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   مؤمتـر »إيجـيبس 2023«  
عني علي تأمني الطاقة العاملية واألخرى

 علي جذب االستثمار

 تفاصيل »وثيقة الحكومة« للرد  على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام لألسعار في مصر

 مناقشات ساخنة فى الرياض حول مستقبل االستثمار فى سوق املال املصرياقتصاديون يضعون استراتيجية جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت 

 

 

 

رفع���ت هيئ���ة قن���اة الس���ويس املصرية، 
الثالث���اء املاض���ي ، الرس���وم اإلضافية 
املفروضة على ناقالت البترول ومشتقاته، 
وهو م���ا عزته إل���ى "النم���و امللحوظ في 
التج���ارة العاملي���ة وتحس���ن اقتصاديات 
الس���فن وتطوير املجرى املالحي وخدمة 

العبور لقناة السويس".
وكان����ت الهيئ����ة فرضت هذه الرس����وم 
اإلضافية على ناقالت النفط أو مشتقاته 
املحمل����ة أو الفارغة بواق����ع 5 باملئة من 

رس����وم العبور العادي����ة اعتبارا من أول 
مارس 2022، بحسب املوقع اإللكتروني 
لقن����اة الس����ويس.. وبحس����ب منش����ور 
مالح����ي على املوق����ع اإللكتروني رفعت 
هيئة قناة الس����ويس الرسوم اإلضافية 
املفروض����ة على ناق����الت البترول الخام 
املحمل����ة لتصب����ح 25 باملئة من رس����وم 
العبور العادية، وعل����ى ناقالت البترول 
الخام الفارغة إلى 15 باملئة اعتبارا من 

األول من أبريل.

التقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة 
وفد إحدى كبريات الشركات املاليزية الذي 
ي���زور مص���ر حالي���ًا للتع���رف على فرص 
ومقومات االس���تثمار في الس���وق املصري 
وبح���ث إمكانيات قيام الش���ركة بانش���اء 
مش���روع لها ف���ي مصر في مج���ال إنتاج 
زيت النخيل، حضر اللق���اء الوزير مفوض 
تج���اري يحيى الواثق ب���اهلل رئيس جهاز 
التمثيل التجاري ودعاء س���ليمه مدير إدارة 
التواصل املؤسسي بمركز تحديث الصناعة 
إلى جانب ممثلو السفارة املاليزية بالقاهرة.
وق���ال الوزير إن هناك فرص���ة متميزة في 
الس���وق املصري ف���ي مجال إنت���اج زيت 
النخيل وذل���ك للوفاء باحتياجات الس���وق 
املحل���ي والتصدي���ر لألس���واق الخارجية 
وال س���يما الق���ارة اإلفريقية، مش���يرا إلى 
إمكانية اس���تفادة الش���ركة من املزايا التي 
تتيحه���ا اتفاقية التج���ارة الح���رة القارية 

اإلفريقي���ة للص���ادرات املصرية ألس���واق 
القارة الس���مراء وفي مقدمتها اإلعفاء من 
الرس���وم الجمركية.. وأشار س���مير، إلى 
حرص الوزارة على االستفادة من الخبرات 
والتكنولوجي���ات املاليزية الكبيرة في مجال 
إنتاج زيت النخيل ونقلها للصناعة املصرية 
لتكون مص���ر محورًا لتصني���ع هذا املنتج 
الواعد وتصديره لألسواق املجاورة، مؤكدًا 
أن ال���وزارة على أتم اس���تعداد لتقديم كل 
س���بل الدع���م للش���ركة لبدء نش���اطها في 
السوق املصري واالس���تفادة من الحوافز 

االستثمارية.

بدءًا من أبريل .. قناة السويس ترفع الرسوم اإلضافية 
املفروضة على ناقالت البترول

وزير التجارة يبحث مع شركات ماليزية فرص
 إنتاج زيت النخيل يف مصر

 
أعلن���ت الهيئ���ة العام���ة للس���لع 
التمويني���ة ف���ي بيان أم���س ، عن 
ممارس���ة رق���م 9 للزي���ت الخام 
املستورد لعام 2022/2023 كمية 
30 أل���ف ط���ن زيت صوي���ا خام 
مستورد و10 آالف طن زيت عباد 

خام مستورد.
وقال���ت  الهيئ���ة    إن  ذلك يأتي 
ف���ي إطار اس���تراتيجيتها لتعزيز 

أرصدتها من الس���لع األساسية، 
مش���يرة إلى أن الوصول سيكون 
ف���ي الفترة من 1 إل���ى 20 أبريل 
2023،  ، مش���يرة إلي أن جلسة 
والبت س���تكون  املظاريف  ف���ض 
ي���وم  الخميس  املقب���ل، على أن 
يقدم املورد أس���عاره على أساس  
السداد At Sight  وعلى أساس 
بتسهيالت موردين(،  يوما   180(
وتتم املفاضلة بني الس���عرين بما 

يحقق مصلحة الهيئة.

