”، والذي أب���دى اهتمامه باملس���اهمة في 
مشروعات التحول نحو الطاقة املتجددة، والتكيف 
ف���ي املحاصيل الزراعية بمنطق���ة الوادي والدلتا، 
وتدش���ني نظم اإلن���ذار املبكر، إل���ى جانب تحلية 
املياه باس���تخدام الطاقة الشمس���ية، وغيرها من 
املشروعات التي تعزز جهود التنمية وتحفز العمل 
املناخي، الفتة إلى ح���رص الحكومة على املضي 
قدًما في جهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي 
األط���راف والثنائيني لتحقيق أولوياتها فيما يتعلق 
باالس���تراتيجية الوطنية للتغيرات املناخية 2050 

ورؤية مصر 2030.
وأكدت على التنس���يق املستمر مع بنك االستثمار 
األوروب���ي في ه���ذا الصدد، حيث ت���م إيفاد بعثة 
فنية من البنك ملصر في ش���هر أغسطس املاضي 
ملناقشة كافة الجوانب املتعلقة بمشروعات برنامج 
“ُنَوفِّ���ي”، وخ���ال مؤتمر املن���اخ COP2٧ كان 
البنك أحد املؤسس���ات التي وقعت على خطابات 
النواي���ا ومذكرات التفاهم املتعلقة بحش���د آليات 
التموي���ل املختلف���ة واالس���تثمارات ملش���روعات 
البرنامج في ضوء جهود الدولة لتنفيذ مساهماتها 
املحددة وطنًيا وخلق نموذج ومنهج إقليمي ودولي 

لتحفيز العمل املناخي.
وتطرق���ت “املش���اط”، إلى مناقش���ة مش���روعات 
التعاون املستقبلية في مجال الصناعات الخضراء 
املستدامة، وكذلك األمن الغذائي، والتحول الرقمي 
وتعزيز ساسل اإلمداد في مجال الزراعة، والدعم 
الفني في مج���ال االنتقال إل���ى الطاقة املتجددة، 

فضا عن الهيدروجني األخضر.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود املشتركة 
م���ع بن���ك االس���تثمار األوروبي لتحفي���ز القطاع 
الخ���اص حيث تم توجيه نص���ف محفظة التعاون 
اإلنمائ���ي التراكمية من قبل البنك منذ عام 1٩٧٩ 
للقطاع الخاص، مش���يرة إلى أهمية تكثيف العمل 
املش���ترك في ضوء أولويات الدولة واالستراتيجية 
املش���تركة م���ع البن���ك لتحفي���ز آلي���ات التمويل 
املتاحة للقطاع الخاص الس���يما التمويل املناخي 
والتمويات املختلطة، السيما وأن البنك يعمل وفق 
خطة تس���تهدف زيادة تموي���ات والتزاماته تجاه 
العم���ل املناخ���ي لتصل ملس���توى 50٪ من حجم 

االستثمارات بحلول عام 2025.
وقال���ت إن وزارة التعاون الدول���ي، أطلقت بالفعل 
“دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خال مؤتمر 
املناخ COP2٧، بالتعاون مع العديد من األطراف 
ذات الصلة، منوه���ة بأن محاور الدليل وتوصياته 
يمك���ن أن تفتح آف���اق التمويل املناخ���ي للقطاع 
الخاص ويعزز العمل املش���ترك ب���ني الحكومات 
والقطاع الخاص وشركاء التنمية من أجل تحقيق 

طموحات الدول املناخية.

وأضافت أن العاقات مع بنك االستثمار األوروبي 
تشهد تطوًرا السيما في ظل رئاسة ملجموعة بنوك 
التنمي���ة متع���ددة األط���راف، بما يحف���ز الجهود 
املش���تركة ومحاور التعاون مع الحكومة املصرية 
من أجل تحفيز العمل املناخي والدعم الفني ودعم 

رؤية الدولة 2030.
م���ن جانبه ق���ال الس���يد/ ليونيل رابايل���ي، مدير 
العمليات لدور الجوار ببنك االس���تثمار األوروبي، 
إن هذه البعثة تولى اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون 
مع الجانب املصري في شتى املجاالت، حيث أثنى 
على الجهود املبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي 
في التنسيق مع الجهات املصرية املختلفة لإلعداد 
له���ذه البعثة، حيث تس���تهدف االجتماعات املزمع 
عقدها مع العديد من الوزراء املعنيني بحث س���بل 
التعاون في تمويل مشروعات ذات أولوية للجانب 
املصري، وق���د أب���دى س���يادته اهتماًما خاصة 
بمشروعات املنصة الوطنية للمشروعات الخضراء 
برنامج “ُنَوفِّي”، وأكد عل���ى حرص البنك لتنفيذ 
مش���روعات مختلفة ف���ي مجاالت املي���اه والغذاء 

والطاقة، وكذلك برنامج “نوفى+” املعنى بالنقل.
  حزم استثمارية للقطاع الخاص

كذلك التقت الدكتورة ياس���مني فؤاد وزيرة البيئة 
واملنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر املناخ مع السيد 
ليوني���ل رابايل���ي مدير بنك االس���تثمار األوروبي 
- الدول املج���اورة والوفد املرافق له لبحث س���بل 
التعاون املش���ترك لتعزيز  االس���تثمار البيئي في 
مصر، حيث أشادت الوزيرة بالعاقات املمتدة مع 
البنك في دعم العمل البيئي في مصر واستكمالها 
بالعديد من الش���راكات الجديدة لاس���تفادة من 
الدعم الفني وخبرات البن���ك لتعزيز جهود مصر 
في إشراك القطاع الخاص في االستثمار البيئي 

واملناخ.
وناقش الجانبان سبل التعاون املشترك في إعداد 
حزم من الفرص االستثمارية للقطاع الخاص فى 
مجاالت البيئ���ة واملناخ، ومنها بناء قدرات القطاع 
املصرفي في التمويل املس���تدام، واالستثمار في 
مجاالت التن���وع البيولوجي والحلول القائمة على 
الطبيع���ة، واإلدارة املتكاملة للمخلف���ات وتحويل 

املخلفات لطاقة.
كما بحث الجانبان آخر مس���تجدات االتفاق على 
تنفي���ذ برنامج الصناع���ة الخضراء املس���تدامة 
GSI بالتعاون مع البنك لدعم التنمية املس���تدامة 
ف���ي مصر من خال تقديم حزم تمويلية ميس���رة 
للمنشآت الصناعية في القطاعني العام والخاص 
لتمويل املش���روعات الخضراء كمشروعات كفاءة 
امل���وارد وإع���ادة التدوي���ر ومش���روعات الطاقة 
النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة االستخدام 

للطاقة، باستثمارات 268 مليون يورو.
وأكدت وزي���رة البيئ���ة على وضع أجن���دة البيئة 
واملن���اخ ضمن أولوي���ات القيادة السياس���ية في 
مص���ر، وأهمي���ة دور القطاع الخ���اص فى تنفيذ 

األهداف واإلس���تراتيجيات الت���ي تضعها الدولة 
لتنفيذ اج���راءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير 
املن���اخ، لذا تم اتخاذ عدد م���ن اإلجراءات لتعزيز 
دمج القطاع الخاص وتوس���يع قاعدة الش���ركاء 
من الجه���ات التمويلية، ومنه���ا العمل على تغيير 
ثقاف���ة القط���اع املصرفي في مص���ر فيما يخص 
تمويل مش���روعات املناخ واملشروعات الخضراء، 
ليك���ون أكث���ر قدرة عل���ى تبني تلك املش���روعات 
والتفرقة بينها لتنفيذ األولويات الوطنية، واقتناص 
الفرص االستثمارية الواعدة، مما يشجع القطاع 
الخ���اص على مزيد من املش���اركة، وبالتعاون مع 
البنك املركزي يتم انش���اء وحدات متخصصة في 
التمويل املستدام في كافة البنوك في مصر للقيام 

بهذا الدور.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة جديدة داخل 
ال���وزارة لاس���تثمار البيئي واملن���اخ، تهدف إلى 
الخروج بأفكار مبتكرة لاستثمار في البيئة واملناخ 
ودعم مشاركة القطاع الخاص، وذلك إيمانا بدور 
القطاع الخاص فى تنفيذ خطة املساهمات الوطنية 
املح���ددة، وفي تعزيز االس���تثمار مجاالت أخرى 
مثل الس���ياحة البيئية وتطوير املحميات الطبيعية 
واإلدارة املتكامل���ة للمخلفات، إمكانية التعاون مع 

البنك في تقديم الدعم الفني للوحدة.
وأش���ارت الوزيرة أيضا إلى التن���وع البيولوجي 
كأحد املجاالت الهامة ملص���ر، خاصة بعد جهود 
مصر ف���ي إعداد مس���ودة اإلطار الع���ام للتنوع 
البيولوجى ملا بعد 2020 ضمن رئاس���تها ملؤتمر 
التن���وع البيولوج���ي COP1٤، والح���رص على 
إش���راك القط���اع الخ���اص ف���ي إدارة املحميات 
الطبيعي���ة وتنفيذ أنش���طة الس���ياحة البيئية بما 
يدعم قطاع الس���ياحة في مصر ودمج املجتمعات 
املحلية، حيث نعمل حاليا على تنفيذ ٤ مشروعات 
ف���ي املناطق املحمي���ة في الفيوم وجنوب س���يناء 
والبحر األحم���ر، الفتة إلى إمكاني���ة التعاون مع 
البنك في مش���روعات التن���وع البيولوجي وصون 
امل���وارد الطبيعي���ة وتنفي���ذ الحل���ول القائمة على 
الطبيع���ة من خال تقديم الدع���م الفني في مجال 

التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.
وف���ي مج���ال ادارة املخلفات، أوضح���ت الوزيرة 
الف���رص االس���تثمارية الواع���دة في االس���تفادة 
من املخلف���ات الزراعي���ة والصلب���ة، واالقتصاد 
القائ���م على املواد الحيوي���ة، خاصة بعد إصدار 
اول قان���ون إلدارة املخلف���ات ف���ي مصر والئحته 
التنفيذية، والذي يحدد األدوار واملس���ئوليات لكل 
جهة، وآليات إش���راك القط���اع الخاص، والعاقة 
مع الش���ركاء، وأيضا فرص االستثمار في انتاج 
البيوجاز والتي تتيحها مؤسس���ة الطاقة الحيوية 
التابع���ة ل���وزارة البيئ���ة، من خال نش���ر نماذج 
وحدات البيوجاز املختلفة وتش���جيع الش���ركات 
الناش���ئة في هذا املجال، واملس���اهمة في املبادرة 
الرئاس���ية حياة كريمة لاس���تفادة من املخلفات 

الزراعية والحيوانية إلنتاج طاقة نظيفة ورخيصة.
وأضاف���ت الوزيرة أن مصر تدخ���ل حاليا مجال 
انتاج الطاقة من املخلفات، وذلك بعد اعان تعريفة 
تحويل املخلفات لطاقة، واعداد حزمة مش���روعات 
بالش���راكة بني القطاعني العام والخاص، وسيتم 
البدء قريبا ألول مش���روع لتحوي���ل املخلفات إلى 

طاقة كهربائية في الجيزة.
وزير املالية يدعو لتمويل مشروعات 

التنمية
وفي س���ياق متصل ، دعا الدكت���ور محمد معيط 
وزير املالية، بنك االس���تثمار األوروبي، إلى تقديم 
املزي���د م���ن الدعم ملش���روعات التنمية البش���رية 
واالجتماعي���ة والتغي���ر املناخ���ي واملش���روعات 
الخضراء في مصر، من خال اإلس���هام في دعم 
إنش���اء املدارس ومس���اندة جه���ود الدولة في مد 
مظلة التأمني الصحي الشامل لكل املصريني على 

مستوى الجمهورية،
موضًحا أن مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية 
يمكن أن ُتس���هم في تيسير حصول الدول النامية 
على تمويات ميس���رة، منخفضة التكلفة، خاصة 
فى ظل التحديات االقتصادي���ة العاملية، بما فيها 

من ارتفاع لتكلفة التمويل باألسواق الدولية.
وأعرب الوزير، في لقائه بوفد من بنك االس���تثمار 
األوروبي، برئاسة ليونيل رابايل مدير دول الجوار 
بالبن���ك، عن تقديره ل���دور البنك في االس���تثمار 
بمش���روعات البنية األساسية بمصر، مشيًرا إلى 
أننا نتطلع خال الفترة املقبلة إلى مساندة جهود 
الدولة في دعم التح���ول لاقتصاد األخضر، بما 

في ذلك مشروعات برنامج »ُنوفى«.
وأوض���ح الوزير، أنن���ا ملتزمون بتنفي���ذ برنامج 
اإلصاح االقتص���ادي املدعوم من صندوق النقد 
الدولي لتحقيق املس���تهدفات املالية واالقتصادية 
وم���ن ث���م القدرة عل���ى التعامل بش���كل أكبر مع 
األزم���ات العاملي���ة املتتالي���ة التي تتش���ابك فيها 
تداعي���ات جائحة كورونا واآلثار الس���لبية للحرب 

في أوروبا.
من جانبها، أش���ارت ش���يرين الشرقاوي مساعد 
أول الوزير للش���ئون االقتصادية، إلى أننا نتطلع 
إلى زيادة دعم البنك لجهود تنمية قدرات العاملني 
في مجال الصناعة لتعزيز التنافسية، إضافة إلى 
تشجيع تطوير الصناعات التصديرية لتتوافق مع 

املتطلبات البيئية للتصدير لألسواق الخارجية.
بدوره���م، أع���رب مس���ئولو البن���ك األوروبي عن 
تقديره���م لحجم التعاون القائ���م مع مصر، الذى 
بلغ مليار ي���ورو عام 2022، كما أنه يجرى حالًيا 
بحث تنفيذ مش���روعات جديدة في مجاالت األمن 
الغذائ���ي، والتحول األخضر، والبنية األساس���ية 
فض���ا ع���ن االس���تمرار ف���ى مس���اندة برنامج 

»نوفى«.

3.49 مليار يورو قيمة محفظة التعاون اإلمنائي بني مصر  وبنك االستثمار األوروبي لتمويل 20 مشروًعا 

رضوى عبداهلل

دعمًا للرياضة

بنك مصر يرعى احتاد رياضات الالعبني ذوي “الشلل الدماغي«
 

 

“مصرف أبوظبي اإلسالمي -مصر« يوقع بروتوكول تعاون مع شركة »فيزا« للتوسع يف  استخدام البطاقات يف املدفوعات اإللكترونية

الرقابة املالية توافق على 
إجراءات زيادة رأس مال التجاري 

الدولي إلى 30.19 مليار جنيه

وافق���ت الهيئ���ة العامة للرقابة املالية، على نش���ر تقري���ر إفصاح البنك 
التجاري الدولي، بشأن زيادة رأس املال املصدر واملدفوع.

وذكر بيان الرقابة املالي���ة، إن تقرير االفصاح يتضمن زيادة رأس املال 
املص���در واملدفوع م���ن 2٩.٩٩ ملي���ار جنيه إل���ى 30.1٩ مليار جنيه 
بزي���ادة قدرها 20٤.٤٤ مليون جنيه موزعة على 20.٤٤ مليون س���هم 
بالقيمة االس���مية 10 جنيه للسهم، الفتة إلى أنها تمثل األسهم الخاصة 

بالشريحة الرابعة عشر عن عام 201٩ من برنامج تحفيز وإثابة العاملني 
والديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.

يش���ار إلى أن البنك التجاري الدولي - مصر، س���جل صافي ربح بلغ 
12.1٩ مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية س���بتمبر املاضي، مقابل 
٩.8٧ ملي���ار جني���ه أرباحًا خال فترة املقارنة قب���ل عام، مع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.

وزيرتا التعاون الدولي والبيئة تلتقيان بعثة بنك االستثمار األوروبي   لمناقشة مشروعات الشراكة المستقبلية والتوسع في تمويالت القطاع الخاص

  وزير المالية يدعو بنك االستثمار األوروبي لتمويل مشروعات التنمية

    مباحثات للتوسع في  برامج تحفيز الصناعات الخضراء واألمن الغذائي والتحول الرقمي

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  12  فبراير  2023  •  العدد  681

أعل���ن البن���ك املركزي ارتف���اع معدالت 
التضخم الشهرية في مصر بنهاية يناير 
املاضي إل���ى 6.3٪ مقابل 0.8٪ بنفس 
الفت���رة من العام املاض���ي بفارق ٪5.5 
مقارنة ب� 2.6٪ في ديس���مبر الس���ابق 

بارتفاع قدره ٧.٪3.
وق���ال تقرير صادر ع���ن البنك املركزي 
إن معدل التضخم الس���نوي قد زاد الي 
31.2٪ بنهاي���ة يناير املاض���ي بعد أن 
سجل 2٤.٤٪ في فبراير السابق بزيادة 

وصلت إلي ٪6.8.
وفي تقرير  ص���ادر عن الجهار املركزي 
للتعبئة العامة واإلحص���اء قال أن الرقم 
العام ألس���عار املس���تهلكني  القياس���ي 
ارتفع   إلجمالي الجمهوري���ة )التضخم( 
بنس���بة ٤.٩٪ خال شهر يناير املاضي 
على أس���اس ش���هري، مقارنة بش���هر 
ديسمبر 2022، وس���جل 150.6 نقطة، 
كم���ا ارتفع مع���دل التض�خم الس���نوي 

إلجمال���ي الجمهورية إلى 26.5٪ مقابل 
8٪ للشهر نفسه من العام املاضي.

وأرج���ع التقرير  ارتف���اع التضخم في 
يناير على أس���اس ش���هري، إلى ارتفاع 
كل األقس���ام املكونة للمؤش���ر باستثناء 
قس���م واحد، حي���ث زاد قس���م الطعام 
بس���بب   ٪10.2 بنس���بة  واملش���روبات 
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز 
بنس���بة 6.6٪، وأسعار مجموعة اللحوم 
والدواج���ن بنس���بة 20.6٪، وأس���عار 
مجموعة األس���ماك واملأك���والت البحرية 
بنس���بة ٩.٤٪، وأسعار مجموعة األلبان 
 ،٪10.3 بنس���بة  والبي���ض  والج���ن 
ومجموع���ة الزي���وت والده���ون بنس���بة 
٧.8٪، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 
3.8٪، وأس���عار مجموعة الن والشاي 

والكاكاو بنسبة ٩.٪10.
وش���مل االرتفاع قسم املابس واألحذية 
الذي زاد بنس���بة 1.5٪، وقسم املسكن 

واملياه والكهرباء والغاز والوقود بنس���بة 
والتجهي���زات  األث���اث  وقس���م   ،٪0.8
واملعدات املنزلية والصيانة بنسبة ٤.٪3 
وقس���م الرعاية الصحية بنس���بة ٧.٪1، 

وقسم النقل واملواصات بنسبة ٩.٪0.
كما ارتفع قس���م الثقافة والترفيه بنسبة 
2.1٪، وقس���م املطاعم والفنادق بنسبة 
والخدم���ات  الس���لع  وقس���م   ،٪8.2
املتنوع������ة بنس���بة 2.٩٪، ف���ي ح���ني 
انخف���ض قس���م املش���روبات الكحولية 
والدخان بنسبة 0.1٪، بسبب انخفاض 
أس���عار مجموعة املش���روبات الكحولية 

بنسبة ٪3.1.
وبخصوص أس���باب ارتف���اع التضخم 
على أس���اس س���نوي في ش���هر يناير، 
اإلحص���اء  جه���از  بيان���ات  أرجع���ت 
االرتف���اع إل���ى صع���ود قس���م الطعام 
بنس���بة ٤8.1٪(، بسبب  واملش���روبات 
زيادة أس���عار املجموعات املكونة للقسم 

وه���ي: مجموعة الحبوب والخبز بنس���بة 
65.3٪، ومجموع���ة اللح���وم والدواجن 
األس���ماك  مجموع���ة   ،٪5٩.٧ بنس���بة 
واملأك���والت البحري���ة بنس���بة ٩.٪56، 
مجموعة األلبان والجن والبيض بنس���بة 
60.3٪، مجموع���ة الزي���وت والده���ون 
بنس���بة 30.6٪، مجموعة الفاكهة بنسبة 
20.3٪، مجموع���ة الخضروات بنس���بة 
33.5٪، مجموعة الن والشاي والكاكاو 

بنسبة ٤.٪50.
وس���جل قس���م املش���روبات الكحولي���ة 
والدخان ارتفاعا بنس���بة 13.٩٪، وزاد 
قس���م املابس واألحذية بنسبة 1.٪1٧، 
وقسم املس���كن واملياه والكهرباء والغاز 
والوقود بنس���بة ٧.2٪، وقس���م األثاث 
والتجهي���زات واملعدات املنزلية والصيانة 
بنس���بة 28.2٪، وقسم الرعاية الصحية 
بنسبة 15.1٪، وقسم النقل واملواصات 

بنسبة ٪18.5.

األعلي يف 5 سنوات ..البنك املركزي واألحصاء يعلنان وصول معدل التضخم إلي 31.2% يف يناير 2023
اإلحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 4.9% والسنوي إلى 26.5% في يناير

وّقع مصرف “أبو ظبي اإلسامي – مصر”، بروتوكول 
تعاون مع ش���ركة “فيزا”، بهدف تقديم أفضل الخدمات 
املصرفية والحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات العماء 
من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمنتجات متطورة 
وتنافس���ية، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق 
 التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع اإللكتروني.

الحل���ول  أفض���ل  تقدي���م  يت���م  للبروتوك���ول،  ووفًق���ا 
التكنولوجي���ة والبدائ���ل الرقمية لعم���اء مصرف »أبو 
 .Visa ظبي اإلس���امي«، بما في ذلك إصدار بطاقات
ويأت���ي ه���ذا البروتوكول ف���ي إطار ط���رح مجموعة من 
الحلول والخدمات الفريدة الت���ي تائم كافة احتياجات 
 عم���اء مص���رف “أب���و ظب���ي اإلس���امي مص���ر”.

و تس���هم هذه الش���راكة في توس���يع حجم اس���تخدام 
البطاقات في املدفوعات اإللكترونية داخل وخارج مصر 
بصورة آمنة، يس���تفيد بها العم���اء من تجربة مصرفية 
مط���ّورة، باإلضاف���ة إلى طرق دفع س���هلة متنوعة تتميز 
بق���در عاٍل من الكف���اءة. ويأتي توقيع اتفاقية الش���راكة 
في إطار حرص مصرف “أبو ظبي اإلس���امي مصر” 
على دعم خطته االستراتيجية في التحول إلى مجتمع ال 
 نقدي، وإتمام كافة املعامات املصرفية بس���هولة وأمان.

وقال محمد عل���ي، الرئيس التنفي���ذي والعضو املنتدب 
ملصرف أبو ظبي اإلس���امي مصر، عقب توقيع اتفاقية 
التعاون: »تحالفنا مع فيزا هو انعكاس حقيقي اللتزامنا 
بتقدي���م أفضل املنتجات والخدم���ات املصرفية والحلول 
املالية املبتكرة املتوافقة مع مبادئ الش���ريعة اإلسامية 
لعمائنا في الس���وق املصري، ويتماش���ى هذا التعاون 
م���ع رؤيتن���ا التي ته���دف إل���ى تقديم تجرب���ة مصرفية 
ش���املة عالية الج���ودة وط���رق متنوعة للدف���ع لحاملي 
بطاق���ات مصرف أبو ظبي اإلس���امي مص���ر بأنواعها 
املختلفة؛ وذل���ك من خال التركيز على االس���تفادة من 
التقني���ات والحل���ول الرقمية، باإلضافة إلى االس���تفادة 
م���ن الخدمات املتط���ورة التي تقدمها ش���ركة فيزا، مما 
 يس���اهم في تطوير وإثراء التجرب���ة املصرفية للعماء«.

وأش���ار عمرو س���ند، رئيس قطاع التجزئ���ة املصرفية 
بمصرف »أبو ظبي اإلس���امي مص���ر«، إلى أن »هذه 
الشراكة تأتي في ضوء استراتيجيتنا في التوسع وتقديم 
حلول مصرفية مبتكرة تساهم في إتمام جميع املعامات 
املصرفية بس���هولة وأمان، ويعد هذا التعاون خطوة على 
طري���ق نجاحات مصرف أبو ظبي اإلس���امي مصر في 
 مجال املدفوعات اإللكتروني���ة وخاصة بطاقات الدفع«.

كم����ا صرحت ليلى س����رحان، املدي����ر اإلقليمي ونائب 
رئي����س مجل����س اإلدارة لقي����ادة أعمال ش����ركة فيزا 
في ش����مال إفريقيا ودول املش����رق وباكس����تان: »إننا 
س����عداء وفخورين بامتداد ش����راكة في����زا مع مصرف 
 أب����و ظبي اإلس����امي مصر في الس����وق املصري«. 
وأضافت س����رحان: “تسعى فيزا من خال شراكاتها 
االس����تراتيجية إلى توفير مزايا املدفوعات الرقمية من 
خال ش����بكتها التي تضم ٧0 ملي����ون ماكينة دفع في 
أكثر من 200 دولة، والعم����ل على تطوير كافة الحلول 
املبتك����رة واملتط����ورة، لتلبي����ة احتياج����ات وطموحات 
األفراد والتجار واملؤسس����ات، ونؤمن بخلق املزيد من 
الفرص عن طري����ق االبتكار لطرح وس����ائل مدفوعات 
رقمي����ة آمن����ة وموثوق����ة”. وأضافت: “نتوس����ع بنطاق 
ش����راكاتنا لتش����مل الحكومات والبنوك ومؤسس����ات 
التكنولوجيا املالية والتجار ومش����غلي شبكات الهاتف 
املحم����ول، لفتح آفاق جديدة في عال����م التجارة، وذلك 
من خال خلق مساحات تفاعلية تتيحها فيزا لعمائها 
 وش����ركائها البت����كار الجيل الجديد م����ن املدفوعات”.
وم����ن جانبه����ا، صرحت م����اك البابا - املدي����ر العام 
لشركة فيزا مصر: »نعمل دائما على التعاون املستمر 

والبن����اء مع جميع الش����ركاء لتوفير خدم����ات االبتكار 
الرقم����ي والدعم الفن����ي واالستش����ارات والتحليات، 
وكاف����ة الخدمات املتعلق����ة بمعامات العم����اء، وذلك 
اعتم����ادًا على الثق����ة واالبتكار كركيزتني أساس����يتني 
م����ن الركائ����ز التي تعتم����د عليهما فيزا، حي����ث نلتزم 
بتقديم معامات مالية موثوق����ة ومعتمدة لكافة األفراد 
اليوم وفي املس����تقبل، ضمانًا لتحقيق الش����مول املالي 
لكافة األفراد في ش����تى أنحاء العالم. وأكدت البابا:” 
نلتزم بالعمل على توفي����ر أحدث االبتكارات في مجال 
املدفوع����ات االلكتروني����ة لعم����اء مص����رف أبو ظبي 
اإلس����امي مصر من األفراد والشركات، ونعتز بهذه 
الش����راكة التي تهدف إلى تطوي����ر منتجات املدفوعات 
 بالبنك بش����كل كامل بهدف تلبية احتياجات العماء«.
كم����ا أوضح ش����ريف مني����ر، رئي����س إدارة البطاقات 
بمص����رف »أبو ظب����ي اإلس����امي مص����ر«، أن هذه 
 Visa الش����راكة لن تقتصر فقط على إصدار بطاقات
لعماء االفراد، حيث إن املصرف -بالتعاون مع شركة 
Visa- س����يقوم بإص����دار بطاقات الش����ركات لعماء 
املصرف من الشركات الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة 

الى منتجات التكنولوجيا املالية بكافة أشكالها.



قضايا 

07 46.9 مليار دوالر قيمة 
الصادرات املصرية لدول العالم 

خالل أول 11 شهًرا من 2022

أ ش أ
ذك���ر الجهاز املركزي للتعبئة العام���ة واإلحصاء، أن قيمة الصادرات 
املصري���ة ملختلف دول العالم س���جلت 46.9 مليار دوالر خالل ال�11 
شهًرا األولى لعام 2022، مقابل 39.3 مليار دوالر خالل الفترة ذاتها 

من عام 2021 بارتفاع %19.2.

وأوض���ح الجه���از، أن تركيا تص���درت ال���دول التي اتجه���ت إليها 
الصادرات املصرية خالل ال�11 ش���هر األولى لعام 2022 بقيمة 3.5 
مليار دوالر، تلتها إس���بانيا بقيم���ة 3.3 مليار دوالر، ثم إيطاليا بقيمة 
3.1 مليار دوالر، ثم السعودية بقيمة 2.2 مليار دوالر ثم أمريكا بقيمة 

2.1 مليار دوالر.

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  12  فبراير  2023  •  العدد  681

 صنف مجل���س الذهب العامل���ي، مصر في 
املرك���ز الثالث بني ال���دول األكث���ر نموًا في 
زيادة االحتياطي من الذهب على مدار العام 
املنقضي، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر 
لشراء 44.64 طن على مدار العام املاضي، 
وتتم إضافة 44 طن���ا لالحتياطي في فبراير 
دفع���ة واحدة، وش���راء 64 كلي���و تقريبا في 
مرحل���ة الحقة ليس���جل احتياطي الذهب في 

مصر 125.55 طن.
 وبحس���ب تقرير صادر ع���ن مجلس الذهب 
العاملي، ف���إن البنك املرك���زي املصري كان 
“أكبر مش���تر للذهب” بني البن���وك املركزية 
العاملية خ���الل الربع األول من 2022، بعدما 
اقتن���ى خ���الل فبراي���ر 44 طنًا م���ن املعدن 
النفي���س، كما تعمل مص���ر على زيادة إنتاج 
الذهب املحل���ي على املدى الطويل عبر منجم 
السكري وغيره، كما توسعت مصر في طرح 
مناقصات للتنقيب عن الذهب العام املاضي، 
وفازت ش���ركات إنجليزي���ة وكندية ومصرية 
بمناقص���ة عاملية للتنقيب عن الذهب واملعادن 

في صحراء مصر الشرقية.
وأعلن البنك املركزي  في وقت سابق  ارتفاع 
قيم���ة الذهب املدرج باحتياطي النقد األجنبي 
خالل شهر يناير 2023، ليصل إلى 7.773 
ملي���ار دوالر، مقاب���ل 7.326 ملي���ار دوالر 
بنهاية ديس���مبر 2022، بزي���ادة قدرها 447 

مليون دوالر.
ومنتصف العام 2022 ، قالت الهيئة املصرية 
العام���ة للث���روة املعدنية، في بي���ان  لها في 
ش���هر يونيو 2022، إّن نتيجة الجولة الثانية 
م���ن مزاي���دة للبحث ع���ن الذه���ب واملعادن 
بالصحراء الش���رقية أس���فرت عن إسناد 8 
مناطق إلى 4 شركات أجنبية ومحلية، وتمثل 
نتيجة الجولة الثاني���ة من املزايدة نجاحًا في 
ج���ذب اس���تثمارات جديدة رغ���م التحديات 
العاملية املتالحق���ة املتمثلة في جائحة كورونا 
ث���م األزمة الروس���ية-األوكرانية بما لهما من 
تداعيات سلبية على االقتصاد العاملي وضخ 
االستثمارات، كانت الجولة األولى من املزايدة 
قد أس���فرت عن إسناد 82 منطقة بالصحراء 

الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعاملية.
  أم���ا فيما يخص العام الجاري 2023 ، فقد 
توق���ع تقري���ر ل “ جول���د بيلي���ون » ،    أن 
يك���ون أداء الذهب ف���ى 2023 أفضل بكثير 
من 2022 بس���بب زيادة الطل���ب من البنوك 
املستمرة  الجيوسياسية  والتوترات  املركزية، 
املحتمل���ة،  مش���يرة إلي أن هن���اك 4 عوامل 
تجعل عام 2023 هو عام الذهب لعل أبرزها 
االتج���اه من البنوك املركزية لش���راء الذهب، 
ومحدودية املعروض م���ن الذهب من املناجم 

الجديدة وأسعار الفائدة وضعف الدوالر.
 وتط���رق التقري���ر إلى أربعة أس���باب تدعم 
الذهب ف���ى 2023، منها أن البنوك املركزية 
ف���ي،   جميع أنح���اء العالم، ال س���يما فى 

الصني وتركيا والهند تشترى الذهب بوتيرة 
قياس���ية، واس���تمر هذا االتج���اه على مدى 
الس���نوات ال���� 13 املاضية عل���ى التوالي، 
ولكن تس���ارعت وتيرته مؤخ���ًرا  ، مضيفا : 
لقد قاموا بزيادة احتياطاتهم من الذهب فى 
الس���نوات األخيرة كوسيلة لتنويع حيازاتهم 
من العمالت األجنبي���ة وتقليل االعتماد على 
ال���دوالر األمريك���ي، وفًق���ا ملجل���س الذهب 
العاملى، يبل���غ الطلب على الذهب من البنوك 
املركزية حتى تاريخ���ه حتى اآلن 673 طنا، 
متجاوزا جميع اإلجماليات السنوية منذ عام 

.1967
 ووفًق���ا لتقري���ر صادر ع���ن مجلس الذهب 
العامل���ي، فإن مش���تريات البن���وك املركزية 
مدفوعة إلى حد كبير بالهروب نحو األصول 
األكثر أماًنا بس���بب ارتفاع التضخم، حيث 
أعلن بنك الصني الش���عبى أنه اش���ترى 32 
طنا من الذهب بس���عر حوالى 1650 دوالًرا 
لألونص���ة، وم���ن املتوق���ع أن يس���تمر هذا 
االتجاه فى عام 2023، مما قد يس���اهم فى 

ارتفاع أسعار الذهب.
 وأضاف تقري���ر جولد بيليون، أن محدودية 
املع���روض من الذهب م���ن املناجم الجديدة 
يدعم ارتفاع األس���عار، حي���ث يمثل تعدين 
الذهب حوالى 75% من املعروض الس���نوي 
من الذهب، ل���ذا فإن توفر الذهب يعتمد إلى 

ح���د كبير على إنتاج التعدين، ومع ذلك، ظل 
اإلنتاج العاملى للمناج���م فى حالة ركود فى 
الس���نوات األخيرة، ويبدو أنه بلغ ذروته فى 
ع���ام 2018، ووفًقا ملجل���س الذهب العاملي، 
ارتفع إجمالى املعروض من الذهب بش���كل 
طفيف )بنس���بة 1% على أساس سنوي( إلى 
1215 طن���ا اعتباًرا من الربع الثالث من عام 

.2022
 وأوض���ح  أن اتج���اه االحتياطي الفيدرالي 
برف���ع أس���عار الفائ���دة بأس���رع وتيرة فى 
التاريخ خالل 2022 لتسجل الفائدة %4.5 
ومن املتوقع أن يستمر هذا الرفع حتى وقت 
متأخر من عام 2023، حيث تعتبر أس���عار 
الفائدة أحد العوامل الرئيسية التى يمكن أن 
تؤثر على الطلب على الذهب، حيث يمكن أن 
تؤثر على جاذبية الذه���ب كمخزن للقيمة أو 
للتح���وط من التضخم. عندما تكون أس���عار 
الفائدة منخفضة، فمن املرجح أن يش���ترى 
املستثمرون الذهب كأصل آمن، مما قد يرفع 

سعره.
 وذكر أن  العامل الرابع الذى يدعم الذهب، 
هو ضعف الدوالر حيث تميل أسعار الذهب 
وقيم���ة ال���دوالر األمريكى إل���ى التحرك فى 
اتجاهني متعاكس���ني، عندم���ا تنخفض قيمة 
ال���دوالر، غالب���ا م���ا ترتفع أس���عار الذهب 
وشهدنا ضعف الدوالر مؤخًرا، ومن املتوقع 

أن يس���تمر هذا االتجاه فى عام 2023 مما 
قد ي���ؤدى إلى ارتفاع أس���عار الذهب حيث 

تستهدف األونصة مستويات 2000 دوالر.
قوة اقتصادية 

  الدكت���ور ناج���ي ف���رج، مستش���ار وزي���ر 
التموي���ن لش���ؤون صناعة الذه���ب رأي من 
جانب���ه  أن تصنيف مجل���س الذهب العاملي 
مص���ر باملركز الثالث بني ال���دول األكثر نموا 
ف���ي زيادة االحتياطي م���ن الذهب على مدار 
العالم املنقضي  يمث���ل قوة اقتصادية كبرى 
للدولة املصرية، ويؤك���د مدى حرص القيادة 
السياس���ية واهتمامها بصناع���ة الذهب في 

مصر.
 وكان س���وق الذهب ش���هد استقرار  سعر 
الذه���ب  منتصف األس���بوع  ف���ي مصر  ، 
ليظل الذهب متمس���كا بس���عره الذي حققه 
داخل الس���وق املحلية بنهاية تعامالت  بداية 
األس���بوع ، ليسجل س���عر الذهب عيار 21 
األوسع نطاقا قيمة 1715 جنيها، وجاء ذلك 
بعد تذبذبات واضحة س���جلها سعر الذهب 
ف���ي الصاغ���ة ببداية تعامالت  األس���بوع ، 
وس���ط توقعات  لخبراء املش���غوالت الذهبية 
بأن يتجه س���عر الذه���ب لالرتف���اع الفترة 
املقبلة، خاصة بعد بدء أعمال بورصة الذهب 
املصري���ة أول صندوق اس���تثماري لتحديد 

اسعار الذهب في السوق املحلية.
 وقال أمير رزق، خبير املش���غوالت الذهبية   
إن���ه تم اعتماد عمل بورصة الذهب رس���ميا 
من قب���ل البورصة املصرية، لتبدأ عملها في 
الس���وق املحلية، موضحا أن اعتماد الذهب 
ف���ي البورصة قرار في محله من ش���أنه أن 

يرفع من قيمة الذهب املحلية.
 وعن توقعات س���عر الذه���ب الفترة القادمة 
أشار إلى أن البورصة ستساهم في ارتفاع 
أس���عار الذه���ب ، مضيفا : ف���ي غضون 9 
أشهر نالحظ أن س���عر جرام الذهب ال يقل 

عن 1000 جنيه.

ش���هدت الدكتورة رانيا املش���اط وزي���رة التعاون 
الدول���ي ومحاف���ظ مصر ل���دى مجموع���ة البنك 
الدول���ي إط���الق التقري���ر الديموجراف���ي، علي 
هامش زي���ارة  مامتا مورثي، نائب���ة رئيس البنك 
الدول���ي إل���ي القاهرة، وذل���ك بحض���ور مارينا 
وي���س املدي���رة اإلقليمية ملصر واليم���ن وجيبوتي 
بالبن���ك الدولي، والدكتور خال���د عبد الغفار وزير 
الصحة والسكان، و نيفني القباج وزيرة التصامن 
االجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية 
والتعلي���م والتعليم الفن���ي ،  و  أحمد كمالي نائب 

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية.
وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا املش���اط، 
وزي���رة التع���اون الدول���ي، ومحاف���ظ مصر لدى 
مجموعة البنك الدولي، بزيارة  مامتا مورثي، نائبة 
رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، موجهة الش���كر 
ملجموعة البنك الدول���ي لتعاونه املثمر ومجهوداته 
املقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات 
املاضية، مشيرة إلي أن محفظة البنك الدولي اآلن 
تع���د من أهم املحفظات التنموية ملصر، حيث ينفذ 
حالًي���ا 14 مش���روًعا بإجمال���ي6.8 مليار دوالر 

أمريكي.
وقالت “املشاط” إن شراكتنا اإلنمائية مع شركاء 
التنمي���ة و من بینھ���م البنك الدولي ش���هدت أطر 
تعاون اس���تراتیجیة محوریة ، ومنھا املساعدات 
الفنی���ة وبناء القدرات- تقاریر سیاس���ات التنمیة 
والدراس���ات التش���خیصیة املتعلق���ة بالبرام���ج 
والسیاسات اإلصالحیة ملس���اعدة الحكومة على 
تحقیق أھ���داف التنمي���ة وضمان اس���تدامتھا- 
التمویل املیسر لتنفیذ املش���روعات التنمویة ذات 

األولوية للدولة املصریة.
وأشارت إلي أن أطر  التعاون تأتي بھدف تحفیز 
و تنمیة القطاع الخاص و تعزیزمش���اركته الفعالة 
في االقتص���اد ودعم جھود الدول���ة للتحول نحو 
االقتصاد األخضر والنمو املستدام، والشراكات 

التنمویة و التقاریر التشخیصیة .
وف���ي إط���ار برام���ج التع���اون الثنائ���ي واملتعدد 
األطراف والشراكات االستراتيجية بین الحكومة 
املصرية وش���ركاء التنمیة، قالت “املشاط”، إنه تم 
إعداد العدید من التقارير التشخيصية املتكاملة و 
التى تركز بش���كل محورى على التنمیة البش���رية 
و األھمی���ة التى تولیھا الدولة لتعزیز االس���تثمار 
فى رأس املال البش���رى من خالل توفیر خدمات 
صحي���ة وتعلي���م أفض���ل و خدم���ات الحماي���ة 
االجتماعي���ة للجمي���ع، و تعزی���ز نظ���م الحوكمة 

الرشیدة وفقا ملنھج متكامل.
وقالت وزيرة التع���اون الدولي، إن مجموعة البنك 
الدول���ي بالتعاون مع الحكوم���ة املصریة أصدرا 
 ،  )CPSD(تقریر تش���خیص القطاع الخ���اص
 ،) SCD( وتقریر التش���خیص املنھج���ي للدولة
وتقري���ر اإلنف���اق الع���ام )PER(، وتقریر املناخ 
والتنمیة الخ���اص بمصر )CCDR( ، كما نقوم 
حالًيا بالتنس���یق الوثیق مع البنك في إعداد املزید 
م���ن التقاری���ر املتعمقة في مج���ال تنمیة الصحة 

والقطاع الخاص.
وأضافت “املش���اط”، أن  تقرير املناخ والتنمية 
الخاص بمصر  يقدم التوجيه بش���أن تحسین 
الكف���اءة ف���ي اس���تخدام و تعزی���ز رأس املال 
لتحقی���ق التحول األخض���ر والنمو الش���امل 
املس���تدام. و یعك���س ایض���ا تقری���ر اإلنفاق 
الع���ام اھتم���ام الحكوم���ة املصری���ة للنھوض 
بأجن���دة التنمی���ة البش���ریة من خ���الل إنفاق 

أفضل وأكثر إنصاًفا، مش���يرة إلي أن شركاء 
التنمی���ة اآلخرون أصدروا ع���دًدا من التقاریر 
التش���خیصیة فى مج���االت التنمیة البش���ریة 
مث���ل تقاریر البن���ك األوروبي إلع���ادة اإلعمار 
والتنمیة: تحدیات وفرص االس���تثمار الخاص 
2021 ، وتقییم الدول���ة لعام 2022 ،باإلضافة 
الى التقاریر و الدراس���ات املهمة الصادرة عن 
مختلف وكاالت األم���م املتحدة املتخصصة، و 
التى تناولت مختلف مجاالت التنمیة البش���ریة 
وبما یتماش���ى م���ع أولويات واس���تراتيجيات 

الحكومة املصریة.
 كما أش���ارت إل���ى أن التقري���ر الديموجرافي 
يرصد س���تة أولویات سیاس���یة واستراتیجیة 
تتن���اول ضب���ط مع���دالت الزیادة  الس���كانیة، 
والح���د من الخ���روج م���ن امل���دارس، وزیادة 
مش���اركة املرأة في القوى العاملة، واالستفادة 
من برام���ج الحمای���ة االجتماعية، وتحس���ین 
الحوكمة في برنامج الس���كان. كما يتماش���ي 
م���ع االس���تراتيجيات الوطنی���ة ومبادراتھ���ا 
الرئاسیة مثل “مبادرة حیاة كریمة” ، التي تم 
إطالقھا في ینایر 2019 ،و املش���روع القومي 
لتنمیة األس���رة املصرية الذي ت���م إطالقة في 
فبرای���ر 2022 ، كم���ا یأتي التقری���ر كمنصة 

لتنفیذ العدید من املقترحات والسیاسات التي 
تتماشى مع االستراتيجيات القومیة املصریة.

وأوضحت “املشاط”، أنتا نعمل حالًيا فى إطار 
الشراكة الجدید للتعاون مع البنك الدولى، على 
االنتهاء من إطار الشراكة الجدید عن السنوات 
الخمس القادمة و بما یستھدف أيًضا التنمیة 
تحسین  البش���ریة عبر ثالث محاوررئیس���یة: 
نتائج رأس املال البش���ري من خالل تحس���ین 
جودة التعلیم العالي ، وتحسني وظائف القطاع 
الخاص، وتحس���ین املرونة املناخیة من خالل 
تعزیز املھ���ارات واملعرفة الالزمة لدفع التحول 
األخض���ر والتكي���ف  م���ع املن���اخ. باإلضافة 
إلى األھداف الش���املة ضمن إطار الش���راكة 
اإلس���تراتیجیة املتمثل���ة في تمكی���ن املرأة من 

خالل زیادة مشاركة
القوى العامل���ة وتوظیف خریجات التعلیم العالي، 
و الحوكم���ة من خالل تعزیز الق���درات الجامعیة 
والوزاری���ة )بم���ا في ذل���ك االئتم���ان( ، وزیادة 
الكفاءة في استخدام التمویل العام، وزیادة تعبئة 
املوارد الخارجیة وكذلك رقمنة العملیات اإلداریة 
والبیانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعلیم 

العالي الوطني.
يذك���ر  أنه ت���م تطوير تقري���ر البن���ك الدولي عن 

العوائد الديمواجرافية بعنوان: “تحقيق املكاسب 
الديموجرافية في مصر: االختيار وليس املصير”، 
بالتعاون بني فريق من خب���راء مصريني، وخبراء 
م���ن البن���ك الدولي م���ن مختل���ف التخصصات، 
يقدمون السياس���ات واالستراتيجيات واألولويات 
التي يمكن أن تس���اعد مصر ف���ي تحقيق عائدها 

الديموجرافي.
وتض���م  املحفظة الجارية للتع���اون اإلنمائي، مع 
البن���ك الدولي، تضم 14 مش���روًعا بقيمة تبلغ 7 
ملي���ارات دوالر، تتوزع في العدي���د من قطاعات 
التنمية ذات األولوية للدولة ،  كما تتضمن محفظة 
التع���اون بني مصر والبنك الدولي، 23 مش���روًعا 
للدعم الفني واالستش���اري وبن���اء القدرات، يأتي 
ذلك إلى جانب الجهود املش���تركة لتعزيز مشاركة 
القطاع الخاص في التنمية من خالل العالقات مع 

مؤسسة التمويل الدولية.
حماية اجتماعية 

من جانبها أكدت  نيف���ني القباج وزيرة التضامن 
االجتماع���ي   أن  الحماية االجتماعية ترتكز على 
تحقيق العدالة االجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة 
اس���تخدمت خرائ���ط الفق���ر التي ق���ام بإعدادها 
الجه���از املركزي للتعبئة العام���ة واإلحصاء، كما 
قامت ال���وزارة من خالل برنام���ج الدعم النقدي 
املشروط “ تكافل وكرامة” بتحليل البيانات ، حيث 
يوجه نح���و 68% من برامج الحماية االجتماعية 
للمناطق الريفية، حي���ث يتواجد الفقر ، ويحصل  
74 % من النساء عليها، كما أن برنامج “تكافل 
وكرامة” من البرامج الشابة، خاصة أن 45% من 
املس���تفيدين منه أقل من 24 عاًما، واألقل من 18 

عاًما يمثلون %36.
وأضافت القباج أن نحو 60% من مس���تفيدي 
الدعم النق���دي “ تكافل وكرامة” كانوا يعانون 
م���ن األمية، وعملت ال���وزارة عل���ى تقليل تلك 
النسبة وبالفعل نجحت في تقليها، مشيرة إلى 
أن هناك عالقة طردية بني انتشار الفقر وحجم 
األسرة، لذلك قمنا بربط الدعم بحجم األسرة، 
مش���ددة عل���ى أن وزارة التضامن االجتماعي 
تغذي ال���وزارات املختلفة بكاف���ة البيانات كي 
تشمل أسر “ تكافل وكرامة” بالتأمني الصحي 
الش���امل، وكذلك للتأكد من تطبيق مش���روطية 
الصحة والتعليم لألس���ر املستفيدة من برنامج 

الدعم النقدي املشروط.
وأف���ادت وزي���رة التضام���ن االجتماع���ي أن 
بعض األس���ر ليس لديها الوعي الكافي، لذلك 
ش���رعت ال���وزارة ف���ي تنفيذ برنام���ج “ وعي 
للتنمي���ة املجتمعية” ال���ذي يعمل على تصحيح 
وتصوي���ب األف���كار  واملفاهي���م واملعتق���دات 
الخاطئة واملغلوطة الش���ائعة في املجتمع، كما 
تتي���ح ال���وزارة الحصول على وس���ائل تنظيم 
األس���رة باملجان، ولديه���ا برنامج “ 2 كفاية “ 
ال���ذي يهدف  إلى الحد من الزيادة الس���كانية 
بني األسر، وهناك تنسيق كامل مع الجمعيات 
التي تعمل على األرض من أجل توعية األس���ر 

باالكتفاء بطفلني لكل أسرة.
وأش���ارت القب���اج إل���ى أن الوزارة تتوس���ع في 
حضانات األطف���ال لكي تمنح الس���يدات فرصة 
العم���ل ألن���ه كلما خرج���ت املرأة لس���وق العمل 
كلما س���اعد ذلك في تحقيق التمكني االقتصادي 

لألسرة.

   مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب  :  
تصنيف مجلس الذهب العالمي لمصر   قوة اقتصادية

 كبرى للدولة المصرية  ويؤكد  اهتمام  القيادة 
السياسية   بصناعة الذهب

 اعتماد عمل بورصة الذهب رسميا من قبل البورصة 
المصرية  .. وخبير :  قرار في محله  

   وزيرة التعاون الدولي: شراكتنا اإلنمائية مع شركاء  
التنمية  و من بينهم البنك الدولي  شهدت أطر تعاون 

استراتيجية محورية

   وزيرة التضامن االجتماعي  :  هناك عالقة طردية بين 
انتشار الفقر وحجم األسرة..وبرنامج الدعم النقدي المشروط 

“تكافل وكرامة” من البرامج الشابة 

محمود معروف

بعد قرار مجلس الذهب العالمي

نقطة حتول جديدة لالقتصاد املصري  بعد تصنيف مصر ثالثا
فى منو احتياطي  املعدن األصفر  خالل 2022

لألسرة.
سلوي إبراهيم

    إضافة مهمة لدعم مسار التنمية وبرامج جذب وزيادة االستثمارات..  
و يدفع بفتح أسواق جديدة وزيادة التبادل التجارى

   القاهرة تشترى 44.6 طن على مدار العام.. ومساٍع لزيادة اإلنتاج المحلى من منجم السكرى وطرح 
مناقصات للتنقيب عن المعدن األصفر في العام الجديد 

محمد عالء

خبراء واقتصاديون يرصدون مكاسب مصر
من االنضمام  لبنك التنمية لتجمع »البريكس«

قبل أيام ، أقر مجلس النواب برئاس���ة املستشار الدكتور حنفي 
جبال���ي، قرار رئي���س جمهورية مصر العربية رقم 628 لس���نة 
2022 بش���أن املوافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد 
التابع  لتجمع البريكس  ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية 
، وه���و ما اعتب���ره خبراء واقتصاديونخط���وة مهمة لدعم خطط 
التنمية واألولوي���ات الوطنية لجمهورية مصر العربية، كما تعزز 
من قدرة مصر علي تحقيق مستهدفاتها االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية. 
وتتع���دد أوجه اس���تفادة مصر من انضمامها إل���ى االتفاقية  ، 
وخاصة  املجاالت التي تدخل في أنش���طة البنك املتعددة، وفي 
مقدمته���ا أن البنك يعم���ل على دعم التنمية املس���تدامة وتعزيز 
التعاون والتكام���ل اإلقليميني عبر االس���تثمار في مجال البنية 
التحتية بشكل أساسي والتي تشمل القطاعات الفرعية املختلفة 
في البني���ة التحتية مثل: الطاقة، والنق���ل، واملياه، واالتصاالت، 
فضال ع���ن أن عمليات البنك تش���مل قطاعي الصح���ة والبنية 
التحتية االجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب 
اآلثار االقتصادية الس���لبية الناتجة عن جائحة كورونا ) كوفيد 

19 ( على االقتصاد العاملي. 
 وفيما يتعلق باملعايير البيئية واالجتماعية واملشتريات يستخدم 
بن���ك التنمية الجدي���د املعايير الوطني���ة ل���دول العمليات فقط، 
ويس���تهدف بنك التنمي���ة الجديد توفير امل���وارد الالزمة وتقديم 
املعونة الفنية لتنفيذ املش���روعات املرتبط���ة باألولويات التنموية 

الوطنية للدول األعضاء. 
 واستعرض تقرير لجنة الشؤون االقتصادية، تفاصيل إنضمام 
مص���ر للوثيقة والبنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول 
جمهورية مصر العربية كعضو جديد، وتم اإلعالن عن ذلك أثناء 
اجتماع���ات قمة قادة دول البريكس في ديس���مبر 2021، وذلك 
بع���د جولة من املفاوضات الرس���مية الناجحة ق���ام بها مجلس 
إدارة بن���ك التنمي���ة الجديد مع األعض���اء املحتملني في أواخر 

عام 2020.
 و ُأق���رت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها 
ضمن التوس���عة األول������ى لنطاق انتش���ار البن���ك عامليًا، وقد 
س���بقتها، منذ س���بتمبر 2021 ، كل من بنجالديش، واإلمارات 

العربية املتحدة وأوروجواي.
 ورصد التقرير البرملاني قيمة مساهمة جمهورية مصر العربية 
بالبنك، مش���يرا إلي أنه في ضوء التوجيهات الرئاسية بأن يتم 

تحديد قيمة املس���اهمة املصرية في رأس مال بنك التنمية 
الجدي���د بالحد األقصى املس���موح ب���ه ليعكس حجم 

االقتصاد املص���ري والعمل على ضمان الحصول 
على القوة التصويتي���ة املالئمة بمجلس اإلدارة 

ووفق���ًا للقواعد واإلج���راءات املنظمة من قبل 
البنك النضمام ال���دول األعضاء الجدد، يتم 
تحديد قيمة املس���اهمة لكل دولة وفقًا ملعادلة 
تأخذ ف���ي االعتبار متوس���ط النات���ج املحلي 

اإلجمالي لالقتصاد، والناتج املحلي اإلجمالي 
علي أس���اس تعادل القوة الش���رائية، ويتم تحديد 

حدي���ن أدن���ى وأقصى ل���كل دولة على ح���دة، ثم يتم 
املوافقة عليها من الدول األعضاء، وافقت إدارة البنك على 

أن تكون قيمة املس���اهمة املصرية مقدرة بمبلغ 1.196مليار 
دوالر أمريك���ي املدف���وع منه 20% إجمالي مبل���غ قدره 239.2 

مليون دوالر أمريكي. 
 وحس���ب التقرير البرملاني فأنه يتم السداد على سبعة أقساط 
س���نوية وفقًا لجدول س���داد مق���رر من قبل البن���ك، وهي تمثل 
ضع���ف قيمة الحد األدنى التي تقدر بمبلغ 119.6 مليون دوالر 
أمريكي املقررة ملصر، وذلك أس���وة بما تم مع دولة بنجالديش 
مع استثناء مصر وإعطاء ه�ا الح�ق ف�ي زيادة قيمة مساهمتها 

خالل السنوات املقبلة. 
 وتعد مس���اهمة مص���ر املقررة حاليًا هي أعلى قيمة مس���اهمة 
يمكن أن تمنح لدولة غير مؤسسة للبنك، وتمثل نحو 2.1 % من 

القوة التصويتية للبنك. 
 يذكر  أن البنك تأسس عام 2015 برأس مال يبلغ 50 مليار دوالر 
أمريكي املدف���وع من����ه 20%، وهو ما يعادل 10 مليارات دوالر 
أمريك���ي، من قبل دول تجمع البريكس الذى يضم االقتصادات 
الناش���ئة الكبرى، وه���ي البرازيل، وروس���يا، والهند، والصني، 
وجن��وب إفريقيا، ويتخذ من مدينة ش���نغهاي بدولة الصني مقرًا 
رئيس���يًا له، ودور ه�ذا البنك وتمثيل�ه يعكس���ان أولويات الدول 
الناشئة والنامية، وسوف تتم زيادة رأس املال من قبل األعضاء 
الجدد بنحو 50 مليار دوالر ليصل إجمالي رأس املال املكت����ب 
في���ه إل���ى ملي���ار دوالر أمريكي. يعمل البنك على دعم التنمية 
املس���تدامة وتعزيز التعاون والتكامل اإلقليميني عبر االستثمار 
في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات 
الفرعي���ة املختلفة في البنية التحتية، مثل قطاعات الطاقة والنقل 
واملياه واالتصاالت باإلضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي 
الصحة والبني���ة التحتية االجتماعية وكذلك مجال الرقمنة الذي 
توس���ع بس���بب اآلثار االقتصادية الس���لبية الناتجة عن جائحة 

COVID-19 على االقتصاد العاملي. 
  وبداية من عام 2022، ش���ملت محفظة بنك التنمية الجديد 80 
مش���روعًا، بقيمة إجمالية وصلت إلى 30 مليار دوالر أمريكي، 
والت���زال العضوي���ة ببنك التنمي���ة الجديد مقص���ورة على دول 
تجمع البريكس، حيث اتبع البنك نهجًا بطيئًا في عملية توس���يع 
عضويته بس���بب اآلراء املختلفة بني الدول األعضاء حول كيفية 