تداولت بعض املواقع اإللكترونية 
وصفح���ات التواصل االجتماعي 
أنباء بش���أن وقف صرف الدعم 
البطاق���ات  عل���ى  االس���تثنائي 
الش���هر  م���ن  ب���دءًا  التمويني���ة 
املقب���ل، وردا عل���ي ذل���ك  ق���ام 
املركز اإلعالم���ي ملجلس الوزراء 

التموين  وزارة  م���ع  بالتواص���ل 
نفت  والتي  الداخلي���ة،  والتجارة 
تلك األنب���اء، ُمؤكدًة أنه ال صحة 
لوقف صرف الدعم االس���تثنائي 
على البطاقات التموينية بدءًا من 
الشهر املقبل، وأنه لم يتم إصدار 

أي قرارات بهذا الشأن.

"السلع التموينية" تعلن عن ممارستني محلية 
وعاملية لتوريد زيت الطعام

احلكومة تنفي وقف  صرف الدعم االستثنائي على 
البطاقات التموينية بدءًا من الشهر املقبل

كتبت - سلوي إبراهيـم

اجتم���ع الرئي���س عب���د الفت���اح 
السيس���ي- ي���وم أمس الس���بت-  
م���ع الدكت���ور مصطف���ى مدبولي 
رئيس مجل���س الوزراء، واملهندس 
طارق املال وزي���ر البترول والثروة 
املعدنية، والدكتور علي املصيلحي 
الداخلية،  والتجارة  التموين  وزير 
والس���يد القصير وزي���ر الزراعة 
واس���تصالح األراض���ي، واللواء 
أركان ح���رب وليد أبو املجد مدير 
ع���ام جه���از مش���روعات الخدمة 
الوطنية للقوات املس���لحة، واللواء 
الهيئة  الع���زازي رئي���س  أحم���د 
املس���لحة،  للق���وات  الهندس���ية 
والعقي���د طيار به���اء الغنام املدير 
مصر  مس���تقبل  لجهاز  التنفيذي 

للتنمية املستدامة.
وقد أعقب ذل���ك اجتماع منفصل 
للرئي���س م���ع الدكت���ور مصطفى 
مدبول���ي رئيس مجل���س الوزراء، 
والدكت���ور عل���ي املصيلحي وزير 
الداخلي���ة،  والتج���ارة  التموي���ن 
والس���يد القصير وزي���ر الزراعة 

واستصالح األراضي.
وص���رح املستش���ار أحمد فهمي 
املتحدث الرس���مي باس���م رئاسة 
الجمهورية بأن الرئيس اطلع على 

جه���ود إنتاج وتوري���د املحاصيل 
حيث  االس���تراتيجية،  الزراعي���ة 
وج���ه بتوفي���ر أقص���ى درج���ات 
واملزارعني،  الزراعة  لقطاع  الدعم 
ومواصلة تطوير منظومة الزراعات 
التعاقدية لتش���جيع التوس���ع في 
زراعة املحاصيل االس���تراتيجية، 
موجهًا بس���رعة اإلعالن عن سعر 
ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا 
وعب���اد الش���مس؛ به���دف زيادة 
اإلنتاج من تلك املحاصيل السيما 
الت���ي تدخل في صناعة األعالف، 
بما يّحد من الفاتورة االستيرادية 

ويسهم في ضبط األسعار.
كما ت���م ع���رض تط���ورات تنفيذ 
األم���ن  مش���روعات  م���ن  ع���دد 
الغذائي خاصًة م���ا يتعلق بتنمية 
الثروة الحيواني���ة بكل محاورها، 
حي���ث اطلع الرئي���س على جهود 
تطوير الس���الالت املصرية للثروة 
الحيواني���ة لتعزي���ز إنتاجه���ا من 
اللحوم واأللبان، السيما من خالل 
الصناعي وخطوط  التلقيح  مراكز 
التحس���ني الوراث���ي، باإلضاف���ة 
إلى إنش���اء مراكز تجميع األلبان 
الجمهورية  على مستوى  املتطورة 
االختبارات  بوس���ائل  وتدعيمه���ا 
املعملي���ة والتخزي���ن والخدم���ات 

البيطرية الالزمة.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير أقصى 
درجات الدعم لقطاع الزراعة واملزارعني

كتب - رضوى عبداهلل

 