إدارة عملية التوسع.
مكاسب متعددة 

واعتب���ر خب���راء واقتصاديون  أن انضمام مص���ر لبنك التنمية 
لتجمع “بريكس” يش���كل  إضاف���ة مهمة فى دعم جهود التنمية 
وتعزي���ز قدرة مص���ر على تحقي���ق مس���تهدفاتها االقتصادية 
والسياس���ية واالجتماعية،  كما أنه يعد شهادة دولية بالثقة فى 
قدرة االقتصاد املصرى نحو تجاوز التداعيات العاملية الراهنة، 
لتحصد مصر أعلى قيمة مس���اهمة لدولة غير مؤسس���ة ب�1.2 

مليار دوالر.
ويق���ول  الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الش���ؤون 
االقتصادية،  إن  اتفاقي���ة ووثيقة انضمام بنك التنمية الجديد،   
تع���دان بمثابة إضافة تدعم خطط التنمي���ة، واألولويات الوطنية 
لجمهورية مص���ر العربية، وتعزز من ق���درة مصر على تحقيق 

مستهدفاتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
ولف���ت إلى   البنك يعم���ل على دعم التنمية املس���تدامة وتعزيز 
التعاون والتكام���ل اإلقليميني عبر االس���تثمار فى مجال البنية 
التحتية بشكل أساسى، والتى تشمل القطاعات الفرعية املختلفة 

فى البني���ة التحتية مثل: الطاقة، والنق���ل، واملياه، واالتصاالت، 
مش���يرا إلى أن عمليات البنك تش���مل قطاع���ى الصحة والبنية 
التحتي���ة االجتماعية، ويمتد نش���اط البنك إلى مج���ال الرقمنة 
بس���بب اآلثار االقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ) 

كوفيد 19 ( على االقتصاد العاملى.
 ويقول  أحمد عثمان، عضو مجلس النواب إن  انضمام مصر 
لبن���ك التنمية الجديد التابع لتجم���ع البريكس خطوة تؤكد الثقة 
العاملي���ة الكبيرة فى االقتص���اد املصرى، وهى خط���وة بمثابة 
متنفس جديد لالقتصاد وستقلل ضغط الدوالر ويقلل االحتياج 
إلي���ه، موضحا أن االتفاقية ستس���اهم فى اس���تفادة مصر من 
خبرات الدول املش���اركة فى زيادة مع���دالت التصنيع واإلنتاج، 
كما أنه يس���اهم أيضا فى خلق سوق مش���تركة لترويج السلع 
واملنتج���ات املصري���ة، مما يعطى مصر القدرة على املس���اهمة 
الفعالة فى التنمية املستدامة، بعد نجاح االقتصاد املصرى فى 
تنفيذ برنامج اإلص���الح االقتصادى والتوجه نحو اإلصالحات 
الهيكلي���ة، فضال عن تصنيف مصر للع���ام الثالث على التوالى 

كأفضل واجهة أفريقية جاذبة لالستثمارات.
وأضاف أنها  خط���وة مهمة  أيضا  فى ظل األزمة االقتصادية 
العاملي���ة وتداعياتها الس���لبية عل���ى دول العال���م ومنها مصر، 
فانضم���ام مصر للبن���ك التاب���ع لتجمع البريك���س تعد إحدى 
املس���ارات املهمة لتجاوز األزمة والحد من أزمة الدوالر وتقليل 

االحتياج إليه.
ورأي  النائ���ب هانى العس���ال، عضو لجنة اإلس���كان واإلدارة 
املحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انضمام مصر لبنك التنمية 
الجديد التابع لتجمع البريكس، س���يكون له دوره املهم فى دعم 
خط���ط التنمية واألولويات الوطنية ملص���ر، وتعزيز قدراتها على 
تحقيق مستهدفاتها االقتصادية واالجتماعية، خاصة وأن تجمع 
البريك���س يعد من أه���م التجمعات االقتصادية على مس���توى 
العال���م، والذى يضم ف���ى عضويته كاًل من البرازيل وروس���يا 

والهند والصني وجنوب أفريقيا.
وأض���اف أن   بنك التنمية الجديد س���يفتح آف���اق للتعاون مع 
دول تجمع “بريكس” وغيرها من االقتصادات الناشئة والبلدان 
النامية، بما س���يكون له انعكاس إيجابى فى جذب االستثمارات 
األجنبي���ة وتعزيز دور القطاع الخاص، فضال عن فتح أس���واق 
مصري���ة جديدة فى هذه ال���دول وهو ما يخدم دفع 
مع���دالت النم���و بقطاع الس���ياحة واألنش���طة 
اإلنتاجي���ة، ويس���هم ف���ى زي���ادة التبادل 
التج���ارى، من خالل ش���راكات متعددة 

ومتنوعة األطراف.
ولفت “العسال” إلى أنه سيخلق 
أطر جديدة فى تبادل الخبرات 
املج���االت  م���ن  باالس���تفادة 
التى تدخل فى أنش���طة البنك 
يعمل على  وال���ذى  املتع���ددة، 
دعم التنمية املس���تدامة وتعزيز 
التع���اون والتكام���ل اإلقليميني عبر 
االس���تثمار فى مجال البني���ة التحتية 
بش���كل أساس���ى، وأيضا الطاقة، والنقل، 
واملي���اه، فضال ع���ن أن عمليات البنك تش���مل 
قطاعى الصحة والبنية التحتية االجتماعية، ويمتد 
إل���ى مجال الرقمنة، موضحا أنه يس���عى ملعالجة اآلثار 
االقتصادية الس���لبية الناتجة عن جائحة كورونا ) كوفيد 19 ( 

واملستجدات الراهنة على االقتصاد العاملى.
ويؤكد  أحمد صبور، أمني س���ر لجنة اإلسكان واإلدارة املحلية 
والنق���ل بمجلس الش���يوخ، أهمية انضمام مص���ر لبنك التنمية 
الجدي���د التاب���ع لتجمع البريك���س ملا له من أث���ار إيجابية على 
االقتصاد املصرى، فى ظل ما يتعرض له االقتصاد من تداعيات 
س���لبية بس���بب األزمة االقتصادية العاملية، مشيرا إلى أن هذه 
الخطوة طوق النجاة لالقتصاد املصرى حيث إنها تس���اهم فى 

الحد من أزمة الدوالر وتخفيض الطلب عليه.
وق���ال “صب���ور”، أن االتفاقي���ة تتيح لل���دول األعض���اء تبادل 
الخب���رات من أجل تعزي���ز معدالت اإلنت���اج والتصنيع، وخلق 
سوق مش���تركة لترويج الس���لع واملنتجات، الفتا إلى أن تجمع 
البريك���س يضم االقتصادات الناش���ئة الكبرى وهي: البرازيل، 
وروسيا، والهن�د، والص�ني، وجنوب إفريقيا، ويعم�ل البن�ك عل�ى 
دع�م التنمي�ة املستدامة وتعزي�ز التع�اون والتكام�ل اإلقليمي�ي�ن 
عب�ر االس���تثمار ف�ى مجال البنية التحتي�ة بش���كل أساس���ى، 
باإلض�افة إلى توسيع عمليات�ه لتش�م�ل قط�اعى الصحة والبنية 
التحتية االجتماعية، وكذلك مجال الرقمن�ة ال�ذى توس�ع بس�بب 
اآلث�ار االقتصادية الس���لبية الناتج�ة ع�ن جائح�ة  كورونا  على 

االقتصاد العاملى.
وأش���ار عضو مجلس الش���يوخ، إلى أن انضم���ام مصر لبنك 
تجمع البريكس يؤك���د على الجهود التى تبذلها الدولة املصرية 
من أجل الخروج من أزمتها االقتصادية وإيجاد حلول مستدامة 
للتحرر من أزمة ال���دوالر وتخفيض االحتياج إليه، موضحا أن 
مصر ستستفيد من التبادل التجارى مع 68 دولة دون الحاجة 
إلى الدوالر، وتوسيع األسواق املتاحة أمام الصادرات املصرية.
وأوضح “صبور”، أن الدولة املصرية تحاول الوصول إلى كافة 
الحلول املمكنة للخروج من أزمتها االقتصادية، من خالل تعزيز 
الش���راكة االقتصادية مع كبرى اقتصادي���ات العالم مثل أملانيا 
وفرنس���ا والصني، وفتح أس���واق جديدة للصادرات املصرية، 
مؤك���ًدا أن زيارة الرئيس السيس���ى األخيرة إل���ى الهند أيضا 
من ضمن الخط���وات الجادة لتعزيز الش���راكة االقتصادية مع 
االقتصاديات الكبرى، حيث تحتل الهند املرتبة الخامسة عاملًيا 

فى االقتصاد.
وتض���م  مجموع���ة دول بريك���س  كال م���ن  الصني وروس���يا 
والهند والبرازيل وجن���وب أفريقيا، وهى دول اقتصادية عظمى 
اس���تطاعت تدش���ني بنك التنمية الجديد NDB،  كما  أن دول 
تجمع بريكس الخمس تمتاز بقوة اقتصادية كبرى  ، ويس���اهم  
التجم���ع فى نمو االقتصاد العاملى بأكث���ر من 50 %، وإجمالى 
اقتصادها يمث���ل 23 % من االقتصاد العاملى، وعدد س���كانها 
يمثل 42 % من عدد س���كان العالم، ويبلغ إجمالى الناتج املحلى 
اإلجمالى لها 17 تريليون دوالر، وتعد  مصر   رابع دولة تنضم 
لعضوية البنك من خارج التجمع، ألن االقتصاد املصرى الثانى 

أفريقيا والثالث عربيا . 
  

 التجمع
 يضم  البرازيل  وروسيا 

والهند  والصين  وجنــوب إفريقيا  
.. و محفظة بنك التنمية الجديد 

شملت بداية من العام الماضي
  80 مشروعًا  بقيمة   30 مليار

 دوالر 

البنك الدولي يشارك فى إطالق »التقرير الدميوجرافى« لتعزيز التنمية البشرية بالقاهرة 



03

يقدمها:  أسامة المنياوى شركات

08

 

 

أ ش أ
وقع���ت ش���ركة مصر للطي���ران للصيانة واألعم���ال الفنية، عقد ش���راكة مع 
ش���ركة بترا األردنية للطيران في مجال إص���اح وتعمير املحركات من طراز 
»»CFM56-3، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا لصيانة وعمرة 
الطائرات في نس���خته الحادي���ة والثاثني الذي انعق���د بالقاهرة تحت رعاية 
وزارة الطيران املدني، وتس���تضيفه الشركة القابضة ملصر للطيران ممثلة في 

شركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية.. وفي هذا السياق، قال يحيى 
زكري���ا، رئيس مجلس إدارة الش���ركة القابضة ملصر للطيران، إن توقيع عقد 
ش���راكة مصر للطيران مع بترا للطيران جاء في إطار حرص الشركة الوطنية 
نحو تعظيم العائد االقتصادي وتنوع مصادر الدخل والذي يتماشى مع رؤية 
وزارة الطيران املدني نحو جذب املزيد من االس���تثمارات وتوس���يع النش���اط 

التجاري لشركة مصر للطيران وتقديم قيمة مضافة للسوق املصري.

»مصر للطيران للصيانة 
واألعمال الفنية« توقع عقد 

شراكة مع بترا األردنية

 

»المصري للتأمين«: تأمين 
مخاطر السمعة يشكل 
تحديًا خطيرًا للشركات

أج���رى محم���ود عصمت، وزي���ر قطاع األعم���ال العام، 
اليوم الس���بت، زيارة مفاجئة إلى شركة النصر لصناعة 
املطروقات التابعة للش���ركة القابضة للصناعات املعدنية؛ 
ملتابعة سير العمل داخل الشركة، ومدى االلتزام بمعايير 
الج���ودة والحماية والس���امة املهني���ة، وبرامج الصيانة 
املختلفة ومدى توافر قطع الغيار الازمة ملعدات التشغيل، 
ووس���ائل التسويق وطرق البيع، وااللتزام بتوقيتات عقود 
اإلنتاج، وتوفير مدخات الصناعة الازمة لعمل الشركة 

خال فترة زمنية لتأمني استمرار اإلنتاج.
وتفق���د عصمت، عناب���ر اإلنت���اج املختلف���ة ومنها عنبر 
الطرق الثقيل والط���رق الخفيف والطرق الحر، باإلضافة 
إلى عنابر املعامات الحرارية واالس���طمبات والتشطيب 
وصناعة الساس���ل والليزر وقطع الغيار واملخزون، كما 
راجع عمليات اس���تام مش���روع إحال الغاز الطبيعي 
بديااً عن السوالر، ووجه بضرورة إغاق اللوحات بشكل 
محكم ووجود ترقيم ثابت لألجزاء ومراجعة مدى قدرتها 

على تحمل العمل في األماكن الخطرة.
اس���تمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل 
املتواجدي���ن حول خطة عمل الش���ركة والجهات املتعاقدة 
معه���ا وأهمية تلك الصناعة في تش���كيل الصلب بالطرق 

الحر؛ لتوفير مس���تلزمات الس���كة الحدي���د وأجزاء من 
الس���يارات والل���واري والجرارات، باإلضاف���ة إلى قطع 
الغي���ار الازم���ة ملصانع األس���منت والس���كر وأعمال 

استصاح األراضي.
جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة املطروقات هي 
الرائدة في الش���رق األوسط وأحد الركائز األساسية 
في قط���اع صناع���ات الصل���ب ومن أكب���ر مصانع 
املطروقات في مصر والش���رق األوسط وأنشأت عام 
1960، كصناع���ة تحويلية وس���يطة إلنتاج املطروقات 

والصناعات الحديدية.

نفت وزارة النقل ما تم تردد 
بخصوص وجود مفاوضات 

متقدمة بني شركة موانئ 
أبوظبي اإلماراتية والحكومة 

املصرية؛ للتوصل التفاق تقوم 
خالله الشركة بتطوير وإدارة 
ميناء السويس )بورتوفيق( 

على البحر األحمر وفق حق عقد 
انتفاع، مؤكدة أن هذا الخبر عار 

تماًما من الصحة وال أساس له.
وقالت الوزارة، إن الحكومة 

املصرية، ممثلة في وزارة النقل، 
تقوم حاليا بتطوير كل املوانئ 

املصرية، ومنها ميناء السويس 
)بورتوفيق(، تنفيًذا لتوجيهات 

القيادة السياسية بتطوير 
كافة املوانئ املصرية، لتعظيم 

االستفادة منها في زيادة 
الدخل القومي، ولجعل مصر 

مركًزا عاملًيا من مراكز التجارة 
واللوجستيات.

وأضافت أن كل املفاوضات 
والتعاقدات التي تقوم بها 

وزارة النقل تتم وفقًا لإلجراءات 
القانونية، ويتم اإلعالن عنها 
بكل شفافية ووضوح للرأي 

العام.

اعتبر االتحاد املصري للتامني، 
أن تأمني مخاطر السمعة يشكل 
تحديا خطيرا للشركات، مشيرا 

إلى أن خصوصية مخاطر 
السمعة تكمن في أنها مخاطر 

ثانوية وسلوكية ونسبية 
ونوعية، مما يجعل من الصعب 
تحديد جميع املخاطر وإدراجها 

في الوثيقة، باإلضافة إلى 
صعوبة تحديد وتقييم الخسائر 

املحتملة، وخاصة الخسائر 
املالية.

وقال االتحاد، في نشرته 
األسبوعية، التي تحمل عنوان 
»التأمني من مخاطر السمعة«، 

إنه نظًرا للزيادة في عدد وحجم 
التهديدات التي تتعرض لها 
السمعة في العصر الرقمي 

الحال، يتوقع املتخصصون 
في مجال إدارة املخاطر وسوق 

التأمني التطور الديناميكي 
لقطاع خدمات تأمني السمعة، 
مبيًنا أن مشكلة التأمني على 

مخاطر السمعة تعد مجااًل 
بحثًيا جديًدا، وهو تحد مهني 

جديد.
واستعرض االتحاد، موضوع 
التأمني من مخاطر السمعة، 
مشيرا إلى أن قيمة السمعة 

الجيدة ألي مؤسسة وفي نفس 
الوقت هشاشة هذه القيمة 

وتعرضها ملخاطر عديدة قد 
تودي بها في وقت قصير 
وأهمية التأمني في توفير 

الحماية من مخاطر السمعة.

وزير قطاع األعمال يجري زيارة مفاجئة لشركة
 النصر لصناعة املطروقات

»إيجاس«: 1.5 مليار دوالر 
استثمارات فى مجاالت اإلنتاج.. 
وإضافة 14 بئرًا تنموية جديدة

النقل تنفي وجود مفاوضات 
بين الحكومة وموانئ أبوظبي 

لتطوير ميناء السويس

ترأس طارق املال، وزير 
البترول والثروة املعدنية 

أعمال الجمعية العامة العتماد 
املوازنة التخطيطية للشركة 

املصرية القابضة للغازات 
الطبيعية »إيجاس« للعام املالى 
2024/2023 عبر تقنية الفيديو 

كونفرانس، وأكد خاللها على 
أهمية الخطوة التي اتخذتها 

الشركة في زيادة رأسمالها بما 
يتناسب وما حققه قطاع الغاز 
من نتائج نفخر بها سواء في 

مجال اإلنتاج أو توصيل الغاز 
الطبيعى للمنازل والعمالء 

الصناعيني والتجاريني 
والتوسع في مشروع تحويل 

السيارات للعمل بالغاز 
الطبيعى كوقود والتصدير .

ووجه الوزير بأهمية االلتزام 
بالتوقيتات واإلسراع بتنفيذ 

أهداف املوازنة املوضوعة لعام 
2024/2023 وخاصة أنها 

أوضحت أن هناك 5ر1 مليار 
دوالردوالر استثمارات في 

مجاالت اإلنتاج وتنمية حقول 
الغاز سيضخها شركاء مصر 

من الشركات العاملية التي تنظر 
لوطننا وصناعتنا الحيوية 

كمناخ جاذب لالستثمار مما 
يدعم التوسع في عمليات 

البحث واالستكشاف والتنمية 
واإلنتاج ويدعم استمرار تحقيق 

عوائد الغاز التي تساهم في 
دعم االقتصاد الوطنى.

أك���د طارق املا، وزير البترول والث���روة املعدنية، اهتمام 
الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدالت األداء فى حقل 
ُظهر بالبحر املتوسط الذى ُيشكل أهمية كبيرة ملصر على 
مستوى إنتاج الغاز الطبيعى ويعد نموذجااً يحتذى به فى 
مش���روعات اإلنتاج، وذلك خال انعق���اد الجمعية العامة 
لش���ركتى بتروش���روق وبترول باعي���م »بتروبل«، عبر 
الفيدي���و كونفرانس العتماد موازنت���ى العام املالى املقبل 
2023/ 2024 واملوازنت���ني املعدلتني للعام املالى الحالى 

.2023/ 2022
وأضاف امل���ا، أن ما تحقق فى حق���ل ظهر من معدالت 
غير مس���بوقة لإلنجاز عامليااً منذ وضعه على اإلنتاج فى 
وقت قياسى بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خال السنوات 
األخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار 
كافة الفرص فى منطقة امتياز الحقل، مش���يدااً بالتنسيق 
الجارى بني قطاع البترول والشركاء األجانب فى الحقل 
ا إلى أن الحقل أصبح  بقيادة شركة إينى اإليطالية، مشيراً
على قمة املس���اهمني فى التنمية املجتمعية فى بورسعيد 
وإقامة مشروعات يس���تفيد منها أهالى املحافظة خاصة 
فى مجالى الصحة والتعلي���م، وهو نموذج نعمل على أن 

نحذو حذوه فى باقى املشروعات.
وأضاف خ���ال أعم���ال الجمعيتني أن األولوي���ة لزيادة 
اإلنت���اج بالتوازى م���ع خفض التكالي���ف وتعظيم املوارد 
ورفع كفاءة اس���تخدام الطاق���ة وتقليل الفاق���د، موجهااً 
باالس���تمرار فى وضع الحلول الازمة لزيادة اإلنتاج فى 
ظل التحديات العاملية الراهنة التى تستدعى العمل بوتيرة 
س���ريعة وغير تقليدية لزيادة م���وارد الطاقة التى يتطلبها 

نمو االقتصاد املصرى.
كما ش���دد عل���ى أهمية االس���تمرار فى تطبي���ق معايير 
السامة والصحة املهنية بأعلى درجات االنضباط لتوفير 
بيئة عم���ل آمنة والحفاظ على الس���امة، مؤكدا ضرورة 
مواصلة تحقيق املؤش���رات اإليجابية فى مجال السامة 

مثلما حدث فى الفترة األخيرة.
وعرض خالد موافى، رئيس شركة بتروبل، خال اجتماع 
الجمعية العامة لشركة بتروشروق القائمة بالعمليات فى 
حقل غاز ظهر بالبحر املتوسط تحت مظلة بتروبل، مامح 
موازنة العام املالى املقبل، موضحااً أنها تشمل تنفيذ خطة 
طموح لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خال التوسع فى 
حف���ر آبار جديدة وإصاح وإع���ادة إكمال بعض اآلبار، 
الفت���ااً إلى أنه س���يجرى تنفي���ذ مش���روعات لرفع كفاءة 
التس���هيات فى محطة اإلنتاج البرية تتضمن مشروعى 
تحس���ني كفاءة التش���غيل ومعالج���ة املي���اه املصاحبة، 
باإلضاف���ة إلى املش���روعات طويل���ة املدى لاس���تفادة 
القصوى من األصول وتكاملها متمثلة فى إنش���اء محطة 
الضواغ���ط بمحطة معالجة ظهر وربطها بضواغط محطة 
الجميل، باإلضافة إلى ما سيتم تنفيذه من أنشطة للبحث 
ا  أن قيمة االستثمارات الجديدة  واالستكشاف، وموضحاً

باملوازنة نحو 1.2 مليار دوالر.
كما استعرض املوازنة املُعدلة للعام املالى الحالى 2022 
/2023 ملواصلة تكثيف العمل فى تنمية املنطقة الجنوبية 
من الحق���ل، وقد جرى بنجاح حفر وإكمال البئر »ظهر-

18« ووضعه على خريطة اإلنتاج فى ديسمبر 2022.

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصاح األراضي، 
مع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة لاستثمار واملناطق 

الحرة، آفاق االستثمار في مجال الزراعة.
وأكد القصير، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بتهيئة مناخ االس���تثمار وإزالة العقبات أمام املستثمرين، 
ا عدد م���ن امللفات املهمة في املجال االس���تثمار  موضحاً
الزراعي س���واء ف���ي اس���تصاح األراض���ي واملزارع 
الس���مكية، ومراكز تجميع األلب���ان،  والتصنيع الزراعي 
والزيوت واالنت���اج الحيواني والداجني، والنباتات الطبية 
والعطرية واملخلفات الزراعية وغيرها من املجاالت، والفتاًا 

إلى أن هناك العديد من الفرص لتحفيز املستثمرين.
وأوضح أن مجال  االس���تثمار الزراعي مس���تقبله واعد 
وقطاع مستقر عاملياًا، خاصة في ظل جهود الدول لتحقيق 
األمن الغذائي ملواطنيها، حيث تعتبر الزراعة هي املصدر 

الرئيسي للغذاء.
وأش���ار إل���ى أن ال���وزارة طرح���ت عل���ى خريطة مصر 
ا في 9 محافظات  االستثمارية بهيئة االستثمار  13 موقعاً

ملشروعات الثروة الداجنة وغيرها من فرص االستثمار.
 ومن ناحيته اس���تعرض رئيس الهيئة العامة لاستثمار، 

الجه���ود التي اتخذته���ا الدولة لتهيئة مناخ االس���تثمار 
والحواف���ز التى تمنحها للمس���تثمرين وكذلك تس���هيل 
اإلج���راءات، مرحبا بالتع���اون م���ع وزارة الزراعة نظرا 
ألهمي���ة هذا القط���اع الهام والذي يلق���ى اهتمام القيادة 

السياسية.
وأكد أن الهيئة تسعى دائما إلى تحسني بيئة العمل وحل 
مش���اكل املس���تثمرين والترويج للفرص االستثمارية في 

جميع املجاالت

»البترول«: 2 مليار دوالر إجمالي استثمارات شركتي »بتروشروق« 
و»بتروبل« خالل العام املالي اجلاري

الزراعة تبحث مع هيئة االستثمار الفرص املتاحة يف 
األنشطة الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبول���ي، رئيس مجلس الوزراء، 
���ا ملتابعة موقف مش���روع مجمع العلمني للتكرير  اجتماعاً
والبتروكيماويات املقرر تنفي���ذه بمدينة العلمني الجديدة 
باس���تثمار أجنبي مباش���ر، وذلك بحضور الدكتور حمد 
آل علي، الرئيس التنفيذي لش���ركة »رويال استراتيجيك 
بارتنرز«، وجيمس لويس، مؤس���س ومدير عام ش���ركة 
»ش���ارد كابيتال«، واملهندس أس���امة بش���اي، الرئيس 
التنفيذي لشركة أوراسكوم، وعدد من مسئولي املشروع.
واس���تهل رئيس ال���وزراء االجتم���اع بالترحي���ب بوفد 
التحالف الذي س���ينفذ مش���روع مجمع العلمني للتكرير 
ا دعم���ه الكام���ل للمش���روع  والبتروكيماوي���ات، مؤك���داً
الذي سينفذ باس���تثمار أجنبي مباش���ر، قائا: »أكدت 
لوزير البترول أن يكون هذا املش���روع على قمة أولويات 

املشروعات التي سيتم تنفيذها خال املرحلة املقبلة«.
وخال االجتماع، أكد مسئولو التحالف املنفذ للمشروع 
إن قيم���ة اس���تثمارات املش���روع تبلغ نح���و 7 مليارات 
دوالر، وه���و اس���تثمار أجنب���ي مباش���ر بالكامل، حيث 

يهدف املش���روع إلى اس���تغال وتعظيم القيمة املضافة 
من الزي���ت الخام املنتج بحقول الصحراء الغربية إلنتاج 
حزمة م���ن املنتجات البتروكيماوية املتخصصة، مؤكدين 
أن املش���روع س���يجعل من املنطقة محوراًا إقليمياًا مهماًا 

لصناعة البتروكيماويات.

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع مجمع العلمني 
للتكرير والبتروكيماويات

رسائل خطيرة وشديدة األهمية وجهها الرئيس عبد الفتاح 
السيس����ى،   خال افتتاحه ي����وم الخميس املاضي  املرحلة 
الثانية من مدينة الصناعات الغذائية “سايلو فودز” بمدينة 
الس����ادات ف����ى املنوفية،  وتنوعت تلك الرس����ائل بني ما هو 
موجه للمصريني ، وما هو موجه لألشقاء في البلدان العربية 
، وفي املقدمة من هذه الرس����ائل التأكيد علي أن   سياس����ة 

مصر تتسم بالتوازن تجاه الجميع داخليا وخارجيا.
وتقع “س����ايلوفودز” فى مدينة الس����ادات بإجمالى مساحة 
تبلغ 346 ألف متر مربع تقريبا، تش����مل عددا من املصانع 
على أحدث طراز يس����تخدم فيها أحدث التقنيات واملنشآت 
الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين 
والت����ى يتم إدارتها بمنظومات عاملي����ة هى األكثر تطورا من 
كبار املوردين الدوليني، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، 
ومجم����ع طباعة ش����اما لتغليف املنتج����ات الصديقة للبيئة 
لضمان تلبية متطلبات كل مس����تهلك ملنتجات صحية وعالية 

الجودة وآمنة. 
وف����ي كلمته ، ش����دد الرئي����س عبدالفتاح السيس����ي، على 
االس����تعداد الكامل لجه����از الخدمة الوطنية للش����راكة مع 
القط����اع الخ����اص، مؤك����دا أن الدولة لديها اس����تعداد تام 
للشراكة أيضا مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات 
القط����اع العام، معلقا: “ االمر ده متاح علش����ان يصل لكل 
الناس واللى عنده استعداد يخش في شراكة مع الدولة«.