أك���د الدكت���ور محم���د معي���ط وزي���ر املالية،  
املض���ي  ف���ى تنفي���ذ التكليف���ات الرئاس���ية 
بمس���اندة القطاع���ات اإلنتاجي���ة »الصناعة 
والزراعة«؛ بما ُيس���هم ف���ى تحقيق األهداف 
االستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا اإلنتاجية، 
وتلبي���ة احتياجات الطلب املحل���ي، والحد من 
االس���تيراد، وتوس���يع القاع���دة التصديرية، 
وتعزي���ز القوة التنافس���ية للمنتجات املصرية 
فى األسواق العاملية، وصواًل لحلم 100 مليار 
دوالر صادرات، على نحو ُيس���اعد فى تعزيز 
بنية االقتص���اد القومي، واس���تدامة معدالت 
النمو، واستمرار دوران عجلة اإلنتاج، وتوفير 
املزيد من فرص العم���ل املنتجة، موضًحا أن 
األزمات العاملي���ة املتعاقبة أثبتت صحة الرؤية 
املصري���ة فى تكثيف الجه���ود املبذولة لتحفيز 
األنشطة اإلنتاجية والتصديرية، بدًءا من توفير 
بني���ة تحتية متط���ورة وقادرة على اس���تيعاب 
التوس���عات االس���تثمارية، حت���ى املحف���زات 
الضريبية والجمركية، والتسهيالت االئتمانية؛ 
حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا 
إلى اضطراب فى سالس���ل اإلمداد والتوريد، 
ومن ثم ارتفاع أس���عار السلع والخدمات، وال 
بديل عن تعزيز مس���اهمات اإلنتاج الصناعي 

والزراعي فى هيكل النمو االقتصادي.
أضاف الوزيرف���ي تصريحات له – يوم أمس 
الس���بت-   أن الخزانة العام���ة للدولة تتحمل 
10 مليارات جنيه س���نوًيا فارق سعر الفائدة 

ف���ى مبادرة دعم القطاع���ات اإلنتاجية بإتاحة 
150 ملي���ار جني���ه تمويالت ميس���رة بفائدة 
11٪ ألنش���طة اإلنتاج الزراع���ي والصناعي، 
بحي���ث يتم تخصيص 1٤0 مليار جنيه لتمويل 
رأس املال العامل و10 مليارات جنيه لش���راء 
اآلالت واملعدات أو خط���وط اإلنتاج على مدار 
5 سنوات؛ بما ُيسهم فى تشجيع املستثمرين 
على التوس���ع فى اإلنت���اج، والتصدير أيًضا 
خاص���ة فى ظ���ل الجه���ود الكبي���رة الداعمة 
للمصدرين التى انعكس���ت فى عدة مبادرات 
طرحته���ا الحكومة خالل الفت���رة من أكتوبر 
2019 حت���ى اآلن، ل���رد األعب���اء التصديرية 
املتأخرة ل���دى صندوق تنمية الصادرات، وقد 
تم صرف ٤8 مليار جنيه »مساندة تصديرية« 
ل� 2500 ش���ركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتباًرا 
من العام املالي املقبل، صرف دعم املصدرين 
فى نفس عام التصدير؛ على نحو ُيس���اعد فى 
توفير السيولة النقدية الالزمة لتحفيز اإلنتاج.
وق���ال معي���ط إنن���ا  حرصن���ا على توس���يع 
قاعدة املس���تفيدين من مبادرة دعم القطاعات 
اإلنتاجي���ة »الصناعة والزراع���ة«، من خالل 
وض���ع حد أقصى ب� ٧5 ملي���ون جنيه لتمويل 
الش���ركة الواح���دة، و112,5 ملي���ون جني���ه 
للكيانات متع���ددة األطراف، الفًتا إلى أن هذه 
املبادرة تس���رى على أنش���طة الطاقة الجديدة 
واملتجددة ومصانع املناطق الحرة والجمعيات 
التعاوني���ة الزراعية، وُيحظر اس���تخدام هذه 
التس���هيالت االئتمانية املمنوحة فى سداد أي 

مديونيات مستحقة للقطاع املصرفي.

وزير املالية :  مبادرة جديدة إلتاحة ١٥0 مليار جنيه 
بفائدة ١١٪ لتمويل أنشطة اإلنتاج الزراعي والصناعي 

كتب - محمد عالء
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- تمويل يبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه
في أسرع وقت وبأقل المستندات.

- مدة القرض من 6 شهور وحتى 36 شهر ويسدد
على أقساط شهرية.