وأضاف الرئيس: “منزلني شركتني لألطروحات ومستعدين 
ننزل كل الش����ركات«...”ملا اتكلمنا عن الوجبات املدرسية 

كان العدد املستهدف معني وملا اشتغلنا زدنا 2 مليون”.
 وع����ن منظومة التغذية املدرس����ية، قال الرئيس السيس����ي، 
“إن منظومة التغذية املدرس����ية مس����تقرة ومؤمنة.. ومفيش 
مش����كلة في الكام الل����ى كان قبل ك����ده.. .. بنحاول تكون 
عناصر التغذية مناس����بة لسن الطلبة وعاوزين نحسن مش 

باكو بسكوت بس«.
 وتابع الرئيس السيس����ي: “إذا كن����ا عاوزين نحقق توازن 
في أسعار املنتجات الغذائية لكل املواطنني محتاجني يكون 
عندنا عدد أكبر من الكمية املطروحة.. واملنتجات بتبقا طبقا 
ملواصفات ومعايير الصحة العاملية وهيئة سامة الغذاء.. و 
ال يمكن إقرار أى ش����ركة والتعاقد معها إال إذا تم إقرارها 

من هيئة سامة الغذاء«.
 ووجه الرئيس السيس����ي، رس����الة طمأنة املصريني، حول 
اس����تقرار املخزون االس����تراتيجي للس����لع مدة 6 أش����هر، 
رغ����م األعباء املالية الكبيرة ، وق����ال الرئيس: “مش عاوزين 
نتكلم فى موضوع األكل كتير فى التليفزيون.. ميصحش.. 
الحاجة موجودة واحنا شفافني جدا معاكم وصادقني جدا 
وبنقولكم كل حاجة.. موسم القمح والرز والبنجر والقصب 
ده معناه حتى لو انت ش����ايف 4.5 شهور للقمح ده معناه 
أن اإلنتاج القادم ده بيس����لم ده ومحافظني على 6 شهور.. 
رغ����م ان ده بيكلفنا أعباء مالي����ة.. ومعناه حجز فلوس ملدة 
6 ش����هور.. يعني بش����ترى وأحطهم في املخازن.. ده اللى 
احن����ا بنعمله وتكلفة كبيرة جدا في ظ����ل اللى بيحصل في 
العالم كله.. لكن ال باس مستمرين على موقفنا رغم الظروف 

االقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا« .
ولفت  الرئيس إلي  أن  مصر تستورد 2.5 مليون طن زيت 
طع����ام، وهذا الرقم يمثل نس����بة 90 % من حجم احتياجات 
الدول����ة، مضيفا:  بنس����تورد 2.5 مليون طن زيت وده اكتر 
من 90 % من احتياجاتنا وشغالني في خطة لزراعة 52 ألف 
فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان فول صويا 
لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا.. وعلشان الفاح 

املصري يستفيد بدل ما بنشتريه من بره« 
. وأضاف الرئيس السيسي:”متنسوش أن البلد خال 40 
سنة زادت بنسبة كبيرة جدا.. وكمان الدولة مقدرتش تعمل 
خط����ط وتنفذها تجابه بها هذا النم����و الكبير  ، فيما طمأن 
الرئيس السيس����ي، جميع املصريني، بتوافر السلع، قائا: 
“أطمئن الجميع بأن الس����لع موجودة ومفيش فيها مشكلة، 
واألزم����ة اللى م����رت علينا خال 4 ش����هور إن ش����اء اهلل 
متجيش تاني، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه  “.
وأضاف الرئيس السيس����ي: “بس الدكتور علي مصيلحي 

مش قادر يس����يطر على األسواق وده كام مهم يا دكتور 
عل����ي، والبرملان كلموك في املوضوع ده، وده كام 

مهم صحيح بس عاوز أقولكم النهاردة بيتكلم 
تبع����ه هو 30 ألف منفذ غير منافذ القوات 

املس����لحة ووزارة الداخلية يخش في 
40 ألف منفذ ده علش����ان يحاول 

األزمة  م����ن حج����م  يخف����ف 
الكبي����رة اللى بنتكلم فيها 

على مستوى العالم.
“لو  الرئيس:  واص����ل 
كدول����ة  تصورت����وا 
او  التموي����ن  س����واء 
تق����در تقوم  الداخلي����ة 

بدور وتس����يطر على ده ، 
ده صعب لكن احنا كمواطنني 

لو لقيت املحل ده غالي متشتريش 
من����ه ونبقا ادناهم الدرس طاملا بتغلي 

في اس����عارك اكتر من غيرك باش منها 
خالص مع جهد الرقاب����ة في التموين ووزارة 

الداخلية.
ومازح الرئيس وزارة الداخلية قائا: “مش مستريح كل 

يوم وزارة الداخلية تكش����ف عن الضبطيات، ومطلع  شكلنا 
وحش قوي كل يوم في النش����رة يقولك مسكنا معرفش كام 

واحد، ما تمسكهم وخاص “.
مصر و األشقاء

وفيما يتعلق بعاقة مص����ر بمحيطها العربي ، أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيس����ي، أن سياس����ة مصر تتس����م باالعتدال 
والت����وازن واالنضباط  الش����ديد تج����اه الجميع في الداخل 
والخ����ارج، مضيفا: “ع����اوز أقول بتابع مواق����ع التواصل 
وبشوف إنه س����اعات حماس زيادة أو حتى أقول تجاوزات 
في ال����كام مش بتكلم ع����ن موضوعات محلي����ة بتكلم عن 
موضوعات خاصة بعاقتنا مع أش����قائنا وده أمر ننتبه إليه 

كويس« .
وأضاف الرئيس السيسي: “ارجو اننا نخلي بالنا بتعكس 
مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعاقات مع األش����قاء و بالتالي 
ملا يبقا فيه موضوع يتم تداوله بدون أس����اس وملوش خلفية 
بنعق����د ونتكل����م أمور ق����د ال يكون لها أس����اس من الصحة 
طي����ب ليه؟.. هنمش����ى وراء بع����ض املواق����ع املغرضة اللى 
ع����اوزة تعمل فتنة بينا وبني األش����قاء.. أق����ل حاجة نعملها 
نس����كت إن مكوناش نقول كام طيب نسكت.. حتى وسائل 
إعامن����ا اللى احنا مش نبتدخل فيها.. احنا مش بنكتب اال 
دايما لصالح تحس����ني ودعم العاقات مش العكس عاقتنا 
طيب����ة بالجميع وده منهج ماش����ني بيه م����ش النهاردة ومنذ 
توليت املس����ئولية ده مسار بننتهجه كدولة حتى فى األزمات 

والخافات الكبيرة«.
تاب����ع الرئيس السيس����ي: “احنا دايم����ا مفيش تصريحات 
سلبية ومنضبطة جدا وميصحش نسئ ألشقائنا ومننساش 
وقف����ة اش����قاءنا معانا.. ل����و فيه ازم����ة انا أطول لس����اني 

وأقول كام مش مظبوط ده كام ال يليق ابدا ..فني ال تنسوا 
الفضل بينكم.. ملا نعمل كده كمواقع تواصل وبعض املقاالت 
اللى اشوفها مع أش����قائنا في اململكة العربية السعودية أو 
أى دولة أخرى.. ال ال احنا حريصني وده توجه دولة وأرجو 
كمواطنني ننتبه إن احنا ال ننس����اق وراء مواقع تريد الفتنة 
بينن����ا وعاقتنا طيبة بالجميع  وحتي فى أصعب الظروف.. 
ومش عاوز أقول أس����ماء دول ألن األم����ور كلها تجاوزناها 
وكنت عارف كده ولو كان فيه خاف مع دولة ش����قيقة خال 
السنني اللى فاتت، كنت عارف إننا هنتجاوزها، حتى األزمة 
مع إثيوبيا في س����د النهضة بتاحظوا إننا مابنقولش كلمة 

واحدة تسيئ.
أكم����ل الرئيس: “مكوناش نقول حاج����ة جيدة منقولش ولو 
م����ش هنبنى منهدش أرجو ناخد بالنا ق����وى وارجو مواقع 
التواصل وس����اعات باقي بعض الزماء في اإلعام لو فيه 
خط وتصريح هنقوله كدولة بش����كل رسمي ولو مقولناش ده 
يبقا األمور ماش����ية طيبة..طيب يبقا نبني ونسئ وال نحسن 

ونخلي بالنا يعني”.
و قال الرئيس السيس����ى: “إننا حريصون كتوجه دولة على 
االحتف����اظ بعاقات طيبة مع الجمي����ع”، داعيا إلى االبتعاد 
: هل سنسير وراء  عما يس����يء إلى تلك العاقات، متسائااً
بعض املواق����ع املغرضة التي ترغب في إح����داث فتنة بيننا 
وبني األش����قاء؟، الفتا إلى “أن أقل شيء يجب أن نفعله هو 
الصمت “، مش����يرا إلى أن هذا األمر ينطبق على وس����ائل 

إعامنا التي ال نتدخل في شئونها .
وأكمل الرئيس السيسى حديثه بقوله إن “كل ما ُيكتب يجب 
أن يس����تهدف تحس����ني ودعم العاقات بني مصر واألشقاء 
وليس العكس”، مضيفا “إن عاقة مصر طيبة مع الجميع ، 
وهذا منهج نتبناه منذ أن توليت املسئولية وليس فقط اآلن”، 
الفت����ا إلى أن ذلك املس����ار نتبناه حتى ف����ي أوقات األزمات 
والخافات، فلم تكن هناك أية تصريحات س����لبية بل تكون 

منضبطة للغاية.
 قواعد املنافسة العادلة

 خ���ال حدي���ث وجه  الرئيس السيس���ى  س���ؤال  إلى 
الل���واء أركان ح���رب ولي���د حس���ني أبو املج���د، مدير 
جهاز مش���روعات الخدمة الوطنية، عم���ا إذا كان جهاز 
مش���روعات الخدمة الوطنية يقوم بدفع مقابل الخدمات 
وكذلك الضرائب أم ال؟   ورد مدير مش���روعات الخدمة 
الوطنية،   على استفس���ار الرئيس بقوله إن كل شركات 
الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز املركزي للمحاسبات 
واألجه���زة الرقابية داخل القوات املس���لحة، عارضااً 
ألول مرة على الهواء مباشرة وامام كل املصريني 
وم���ن تاب���ع االحتفالية األرقام املس���ددة من 
الجهاز ملؤسس���ات الدولة عن الخدمات 

التي يتلقاها.
وقال إن الجهاز س���دد عن العام 
املالي 2022، 14 مليار جنيه 
منه���ا 6 ملي���ارات جني���ه 
للكهرباء و3 مليارات جنيه 
جنيه  مليار  و4.5  للغاز، 
ضرائ���ب والباقي للمياه 
األخ���رى،  والخدم���ات 
كما أن الجه���از قام بدفع 
230 ملي���ون جني���ه للتأم���ني 
على العمال���ة املدنية املوجودة في 
الجهاز، مؤك���دااً أن الهدف من تنفيذ 
جهاز املش���روعات الوطنية املساهمة في 
تأمني جزء من احتياجات السوق املحلي، بما 
يخف���ف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة، لذلك فإن 
جهاز املشروعات يتحمل تكلفة الكهرباء واملياه وكافة 

الخدمات التي يحصل عليها من الدولة.
وق���ال الرئيس تعقيبا علي  ع���رض كل هذه األرقام، إن 
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد املنافسة 
العادلة، مش���يرا إلى أن الحكومة مس���تعدة لطرح املزيد 
من الش���ركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع 
الخاص الذي يمكن أن يس���هم بش���كل إيجابي في ذلك 
اإلطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات 

في توفير اإلنتاج.
 حدي���ث الرئيس عن توافر  املخزون االس���تراتيجي من 
الس���لع األساس���ية رغم الظ���روف االقتصادية الصعبة 
والتكلف���ة العالي���ة التي يتطلبه���ا توفير ه���ذا املخزون،  
تضمن التأكيد علي  أن الدولة تعمل على زيادة مس���احة 
األراض���ي املنزوعة بالفول الصويا بنحو 250 ألف فدان 
لزيادة إنتاج الزيوت والحد من االستيراد، حيث نستورد 
حاليا نحو 90 % من االحتياجات من زيوت الطعام، كما 
س���يتم خال العام املقبل زراع���ة 500 ألف فدان لزيادة 
حجم إنتاج الزيت من فول الصويا املحلي، ولكي يستفيد 

الفاح املصري بدال من الشراء من الخارج.
 و دعا الرئيس السيس����ي إلى زيادة الس����عة التخزينية في 
الصوامع ألكثر من 6 مايني طن للقمح واألرز والذرة، وحث 
القطاع الخاص على املس����اهمة في زيادة السعة التخزينية 
لتكون مصر منصة لوجيس����تية للتخزي����ن بما يخدم مصر 
واملنطقة، مش����يرا إلى أنه يتم تشجيع املستثمرين على عمل 
مناطق لوجيستية في املوانئ الرئيسية أو الهيئة االقتصادية 
لقناة الس����ويس والدولة مستعدة لذلك، موضحا أن الهدف 
م����ن ذل����ك أن تس����تفيد مصر بموقعه����ا ألن تك����ون منطقة 

لوجيستية للمنطقة كلها والعالم لو أمكن .

منظومة “التموين “ 
وقال الدكت����ور على مصيحل����ي، وزير التموي����ن والتجارة 
الداخلي����ة  إن مفهوم األمن الغذائي ركي����زة لألمن القومي 
واألم����ن والس����لم العامليني، فى ظ����ل ما ش����هده العالم من 
ا:  جائح����ة كورونا والح����رب الروس����ية األوكراني����ة، متابعاً
“ه����ذه التحديات أدت إلى ظاهرة التضخم الذي يعاني منه 
العال����م فى ظل ارتفاع الطاقة.. البت����رول يونيو 2021 كان 
60 دوالر.. وف����ى هذه األزم����ة تخطي 120 دوالر.. وارتفاع 
أس����عار القمح إل����ى أكثر من 500 دوالر بع����د أن كان قبل 

الحرب الروسية 300 دوالر«. 
 وأض����اف: “رؤي����ة القي����ادة السياس����ية وتوجي����ه الرئيس 
السيس����ي قب����ل ه����ذه األزمات ج����اء بوضع اس����تراتيجية 
لتوفير الس����لع األساس����ية داخ����ل الدولة، وف����ق 3 محاور 
لتدبي����ر التمويل الازم لذلك، وت����م اعتماد 1.8 مليار جنيه 
لرفع الرصيد االس����تراتيجي فى مص����ر، وضبط وحوكمة 
منظومة التوزيع مثل مش����روع الصوامع، زيادة الس����عات 
التخزيني����ة 1.4 مليون طن إل����ى 3.4 مليون طن، واعتماد 
املرحل����ة الثانية، إضافة 600 ألف طن وصوال إلى 4 مايني 
طن سعات تخزينية، وإضافة س����عات تخزينية ملستودعات 

الزيت، ووجود احتياطي استراتيجي من الزيوت. 
 وح����ول تطوي����ر منظوم����ة التج����ارة الداخلية، وق����ال وزير 
التموي����ن: “يوجد 15 مش����روع ف����ى 10 محافظات إليجاد 
مناط����ق لوجيس����تية، وتم تطوي����ر 4 مخازن اس����تراتيجية 
جديدة، فى الشرقية والس����ويس واألقصر والفيوم، لضبط 
منظومة التخزين االستراتيجي، ومنظومة املنافذ التوزيعة تم 
إضافة 7340 منفذ جديد لشركات الجملة، بعد كان 1300 
منفذ فقط، حيث أنه أحد الركائز األساس����ية لتحقيق األمن 

الغذائي، وتوفر وإتاحة السلع. 
 وتاب���ع وزير التموي���ن: “لدينا من رصي���د القمح 4.5 
ش���هر.. واملوس���م الجديد للحصاد ولدينا مستوي أمن 
وقررنا رفع س���عر األردب إلى 1250 جنيه، ولو فيه أي 
تغيرات ننظر فيها للحصول على أكبر نسبة من األقماح 
املحلية.. والس���كر 3.5 ش���هر.. وزيادة نس���بة االكتفاء 
الذاتي وانخفاض االس���تيراد.. والدولة لديها 91 % من 
احتياجات الدول���ة املصرية من الس���كر.. وخال العام 
املاضي تم اس���تيراد 200 ألف طن خام حتى نس���تكمل 
االحتياجات فى بطاقة التموين.. وفى 2017 اس���توردنا 
مليون طن.. وبالتالي نتحرك إلى تحقيق االكتفاء الذاتي 
بعد االنتهاء من مصنع القناة، وحققنا طفرة فى السكر، 
ويمك���ن أن نصدر فيما بع���د.. واألرز التمويني لدينا 3 
شهور وجاري عمل التعاقدات الازمة حتى توفير األرز، 
وس���لعة الزيت لدينا بها اكتفاء 4.9 شهر، ونقلل ونزيد 
من اإلنتاج املحل���ي فى ذلك، وجار طرح لهذا املوضوع. 
وعن اللحوم الحية فهي كافية ل� 6 أش���هر، ولدينا رصيد 

أمن من السلع االستراتيجية.
رقابة غذائية 

وتح���دث الدكتور طارق الهوبي، رئي���س الهيئة املصرية 
لس���امة الغذاء عن  إنش���اء الهيئة فى عام 2016 وفق 
توجيهات الرئيس السيس���ي، لتطبيق أفضل املمارسات 
التنظيمية، قائ���ا: “تقوم الهيئة بإطاق االس���تراتيجية 
األول���ي م���ن 2023 – 2026، لتعزيز الرقاب���ة الغذائية 
ودعم التحول الرقمي وتعزي���ز منظومة معامل التحاليل 
من خ���ال الرب���ط اإللكتروني.  وأض���اف: “أصبح من 
الواجب ش���راكة فعالة مع قطاع الصناع���ات الغذائية، 
والتواصل املتكامل مع س���ايلو فودز، وتقديم املش���ورة 
والدع���م الفني من خال زيارات معلنة وغير معلنة، ويتم 
تطبيق أعلي معايير السامة، فى كافة املنتجات وتحقيق 
اش���تراطات الهيئة املطلوبة”. وتاب���ع: “نعمل حالياًا على 
تسجيل واعتماد املرحلة الثانية منتجات األلبان والحاوة 
والطحينة والبس���كويت وغيرها، وتتعاون الهيئة من أجل 
منظوم���ة تغذية متكاملة املواصفات الفنية لعدد 57 موقع 

بناء مخصصة إلنشاء مخازن استراتيجية للتغذية”.
مراحل 

وأوضح اللواء تيمور موس���ى أب���و املجد، رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة س���ايلو فودز   أن مصانع املرحلة األولي 
ته���دف إلى دع���م املنظوم���ة الداخلي���ة وتوفير الس���لع 
للس���وق املحلي، إضافة إلى دعم الص���ادرات، وتطوير 
نظام التغذية املدرس���ية، وإعداد وجبة مدرسية متكاملة 
ا: “تم توزيع الوجبات املدرس���ية على  مدعوم���ة، موضحاً
13.5 ملي���ون طال���ب يومياً���ا للتربية والتعلي���م واألزهر 
الشريف، بإجمالي 600 مليون وجبة، ما ُيعد أعلي معدل 
توزي���ع على مس���توي العالم، وهو ما منح الش���ركة رقم 
قياس���ي عاملي، لتحصل بموجبه على ش���هادة “جينيس 

العاملية” لتوزيع أكبر معدل وجبات مدرسية”.
 وتاب���ع: “املرحلة الثانية تض���م مصنع لأللبان بإجمالي 
200 ألف طن س���نوياًا، ومصنع الح���اوة 5 خطوط 16 
ألف طن س���نوياًا، ومصنع البس���كويت 2 خط 7800 طن 
س���نوياًا، ومصنع الكرتون 16 ألف ط���ن، ومحطة إعادة 
تطوي���ر املذيب���ات بطاقة 1200 طن س���نوياًا، بما يجعلها 
تنت���ج أصناف عالية الجودة تضاه���ي املنتجات العاملية 
لتقليل االس���تيراد، واملعمل املركزي، والذي تم اعتماده 

من املجلس الوطني لاعتماد”.

     الرئيس لألشقاء العرب : سياسة مصر متوازنة مع الجميع داخليا 
وخارجيا ونقدر عالقتنا مع األشقاء وال ننسى وقوفهم بجانبنا

 وللمستثمرين :  شركات الجيش والخدمة الوطنية ملتزمة بقواعد 
المنافسة العادلة وتسدد مقابل الخدمات التي تحصل عليها

  

 أخطر رسائل الرئيس السيسي خالل افتتاح  المرحلة الثانية من مصنع “سايلو فوودز”

الرئيس يطمئن املصريني: كل السلع متوافرة
واملخزون االستراتيجي آمن 

محيي السعيد

 القطاع
 الخاص والمستثمرون 

شركاء نحرص عليهم ومستعدين 
للتيسير عليهم.. والحكومة 

مستعدة لطرح المزيد
 من الشركات

 بالبورصة

وافق مجلس ال���وزراء، خال اجتماعه - األربعاء املاضي - 
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس 
مجلس الوزراء بنقل ملكية أس���هم ش���ركة النصر للتصدير 
من الش���ركة القابضة للس���ياحة  واالس���تيراد )جس���ور( 
والفن���ادق التابعة ل���وزارة قطاع األعمال الع���ام، إلى الهيئة 
املصرية العامة للمعارض واملؤتمرات التابعة لوزارة التجارة 
والصناع���ة، على أن تس���ري على الش���ركة أح���كام قانون 
ش���ركات املس���اهمة والتوصية باألسهم، والش���ركات ذات 

املسئولية املحدودة، وشركات الشخص الواحد.
يأتي القرار في ظل س���عي وزارة التجارة والصناعة لتصبح 
شركة "جسور" ذراعا لها لتحقيق خطة الدولة الرامية لزيادة 
قيمة الص���ادرات املصرية، من خال التنس���يق بني جهات 
الدولة وكيانات القطاع الخ���اص املعنية بتنمية الصادرات، 
على أن تواصل شركة "جس���ور" اختصاصاتها في القيام 
بأعمال وخدمات الوساطة، والتس���ويق، والنقل، والخدمات 

اللوجيس���تية، وخدم���ات الوكالة للص���ادرات املصرية، وما 
يضاف إليها م���ن مهام جديدة في إط���ار القوانني املنظمة، 
فضا ع���ن مس���اعدة الش���ركات املصرية للمش���اركة في 
املعارض والفعاليات الترويجية، إضافة إلى التسويق للعقار 
املصري، وتيس���ير توصيل الشركات املصدرة باملستوردين 

املحتملني باألسواق العاملية.
كما واف���ق مجلس الوزراء على بعض اآلليات اللوجيس���تية 
املتعلقة باستضافة مصر لورشة عمل "التحقق من مشروع 
اإلطار املؤسس���ي اإلقليمي لتطوير األنظمة القابلة للتشغيل 
البيني اإلقليمي في املنطقة"، املقرر عقدها بني يومي 20 و22 
فبراير الجاري، بالتنسيق بني وزارة الطيران املدني ومنظمة 
السوق املشتركة لدول ش���رق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، 

لكونه حدثااً إقليميااً كبيرااً، يعكس املكانة الدولية ملصر.

احلكومة تقر مشروع قرار بنقل ملكية "جسور" من "القابضة 
للسياحة والفنادق" لهيئة املعارض واملؤمترات

اسالم عبدالفتاح

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  12  فبراير  2023  •  العدد  681
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ق���ال الدكتور صاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، عضو مجلس 
إدارة االتحاد العام للغرف التجارية، إن القيادة السياس���ية تعي تماما أن 
الصناعة هي قاطرة النمو االقتصادي الحقيقية، لهذا قامت بالتفكير خارج 
الصندوق لجذب املس���تثمرين لاستثمار في القطاعات الصناعية املختلفة، 
ا إلى أصدار  وهو ضمن خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيراً
الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته بإعطاء »الرخصة الذهبية« لجميع 

املستثمرين ملدة 3 أشهر.
وأش���ار إلى أن هذه الرخصة تعن���ي موافقة واحدة على إقامة املش���روع 
وتش���غيله وإدارته بما في ذل���ك )تراخيص البن���اء، وتخصيص العقارات 
الازمة له(، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وهي رسالة 
طمأنة إلى القطاع الخاص بأن الدولة حريصة على دعمه ومساندته في ظل 

الظروف الصعبة التي يمر بها االقتصاد العاملي واملحلي.

 رئيس غرفة الغربية التجارية: 
الرخصة الذهبية ستكون سبًبا يف 
جذب االستثمارات األجنبية ملصر

»كونتكت المالية« 
و»جلوبال أوتو« تؤسسان 
شركة تمويل استهالكي

»شنايدر إلكتريك«: نستهدف 
تواجد ألف بيت ذكي بمصر خالل 

2023 لخفض االنبعاثات

أعلنت شركتا كونتكت املالية 
القابضة، وجلوبال أوتو 

للسيارات، عن تأسيس شركة 
تمويل استهالكي جديدة لتوفير 
خدمات التمويل لعمالء سيارات 

BMW وMINI في مصر، 
ضمن االستراتيجية الجديدة 

التي تنتهجها جلوبال أوتو في 
تلبية كافة احتياجات عمالئها 

وتوفير كافة الخدمات تحت 
سقف واحد.

وأوضحت كونتكت، أنه يمكن 
لعمالء مجموعة جلوبال أوتو 
حصرًيا االستفادة ِمن برامج 

وخدمات التأمني الشاملة التي 
توفِّرها شركة كونتكت للوساطة 

التأمينية، وذلك بأسعار 
تنافسية وبخطوات بسيطة، 

مع تواجد مندوبي شركة 
كونتكت في كافة صاالت عرض 
ومراكز خدمة املجموعة لتيسير 
إجراءات الحصول على البرامج 

التأمينية املختلفة لعمالء 
BMW وMINI، وتلبية جميع 

احتياجاتهم والرد أيًضا على 
استفساراتهم، باإلضافة إلى 

توافر الخدمات ذاتها في أكثر 
ِمن ٧5 فرًعا لشركة »كونتكت« 

في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أنه سيتمكَّن مالك 

 MINIو BMW سيارات
الُقدامى كذلك ِمن االستفادة 

ِمن الحلول والبرامج التأمينية 
الجديدة التي توفِّرها جلوبال 

أوتو بالتعاون مع كونتكت 
للوساطة التأمينية، ما دامت 

سياراتهم تتمتُع بتغطية 
تأمينية سارية ِمن أيِّ شركة 

تأمني أخرى.

قالت شركة شنايدر إلكتريك، 
إنها نطمح أن يتواجد 1000 
بيت ذكي على األقل في مصر 
خالل 2023، موضحة أنه مع 

عدم الحاجة لتغير السياسات 
املطبقة حالًيا، يتيح االعتماد 

على حلول تكنولوجية جديدة 
وتغيير أنماط استهالك الطاقة 
إمكانية خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون على مستوى 
العالم بنسبة تصل إلى %30 

بحلول عام 2050.
وأكدت  شنايدر، في تقرير 

بحثي لها، أن االقتصاد العاملي 
يمكنه التخلص تدريجًيا من 

االنبعاثات الكربونية إذا اعتمد 
على التكنولوجيا الرقمية، 

موضحة أنه مع التوسع في 
املباني واملنازل واملدن الذكية 

والسيارات الكهربائية، فإن 
االعتماد على الطاقة الكهربائية 

بصورة أكبر من شأنه خفض 
االنبعاثات الكربونية وتعزيز 

جهود االستدامة. 
ولفت إلى أن االبتكارات 

والحلول التكنولوجية تتمتع 
بقدراتها الهائلة على خفض 

االنبعاثات الكربونية، وإحداث 
تغييرات جذرية في تصميم 

نظم الطاقة الخاصة باملباني 
والصناعات ووسائل املواصالت 

والتنقل، وهو ما يعني قطع 
خطوات جادة للوصول إلى 

صافي صفر انبعاثات كربونية.

وزير الكهرباء يبحث مع »سيمنز إنيرجي« التعاون 
املستقبلي يف مجال الطاقة

اس���تقبل الدكتور محمد ش���اكر، وزير الكهرباء والطاقة 
املتجددة، ليلى الحارث، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز 
إنيرجي والوف���د املرافق لها، بحضور ع���دد من قيادات 
القطاع؛ لبحث س���بل التعاون املش���ترك بني الجانبني في 
مج���ال الكهرب���اء والطاقة الجديدة واملتج���ددة ومجاالت 

كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجني األخضر.
وأش���اد ش���اكر، بالتع���اون مع ش���ركة س���يمنز العاملية 
والخبرات التي تمتلكها الش���ركة في مج���االت الكهرباء 
والطاق���ة، وأهمية ذلك ملواكبة خط���ة الحكومة التي تعتمد 
على التحول من الش���بكات التقليدية إلى الشبكات الذكية 
باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم املعلومات؛ لتحسني 

كفاءة املنظومة الكهربية. 
وأك���د أن ه���ذا اللقاء يعكس حرص ال���وزارة على تعزيز 
س���بل التعاون مع املؤسس���ات واملنظمات املختلفة خال 
الفترة املقبلة، واالستفادة من الخبرات املتطورة في مجال 
الطاقات املتجددة لنش���ر استخدامات الطاقات املتجددة، 
وخف���ض انبعاث���ات الكرب���ون، وزيادة نصيب مش���اركة 
ا على  القطاع الخاص في مثل تلك املش���روعات، مش���دداً
اهتمام ال���وزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خال رفع 
كفاءة وحدات اإلنتاج واالعتماد على وحدات اإلنتاج ذات 

كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة املتجددة،
وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة 
نس���بة الطاق���ة املتجددة في مزي���ج الطاق���ة الكهربائية، 

واالهتم���ام الذي يوليه قطاع الكهرب���اء والطاقة املتجددة 
لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية واالس���تفادة من 
ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة 
واملتجددة، التي تس���تهدف الوصول بنس���بة مس���اهمة 
الطاق���ة املتجددة في مزيج الطاقة ف���ي مصر إلى %42، 

بحلول عام 2035.
ولف���ت  إلى أن هن���اك تعاوناًا مع ش���ركات عاملية للبدء 
في املناقشات والدراس���ات لتنفيذ مشروعات تجريبية 
إلنت���اج الهيدروجني االخضر ف���ي مصر كخطوة اولى 
نحو التوس���ع ف���ي هذا املج���ال وصوالاً إل���ى إمكانية 
ا على اس���تعداد القط���اع للتعاون مع  التصدير، مؤكداً

مختلف األطراف في هذا املجال.

أ ش أ
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر الس���يادي، 
أه���م الفرص االس���تثمارية الت���ي يوفرها صن���دوق مصر 
الس���يادي ودوره في جذب االستثمار الخاص سواء املحلي 
أو األجنب���ي، والقطاعات االس���تثمارية للمش���روعات التي 
يش���رف عليها، وذلك خال زيارتها دولة قطر ولقائها عددا 
من املس���ؤولني بها، في إطار جولتها الترويجية التي تجريها 
بعدد من الدول العربية للترويج للفرص االستثمارية بمصر.

وش���ملت لقاءات الوزيرة بقطر االجتماع مع كل من الش���يخ 
محم���د بن عبد الرحمن آل ثان���ي، نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجي���ة القطري، والش���يخ محمد بن حمد بن قاس���م آل 
ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، ومنصور بن إبراهيم 
آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر لاس���تثمار، وعبد 
اهلل مب���ارك آل خليفة، الرئي���س التنفيذي لبنك قطر الوطني 
QNB، ورام���ز خي���اط، رئي���س مجموعة ب���اور القابضة، 
باإلضاف���ة إلى املش���اركة في غداء عمل بمق���ر رابطة رجال 

األعمال القطريني.
أك���دت الس���عيد، خ���ال االجتماع���ات،  أن صندوق مصر 
السيادي يعد الذراع االستثماري للدولة ويتفق مع توجهات 
وخطط الدول���ة التنموية، ويتمتع بمرون���ة تمكنه من التحرك 
واكتس���اب ثقة القطاع الخاص، مؤك���دة أن خطة الصندوق 
السيادي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن مصر حريصة 
عل���ى التواجد على خريطة االس���تثمار الدول���ي، مؤكدة أن 
الحكوم���ة املصرية تقوم حاليا بتقييم عدد من املش���روعات 
التي س���تطرح على مس���تثمري القط���اع الخاص في مصر 

وقطر.
وأش���ارت إلى عدد من القطاعات التي يس���تهدف الصندوق 

ج���ذب االس���تثمار االجنبي لض���خ اس���تثمارات فيها مثل 
مش���روعات تحلي���ة املي���اه والطاقة املتج���ددة، موضحة أن 
اس���تراتيجية الصن���دوق االس���تثمارية ترك���ز على وجود 
وف���رة في الطاقة املتجددة والطاقة الخضراء، واس���تغالها 
للحصول على عدد من املنتجات مثل الهيدروجني األخضر.

ونوهت بما قامت به الدولة املصرية خال السنوات األخيرة 
من اس���تثمارات كبيرة في البنية األساس���ية التحتية جاذبة 
لاس���تثمار الخاص املحل���ي واألجنبي، الفت���ة إلى إطاق 
البرنامج الوطني لإلصاح���ات الهيكلية، والذي يرتكز على 
عدة محاور، ويهدف إلى أن يصبح االقتصاد املصري أكثر 

قدرة على الصمود ومواجهة األزمات.
ولفت���ت الوزيرة إلى »وثيقة سياس���ة ملكي���ة الدولة«، ودور 
الدولة ف���ي مختلف القطاعات كُمنّظم للنش���اط االقتصادي 
وفق آلّيات السوق، وكيفية تخارج الدولة من األنشطة، الفتة 
إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطني الصناعات وذلك 

بالتركيز على مشروعات االقتصاد األخضر.

اس���تقبل محمد صاح الدين مصطفى، وزير الدولة لإلنتاج 
الحرب���ي، فلوري���ن ماريان س���باتارو وزير االقتص���اد بدولة 
رومانيا، بديوان عام وزارة اإلنتاج الحربي؛ بهدف بحث أوجه 
ا إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية  التعاون املش���ترك، مشيراً
ا لكونها تعد الزيارة الرس���مية األولى التي يقوم  خاصة؛ نظراً

ا. بها رئيس وزراء روماني ملصر خال أكثر من 20 عاماً
وف���ي بداية اللقاء، رحب وزي���ر الدولة لإلنتاج الحربي، بوزير 
ا إلى عاقات التعاون املمتدة بني  االقتصاد الروماني، مش���يراً
البلدين، والتي يجري السعي لتعزيزها خال الفترة املقبلة من 
خال فتح آفاق جديدة للتشارك والتكامل بني الجانبني، وهو 
ما ينعكس جلياًا في اس���تقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
نيكوالي تش���ويكا، رئي���س وزراء جمهورية رومانيا، بحضور 
فلورين ماريان س���باتارو، وزير االقتصاد الروماني، وميهاي 
س���توبار، الس���فير الروماني بالقاهرة، واس���تقبال الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيكوالي تش���ويكا، 
رئي���س وزراء جمهورية رومانيا، يرافقه وفد رفيع املس���توى، 
ويعد فلورين ماريان س���باتارو وزير االقتصاد الروماني أحد 
أعضائه؛ إلجراء مباحثات موس���عة ركزت على س���بل توطيد 

العاقات االقتصادية بني البلدين.
وأوض���ح الوزي���ر، أن ه���ذا اللق���اء يأتي بهدف مناقش���ة 
س���بل التعاون املش���ترك وتبادل الخبرات ف���ي العديد من 
ا انفتاح ال���وزارة على التعاون  املجاالت الصناعي���ة، مؤكداً
وتحقيق التكامل بني ش���ركات اإلنتاج الحربي والش���ركات 

الروماني���ة بم���ا تمتلكه كل جه���ة من إمكاني���ات تصنيعية 
وتكنولوجية متطورة.

ودعا الشركات الرومانية لتشكيل فرق فنية؛ لزيارة الشركات 
والوحدات التابعة لاطاع على اإلمكانيات املتوفرة بها على 
أرض الواق���ع، وتحديد أوجه التعاون املقترحة بني الجانبني 
في مج���االت التصنيع املختلفة، كما حرص من جهة أخرى 
على دعوة الش���ركات الرومانية للمشاركة في معرض مصر 
 »2023 EDEX« الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية

املخطط إقامته نهاية 2023.

وزيرة التخطيط تستعرض الفرص االستثمارية مبصر مع مسؤولني قطريني

وزير اإلنتاج احلربي يدعو الشركات الرومانية للمشاركة 
يف »EDEX 2023« نهاية العام

داليا أحمد

ألول مرة.. تنظيم مؤتمر 
ومعرض مصر لألمن 

السيبراني وأنظمة الدفاع 
االستخباراتية

 

أعلنت شركة ترايتك للتقنية 
والحلول املتقدمة عن 

رئاستها تحالف من شركات 
القطاع الخاص لتنظيم 

مؤتمر ومعرض مصر لألمن 
السيبراني وأنظمة الدفاع 

CDIS-« االستخباراتية
EGYPT«، الذي من املقرر 

إنعقاده شهر مايو املقبل على 
مدار ثالثة أيام في الفترة من 

16 إلي 18 مايو 2023.
 ويأتي الحدث األول من 

نوعه فى مصر الذي ينعقد 
تحت رعاية وزارة اإلتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات؛ 
لتسليط الضوء على الوضع 

الراهن ومستقبل األمن 
السيبراني محلًيا ودولًيا 

ومناقشة مستجدات القطاع 
بمصر والشرق األوسط 

وشمال إفريقيا والعالم، وذلك 
دعًما للتوجه االستراتيجي 

للتحول الرقمي بالدولة 
املصرية وفي إطار إهتمام 

الدولة املصرية بملف 
األمن السيبراني وأمن 
املعلومات،وفقا لبيان.

رئيس الوزراء يدعو املستثمرين الرومانيني الستكشاف 
الفرص االستثمارية مبصر

افتت���ح- األس���بوع املاض���ي-  الدكتور مصطف���ى مدبولي، 
رئيس مجلس ال���وزراء، ونظيره الروماني، نيكوال تش���وكا، 
فعالي���ات منتدى األعم���ال املصري الرومان���ي، بمقر الهيئة 
العامة لاس���تثمار واملناطق الحر، بحضور عدد من الوزراء 
املصريني والوفد الرس���مي الروماني، إلى جانب ممثلي 61 
ش���ركة من الش���ركات املصرية والرومانية الب���ارزة العاملة 
ف���ي مختلف القطاعات واملجاالت، وتش���مل الغاز الطبيعي، 
واملنس���وجات، والطاقة املتجددة، واملقاوالت واإلنش���اءات، 
باإلضاف���ة ملج���ال املع���دات والتجهيزات الطبي���ة، واألثاث، 

وغيرها.
ا االهتمام العميق  وألق���ى مدبولي، كلمة خال املنتدى، مؤكداً
بالعم���ل على تطوير العاقات بني البلدي���ن، ودفع العاقات 
التجاري���ة واالس���تثمارية م���ع رومانيا إلى مس���توى أعلى، 
���ا أن العاقات املصري���ة الرومانية قوية وتاريخية،  وموضحاً
وقائم���ة على املصالح املتبادلة، كم���ا أنها تتمتع بتقارب في 
اآلراء السياسية حول العديد من القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
وسلط مدبولي، الضوء على العاقات االقتصادية والتجارية 
ا أن مص���ر ورومانيا وقعتا  الثنائي���ة بني البلدي���ن، موضحاً
اتفاقية تأس���يس مجل���س األعمال املص���ري الروماني في 
م���ارس 2001؛ لتدش���ني إطار جدي���د للعاق���ات التجارية 

واالستثمارات الثنائية.
وفيما يتعلق باالستثمارات الرومانية في مصر، أشار رئيس 
الوزراء، إلى أن االس���تثمارات األجنبية املباش���رة الرومانية 

في مصر بلغ���ت 104 مايني دوالر أمريك���ي بحلول أبريل 
ا أهمي���ة هذه االس���تثمارات، فيم���ا بلغ عدد  2022، مؤك���داً
الشركات الرومانية في مصر 101 شركة تعمل في قطاعات 

مختلفة مثل السياحة والتمويل والصناعة، والخدمات.
وفي هذا الصدد، دعا مدبولي، املس���تثمرين والحضور من 
الجانب الروماني، الستكشاف الفرص االستثمارية الحالية 
ا  في مجاالت الصحة، والطاقة املتجددة، والصناعة، ُمش���يراً
إلى أن حجم التبادل التجاري بني مصر ورومانيا وصل إلى 

1.1 مليار دوالر.
وأش���ار رئيس الوزراء، إلى أن املنتدى يأتي بعد قيام مصر 
بتنظيم املؤتمر االقتصادي ف���ي أكتوبر 2022، وكذا مؤتمر 
���ا ما تمت  املن���اخ COP27 ف���ي نوفمب���ر 2022، موضحاً
مناقش���ته في املؤتم���ر االقتصادي من أوضاع ومس���تقبل 
االقتص���اد املصري، وما ت���م التوافق عليه من خريطة طريق 
واضح���ة لاقتص���اد املصري خال الفت���رة املقبلة، وما تم 
التركي���ز عليه من كيفية تمكني القط���اع الخاص وخلق بيئة 
أعمال مش���جعة تضمنت املوافقة على وثيقة “سياسة ملكية 

الدولة” ودعم سياسات املنافسة.
وتاب���ع في س���ياق حديثه عن املؤتمر االقتص���ادي، أنه تمت 
مناقش���ة دور صندوق مصر الس���يادي والف���رص املتاحة 
لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في املشروعات الكبرى 

التي ُيعنى بها الصندوق السيادي.

 كش���ف املهندس خال���د عباس رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية، عن مزايا عديدة تمنحها 
الدولة لدعم خارطة االستثمار في العاصمة اإلدارية الجديدة 
، وق���ال خال لقائه بأعضاء جمعية رجال األعمال املصريني 
،  إن الدول���ة وقع���ت العديد م���ن اتفاقيات ع���دم االزدواج 
الضريبي؛ ملنح إعفاءات للمس���تثمرين األجانب من س���داد 
الضريبة مرتني؛ بهدف تشجيع جذب االستثمارات األجنبية 
ا في هذا الصدد أن املستثمر ال يبحث عن  املباشرة، موضحاً
الضرائب في املقام األول، ولكن يبحث عن وجود اشتراطات 
وإجراءات واضحة إلقامة اس���تثماره ف���ي أقرب وقت ممكن 

وتحقيق عائد منها.
 وأوض���ح عباس  أن ش���ركة العاصم���ة اإلدارية تعمل على 
تيس���ير إجراءات االس���تثمار بالعاصمة؛ ألن نجاح الشركة 
مس���تمد من اإلنجازات التي يحققها املطورين في العاصمة 
اإلداري���ة، فهي ال تقدم منتج���ات عقارية، ولكن تقدم خدمات 
اإلدارة واملرافق لش���ركات التطوير العقاري حتى تس���تطيع 

إنشاء مشروعات عمرانية.
وأعلن  رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة اإلدارية للتنمية 
العمراني���ة، أن  كل الوزارات والهيئات الحكومية س���تنتقل 
بالكام���ل للعمل من العاصمة اإلدارية الجديدة بنهاية ش���هر 
���ا أن 9 وزارات انتقلت بالفعل للعمل  مارس املقب���ل، مضيفاً
من العاصمة ف���ي الوقت الحالي، وجاري العمل على انتقال 
باقي ال���وزارات والهيئات باالتفاق مع مجلس الوزراء خال 

الفترة املقبلة.
 واس���تعرض  “عب���اس”، خال كلمته ف���ي اجتماع مع 
جمعية رجال األعمال املصريني، الثاثاء، املاضي-  بمقر 
الجمعية بالجيزة، خدمات البنية التحتية املنفذة الستقبال 
العاملني بالوزارات، واملتوقع أن يتراوح عددهم بني 40-

50 أل���ف موظ���ف، أبرزها بنية تحتية ذكي���ة يتم إدارتها 
بالكامل من خال مركز تحكم ضخمة، ومراقبة من خال 
1500-2000 كاميرا تراقب كل أنحاء املشروع بداية من 
بوابات الدخول، وكذلك شبكة نقل حديثة وصديقة للبيئة، 
وخدم���ات متنوعة، ما بني خدم���ات تعليمية، ويتواجد في 
الوق���ت الحالي 6 كليات تضم 12 ألف طالب، عاوة على 
جامعات أخرى تحت الدراس���ة، وكذلك خدمات ترفيهية 

متنوعة وحدائق على مساحات ضخمة. 
 وكش���ف “عباس”، عن املشروعات املستقبلية للعاصمة 
اإلداري���ة خ���ال الفترة املقبلة، قائااً إن���ه تم االنتهاء من 
نس���بة كبيرة من األعمال اإلنش���ائية للمدين���ة الرياضية 
بالعاصمة على أن يتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة 
خال النصف الثاني من العام الجاري، كما سيتم العمل 
على إنش���اء منطقة صناعية ضخمة بجنوب طريق العني 
الس���خنة خال الفترة املقبل���ة، ونتوقع أن تش���هد طلباًا 
���ا في ظل ما س���تقدمه من بنية تحتي���ة على أعلى  مرتفعاً

مستوى.
 كما كش���ف خالد عباس، عن عزم شركة العاصمة اإلدارية 
الجدي���دة طرح مش���روعات تنفيذ البني���ة التحتية للمرحلتني 
الثاني���ة والثالثة من مش���روع العاصمة اإلداري���ة الجديدة، 
بعد االنتهاء م���ن اكتمال مرافق املرحلة األولى بالكامل، وتم 
التعاقد مع 4 مكاتب استشارية عاملية؛ لوضع تصميم ملرافق 

املرحلتني الجديدتني.
 وتط���رق “عباس”، إلى ملف املس���ئولية املجتمعية، قائااً إن 
الش���ركة خصصت جزء من أرباحها باملوازنة لصالح تنفيذ 
مشروعات املسئولية املجتمعية، وستركز على ملفني الصحة 
والتعليم، وقريباًا سيتم إطاق مبادرات لتنمية وتطوير التعليم 

في مصر.
وق���ال   رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة العاصم���ة اإلدارية 
للتنمية العمرانية، إن الش���ركة تعمل في الوقت الحالي على 
تأسيس نوعني من الشركات، وهما شركات لإلدارة وأخرى 
لاستثمار، على أن تتولى األولى إدارة املرافق بالشراكة مع 
ش���ركات عاملية في القطاعات املتخصص���ة؛ لتقديم خدمات 
ا في هذا الصدد  على أعلى مستوى داخل العاصمة، مضيفاً

أن شركة العاصمة س���تطلق قريباًا تطبيق متخصص إلدارة 
مرافق العاصمة اإلدارية.

 وأوضح “عباس”   أن اإلصاحات االقتصادية التي تبنتها 
الدولة خال الفترة املاضية، س���تنعكس بشكل إيجابي على 
جذب اس���تثمارات أجنبية مباش���رة بمعدالت مرتفعة خال 
ا أن الش���ركة تعمل على تعظيم عوائد  الفت���رة املقبلة، مضيفاً

العاصمة اإلدارية خال الفترة املقبلة.
 من جانبه قال املهندس فتح هلل فوزي نائب رئيس جمعية 
رجال األعمال املصريني، إن ما حققته ش���ركة العاصمة 
اإلدارية في تطوير مش���روع العاصمة والعلمني الجديدة 
خ���ال الس���نوات الثمانية املاضية يع���ادل إنجاز خال 
ا، ويش���ير إلى رغبة حقيقية من الدولة لتش���جيع  25 عاماً
القطاع الخاص على االستثمار وطرح فرص استثمارية 
متنوع���ة أمامه، غير أنه طالب بمراع���اة إدارة العاصمة 
لتوفير جراجات على مس���احات واسعة الستقبال الطلب 

. املتوقع على العاصمة مستقبااً
 كذلك ش���دد  عاء فك���ري، عضو جمعية رجال األعمال 
املصري���ني، على حجم اإلنج���ازات الضخمة املحققة في 
العاصمة اإلدارية خال الفترة املاضية، مطالباًا بضرورة 
زيادة التواصل مع ش���ركات التطوي���ر العقاري إلنجاز 
ا في هذا الصدد  مش���روعاتهم داخل العاصم���ة، مقترحاً
إنش���اء إدارة عاقات مستثمرين تتواصل مع الشركات 
للتعرف على متطلباتهم وإنجازها في أس���رع وقت، مما 

يزيد من ثقة املطورين في املشروع.
 إجراءات االنتقال 

كان رئي���س ال���وزراء الدكت���ور مصطف���ى مدبول���ي،  عقد  
اجتماعا، قب���ل أيام ،  ملتابعة اإلج���راءات الخاصة بانتقال 
الحكوم���ة للعمل م���ن العاصم���ة اإلدارية الجدي���دة، وذلك 
بحضور الفريق كامل الوزي���ر، وزير النقل، واملهندس خالد 
عب���اس، رئيس مجل���س اإلدارة، والعضو املنتدب لش���ركة 

العاصمة اإلدارية الجديدة للتنمية العمرانية.
 وخال االجتماع، استعرض وزير النقل الخطة املقترحة 
لنق���ل املوظفني املنتقل���ني للعمل من العاصم���ة اإلدارية 
الجدي���دة، ومهام الوزارة فى هذا الصدد، حيث أش���ار 
إلى أن خط���ة النقل تعتمد على عدد م���ن املحاور، منها 
استخدام وسائل النقل العام املستدام، وما تتضمنه من 
القطار الكهربائي الخفي���ف، واملونوريل، ومترو االنفاق، 
إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات املتخصصة فى 
مجال النقل الجماعي، لتشغيل خطوط االنتقال للعاصمة 
من خال 48 مس���ارا ألتوبيس���ات من مختلف املناطق، 

لرب���ط القاه���رة الكبرى بالعاصم���ة اإلداري���ة الجديدة 
بإجمال���ي نحو 369 س���يارة، جار العم���ل على زيادتها 
بالتنسيق مع الشركات املتعاقد معها، وذلك خال الفترة 

القادمة، تلبية ملا تتطلبه حركة االنتقال إلى العاصمة.
 وتط���رق وزير النقل، خ���ال االجتماع، إلى خريطة ربط 
شبكة أتوبيسات العاصمة بشبكة مترو القاهرة الكبرى، 
وكذا مس���ارات خطوط الخدمة املقدمة من قبل ش���ركات 
النق���ل الجماع���ي املتعاقد معها من خ���ال جهاز النقل 
البري الداخلي والدولي، م���ن مختلف املناطق وامليادين 
املتواج���دة فى نط���اق املحافظات التى س���يتحرك منها 
املوظف���ون، متوجهني إل���ى الحي الحكوم���ي بالعاصمة 

اإلدارية الجديدة.
مدينة أوملبية 

وزارة الش���باب والرياض���ة بدأت بدورها مناقش���ات حول 
مقترح إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية لأللعاب األوليمبية 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة، تمهيدااً الستضافة وإقامة كبري 
البطوالت واألح���داث الرياضية الدولية باملدينة خال الفترة 

املقبلة.
 وأك���د  الدكتور أش���رف صبحي وزير الش���باب والرياضة 
خ���ال لقائه مع  ممثلي عدد من الجهات ملناقش���ة  املقترح 
،  أن مدين���ة مص���ر الدولية لأللعاب األوليمبي���ة بالعاصمة 
اإلداري���ة الجديدة أح���د الصروح الرياضي���ة املتميزة التي 
أنش���أتها الدولة املصرية في اآلون���ة األخيرة، وتمثل إضافة 
كبيرة إلى املنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم 

في استضافة كبري املحافل الدولية.
 وأشار “صبحي” إلى أن مكونات املدينة مؤهلة الستضافة 
دورة األلعاب األفريقية ودورة األلعاب األوليمبية في النس���خ 
املستقبلية، استمرارا الستضافة مصر لألحداث والبطوالت 
الدولي���ة، وتأكيدا على اهتمام القيادة السياس���ية بضرورة 
أن تمتل���ك الدول���ة املصرية منش���آت رياضي���ة طبقا ألعلي 

املواصفات العاملية.
وتناول اللقاء اس���تعراض للمكونات اإلنش���ائية للمدينة 
التي تنفذها الهيئة الهندس���ية للقوات املس���لحة، والتي 
تض���م مجم���ع ميادين رماي���ة يبلغ عدده���م 22 ميدانا، 
متحف رياضي، فندق إقامة، مبني املراسم واالستقباالت 
واالحتفاالت، جداري���ة من الرخام تحمل تصميم التراث 
الرياضي املصري، منطقة إدارية، منطقة تجارية، قاعات 

مناسبات، و أماكن انتظار السيارات.

ح���ددت  جمعية رجال األعمال املصريني،  خارطة طريق  
لتعزي���ز التعاون االقتصادي بني مصر وقارتها اإلفريقية 
، تضمن���ت  11 توصية لدفع التعاون االقتصادي وتنمية 

التجارة البينية بني مصر وأفريقيا.
التوصيات ش���ملت قطاعات عدة ، ففيما يخص  الزراعة  
تضمن���ت الدع���وة إل���ي  التح���رك املؤسس���ي للحكومة 
والقطاع الخاص املصري لتعظيم االستثمار في القطاع 
الزراعي بالدول االفريقية وتش���جيعهم من خال حوافز 
للمس���تثمرين تحقيقا إلعادة توزيع الس���لع الزراعية بني 
كافة الدول األفريقية لس���د فجوة نق���ص الغذاء، ووضع 
آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية مع توحيد معايير 
س���امة الغذاء وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية 
األفريقية مما يس���اعد على تبادل الخبرات املتراكمة في 
تحديث اآلالت واملاكينات من أجل تطوير ساسل القيمة 

األفريقية االستراتيجية.
 ج���اء ذلك خال مؤتم���ر عقدته جمعية رج���ال األعمال 
املصريني، ملجموعة السفراء األفارقة مع مجتمع األعمال 
املص���ري، تحت رعاية وزير الخارجية س���امح ش���كري 
وبالتع���اون مع مجموعة الس���فراء األفارق���ة في مصر، 
تحت عنوان » Africa in Focus«، ش���ارك باملؤتمر، 

مجموعة من السفراء األفارقة بمصر  .
كما ش���هد املؤتمر مش���اركة ع���دد كبير من الش���ركات 
املصري���ة م���ن مختل���ف القطاع���ات وممثلي ال���وزارات 
املصرية، واملؤسس���ات الدولية، وع���دد من رموز مجتمع 
األعمال املصري، إلى جانب، البنوك واملؤسس���ات املالية 

املصرية واألفريقية.
   التوصيات تضمنت  أيضا زيادة الوعي بمركز ضمان 
الجودة األفريق���ي كمركز إقليمي في جميع أنحاء القارة 
وتش���جيع الصفق���ات املتكافئة بني الش���ركات األفريقية 
للتغل���ب على نقص العمات األجنبي���ة في معظم البلدان 

األفريقية.
 وبش���أن البنية التحتية والطاقة،   أكدت التوصيات  علي 
ضرورة  التنسيق مع س���كرتارية اتفاقية التجارة الحرة 
القارية األفريقية بحث تضع على قائمة أولوياتها إنش���اء 
خطوط ماحية أفريقية تتبناها دول القارة مع االستثمار 
في شبكة الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود لربط 
الق���ارة في 4 اتجاهات إضافة لتوحيد املعايير الجمركية 
وتخفيف الجمارك كنواة إلنشاء اتحاد جمركي موحد بني 
الدولة األفريقية، والتحرك املؤسس���ي للحكومة والقطاع 
الخاص للدخول للسوق األفريقي لاستفادة من الخبرات 

املصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
 كم���ا أوصت باإلع���ان عن اتح���اد ملنظم���ات األعمال 
األفريقي���ة تعزي���ز للتواص���ل بني منظم���ات األعمال في 
دول الق���ارة واإلس���راع في بدء تفعي���ل اتفاقية التجارة 
الحرة القارية األفريقية به���دف منع االزدواج الضريبي 
وتس���هيا واختصارا إلجراءات عبور البضائع للحدود، 
وإنش���اء قاعدة معلوماتية متكاملة تتناسب مع متطلبات 
مجتمع األعمال في الدول األفريقية اعتمادااً على الرقمنة 
الختصار كل خطوات العمليات اللوجيس���تية والتجارية 
باإلضافة إلى فتح فروع للبنوك املصرية بالقارة االفريقية 
وزيادة الشق اإلنمائي في تلك البنوك والتأكيد على وجود 
مكون أخضر في املش���روعات تسهيا لعمليات التمويل 
مع العمل على إنش���اء ش���ركات معني���ة بضمان مخاطر 

الصادرات واالستثمار.

 وفي كلمة وزير الخارجية س���امح ش���كري ألقاها نيابة 
عنه الس���فير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للش���ئون 
األفريقية، أك���د وزير الخارجية املصري، أن هذا امللتقى 
يعد ترجم���ة فعلية ملدى اهتمام مص���ر بتعزيز عاقاتها 
االقتصادي���ة مع دول القارة األفريقية، التي باتت تش���ق 
طريقه���ا نحو التنمي���ة بخطى حثيثة رغ���م كل الصعاب 
السياسية واالقتصادية واألمنية التي تواجهها، بل وترى 
في تلك التنمية س���بيا رئيس���يا ملواجهة تلك التحديات 

والتغلب عليها.
 وأض���اف  أن األعوام املاضية ش���هدت نم���وااً واضحااً 
ف���ي التبادل التجاري واالس���تثماري مع العديد من دول 
القارة، وفقااً لإلحصائيات الت���ي ترصد تنامى التواجد 
املصري االقتصادي في أفريقيا، وألقى الوزير ش���كري 
الض���وء على ال���دور الهام الذي يلعب���ه القطاع الخاص 
املص���ري في دفع عجلة التع���اون االقتصادي بني مصر 
وال���دول األفريقية بما يملكه من ق���درات وامكانيات وما 
اكتس���به من خبرات في التعامل مع االسواق األفريقية، 
وهو ما تحرص الدولة على تش���جيعه جنبا إلى جنب مع 

القطاع الحكومي.
 استثمارات 

 وخال الجلس���ة العامة، أكد الدكت���ور بنديكت أوراما 
رئيس بنك التصدير واالس���تيراد اإلفريقي »أفريكسيم 
بن���ك«، الحاجة لدع���م املقاولني األفارقة، م���ن أجل بناء 
القدرات املطلوبة للفوز بمشاريع البنية التحتية اإلفريقية 
وتنفيذه���ا في القارة، مش���يرااً أن البنك دع���م املقاولني 
األفارقة للفوز بعقود بنية تحتية إفريقية، بقيمة 12 مليار 
دوالر حتى اآلن ومن واملتوق���ع أن يقدر 30 مليار دوالر 

خال 4 سنوات.
 وأشار املفوض يحيي الواثق باهلل رئيس جهاز التمثيل 
التج���اري، أن حجم االس���تثمارات املصري���ة في الدول 
األفريقية حاليا تصل لنحو 15 مليار دوالر، مش���يرااً إلى 
أنه من املس���تهدف تحقيق مع���دالت نمو في التجارة بني 
مص���ر وأفريقيا لتتراوح ب���ني 7,5 إلى 8 مليارات دوالر 

بنهاية 2023.
قمة تمويل البنية التحتية بأفريقيا 

كان���ت  العاصم���ة الس���نغالية داكار اس���تضافت  قمة 
»تمويل تنمية البنية التحتي���ة فى أفريقيا« في الفترة ما 
بني 2 – 3 فبراير الجارى ، وهى املرة الثانية التي تعقد 
فيها هذه القمة منذ عام 2014  ،  وعقدت القمة برئاسة 
الرئيس  ماكي س���ال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس 
الدورة الحالية لاتحاد األفريقي، وبحضور الرئيس بول 
كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، رئيس اللجنة التوجيهية 
لرؤس���اء دول وحكوم���ات الوكال���ة اإلنمائي���ة األفريقية 
)النيباد(، وبحضور متميز من الدكتور مصطفي مدبولي 
رئيس مجل���س الوزراء وأيمن ب���ن عبدالرحمان، الوزير 
األول بجمهوري���ة الجزائر الديمقراطية الش���عبية , حيث 
تعد مص���ر والجزائر دولتان مؤسس���تان لوكالة التنمية 

االفريقية النيباد .
 وقال���ت الدكتورة أماني أبو زيد مف���وض الطاقة والبنية 
التحتي���ة باالتحاد األفريقى فى تصريحات صحفية علي 
هامش القم���ة “ إن قمة تمويل البنية التحتية في أفريقيا 
“ تعقد في ظل ظ���روف دولية صعبة خاصة فيما يخص 
قضاي���ا التمويل في العالم , بالنظ���ر للقضايا املتاحقة 
الت���ي يش���هدها العالم منذ ع���ام 2020 , والتي أظهرت 
أيض���ا أهمية بناء القدرة علي تحمل الصدمات والتعامل 
معه���ا , باإلضافة الي أهمية البني���ة التحتية في تحقيق 
التنمي���ة في دول الق���ارة األفريقية وأهميتها التنافس���ية 
وأيض���ا أهميتها في وصول الخدمات األخرى وأهميتها 
في املش���اركة في برامج التنمية للجميع خاصة القطاع 

الخاص االفريقي .
 وأضافت “ جدير بالذكر هنا أن القارة األفريقية تواجه 
ضعف ش���ديد ف���ي البنية التحتية , حي���ث تقدر الفجوة 
التمويلي���ة لبرامج البنية التحتية ف���ي القارة بحوالي من 
100 إلي 170  مليار دوالر س���نويا الزمة للقارة ملدة 10 

سنوات لتغطية هذه الفجوة التمويلية .

    رئيس شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية : كل الوزارات 
والهيئات الحكومية ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة اإلدارية 

الجديدة بنهاية  مارس المقبل .. و 9 وزارات انتقلت بالفعل للعمل من 
العاصمة في الوقت الحالي

    11 توصية للجمعية علي رأسها تعزيز التواصل بين منظمات 
األعمال بالقارة السمراء وإنشاء خطوط مالحية أفريقية   مع االستثمار في 

شبكة الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود 

 

 

 

 

اسامة السيد

اسامة املنياوى

 

 

العاصمة اإلدارية تستعد الستقبال الوزارات والهيئات 
احلكومية ..وحزمة مزايا لدعم االستثمار بها 

“رجال األعمال “ حتدد “خارطة طريق “ لدفع التعاون 
االستثماري وتنمية التجارة بني مصر وأفريقيا

رضوى عبداهلل

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  12  فبراير  2023  •  العدد  681
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د. مصطفي مدبولي

 

»سي آي كابيتال« تعلن إصدار سندات 
توريق بـ 403 ماليني جنيه لصالح 

شركة أمان للخدمات املالية

أعلن���ت ش���ركة س���ي آي كابيت���ال، املجموع���ة املتخصصة في 
الخدمات املالية املتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق 
لش���ركة أمان للخدمات املالي���ة، بقيم���ة 403,400 مليون جنيه، 
ضم���ن البرنامج األول لش���ركة أمان للتوريق والذي يس���تمر 3 

سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.

ويأتي اإلصدار على ثالث ش���رائح، األولى بقيمة 70,100,000 
جنيه مصري، بفترة استحقاق ثالثة عشرة شهًرا، والثانية بقيمة 
231,300,000 جنيه مصري، بفترة اس���تحقاق س���بعة وثالثون 
ش���هًرا، والثالثة بقيمة 102,000,000 جنيه، بقيمة اسمية قدرها 

100 جنيه مصري، بفترة استحقاق ستة وخمسون شهًرا. 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية 
برئاس����ة الدكتور محمد فريد، القرار رقم )11( 
لس����نة 2023 بإدخال عدة تعديالت على قواعد 
قيد األوراق املالي����ة بجداول البورصة املصرية، 
تقض����ي بتنظيم واختص����ار الفت����رات الزمنية 
لع����دد من اإلج����راءات الالزمة إلتم����ام عمليات 
زي����ادات رؤوس األم����وال للش����ركات املقيد لها 
أوراق مالية مع توفير املرونة للش����ركات بزيادة 
رؤوس أمواله����ا على مراح����ل بموجب تفويض 
من الجمعية ملجلس إدارة الش����ركة إلتمام مثل 
هذه الزي����ادة؛ وذلك بحد أقصى مثل رأس املال 
املص����در وبما ال يج����اوز حق����وق امللكية، وذلك 
ملساعدتها على س����رعة الحصول على التمويل 
املطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توس����عاتها من 
خالل س����وق رأس امل����ال، بما يع����زز من الدور 
الذي يلعبه س����وق األوراق املالية كمنصة لتوفير 
التموي����ل الالزم للكيان����ات االقتصادية املختلفة 

دعما لالقتصاد القومي.
وتأتي هذه التعديالت اس����تمراًرا لجهود الهيئة 
العامة للرقابة املالي����ة الرامية لتهيئة بيئة مواتية 
إلنج����از كافة األعمال املتعلقة باألنش����طة املالية 
غير املصرفية، وفي ضوء موافقة السيد الرئيس 
على إصدار وثيقة ملكي����ة الدولة التي تعزز من 
دور االس����تثمارات الخاصة، شملت التعديالت 
تخفي����ض اإلطار الزمني الالزم����ة إلنهاء بعض 
متطلبات زيادات رؤوس األموال وحتى غلق باب 

االكتتاب على النحو االتي:
1. تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال 
مجلس اإلدارة وتقرير اإلفصاح لالعتماد بالهيئة 
لتكون يومي عمل بع����د انعقاد املجلس بداًل من 
عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما س����اعد على 
وضع مدى زمني محدد أمام املس����تثمرين لقيام 
الشركة بتقديم تقرير اإلفصاح للهيئة للنظر في 
املوافقة على نش����ره، حتى ال تتأخر الش����ركات 
الراغبة ف����ي زيادة أو تخفي����ض راس مالها أو 
تعديل غرضه����ا أو تعديل القيمة االس����مية في 

تقديمه للهيئة.
2. تحديد الفترة من نش����ر تقرير اإلفصاح إلى 
دع����وة الجمعية التخ����اذ قرار الزي����ادة النقدية 
لتك����ون 7 أيام بداًل من 21 مما ينتج عنه تقليص 

فترة انهاء هذا اإلجراء.
3. تحديد الفترة الزمنية من نش����ر إعالن دعوة 
قدام����ى املس����اهمني لالكتتاب حت����ى فتح باب 
االكتتاب وتداول حق����وق االكتتاب منفصلة عن 

األس����هم لتكون 7 أيام بحد أدن����ى بدال من 14 
يوم ومقارنة بمتوسط 19 يوم لنفس اإلجراء قبل 
التعدي����ل مما ينتج عنه تقلي����ص فترة انهاء هذا 

اإلجراء بتوفير 12 يوم.
كما ش����ملت حزمة التعديالت اتباع الش����ركات 
املقي����د لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة 
االس����مية ذات اإلجراءات املنصوص عليها في 
امل����ادة 48 وذلك لتنظيم اإلجراءات الالزمة لذلك 
وتوقي����ت التنفي����ذ لتحقيق مزيد م����ن اإلفصاح 

والشفافية وحماية لحقوق املتعاملني.
كذلك ت����م إضافة امل����ادة )12 مك����رر( لقواعد 
القي����د والتي تنظم ضوابط قيد واس����تمرار قيد 
الس����ندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على 
تصني����ف ائتماني التي ال تتج����اوز قيمتها قيمة 
صافي أصول الش����ركة والتي يقتصر التداول 
فيها على املؤسس����ات املالية واألشخاص ذوي 
املالءة املالي����ة لتوحيد الق����رارات املنظمة للقيد 
فضاًل عن استحداث نش����ر تقرير افصاح قبل 
بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها 
وخصائصها وكونها تتناس����ب مع املستثمرين 
املؤهل����ني بم����ا ينعك����س باإليجاب على س����وق 
السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات 

على زيادة االعتماد عليه كمصدر للتمويل.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة 
العام����ة للرقابة املالي����ة، إن التعديالت الجديدة 
التي تم إدخالها على قواعد قيد وشطب األوراق 
املالي����ة، وفرت نحو 37 يوم م����ن الفترة الزمنية 
التي كان����ت تحتاجها الش����ركات املقيدة إلتمام 
اجراءات زيادة رؤوس أموالها، حيث س����محت 
التعديالت للش����ركات املقيدة إص����دار برنامج 
لزيادة رأس املال على مراحل بقرار من مجلس 
ادارته����ا بعد الحصول عل����ى تفويض الجمعية 

وبما ال يجاوز مثل رأسمالها املصدر.
أض����اف رئي����س الهيئ����ة، أن التعدي����الت تمكن 
وتنظ����م قيام الش����ركات املقي����دة بالتصرف في 
أسهم الخزينة بتوزيعها على املساهمني كأسهم 
مجانية، وكذلك استحداث نشر تقرير اإلفصاح 
قبل بدء الت����داول على الس����ندات غير املصنفة 
ائتماني����ا والتي ال تتج����اوز قيمتها قيمة صافي 
أصول الش����ركة على أن يقتصر التعامل عليها 

بني املستثمرين املؤهلني.

»الرقابة املالية« تطور قواعد القيد لتيسير 
إجراءات زيادات رؤوس األموال

جدل »الطروحات« يشتعل ..وخالفات بني االقتصاديني حول البيع ملستثمر 
استراتيجي أو طرح جزء من األسهم ألقوي 32 شركة وبنك حكوميني

قالت شركة عبر املحيطات للسياحة، 
إن محكمة جنوب القاهرة االبتدائية 
دائرة )18( إيجارات، ألزمت الشركة 

بإخالء املقر الرئيسي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، 

أن الحكم بصفة مؤقتة لحني الفصل 
في القضية، مشيرة إلى أنه تم إخالء 

املقر محل الدعوة بالفعل في 13 
فبراير 2022، مؤكدة أنها تباشر 

عملها بصورة رئيسية منتظمة بفرع 
الشركة.. يشار إلى أن عبر املحيطات 

للسياحة، سجلت صافي ربح بعد 
الضريبة بلغ 1.59 مليون جنيه 

منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 
2022، مقابل 1.17 مليون جنيه خالل 

نفس الفترة من العام املاضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خالل 

التسعة أشهر األولى من العام الحالي 
إلى 7.52 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 

املاضي، مقابل 5.52 مليون جنيه 
خالل نفس الفترة من العام املاضي.

»اتش سي« توضح عوامل تطور 
سوق وأسهم شركات العقارات 

في مصر خالل 2023

صدور حكم بإلزام »عبر 
المحيطات للسياحة« بإخالء

 المقر الرئيسي للشركة

 البورصة تقرر قيد تعديل 
المظلة القانونية وزيادة رأسمال 

ممفيس لألدوية

البورصة تقرر قيد أسهم 
زيادة رأسمال سيدي كرير 

للبتروكيماويات

قالت مريم السعدني، محلل القطاع 
العقاري بشركة اتش سي، خالل 

تقرير، أن التضخم املتزايد يؤدي 
إلى الضغط على القدرة الشرائية و 
تصاعد التكاليف؛ موضحة أن بيئة 
التضخم املرتفع، والتي تسببت في 
أسعار فائدة حقيقية سلبية، عملت 
تاريخيًا في صالح قطاع العقارات 

املصري، حيث ينظر املستثمرون إليه 
عادة على أنه مالذ آمن.

وذكرت السعدني، أنه سيكون 
االنتعاش االقتصادي وتيسير 

السياسات النقدية وتطوير سوق 
الرهن العقاري للشريحة الفوق-
املتوسطة من العوامل الرئيسية 

الدافعة ألداء القطاع، ومع ذلك، فإن 
مقومات االقتصاد الكلي الحالية تمثل 

تحدًيا لهذه الصناعة.
وأفادت بأن ضغوط التكلفة 

التضخمية، الناتجة عن ارتفاع 
معدالت التضخم، والذي بلغ متوسط 
13.8 باملائة في عام 2022، أدت إلى 
زيادة التكاليف ودفعت املطورين إلى 
اللجوء إلى توريق املستحقات أكثر 

من االقتراض من البنوك.

وافقت لجنة قيد األوراق املالية 
بالبورصة املصرية، على تعديل 

بيانات قيد شركة ممفيس لألدوية 
والصناعات الكيماوية، وزيادة رأس 

املال املرخص به.
وأوضحت البورصة، أنه تقرر قيد 
بتعديل املادة رقم )1( من النظام 

األساسي للشركة الخاصة بالقانون 
الخاضع له الشركة ليصبح قانون 

الشركات املساهمة وشركات 
التوصية باألسهم و الشركات 

ذات املسئولية املحدودة وشركات 
الشخص الواحد الصادر بالقانون 

رقم 159 لسنة 1981 والئحته 
التنفيذية، وبمراعاة احكام قانون 
سوق راس املال الصادر بالقانون 
رقم 95 لسنة 1992 بداًل من قانون 
قطاع االعمال العام رقم 203 لسنة 

.1991

قررت البورصة املصرية، قيد أسهم 
زيادة رأس املال املصدر واملدفوع 

لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات 
- سيدبك، من 1.260 مليار جنيه إلى 

1.512 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة، أن الزيادة 

قدرها 252 مليون جنيه موزعة على 
عدد 126 مليون سهم )بواقع 0.2 
سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل 
الزيادة( بالقيمة االسمية البالغة 

2 جنيه للسهم الواحد تموياًل من 
األرباح املرحلة وأرباح العام الظاهرة 

بالقوائم املالية 2021.
يشار إلى أن الحق في التوزيع 

املجاني )بواقع 1سهم مجانى لكل 
5 سهم أصلي( ملشتري السهم حتى 

نهاية جلسة تداول يوم األربعاء 
املوافق 22 فبراير الجاري.

وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة 
بعد الزيادة املجانية على قاعدة 

البيانات مع تحديد سعر مرجعي 
على اسهم الشركة اعتبارا من بداية 
جلسة تداول يوم الخميس املوافق 

2023/02/23 كما يلي  ) ص 1 : ص 
4 ( : 756,000,000سهم.

 تفاصي���ل كثيرة كش���ف عنه���ا رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي فيما 
يتعلق ببرنام���ج الطروحات ، وذلك في 
مؤتم���ر صحف���ي عقده عق���ب االجتماع 
األخي���ر ملجلس ال���وزراء ، وهو املؤتمر 
الذي اس���تهله رئيس الوزراء باإلشارة  
إل���ى أن الفترة املاضية ش���هدت حراكا 
كبيرا فيما يخص امللف���ات االقتصادية 
املهم���ة، ومنه���ا وض���ع تص���ور للدولة 
املصري���ة للتعامل مع الس���يناريوهات 
املختلفة للوض���ع االقتصادي في ضوء 

األزمة العاملية الحالية.
 وفي هذا اإلطار، أوض���ح الدكتور مصطفى 
مدبولي أن مجلس الوزراء يعد حاليًا مجموعة 
لالقتص���اد  املختلف���ة  الس���يناريوهات  م���ن 
املصري لعام���ني قادمني، وذلك باالس���تعانة 
بعدد من الخب���راء االقتصاديني، الفتا إلى أن 
املظاهر الخاصة باألزمة الروس���ية األوكرانية 
من الوارد أن تستمر ملدة تتعدى العام 2023، 
وهو ما يس���توجب التحوط له���ذه التداعيات، 
وفق رؤية واضحة ومتكاملة ملس���ار االقتصاد 
املصري عل���ى األقل ملدة عام���ني، مؤكدًا في 
الوقت نفس���ه أن هناك مجموعة عمل تستعني 
بع���دد م���ن الخبراء املتخصص���ني من خارج 
اإلط���ار الحكوم���ي، من أجل وض���ع عدد من 
الس���يناريوهات، على أن يتم مناقش���تها مع 
مختل���ف الجه���ات واألجهزة املعني���ة، بهدف 

الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.
  و أش���ار رئيس الوزراء إل���ى بدء الدولة في 
تنفي���ذ ما ورد من إج���راءات وخطوات بوثيقة 
سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، 
الفت���ا إلى أن م���ا  تم اإلعالن عن���ه  من عدد 
الشركات وأس���مائها التي ستطرح ألول مرة 
من خالل الطرح العام عبر البورصة املصرية، 
أو طرحها ملستثمر استراتيجي، أو من خالل 
طرح جزء من الش���ركة في البورصة، والجزء 
اآلخر من خالل مستثمر اس���تراتيجي، إنما 
يأتي وفقًا للدراس���ات التي ق���ام بها عدد من 
بنوك االس���تثمار املتخصص���ة، والتي انتهت 
إل���ى تحديد طريق���ة الطرح، منوه���ا في هذا 
الصدد إلى أن املس���تثمر االستراتيجي يعنى 
الدخول لزيادة رأس املال، أو نسبة استحواذ 
على جزء من الش���ركة، بهدف تطوير أدائها، 

وتعظيم االستفادة من أصول الدولة.
 وأك���د رئيس ال���وزراء أن الط���رح العام في 
البورصة للش���ركات املس���تهدفة يأتي بهدف 
توسيع مشاركة املواطنني املصريني في امللكية 
العام���ة، وذلك تنفيذا لتوصي���ات وثيقة ملكية 

الدولة في هذا الصدد.
 وق���ال الدكت���ور مصطفى مدبول���ي إن عدد 
الشركات التي سيتم اإلعالن عن طرح أسهم 
بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام 
كام���ل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، 
وحت���ى نهاية الرب���ع األول من ع���ام 2024، 
سواء س���يكون الطرح من خالل البورصة، أو 
املستثمر االستراتيجي، أو كالهما ، موضحا  
أن ال� 32 ش���ركة التي سيتم طرحها، تشمل 
18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك 
هي: بنك القاهرة، واملص���رف املتحد، والبنك 
العربي األفريقي الدولي، الفتا إلى أن ذلك تم 
بالتنسيق الكامل مع البنك املركزي املصري.

 وأضاف: هناك مجموعة كبيرة من الشركات 
في ع���دد م���ن القطاع���ات املختلف���ة، والتي 
تط���رح ألول م���رة في البورصة، أو ملس���تثمر 
اس���تراتيجي، مش���يرا إلى أن هناك شركتني 
تابعتني لجهاز مش���روعات الخدم���ة الوطنية 
للق���وات املس���لحة، هم���ا “الش���ركة الوطنية 
للمنتجات البترولية”، وشركة “صافي لتعبئة 
املي���اه”، والبقية تش���مل القطاع���ات املختلفة 
الت���ي تم تحديدها في وثيقة “سياس���ة ملكية 
الدولة”؛ سواء القطاعات التي تم اإلعالن عن 
تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة 
املقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، 
وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد 
من اس���تثماراتها به���ا، باعتباره���ا قطاعات 
اس���تراتيجية، حي���ث س���يتم طرح ع���دد من 
الش���ركات منها؛ لتوسيع مش���اركة املواطنني 
في امللكية العامة، أو ملستثمرين استراتيجيني 

من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.
 و لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عملية 
الطرح التي تنفذها الدولة تس���تهدف االنتهاء 
بالكامل من نس���بة 25% عل���ى األقل من هذه 
الشركات خالل األش���هر الستة األولى، ويتم 
تجهيزها حاليًا مع بنوك االستثمار والجهات 
املتخصص���ة، مش���يرًا إل���ى أن اإلج���راءات 
الخاصة بطرح أي ش���ركة ألول مرة يكون لها 
خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء 
واملتخصصني، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، 
وبعضها يصل إلى ع���ام، ولذا فقد تم تحديد 

مدى زمني لذلك.
 وجدد رئي���س مجلس ال���وزراء التأكيد على 
أن الدولة س���تطرح 32 ش���ركة ألول مرة في 
ه���ذا الع���ام، بينها قطاعات تط���رح ألول مرة 
مث���ل قط���اع التأم���ني، وش���ركات أخرى في 

قط���اع الكهرب���اء والطاقة، وقط���اع البترول، 
كما سيتم طرح ش���ركات ألول مرة في قطاع 
النقل وت���داول الحاويات، مضيفًا أنه س���يتم 
الطرح ف���ي التوقيتات وامل���دى الزمني الذي 
ت���م تحديده وه���و العام الجاري، مس���تدركا 
بقوله إن هذا العدد مرش���ح ألن يضاف عليه 
ش���ركات وكيانات في قطاع���ات أخرى خالل 
املدى الزمني نفس���ه، وفقا لالنتهاء من إعداد 
الش���ركات األخرى للطرح ، منوها إلي    أن 
هذه الخطوة تؤكد جدي���ة الدولة في تنفيذ ما 

تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
 النهوض باالقتصاد 

خط���ة  أن    اقتصادي���ون  خب���راء  ويؤك���د 
الطروحات التي أعلنها رئي���س الوزراء تأتي 
ضم���ن الجهود املبذول���ة للنهوض باالقتصاد 
ال���ذي يعان���ي من أزم���ة في الوق���ت الحالي 
بس���بب نقص العمالت األجنبية ، الفتني إلي 
أن تفاصي���ل الطروحات ش���ملت  زيادة بعدد 
12 ش���ركة عما قاله مدبولي في وقت سابق ، 
حينما صرح أنه س���يتم الكشف عن تفاصيل 
ط���رح 20 ش���ركة على األقل ضم���ن برنامج 

الطروحات للعام الحالي.
وأشاروا إلي أنه من املتوقع تنفيذ الطروحات 
األولى خالل الس���بعة أس���ابيع املقبلة ، حيث 
أعل���ن رئيس ال���وزراء أن  برنامج الطروحات 
الطم���وح س���يبدأ ف���ي الرب���ع األول من هذا 
الع���ام حتى نهاية الربع األول من عام 2024، 
وتستهدف الحكومة إتمام ما ال يقل عن %25 
من الطروحات خالل الستة أشهر األولى من 

البرنامج.
ولفت���وا إل���ي أن هناك عددا من التس���اؤالت 
بش���أن مع إذا كانت الطروحات س���تكون من 
خالل بيع حصص ملس���تثمرين استراتيجيني 
أم من خ���الل الطرح بالبورص���ة   ، حيث ال 
يزال م���ن غي���ر الواضح ما هي الش���ركات 
التي س���تطرح في البورصة وأي الش���ركات 
التي س���يتم تخصيصها للطرح ملس���تثمرين 

استراتيجيني.
وكان رئي���س ال���وزراء ق���ال   إن الق���رارات 
الخاصة بذلك جرى اتخاذها وفقا للدراسات 
التي قامت به���ا بنوك االس���تثمار التي تدير 
الطروحات والت���ي “انتهت إلى تحديد طريقة 
الطرح”، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا أو تفاصيل 

إضافية حول هذا األمر.
كم���ا لم يقدم رئيس الوزراء أي إش���ارة على 
حجم الحصص التي س���تكون الحكومة على 

اس���تعداد لبيعها ملستثمرين استراتيجيني 
املس���تثمرون  يس���تهدف  ف���ي ح���ني   ،
عل���ى  االس���تحواذ  االس���تراتيجيون 
حصص 51% على األقل من الشركات 
الت���ي تري���د االس���تثمار به���ا، وذلك 
للس���يطرة على اإلدارة. وكانت  تقارير 

صحفية في األسابيع األخيرة 
أش���ارت  إلى أن الحكومة 
ال ت���زال مت���رددة حت���ى 
اآلن ف���ي تلبي���ة مطال���ب 
السيادي  الثروة  صندوق 
القطري باالستحواذ على 
حصص كبيرة في شركة 
ومشغلي  مصر  فودافون 
محطت���ي الحاوي���ات في 

دمياط وبورسعيد.  
قطاعات متنوعة 

الت���ي  الش���ركات  وتنتم���ي 
تش���ملها خط���ة الطروح���ات 
متنوع���ة،  قطاع���ات  لع���دة 
البن���وك،  ذل���ك  ف���ي  بم���ا 
والبتروكيماويات،  والنف���ط 
والتأم���ني،  والعق���ارات، 
واملوانئ ، فيما  س���تمضي 

الحكوم���ة قدما ف���ي الطرح 
الع���ام لبنك القاه���رة، الذي 

تأخر طرحه عدة مرات بسبب أوضاع السوق 
غي���ر املواتية. وجاء في القائم���ة أيضا البنك 
العربي األفريق���ي الدولي – اململوك مناصفة 
بني البنك املرك���زي املصري وصندوق الثروة 
الس���يادي الكويتي – وكذلك املصرف املتحد 
الذي أثيرت حوله الش���ائعات بش���أن عرض 
اس���تحواذ مقدم من صندوق الثروة السيادي 

السعودي. 
وتضمن���ت الخطة ألول مرة ش���ركتي تأمني، 
وهما مص���ر لتأمينات الحياة ومصر للتأمني، 
وهما اللتني أوردتهم���ا البورصة املصرية في 
تقريرها الس���نوي لعام 2022 )بي دي إف( 

على أنهما ضمن خطة الطروحات.
وكان نصيب األس���د ف���ي برنامج الطروحات  
، حي���ث   والبتروكيماوي���ات  النف���ط  لقط���اع 
تضمن���ت القائمة الش���ركة املصري���ة إلنتاج 
اإليثيل���ني ومش���تقاته )إيثيدك���و(، واملصرية 
إلنتاج األلكيل بنزين خطي )إيالب(، وش���ركة 
حلوان لألس���مدة، وش���ركة تنمية الصناعات 
الكيماوية )سيد(، والش���ركة املصرية إلنتاج 
البول���ي بروبيلني والبولي بروبيلني، وش���ركة 
الحفر للبترول وش���ركة البويات والصناعات 
الكيماوية )باكني(. ومن الصناعات التحويلية 
األخ���رى ش���ركة مص���ر ألعمال األس���منت 
املس���لح، وش���ركة س���يناء للمنجنيز، وشركة 
النصر للتعدين، والش���ركة املصرية للسبائك 
الحديدي���ة. وضم���ت القائم���ة أيضا ش���ركة 
األمل الش���ريف للبالستيك، وش���ركة مصر 

للمستحضرات الطبية.
كذلك يش���مل البرنامج طرح شركتني تابعتني 
للجي���ش ، حيث  س���تطرح الدولة  الش���ركة 
الوطني���ة لبي���ع وتوزي���ع املنتج���ات البترولية 
املي���اه  )وطني���ة( وش���ركة صاف���ي لتعبئ���ة 
اململوكت���ني للقوات املس���لحة ،  وتمت إضافة 
الش���ركتني إلى صندوق ما قب���ل الطروحات 
التابع لصندوق مصر السيادي، والذي يقوم 
بإعادة هيكلة الش���ركات قبل املضي قدما في 

طرحها للمستثمرين.  
كما  تتضمن خطة الطروحات أربع ش���ركات 
عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر لإلسكان 
والتعمي���ر،  للتنمي���ة  واملع���ادي  والتعمي���ر، 
واملس���تقبل للتنمي���ة العمراني���ة، والصالحية 
لالس���تثمار والتنمي���ة، إلى جان���ب عدد من 
الفنادق اململوكة ل���وزارة قطاع األعمال العام 
والتي س���يتم دمجها في شركة واحدة جديدة 
قب���ل الطرح..وكذلك  ش���ملت القائمة كال من 
الحاويات  لت���داول  بورس���عيد  ش���ركة 
والبضائع، وش���ركة دمي���اط لتداول 
الحاويات والبضائ���ع. وكان جهاز 
قطر لالس���تثمار من ب���ني املهتمني 
ملحط���ات  املش���غلتني  بالش���ركتني 
الرباط  الحاوي���ات، وجاءت ش���ركة 
ألنوار الس���فن التابعة لهيئة 
قن���اة الس���ويس أيض���ا 

ضمن القائمة.
وهناك شركة تكنولوجية 
سيتم  بالقائمة:  واحدة 
ط���رح ش���ركة مصر 
لتكنولوجي���ا التجارة 

أمام املستثمرين.
الخط���ة    تتضم���ن 
أيض���ا ط���رح الدولة 
لبعض م���ن أصولها، 
بما ف���ي ذلك اثنني من 
مزارع  مش���اريع  أكبر 
الري���اح ف���ي الب���الد – 
محطة جبل الزيت بقدرة 
ومحطة  ميجاوات   580
 545 بق���درة  الزعفرانة 
ميج���اوات،  وم���ن املقرر 
أيض���ا بي���ع محط���ة توليد 
الكهرب���اء الت���ي تعمل بنظام 

ال���دورة املركبة بق���درة 4.8 جيجاوات والتي 
أنشأتها شركة سيمنز في بني سويف ،  وجاء 
اإلعالن عن ذلك بعد أشهر من إضافة محطة 
الكهرب���اء إلى صن���دوق ما قب���ل الطروحات 
التابع لصندوق مصر الس���يادي مع محطتني 

أخريني لتوليد الطاقة. 
وق���ال املدي���ر التنفي���ذي لصن���دوق مص���ر 
الس���يادي أيمن س���ليمان الع���ام املاضي إن 
صندوق االس���تثمارات العامة السعودي من 
بني املهتمني، مش���يرا إلى احتمالية استثماره 
في املحط���ات الثالث كجزء من تعهد الرياض 

باستثمار 10 مليارات دوالر في مصر.
شركات مستبعدة 

بحس���ب خب���راء فإن���ه كانت هناك ش���ركات 
مرش���حة للطرح ولكن لم تتضمنه���ا القائمة 
الت���ي أعلنها رئيس الوزراء ، ومن أبرزها بنك 
اإلس���كندرية، وش���ركة إي مثيانكس، وشركة 
إنبي، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة 
مي���دور ،  وجاءت تلك الش���ركات في التقرير 
الص���ادر مؤخرا ع���ن البورصة املصرية )بي 

دي إف( بشأن خطط الطروحات الحكومية.
 أهداف 

كان  رئيس البورصة املصرية، رامي الدكاني، 
كش���ف خالل  تصريح���ات له  مطل���ع العام 
الج���اري  عن مس���تهدفات الس���وق املصرية 
م���ن   الطروح���ات  ، موضح���ا أن البورصة 
تعول   عل���ى تلك الطروحات في رفع معدالت 
جاذبية السوق للمستثمرين العرب واألجانب، 
وتحقي���ق أكبر قدر من االس���تقرار من خالل 

زيادة رفع رأس املال السوقي.
 خبير أس���واق املال، املهندس محمد سعيد، 
يق���ول إن املرحلة الحالية ربما هي األنس���ب 
الس���تئناف برنامج الطروحات الحكومية في 
سوق املال املصرية؛ ال سيما مع اتخاذ البنك 
املركزي إجراءات برفع يده عن تحديد س���عر 
صرف الجنيه مقاب���ل العمالت األجنبية، وما 
نتج عن ذلك من تحرير واضح لسعر العملة.

 وأض���اف  س���عيد، في تصريح���ات  له ، أن 
برنام���ج الطروحات الحكومية ب���دأ منذ أكثر 
من 5 س���نوات، حينما أعلنت وقتها الحكومة 
عن نيتها التخارج من عدد كبير من الشركات 
اململوك���ة للدول���ة وبي���ع حصصها ف���ي تلك 
الش���ركات ع���ن طريق طرحه���ا لالكتتاب في 
س���وق امل���ال، وبدأتها بالفعل بش���ركات مثل 
الش���رقية للدخ���ان )طرح ثان���وي( و”أبوقير 
و”آي  الكيماوي���ة”  والصناع���ات  لألس���مدة 
فاينانس” لالس���تثمارات املالية ، فيما وافقت 
البورصة في ديسمبر املاضي على قيد شركة 
بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا، 

وذلك برأس مال 164.11 مليون جنيه.
استثمارات جاذبة 

وتؤكد  رانيا يعقوب، خبير أس���واق املال، 
أن البورصة  متعطش���ة لهذه الطروحات، 
ألنها ف���ي قطاعات حيوية بم���ا يحاكي ما 
جاء في إعالن وثيقة سياس���ة ملكية الدولة 
، مضيف���ة أن برنامج طرح الش���ركات في 
البورص���ة يأتي تزامنا م���ع ارتفاع الطلب 
عل���ى األص���ول املصرية الت���ي أصبحت 
جاذبة لالستثمارات العربية ملا تمتلكه من 
فرص���ة جيدة، موضحة أن املس���تثمر في 

مصر يشتري املستقبل.
وشددت يعقوب علي  أن االقتصاد املصري 
رغم الظروف  ، يعد أحد أهم االقتصاديات 
الواعدة خاصة أنه يمتلك كل املقومات التي 
تس���اعده على التعافي مع انحسار األزمة 
، معتب���رة أنه  من القطاع���ات املهمة التي 
ت���م اإلعالن عنها قطاع���ات البنوك وقطاع 
البتروكيماويات واألس���مدة وقطاع املوانئ 
واللوجس���تيات واملواد الغذائية وشركتني 

من شركات الخدمة العامة.
أوضح���ت، أن اإلعالن اش���تمل هذه املرة 
على خطة زمنية للتنفي���ذ ما جعله موضع 
اهتمام ومتابعة من قبل املس���تثمرين، ألن 
الج���دول الزمني يعط���ي انطباعا بإصرار 
الدول���ة عل���ى املض���ي قدما ف���ي برنامج 
الطروح���ات الحكومي���ة وإتاح���ة الفرصة 

لتمكني القطاع الخاص.

 

عقدت جمعية رج���ال األعمال املصريني، 
برئاس���ة على عيس���ي، لقاء موس���ًعا مع 
رئي���س البورصة املصرية رامي الدكاني، 
للتع���رف عل���ى دور البورص���ة املصرية 
الفاع���ل في تنمي���ة االقتص���اد املصري 
والخط���ط الحالي���ة؛ لزيادة عم���ق وكفاءة 
س���وق األوراق املالي���ة خاص���ة املتعلقة 
بعملي���ة قيد الش���ركات ف���ي البورصة، 
وإطالق سوق عقود الخيارات املستقبلية 
واملشتقات املالية وسوق التداول الطوعي 

لشهادات الكربون.
ونظمت لجنة أس���واق امل���ال والبورصات 

بالجمعية اللقاء برئاس���ة الدكتور هاش���م 
الس���يد، بحض���ور هبة الصيرف���ي، نائب 
رئيس مجل���س إدارة البورص���ة املصرية 
وقي���ادات البورصة، والدكت���ور مهند طه، 
خال���د أم���ني، الصن���دوق جمعي���ة رجال 
صب���ور،  وأحم���د  املصري���ني،  األعم���ال 
واألس���تاذ عادل اللمعي، والدكتورة نيفني 
عبدالخالق، أعضاء مجلس اإلدارة، وعدًدا 

من أعضاء الجمعية.
وفي بداية اللقاء أكد عيسى، على استمرار 
التعاون املش���ترك بني الجمعية والبورصة 
املصرية في توعية مجتمع األعمال بأهمية 
القيد بس���وق األوراق املالية كأداة تمويلية 
لخط���ط النمو والتوس���ع، داعًي���ا إلى دفع 
وتعزي���ز التعاون على مس���توي الربط مع 

العربية واإلفريقي���ة وخاصًة  البورص���ات 
س���وق اإلمارات والس���عودية وكذلك على 
املس���توى اإلقليم���ي من خالل اس���تغالل 
العالقات املتمي���زة لجمعية رجال األعمال 
املصريني مع نظيراته���ا األجنبية والعربية 
واإلفريقي���ة في أكثر من 70 دولة ونحو 60 

سفارة في مصر.
وأضاف أن جمعية رجال األعمال املصريني 
تس���تمد قوتها من القط���اع الخاص حيث 
تض���م في عضويتها أكث���ر من 400 رجل 
أعمال يديرون ما يزيد عن 1400 ش���ركة، 
حيث تعد أقدم منظمة أعمال اقتصادية في 
مصر أنش���أت عام 1979، كما كانت منذ 
نش���أتها داعمة لتمكني امل���رأة في مجلس 
اإلدارة وهي أول من اسس���ت لجنة لتنمية 
افريقيا ولجنة للص���ني وعددًا من مجالس 

األعمال املشتركة حيث تعتمد على أنشطة 
واجتماعات 17 لجنة تخصصية في جميع 
القطاع���ات االقتصادي���ة والخدمية لخدمة 

النشاط االقتصادي.
الس���يد،  هاش���م  الدكت���ور  وأوض���ح 
رئيس لجنة أس���واق امل���ال والبورصات 
بالجمعي���ة، أهمي���ة البورص���ة املصرية 
والطروح���ات الجدي���دة حي���ث تعد أهم 
العناصر واألدوات الفاعلة في االقتصاد 
املصري، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة 
مع رئيس البورص���ة املصرية وقياداتها 
التنفيذية يهدف إلى االستماع إلى الرؤية 
الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق األوراق 
املالية والتي يع���ول عليها الجميع كأحد 
االدوات الهام���ة للنمو االقتصادي وذلك 
في إطار اس���تراتيجية اللجنة وحرصها 

على التواصل مع املس���ؤولني في س���وق 
ملناقش���ة  املباش���ر  واالس���تثمار  امل���ال 
القطاع���ات املختلفة مع املعنيني والخبراء 
بشكل ش���هري وكان آخرها لقاء رئيس 
هيئة الرقابة املالي���ة الدكتور محمد فريد 
والرئي���س التنفي���ذي لهيئة االس���تثمار 

الدكتور حسام هيبة.
ودعا الشركات للتواصل مع إدارات القيد 
بالبورصة املصرية لالستفادة من الخبرات 
واالمتي���ازات الجديدة خاص���ة وأن البنية 
األساس���ية للبورص���ة املصرية ف���ي تزايد 
وإضاف���ة جدي���دة كل يوم في ظ���ل اتاحة 
التمويل للشركات الصغيرة واملتوسطة من 
جهات عديدة ومنها البنك األوروبي إلعادة 
اإلعم���ار والتنمي���ة؛ حيث يمول دراس���ات 
القيمة العادلة وايضا تكلفة الراعي املعتمد.

من جانبه كش���ف رئيس البورصة املصرية 
رامي الدكاني، أنه جار مراجعة قواعد قيد 
الش���ركات بالبورصة املصرية باملقارنة مع 
افضل القواعد املتبعة بالبورصات االخرى 
من خالل لجنة مش���كلة م���ن الهيئة العامة 
للرقاب���ة املالي���ة في اط���ار التيس���ير على 
الش���ركات الصغي���رة واملتوس���طة لزيادة 
القيد، داعيًا إلى عقد سلس���لة من اللقاءات 
م���ع اللجان النوعي���ة والقطاعي���ة املختلفة 
بجمعية رجال األعم���ال املصريني للترويج 

إلى زيادة عدد الشركات املقيدة.

  خطة الطروحات تشمل عدة قطاعات متنوعة بينها  البنوك وتتضمن  

ألول مرة شركتي تأمين ونصيب األسد    لقطاع النفط والبتروكيماويات  .. 
وطرح شركتين تابعتين للجيش  و أربع شركات عقارية مملوكة للدولة  و كال 

من شركتي  بورسعيد ودمياط  لتداول الحاويات والبضائع   

اسامة املنياوي

وائل خطاب

قررت لجنة قي���د األوراق املالي���ة بالبورصة 
املصري���ة،  قي���د أس���هم زي���ادة رأس املال 
املص���در واملدف���وع لش���ركة س���يدى كرير 
 1.260 م���ن  س���يدبك،  للبتروكيماوي���ات- 
ملي���ار جني���ه مص���ري إل���ى 1.512 مليار 
جني���ه مص���ري، بزيادة قدره���ا 252 مليون 
جنيه مصري، موزعة على 126 مليون س���هم 
بواقع 0.2 س���هم مجاني لكل س���هم أصلى 
قبل الزيادة بالقيمة األس���مية البالغة 2 جنيه 
للس���هم الواحد تموياًل م���ن األرباح املرحلة 
وأرباح الع���ام الظاهرة بالقوائ���م املالية عن 
الفت���رة املنتهية ف���ي 2021/12/31، بجدول 

قيد األسهم.
وأعلنت البورصة، موعد حق التوزيع املجاني 
بواقع سهم واحد مجانى لكل 5 أسهم أصلية 
ملش���ترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 
األربع���اء املواف���ق 2023/02/22، عل���ى أن 
تندرج أس���هم الش���ركة بعد الزيادة املجانية 
على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي 
على أس���هم الشركة اعتباًرا من بداية جلسة 

تداول الخميس املوافق 2023/02/23.
كما قررت لجنة قي���د األوراق املالية املوافقة 
على قيد تعديل غرض شركة الدولية للتأجير 

التمويلي )إنكوليس(، في ضوء تعديل املادة 
)3( من النظام األساسي للشركة لتصبح بعد 
التعديل العمل في نش���اط التاجير التمويلي 
والخدمات املرتبطة ب���ه وفًقا ألحكام القانون 
رقم )176( لس���نة 2018، ويجوز للش���ركة 
مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى بعد 
الحصول على املوافقات والتراخيص الالزمة 

من الهيئة العامة للرقابة املالية.
ونبهت اللجنة على الشركة بااللتزام مستقباًل 
بمراع���اة أح���كام املادة رق���م 26 من قواعد 
قيد وش���طب األوراق املالي���ة واملادة رقم 26 
م���ن اإلج���راءات التنفيذية له���ا، كما وقعت 
الت���زام مالي على الش���ركة ق���دره 10 آالف 
جنيه مصري؛ نظ���ًرا ملخالفتها أحكام املادة 
)48( من قواعد قيد وش���طب االوراق املالية 
املالية بالبورصة املصرية، بش���أن السير في 
إجراءات تعديل غرض الش���ركة، طبًقا لعقد 
تنظيم قي���د االوراق املالية بجداول البورصة 
املصرية واملبرم مع الشركة، مع منح الشركة 
مهلة لس���داد االلتزام املال���ي مدتها 15 يوم 
تبدأ م���ن تاريخ إخطارها بق���رار لجنة القيد 
مع إحالة موقف الشركة للهيئة العامة للرقابة 

املالية العمال شئونها.

جلنة قيد األوراق املالية بالبورصة تصدر قرارات 
جديدة بشأن أسهم بعض الشركات

  الحكومة تعلن عن طرح أسهم 32 شركة  في  الربع الحالي من عام 2023 وحتى نهاية الربع األول من عام 2024

     رئيس الوزراء: بدء تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات 

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  12  فبراير  2023  •  العدد  681

الدكاني : إصدار شهادة الكربون في مصر وإفريقيا قريبا

جمعية رجال األعمال تدعو لطرح فكرة الربط مع البورصات العربية واإلفريقية

ق���ررت إدارة البورصة املصري���ة عقد مزاد 
بآلية »»AUCT، املخصصة لعقد مزادات 
على األوراق املالية التي لم تحقق أي س���عر 
إقفال جديد، وذلك لتحديد س���عر فتح جديد 
ف���ي ضوء آلي���ات الع���رض والطل���ب عليها 
بالس���وق على أوراق، إنترناشيونال بزنيس 
كوربوريش���ن للتجارة والتوكيالت التجارية، 
فيركيم مصر لألسمدة والكيماويات، فاروتك 
ألنظم���ة التحكم واالتص���االت لتحديد، وذلك 
لتحديد س���عر إقفال جديد ف���ي ضوء آليات 
العرض والطلب والس���ماح بتس���جيل أوامر 
البيع والش���راء على الورقة املالية وذلك بدون 
التقيد بحدود سعرية وفًقا للضوابط املعمول 
بها في جلس���ة مزاد سعر اإلقفال، وبحسب 
إدارة البورص���ة فإنه يجب مراعاة عدة نقاط 

منها:
1.فترة مزاد سعر اإلقفال:

تمتد من اليوم األحد 12 فبراير، وملدة خمس 
أيام عمل ليتم تس���جيل أوامر البيع والشراء 
وبدون تنفي���ذ عمليات خالل تلك الفترة، على 
أن يب���دأ يوم الخميس 16 فبراير احتس���اب 
الس���عر النظرى وذلك من توقيت 13:15:00 
ليتم إغ���الق املزاد في توقيت عش���وائي من 
توقي���ت 13:45:00 وحتى توقيت 14:00:00 

من يوم الخميس.
2.فترة اإليقاف:

تمت���د من توقيت إغالق امل���زاد وحتى توقيت 
14:00:00 م���ن يوم الخمي���س 16 فبراير، 
وه���ي الفترة التي ال يس���مح فيها بتعديل أو 
إلغاء األوام���ر أو إدخال أوام���ر جديدة عن 

طريق شركات السمسرة.
3.جلسة التداول بسعر اإلقفال:

مدته���ا ثالثون دقيقة م���ن توقيت 14:00:00 
وحت���ى 14:30:00 من يوم الخميس، وخالل 
هذه الجلس���ة يت���م تنفيذ األوامر بالس���عر 
املحدد باملزاد س���عر اإلقفال ويسمح بتعديل 
األوامر غير املنفذة بحيث تكون بسعر مساو 
لسعر اإلقفال ويسمح بإدخال أوامر جديدة 

بنفس السعر.
4.على ش���ركات السمسرة مراعاة أن تكون 
جميع األوامر محددة السعر وغير مشروطة 
 Good Till Canceled ومفتوحة امل���دة
وكذل���ك بالنس���بة ألوام���ر حج���ز الكميات 

املُسجلة.
5.على شركات السمسرة إلغاء كافة األوامر 
املُس���جلة على الورقة املالية بحد أقصى يوم 
العمل الس���ابق ليوم فتح امل���زاد، علًما بقيام 
نظ���ام الت���داول آلًي���ا بإلغاء جمي���ع األوامر 
املُس���جلة على الورقة املالية فور بدء التعامل 
على الورقة املالية بآلية املزاد AUCT بدون 

إخطار.

 AUCT  بداية من اليوم .. البورصة تعقد مزاًدا بآلية
على 3 أوراق مالية لتحديد سعر فتح جديد

داليا احمد
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»التموين«: تخفيضات 
األوكازيون الشتوى تصل

من 20% إلى %50

تلقى الدكتور علي   املصيلحي، وزير  التموين   والتجارة الداخلية، تقريًرا 
م���ن اإلدارة العامة لش���ئون الرقابة على املعام���ات  التجارية، أن عدد 
املحال التي تقدمت للمش���اركة ف���ي االوكازيون منذ اإلعان  عنه وصل 
إلى 500 محل حتى اآلن، ما بني محات للمابس واملصنوعات  الجلدية 
واألدوات املنزلية أيًضا، وأن  مديريات التموين تفتح أبوابها الس���تقبال 

طلبات أصحاب املحال للمشاركة في  األوكازيون بنطاق كل مديرية.
وأض���اف التقرير، أنه من املتوقع وصول عدد املحال التي ستش���ارك 
ف���ي  األوكازي���ون هذا العام ال���ى 4000 محل تج���اري متنوع كالعام 
الس���ابق ووصول  نس���ب التخفيضات تصل الى50% كالعام السابق، 

رغم ارتفاع األسعار.

عق���دت غرفة الصناعات النس���يجية برئاس���ة 
النائب محمد املرش���دي، اجتماًعا الستعراض 
املقترحات والحلول الازم���ة الزالة التحديات 
املواجه���ة للقط���اع خ���ال املرحل���ة الراهنة، 
بحض���ور عدد م���ن قيادات ومس���ؤولي وزارة 

التجارة والصناعة.
وق���ال النائب محم���د املرش���دي، رئيس غرفة 
الصناعات النس���يجية إن ه���ذا االجتماع يعد 
اولي االجتماع���ات الخاصة بلجنة تنمية قطاع 
الصناعات النس���يجية التي ت���م االتفاق على 
تش���كيلها أثناء لقاء ممثل���ي الغرفة مع أحمد 

سمير، وزير الصناعة خال يناير املاضي.
وأش���اد املرش���دي، بحض���ور جمي���ع ممثلي 
الهيئ���ات التابعة لوزارة التج���ارة والصناعة، 
الفًت���ا أنه الحظ خ���ال االجتماع وجود تعاون 
ورغب���ة حقيقية من املس���ؤولني لحل مش���اكل 
صناع���ة املنس���وجات في مصر الت���ي تعاني 
الكثير من املعوقات منذ فترة طويلة، وموضًحا 
أنه على رأس املشاكل التي يجري العمل على 
حله���ا حاليا هي مش���كلة عمليات التهريب من 

جانب بعض املتاعبني.
وتابع املرش���دي، قائًا إن غرف���ة الصناعات 
النس���يجية ليس���ت ض���د أي م���ن املصنعني 
واملصدري���ن الش���رفاء، لكنها ض���د املهربني 
واملتاعب���ني، ولن نتنازل عن حماية االس���واق 
املصرية والصناعة املحلية، ويجب سد الثغرات 
في القواعد االستيرادية، مشدًدا على ضرورة 
زيادة املكون املحلي في املنتجات لتحقيق قيمة 

مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات لألسواق 
الخارجية، ومشيًرا إلى انه تم خال االجتماع 
اقتراح بإجراء دراسة لتحديد النسب املسموح 
بها، فيم���ا يخ���ص الهالك والفاق���د في نظام 
الس���ماح املؤقت، لتافي أي ثغ���رات في هذا 

األمر حفاظا على الصناعة املحلية.
وقال املهن���دس عبدالغن���ي االباصيري، نائب 
رئي���س غرفة الصناعات النس���يجية، أن هناك 
زيادة كبيرة في ال���واردات، ويجب ضبط هذا 
االم���ر، الفًتا إل���ى أنه تم مناقش���ة ذلك خال 
االجتم���اع وتم اقتراح أن يت���م ربط الواردات 
بحج���م الطاقات االنتاجية املثبتة في الس���جل 
الصناعي للمنشآت، موضحا أنه سيتم ايضا 
مراع���اة اذا كان���ت بعض املصانع تس���تورد 
كمي���ات لتصنيعه���ا للغير في اط���ار حل هذه 

األزمة.
وأوض���ح األباصي���ري، أن من أبرز املش���اكل 
املواجه���ة للقط���اع ه���ي أزم���ة التراخي���ص 
الصناعية، الفًتا إلى أن املشاركني في اجتماع 
اللجن���ة أش���اروا إلى ض���رورة حل مش���كلة 
تجدي���د الرخ���ص وخاصة »الدائم���ة« حيث 
تل���زم الهيئ���ة املصانع بتقدي���م وتحديث نفس 
األوراق واملس���تندات كل م���رة، الفًت���ا إلى انه 
تم اقتراح بس���داد رس���وم التجديد مع تقديم 
األوراق املتغيرة فقط وليس املستمرة كالسجل 

التجاري وعقد التملك.

للصناع���ات  التصدي���ري  املجل���س  كش���ف 
جوائ���ز  إع���ان  س���يتم  أن���ه  الهندس���ية، 
التصدي���ر»»EXXA، املقدم���ة م���ن املجلس 
للمصدري���ن املتميزين في قط���اع الصناعات 
الهندسية خال احتفالية كبيرة يوم 18 فبراير 
2023، حي���ث يعتبر توجه ه���و األول من نوعه 
في تاريخ القطاع يهدف إلي تحفيز املصدرين 
املتميزين في مصر خاصة بعد تسجيل القطاع 
صادرات ه���ي األعلى تاريخًيا ب����3.8 مليار 

دوالر خال 2022
وقال املجل���س، إن جوائز التميز في التصدير 
الهندس���ي »K»EXXA تعتبر فكرة خالصة 
للمجل���س التصديري ويجرى تنظيم النس���خة 

الثانية منها خاصة النجاح الكبير الذي حققته 
النس���خة األولي والتي القت قبواًل واسًعا لدى 
القطاعات الهندس���ية املختلفة ف���ي ظل اتجاه 
واضح من جميع املصان���ع لزيادة صادراتها 
لتمكني الحكومة من تحقيقات مستهدفات املائة 

مليار دوالر صادرات خال السنوات املقبلة.
وأش���ار إل���ي أن اللجن���ة املش���كلة للمفاضلة 
واالختي���ار بني أكث���ر من 90 ش���ركة تقدمت 
للجوائز ضم���ت في عضويتها ممثلني من عدة 
جه���ات مس���تقلة، ويجري حالًي���ا االنتهاء من 
عمليات اختيار الش���ركات الفائزة بجوائز في 
عدة فروع، وتم استحداث جائزة أكبر مصدر 

إلدارة سيدات األعمال.

أك���د الدكتور محمد معيط، وزير املالية، حرص 
الدول���ة على تش���جيع املش���روعات الصغيرة 
ومتناهي���ة الصغر؛ باعتبارها ركيزة أساس���ية 
للتنمي���ة االقتصادي���ة، ونواًة رئيس���ية لنهضة 
الصناع���ة الوطني���ة؛ بما ُتوفره م���ن مدخات 
ومس���تلزمات لإلنت���اج، على نحو ُيس���هم فى 
تعظي���م الق���درات اإلنتاجية للدولة، وتوس���يع 
القاع���دة التصديرية، وتحقي���ق حلم الوصول 
بالص���ادرات إل���ى 100 ملي���ار دوالر، وإتاحة 

املزيد من فرص العمل.. وأضاف الوزير، خال 
اختت���ام فعاليات معرض »الحرف والصناعات 
اليدوية« بوزارة املالية، أن الصناعات الحرفية 
د أبرز مظاهر اإلرث الحضاري والثقافي  ُتجسِّ
املصري الحافل باإلنجازات على مر العصور، 
الفًتا إلى أن صناع���ة الحرف اليدوية ُتعد أحد 
املح���ركات الرئيس���ة ملختل���ف االقتص���ادات، 
وتع���وِّل عليها العديد من البلدان، فى فتح آفاق 

استثمارية جديدة.

الصناعات النسيجية تبحث عن حلول ألزمة 
التراخيص ونقص اخلامات

 

التقى أحمد س���مير، وزي���ر التجارة والصناعة، برؤس���اء 
املجال���س التصديرية لقطاعات املاب���س الجاهزة، والغزل 
والنس���يج واملفروش���ات، والصناع���ات الطبي���ة، والطباعة 
والتغليف، واألثاث؛ لبحث خطط عمل املجالس، بهدف تنمية 
الصادرات املصرية وأبرز التحديات التي تواجه املصدرين 

ومقترحات العمل على تذليلها.
وقال الوزير، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلس���لة اللقاءات 
التي بدأتها الوزارة منذ الشهر املاضي للتعرف على فرص 
النم���و املتاحة أمام املصدرين خ���ال العام الجاري مقارنة 
بع���ام 2022، واالتفاق على أهم احتياجات قطاع التصدير 
للحفاظ على معدالت النمو املحققة وزيادتها ال سيما في ظل 

االهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتصدير.
وأك���د أن ال���وزارة وكل هيئاتها وجهاته���ا التابعة على أتم 
االس���تعداد لتقديم الدع���م الفني للمصدري���ن واملصنعني 
وتقدي���م التيس���يرات الازمة لهم ألداء األعمال وتحس���ني 
الخدم���ات املقدمة من ال���وزارة لتعزيز القدرة التنافس���ية 
للمنتجات والصادرات املصري���ة، الفًتا إلى حرص الوزارة 
على التنس���يق والتواصل مع مجتمع املصدرين بما يسهم 
في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة 
إلى زي���ادة الصادرات املصرية، وفتح أس���واق جديدة في 
مختلف األس���واق، مع التركي���ز على األس���واق اإلفريقية 

باعتبارها من أهم األسواق الواعدة للمنتج املصري.
وأشار إلى إمكانية استفادة املجالس التصديرية من برنامج 
جسور التجارة العربية اإلفريقية الذي تنفذه الوزارة حاليًا 
في زيادة تواجدها بأسواق القارة اإلفريقية، وذلك من خال 
تنظيم معارض أو إقامة مراكز لوجستية في هذه األسواق، 
مؤكدًا أن الوزارة ال تدخر جهدًا في حل أي مش���كلة تواجه 

مستثمر صناعي أو مصدر صغير أو كبير.

أكد الش���حات غتوري، رئي���س مصلحة الجمارك، أن هناك 
تنس���يًقا كامًا مع مصلحة الرقاب���ة الصناعية، بما ُيمكنِّها 
م���ن تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع املصانع والش���ركات 
املستوردة، للتأكد من ممارستها للنشاط الصناعي، واتخاذ 

اإلجراءات الرادعة ضد املخالفني.
وأش���ار غتوري، إل���ى أن تش���ديد اإلج���راءات الجمركية 
ب���اإلدارات املختصة بمختل���ف املوانئ؛ ملتابعة الرس���ائل 
ال���واردة، يس���هم في منع تحاي���ل املصانع عل���ى القواعد 
االس���تيرادية، الت���ي تتعمد إدخال مس���تلزمات اإلنتاج من 
أكث���ر من ميناء، حت���ى ال ُيطبق عليه���ا الضريبة الجمركية 
املقررة على املنتج الكامل، في محاولة للتهرب من الضريبة 
الجمركية املستحقة، حيث يتم كشف ذلك من خال تجميع 
»البوالص«، التي تثبت العاقة بني املستلزمات الواردة عبر 

املوانئ املختلفة.

أك���د املرصد اإلعامي الجمركي، أنه لم يتم فرض أي أعباء 
ضريبية جديدة على الس���لع باألس���واق الح���رة باملطارات، 
باس���تثناء س���داد 1% من الضريب���ة الجمركية املس���تحقة 
بح���د أدنى 13 دوالًرا أو ما يعادل���ه بالجنيه عن كل لتر من 
املش���روبات الروحية بح���د أقصى لتري���ن، موضًحا أنه أنه 
ت���م تعديل بعض أحكام الائح���ة التنفيذية لقانون الجمارك، 
إلقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة للسياح والركاب 
القادم���ني ملص���ر والعابرين بمطاراتها، تتضم���ن زيادة حد 
اإلعفاء الش���خصي م���ن الضريبة الجمركية لألش���ياء التي 

تكون بصحبتهم من 10 آالف إلى 15 ألف جنيه.
وأوضح املرصد اإلعامي الجمركي، أنه تم السماح للسياح 
والركاب العابرين باملطارات املصرية بالش���راء لاس���تعمال 
الشخصي، من األسواق الحرة املقامة في الدوائر الجمركية، 
خال 48 ساعة من وصولهم بما ال يتجاوز 200 دوالر، بما 
في ذلك الس���ماح ب�2 لتر من املش���روبات الروحية مع سداد 
1% من الضريبة الجمركية املس���تحقة بحد أدنى 13 دوالًرا 

عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه.

 

ترأس رئي���س مجلس الوزراء الدكت���ور مصطفى مدبولي، 
اجتماًعا ملجل���س إدارة صندوق تنمية الص���ادرات، وذلك 
بحضور الدكتور محمد معيط، وزير املالية، والسيد القصير 
وزير الزراعة واس���تصاح األراضي، وأحمد سمير، وزير 
التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة واآلثار، 

وأحمد كجوك، نائب وزير املالية للسياسات املالية.
كما حضر االجتماع الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي 
لهيئة املتح���ف القومي للحض���ارة، وط���ارق توفيق، وكيل 
اتح���اد الصناعات املصرية، وهان���ي برزي، رئيس املجلس 
التصديري للصناعات الغذائية، وأحمد فكري، عضو اتحاد 
الصناعات، وشيرين الش���رقاوي، مساعد أول وزير املالية 
للش���ئون االقتصادية، والدكتور حس���ام عثماني، مستشار 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لإلبداع التكنولوجي 
وصناعة اإللكترونيات والتدريب، والدكتورة أماني الوصال، 
املدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومس���ئولي عدد 

من الوزارات والجهات املعنية.
واس���تهل رئي���س ال���وزراء االجتم���اع، باإلش���ارة إلى أن 
اللق���اء يأتي ف���ي إطار العمل على صياغ���ة برنامج واضح 
لدع���م وتحفيز الصادرات املصرية، الفًت���ا إلى ما تم عقده 
من لق���اءات متعددة مع عدد كبير من املصدرين، ملناقش���ة 
اإلج���راءات والخط���وات الت���ى من ش���أنها زي���ادة حجم 
الص���ادرات، والوص���ول إلى تصور متكام���ل لتحفيز هذا 

القطاع املهم.
ونوه رئي���س الوزراء، خ���ال االجتماع، بما تم التنس���يق 
بش���أنه مع وزير املالية، بأن يتم ص���رف املبالغ املخصصة 
لتحفيز الصادرات اعتبارًا من العام املقبل لدعم الصادرات 
الت���ي تت���م في نفس الع���ام، وهو ما يأتي ف���ى إطار جهود 
الحكومة لغلق ملف املتأخرات املستحقة لصالح املصدرين، 
وس���عيًا لقياس مدى قدرة تأثير هذا الدعم فى زيادة حجم 

الصادرات من القطاعات املستهدفة.
وخ���ال االجتماع، اس���تعرض وزير التج���ارة والصناعة، 
تقريًرا حول تطور حجم الصادرات املصرية، وما حققته من 
نمو ملحوظ خال الس���نوات املاضية، موضحًا أن إجمالى 
الصادرات غير البترولية خال عام 2022 وصل إلى 35.6 
مليار دوالر، بينما كان يسجل 3.1 مليار دوالر عام 2002، 
الفتا إلى ما حققه عدد من القطاعات من نمو متسارع خال 
ه���ذه الفترة، حيث ج���اء في مقدمة ه���ذه القطاعات، قطاع 

الصناعات الكيماوية، وقطاع مواد البناء.

وزير الصناعة يبحث مع رؤساء املجالس التصديرية 
زيادة معدالت التصدير وفتح أسواق جديدة

»التصديري للصناعات الهندسية«: نستهدف 
خلق جيل جديد من املصدرين

احلرف اليدوية.. استثمار يحافظ على التراث 
الوطني ومحرك رئيسي ملختلف االقتصادات اسالم عبدالفتاح

مجلس الوزراء يستعرض مقترحات 
حتفيز الصادرات املصرية

وزير التموين يعلن توريد ما يقرب من 
مليون طن قمح من صربيا

أ ش أ
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور 
علي املصيلح���ي، إنه تم االتفاق مع الجانب 
الصرب���ي عل���ى توري���د القمح وال���ذرة من 
صربيا وبلغاريا وروماني���ا من خال ميناء 
كونستانتا إلى ميناءي اإلسكندرية ودمياط.

وجاء ذلك خال لقائه  األربعاء املاضي  مع 
الرئيس الصربي األس���بق بوريس تاديتش، 
والوفد املرافق له؛ لبحث توريد ما يقرب من 
مليون طن قم���ح من خال امليناء، باإلضافة 
إلى توريد احتياجات مصر من الذرة لتلبية 

احتياجات مربي الدواجن.
وأضاف املصيلح���ي، أن اللقاء جاء تكليًا 
لزي���ارة الرئيس عبد الفتاح السيس���ي إلى 
صربي���ا، والتي كللت بالنجاح، حيث تم عقد 

اتفاقيات كبيرة مع الجانب الصربي.
م���ن جانبه، ق���ال العضو املنت���دب الرئيس 

التنفي���ذي للش���ركة القابض���ة للصوام���ع 
شريف عادل باس���يلي، إنه سيتم عقد عدد 
من االجتماع���ات مع الجانب الصربي بمقر 
الش���ركة القابضة الس���تكمال املناقش���ات 

واملباحثات املشتركة بني الجانبني.
وفي س���ياق آخر، عق���د املصيلحي لقاء مع 
وفد بنك االس���تثمار األوروبي برئاسة لوينل 
رافايل مس���ئول عملي���ات التمويل في دول 
الجوار إلنشاء صومعة كبرى بميناء دمياط 
بس���عة تخزينية 200 أل���ف طن و5 صوامع 
حقلي���ة جدي���دة بمحافظ���ات »الش���رقية، 
وكفرالش���يخ، والدقهلية، واملني���ا، والوادي 
الجديد« س���عة 5 آالف طن ل���كل صومعة، 
مؤك���ًدا أنه عقب انته���اء اإلجراءات الازمة 
للتمويل، ستس���هم تلك الصوامع في زيادة 
الطاقة التخزينية للقمح في صوامع املوانئ 

والصوامع الداخلية.

تطوير الصناعة املصرية علي رأس جدول أعمال  
جلنة متابعة توصيات املؤمتر االقتصادي 

وزير الصناعة يبحث مع العراق ولبنان االرتقاء بالعالقات 
التجارية والصناعية واالستثمارية

ت���رأس الدكتور مصطف���ى مدبول���ي، رئيس مجلس 
ال���وزراء،   اجتم���اع لجنة متابعة توصي���ات املؤتمر 
االقتصادي، املعني���ة بمتابعة تنفيذ مخرجات املؤتمر 

الذي عقد فى أكتوبر املاضي.
حضر االجتم���اع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ) 
من ذوي الخبرة(،  و حس���ن عبد اهلل، محافظ البنك 
املركزي، والدكتورة رانيا املش���اط، وزي���رة التعاون 
الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير املالية، واملهندس 
أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور منير 
فخري عبد النور ) من ذوي الخبرة(، والدكتور أشرف 
العربي ) من ذوي الخبرة(،  والدكتور أحمد جال ) 
م���ن ذوي الخبرة(،  و أحمد كجوك، نائب وزير املالية 
للسياسات املالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير 
التخطيط لش���ئون التخطيط،  و حسام هيبة، الرئيس 
التنفي���ذي للهيئة العامة لاس���تثمار واملناطق الحرة، 
واملهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات 
املصرية،  و هش���ام عز الع���رب، عضو مجلس إدارة 
البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين ) 
من ذوي الخبرة(، والدكتور شريف سامي ) من ذوي 
الخبرة(، واملهندس  هاني برزي ) من ذوي الخبرة(، 
ومس���ئولي عدد م���ن ال���وزارات والجه���ات املعنية، 
وبمش���اركة الدكتور محمود محي���ي الدين )من ذوي 

الخبرة( عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 
واس���تهل رئيس الوزراء االجتماع،  بالتأكيد علي أن 
الجلسة  تس���تهدف مناقشة ملف “الصناعة” وسبل 
دعمه، موضحًا أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرس���الها 
ألعض���اء اللجنة ليتم مناقش���تها، وك���ذا قيام اتحاد 
الصناع���ات بإعداد أجن���دة تتضم���ن اإلصاحات 
العاجل���ة املطلوب تنفيذه���ا لدفع النم���و الصناعي، 
مش���يرًا إلى أن االجتماع السابق الذى عقده اليوم، 
ناقش سبل تحفيز الصادرات، وسبقه اجتماع خاص 
بالتيس���يرات الضريبي���ة املتعلقة بقط���اع الصناعة، 
مؤكدًا أن مل���ف الصناعة يأخذ حاليًا الجانب األكبر 

من االجتماعات اليومية.
وأش���ار وزير التجارة والصناعة، خال االجتماع، 
إلى ما يتم من تعاون وتنس���يق مع مختلف الجهات 
املعنية إلعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة 
املصرية، واالس���تفادة من الخبرات العاملية فى هذا 
اإلطار، مؤكدًا أنه يتم العمل على تبسيط اإلجراءات 
الخاصة بإصدار التراخيص، حيث تم إعداد نموذة 
لرحلة املستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك 
إجراءات تم إتخاذها لتبس���يط اإلجراءات مع اتجاه 

كامل للميكنة.
من جانبه، أش���ار رئيس اتحاد الصناعات املصرية 
إل���ى أن ه���ذه املرحل���ة تتطل���ب اس���تغال الطاقة 
الصناعية املوجودة ف���ي مصر، والعمل على تذليل 
أي���ة تحديات م���ن أجل ذلك، ومنه���ا تفعيل القانون 
رقم )5( لس���نة 2015 بشأن تفضيل املنتج املحلي، 
الفت���ا إلى أن املبادرة الرئاس���ية “حي���اة كريمة”، 
ُتع���د من أكثر املبادرات الت���ي أثرت باإليجاب على 
القطاع الصناع���ي، موضحا أنه تم حصر مختلف 
احتياج���ات املب���ادرة، وتكليف الصناع���ة الوطنية 
بالعم���ل على توفيره���ا، وهو ما أس���هم في زيادة 
الطاقة اإلنتاجي���ة ووجود صناعات جديدة، وهو ما 

ظهر بوضوح في املعرض الذي تم تنظيمه مؤخرا.
ولف���ت رئيس اتحاد الصناع���ات املصرية إلى ما يتم 
من تنس���يق وتعاون مع عدد م���ن الوزارات والجهات 
املعنية، بش���أن العمل عل���ى توفير م���ا تحتاجه تلك 
ال���وزارات والجهات من منتج���ات وخامات صناعية 
خال ال� 5 س���نوات القادمة، وذلك سعيًا لتوفير هذه 
االحتياجات واملتطلبات التى تس���هم فى اس���تكمال 
املشروعات القومية والتنموية التى تقوم على تنفيذها 
هذه الوزارات والجهات، وجذبا ملزيد من املستثمرين 
الصناعيني إلقامة والتوسع فى الصناعات التى توفر 

املنتجات والخامات املطلوبة.
وأش���ار رئيس اتحاد الصناعات، خال االجتماع، 
إل���ى أهمية ملف دعم وتحفيز الصادرات، والجهود 
املبذولة م���ن جانب الدولة للتعامل مع مس���تحقات 
املصدرين املتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة 
س���دادها، الفتا إلى أهمية زي���ادة القيم املخصصة 
باملوازنة العام���ة للدولة لدعم وتحفي���ز الصادرات 
املصرية خال األعوام القادمة، وذلك بما يسهم فى 
تحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى 100 مليار 

دوالر صادرات.
وصرح السفير نادر سعد، املتحدث الرسمى لرئاسة 
مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار 
خال االجتماع إلى عدد من التيس���يرات واملحفزات 
الت���ى اتاحتها الدولة دعمًا لقطاع الصناعة، موضحًا 
أن من بني تلك التيس���يرات ما يتعلق بالحصول على 
األراضى الصناعية، وتحديد س���عرها، والذي يمثل 

قيمة املرافق، وإتاحة تقس���يط ه���ذه املبالغ، مضيفًا 
أنه تم الس���ماح بتطبيق ح���ق االنتفاع فى الحصول 
على األراضى الصناعي���ة أيضًا، هذا إلى جانب ما 
تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية املس���تحقة 

على املنشآت الصناعية.
وخال االجتم���اع، وجه رئيس ال���وزراء بأن تجتمع 
اللجن���ة املكلف���ة بتخصي���ص األراض���ى الصناعية 
أس���بوعيًا، وذل���ك بما يس���هم ف���ى س���رعة البحث 
واالس���تجابة للطلبات املقدمة فى ه���ذا الخصوص، 
قائًا:” اللجنة تجتمع أسبوعيًا ولو لبحث طلب واحد 

لتخصيص األراضى، وسأتابع عمل هذه اللجنة«.
وتاب���ع: نعمل على “تكس���ير” مختل���ف اإلجراءات 
البيروقراطي���ة حتى ينطل���ق قط���اع الصناعة، وأي 
معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إباغي 

بها، وسيتم التعامل على الفور.
وأش���ار “سعد” إلى أن الدكتور مدبولى تناول خال 
االجتم���اع موقف القانون الجدي���د الذي وافقت عليه 
الحكومة، والذي يتم مناقش���ته حالي���ًا في البرملان، 
واملتضم���ن لحوافز ضريبية للصناعات املس���تهدفة، 
كم���ا يتضم���ن رد حتى 55% م���ن قيم���ة الضريبة 
على الدخل ف���ي حدود 45 يومًا م���ن تقديم اإلقرار 

الضريبي.
 مقترحات للنهوض بالصناعة 

وف���ي س���ياق متص���ل، أش���ار الحضور م���ن ذوي 
الخبرة، إلى أهمية العامل البشري، ودوره في قطاع 
الصناع���ة، الفتني إلى ض���رورة االهتم���ام بالتعليم 
الفن���ي والتدريب، ملا له من دور مهم في تخريج فنيني 

متخصصني على مستوى عاٍل.
ولف���ت الحضور م���ن ذوى الخبرة إلى م���ا يتمتع به 
قط���اع الصناعة املصرية من تمي���ز، على الرغم من 
التحديات التى تواجهه والناتجة عن األزمات العاملية 
الحالي���ة، حيث إن���ه قطاع متنوع، ولدي���ه قدرة على 
تصدير منتجات���ه، وبالتالى نحن نعم���ل من أرضية 
جي���دة، مضيفني أنه فى الوقت نفس���ه ه���ذا القطاع 
ال ينمو بالصورة املطلوب���ة، رغم ما يمثله من أهمية، 

مقارنة بالقطاع العقارى الذي ينمو بمعدالت كبيرة.
واس���تعرض الحضور م���ن ذوى الخب���رة عددًا من 
املقترح���ات التى من ش���أنها الدفع بقطاع الصناعة، 
والتى تضمنت ما يتعلق بتحس���ني مناخ االس���تثمار 
والتشغيل، من خال إجراء عدد من  االستقصاءات 
املتوالي���ة ع���ن أهم التحدي���ات التى تواج���ه عمليات 
التش���غيل، س���عيًا للوصول إلى حلول للمش���كات 
واملعوقات الت���ى تواجه تلك العملي���ات، كما تطرقت 
املقترحات إلى ما يتعلق بالسياسات املالية والنقدية، 
حيث تمت اإلشادة فى هذا الصدد بما يقوم به البنك 
املركزي املصري من إجراءات تتعلق بتنافسية سعر 
الص���رف، والتى ُتعد من أهم أدوات دعم الصادرات 
وتش���جيع املُنتج املحلي على التصدير، كما تضمنت 
املقترح���ات ما يتعلق ب���دور الدولة ف���ى االقتصاد، 
وأهمي���ة تبرير دخ���ول الدولة فى عدد من األنش���طة 

االقتصادية، وليس أسباب تخارجها.
وأثني الحض���ور من ذوي الخبرة، على املناقش���ات 
واآلراء املطروح���ة، وقدم���وا ع���ددا م���ن املقترحات 
األخ���ري لدفع قطاع الصناعة، ج���اء أولها أن يكون 
هن���اك جي���ل جديد م���ن املناطق الصناعي���ة، الفتني 
إل���ى أن الوقت ح���ان لكي يكون للمط���ور الصناعي 

بع���ض األدوات املختلف���ة التي تدفعه إل���ى التطوير 
الصناعي، بحيث يكون أكثر فاعلية في حل مشكات 
املس���تثمرين، مضيف���ني مقترحًا ثاني���ًا يتعلق بهيئة 
التنمية الصناعية - تلك التي يختلط فيها دور الرقيب 
واملطور واملروج- وبالتالي يجب أن يتم تحديد دورها 
لفك جزء من هذه االشتباكات، وتابعوا بمقترح ثالث 
متعلق بقانون املنش���آت الصناعي���ة الصغيرة، حيث 
كان هناك طموح كبير بشأن هذا القانون، إال أن أثره 

على الواقع لم يناسب الطموحات.
وخال االجتماع تطرق  الحضور من ذوي الخبرة، 
إلى بعض املاحظات الهامة، أولها يتعلق بالحوافز 
املمنوحة للمستثمر الصناعي، مشيرين إلى أن أهم 
الحواف���ز التي من املمك���ن أن تحقق نجاحا هي ما 
يتعلق بالسياس���ات االقتصادية، وسيادة القانون، 
والقض���اء الناجز، مش���يرين إلى أنن���ا بحاجة إلى 
بذل جهود لتحفيز االس���تثمار بصورة عامة، وليس 

الصناعة بوجه خاص.
وفي ش���أن املاحظ���ة الثانية، تمت اإلش���ارة إلى 
وجوب وض���ع أه���داف رقمية في االس���تراتيجية 
الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بش���كل سنوي، 
الفتني إلى أنه وعلى س���بيل املثال يجب استهداف 
خال فترة زمني���ة محددة أن يصل نصيب القطاع 

الصناعي في الناتج املحلي إلى %25 .
كم���ا تم تناول ماحظة ثالثة هامة، تتعلق باإلجراءات 
التي ٌتتخذ لتطبيق االس���تراتيجية، مؤكدين  ضرورة 
تشجيع االس���تثمارات األجنبية املباش���رة، على أن 
ٌيصاحب هذه االس���تثمارات جلب تكنولوجيا حديثة، 
وفتح أس���واق جديدة وزي���ادة اإلنتاجية، الفتني إلى 
وجوب التنسيق بني السياسات االقتصادية املختلفة.

وج���اءت املاحظ���ة الرابع���ة باالش���ارة إل���ى أهمية 
استهداف القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أخرى، 
والقطاعات التي لنا فيها ميزة نس���بية، ضاربة مثااًل 
بمدين���ة الروبيكي الت���ي يجب اس���تثمارها بصورة 
أفض���ل، وج���ذب اس���تثمارات أجنبية، وك���ذا يجب 
االهتمام بالبتروكيماويات، والتوسع فى هذا القطاع.

وفى هذا الصدد، أش���ار رئيس الوزراء إلى أنه فيما 
يتعل���ق بمدينة الروبيكى، فهن���اك تعاقدات حاليًا مع 
مصنعني عامليني إلنت���اج األحذية والحقائب الجلدية، 
وهن���اك أيضًا تق���دم كبير محرز ف���ى مجال صناعة 
البتروكيماويات، وقريبًا سيتم اإلعان عن مشروعات 

كبرى فى هذا املجال.
وأكد الحض���ور من ذوي الخبرة أهمية أن تتضمن 
سياستنا الصناعية خال هذه املرحلة التركيز على 
ملفات التكنولوجي���ا واالبتكار، وذلك بما يتاءم مع 
متطلبات العصر الحديث، ملواكبة ما نراه فى الدول 

املتقدمة.
ولفت الحضور إلى أهمية أال تكون االس���تراتيجية 
الصناعي���ة بمع���زل عم���ا يتم من جه���ود فى إطار 
اإلص���اح الهيكلى، وك���ذا سياس���ات تهيئة مناخ 
االس���تثمار بوجه ع���ام، هذا إلى جان���ب ضرورة 
وجود قواع���د بيانات قوية متكاملة لقطاع الصناعة 
املصري���ة، والنظر إل���ى ما يتم إع���داده من أوراق 
عمل تتعلق بتعميق التصني���ع املحلي، ودعم قطاع 

الصناعة بوجه عام.

عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة املصري، 
لقاًءات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة والصناعة 
املش���اركني بأعم���ال ال���دورة ال����111 للمجل���س 
االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية على 

املستوى الوزاري.
وش���ملت لقاءات الوزي���ر كل من وزي���ر االقتصاد 
والتج���ارة العراق���ي، ووزير االقتص���اد والتجارة 
اللبناني، وذلك بحضور س���فيري البلدين بالقاهرة 
الى جانب امان���ي الوصال رئيس قطاع االتفاقيات 
والتج���ارة الخارجية، وفق���ا لوكالة أنباء الش���رق 

األوسط.
وأكد س���مير، خ���ال لق���اءه مع، وزي���ر االقتصاد 
والتج���ارة العراقي أثي���ر داود الغريري، أن مصر 
والعراق ترتبطان بعاقات ثنائية اس���تراتيجية في 
مختلف املجاالت وف���ي مقدمتها التعاون الصناعي 
والتجاري واالس���تثماري، الفًت���ا إلى حرص مصر 
عل���ى تعزيز التكام���ل الصناعي ب���ني البلدين وبما 
يحق���ق االم���ن الغذائ���ي والدوائي ب���كل من مصر 

والعراق.
وأشار إلى أن اللقاء تناول ايضًا التأكيد على اهمية 
تعزيز الش���راكة بني القطاع الخ���اص في البلدين، 
والتنسيق لتفعيل مجلس االعمال املصري العراقي 
املش���ترك األمر الذي يس���هم في تلبي���ة احتياجات 
الس���وق العراقي م���ن املنتجات املصري���ة وتعزيز 
التعاون الصناعي املشترك بني الجانبني في اسواق 
خارجي���ة، داعيًا في هذا اآلط���ار منظمات األعمال 
بكل من مص���ر والعراق للقيام ب���دور فاعل القامة 
مش���روعات صناعية مش���تركة تف���ي باحتياجات 
اس���واق البلدي���ن والتصدير الس���واق دول القارة 
اإلفريقية واالس���تفادة من عضوي���ة مصر باتفاقية 

التجارة الحرة القارية اإلفريقية.

ومن جانبه أكد أثير داود الغريري، وزير االقتصاد 
والتج���ارة العراق���ي، أن الس���وق العراق���ي يمثل 
فرص���ة ذهبي���ة لاس���تثمار في مج���االت التجارة 
والصناع���ة، الفتًا إلى اهتمام دولة العراق بالتجربة 
املصرية املتميزة في مج���االت الصناعة والزراعة، 
وكذا ح���رص العراق على االس���تفادة من التجربة 

الصناعية املصرية ونقلها للصناعة العراقية.
وأش���ار إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام الصادرات 
املصري���ة بالس���وق العراق���ي في ع���دد كبير من 
املنتجات، ال سيما وأن املنتج املصري يحظى بقبول 
كبير لدى املستهلك العراقي، الفتًا إلى أهمية ايفاد 
بعثة من رج���ال األعمال املصري���ني لدولة العراق؛ 
الستعراض الفرص واملقومات االستثمارية املتميزة 

بالدولة.
كما بحث س���مير، مع أمني سام، وزير االقتصاد 
والتجارة اللبناني، سبل النهوض بمستوى التعاون 
االقتصادي املش���ترك والبناء على عاقات األخوة 

الت���ي ترب���ط البلدين في إقامة مش���روعات حقيقية 
تصب ف���ي صالح الش���عبني، موضًح���ا أن اللقاء 
تناول اس���تعراض ع���دد من املوضوع���ات املتعلقة 
بتيسير حركة التجارة البينية بني البلدين ومواجهة 
التحديات التي تعوق انس���ياب التب���ادل التجاري 
بني مص���ر ولبنان، حيث إن هناك تواصل دائم بني 
املس���ئولني في البلدين لتذليل كاف���ة العقبات التي 
تواجه التجارة البينية بني مصر ولبنان، ومش���يًرا 
إلى حرص الدولة املصرية على الوقوف إلى جانب 
دول���ة لبن���ان الش���قيقة وتلبية احتياجات الس���وق 

اللبناني من مختلف املنتجات.
وف���ي هذا اإلطار كلف س���مير، مس���ئولي الوزارة 
بالتنسيق مع السفارة اللبنانية بالقاهرة؛ لبحث أي 
معوقات، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي تحول 

دون انسياب حركة التجارة بني البلدين.

    اقتصاديون ومسؤولون بالبنوك ووزراء يشاركون في 
اجتماع اللجنة .. ورئيس اتحاد الصناعات  :  المرحلة الحالية  

تتطلب استغالل الطاقة الصناعية الموجودة في مصر 

»التصديري للصناعات الهندسية«: نستهدف 
رضوى عبداهلل

رئيس مصلحة اجلمارك: تشديد اإلجراءات ملنع أي 
محاوالت للتحايل على »القواعد االستيرادية«

املرصد اإلعالمي اجلمركي ينفي فرض أعباء 
ضريبية جديدة على السلع باألسواق احلرة
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    رئيس الورزاء : الصناعة تأخذ الجانب األكبر من االجتماعات اليومية..  
واجتماع أسبوعي للجنة تخصيص األراضي الصناعية  
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داليا احمد

شعبة األرز : قرار التموين بفتح استيراد األرز س يعزز 
من زيادة االحتياطي االستراتيجي

أشاد رجب شحاتة رئيس شعبة األرز بغرفة 
صناعة الحبوب باتحاد الصناعات املصرية، 
بالخطوات الت���ي اتخذته���ا وزارة التموين 
والتج���ارة الداخلي���ة بقي���ادة الدكتور على 
مصيلحى وزير التموين بش���أن االستمرار 
ف���ي توفي���ر األرز األبيض، وأيض���ا تأمني 
مخزون اس���تراتيجي طوال الوقت وآخرها 
إعان الوزارة عن مناقصة الس���تيراد األرز 
م���ن الخارج األم���ر الذي يعزز م���ن زيادة 

االحتياطي االستراتيجي .
وأضاف »ش���حاتة« أن الحكومة ممثلة في 
وزارة التموي���ن والتج���ارة الداخلية نجحت 
طوال الفترة املاضية في توفير كافة الس���لع 
الغذائي���ة، خاص���ة م���ع افتت���اح معارض 
»أه���ا رمض���ان« وط���رح األرز ومنتجات 
السلع الغذائية بأس���عار مخفضة في إطار 
الح���رص على تخفيف الع���بء على املواطن 

، كم���ا نجح���ت ال���وزارة في توفير س���لعة 
األرز وطرحه على بطاقات التموين وبمنافذ 

املجمعات االستهاكية.
وأش���ار رجب ش���حاتة رئيس ش���عبة األرز 
بغرفة صناعة الحب���وب باتحاد الصناعات 
املصري���ة، إل���ى أن ش���عبة األرز التزم���ت 
بق���رارات الدكت���ور على مصيلح���ى وزير 
التموي���ن والتج���ارة الداخلية خ���ال توريد 
األرز الش���عير، وأن اإلع���ان ع���ن إجراء 
مناقص���ة جدي���دة لتوفي���ر األرز يصب في 
مصلحة املواطن خاصة مع اش���تراط وزارة 
التموين بأن يكون العروض املتقدمة لتوريد 
األرز مصحوبة ب� 3 عينات كل عينة 2 كيلو 
جرام وإرسال هذه العينات إلى معهد بحوث 
تكنولوجي���ا األغذية التابع ل���وزارة الزراعة 
إلجراء اختبار الطهى لتحديد مدى ماءمتها 

مع ذوق املستهلك املصري.
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