خارطة طريق إلنقاذ 
صناعة الدواجن ..وتوفير 

األعالف كلمة السر

خبراء يرصدون أسباب تراجع 
الدين اخلارجي ملصر بنهاية
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وثيقة: مصر تعني بنوكا إلصدارها األول من الصكوك الدوالرية..
وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  
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وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  

خارطة طريق إلنقاذ  ى
رد

ة ب
رق

و
ى

رد
ة ب

رق
و

ى
رد

ة ب
رق

و
ى

رد
ة ب

رق
و

ى
رد

ة ب
رق

و
ى

رد
ة ب

رق
و

ى
رد

ة ب
رق

و
ى

رد
ة ب

رق
و

ى
رد

ة ب
رق

و
ى

رد
ة ب

رق
و

ى
رد

ة ب
رق

و
ى

رد
ة ب

رق
و

ى
رد

ة ب
رق

و
ى

رد
ة ب

رق
و

ى
رد

ة ب
رق

و
ى

رد
ة ب

رق
و

األحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

  ١9  فبراير  2023
• السنة اخلامسة عشر   •    العدد  682    •  الثمن  5 جنيه

صناعة الدواجن ..وتوفير 

 جنيه

»الرخصة الذهبية« 
فى حيز التنفيذ ..

والبداية بـ 9 شركات 

»التجربة املصرية« أمـام القمة العاملية للحكومات بدبي 
رسائل متعددة ومتنوعة للرئيس السيسي في كلمته

وخالل الجلسات واللقاءات الثنائية 

خارطة طريق إلنقاذ 
صناعة الدواجن ..وتوفير 

األعالف كلمة السر

خبراء يرصدون أسباب تراجع 
الدين اخلارجي ملصر بنهاية

2023-2022

خارطة طريق إلنقاذ  خبراء يرصدون أسباب تراجع 

• السنة اخلامسة عشر   •    العدد  

مصــــر واخلــليــج..
حكمة القيادة جتهض محاوالت الفتنة فى مهدها



02
احلـــــــصـــــــاد
جريدة    اسبوعية  متنوعة

تصدر بترخيص من لندن - رقم  : 7540279 

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب
العضو املنتدب

احمد ابراهيم هاشم
املدير العام

اللواء/ ناصر شمس
نواب رئيس مجلس اإلدارة

محمد يوسف القوطي
 علي حمدان

 إبراهيم محمد شاهني
رئيس التحرير

حسن عبدالستار
املدير العام التنفيذى

أحمد خالد
االخراج الفني

هـــــيثم الســـــيد
الديسك املركزى

محــــيي السعـــــيد
محمودمعروف
وائل خطاب 
سلوى ابراهيم

 العالقات العامة

محمد الشافعي  -  مها حسني
املستشار القانوني

احمد العبادي
  أمين خليفة

املقر الرئيسي: 300 شارع 
الهرم-اجليزة

تليفاكس :  0233971070
www.alhassad.com.eg

تقارير

 

إطالق النسخة املصرية من  
مبادرة األمم املتحدة للشباب 

حتت مسمى »شباب بلد«

 صندوق حتيا مصر يجمع 
140 ألف طن مواد غذائية 
ومستلزمات أساسية إلغاثة 

ردا علي أبرز القضايا املثارة بشأن ارتفاع املستوى 
العام لألسعار في مصر، أعّد مركز املعلومات ودعم 
اتخ���اذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على  تلك 
القضايا ، وذلك بهدف رفع مس���تويات الوعي بأبرز 

القضايا االقتصادية . 
     وتناولت الوثيقة سمات املوجة التضخمية العاملية 
الحالية وأس���بابها، واتجاهات التضخم الحالية في 
مص���ر، وتوقعات معدل التضخ���م في مصر خالل 
عام���ي 2023 و2024، وكذلك السياس���ات املتبناة 
م���ن قبل الحكوم���ة املصرية لتخفي���ف الضغوطات 
الس���عرية بما يش���مل جهود تعزيز األمن الغذائي 
وفرص تعميق الصناع���ة املحلية، والنظر للواردات 
الزراعي���ة والصناعي���ة كفرص لالس���تثمار املحلي 
لزي���ادة مس���تويات املع���روض املحل���ي وخف���ض 
التضخم، والدور املرجو من األسر املصرية ملكافحة 

غالء األسعار.
    وفي هذا اإلطار، أشارت الوثيقة إلى أن التضخم 
ُيعرف بكونه يمثل ارتفاًعا مس���تمًرا في املس���توى 
العام ألسعار الس���لع والخدمات التي تهم شريحة 
واس���عة جًدا من املواطنني ، وُيق���اس عاملًيا ومحلًيا 
من خالل احتس���اب نس���بة التغير في تكلفة شراء 
عدد من الس���لع والخدمات األساسية املتضمنة في 
سلة قياسية يس���تهلكها املواطن في املتوسط، فيما 
ُيعرف بس���لة الرقم القياسي ألس���عار املستهلكني، 
ويتم احتس���اب تلك التكلفة بش���كل دوري من قبل 
أجهزة اإلحصاء على مس���توى العالم لتتبع التغير 
في مستويات األسعار في األس���واق املحلية، فيما 

ُيعرف بمعدل التضخم.
     وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز املعلومات 
أن العال���م يش���هد واح���دة م���ن أقس���ى املوجات 
التضخمي���ة عل���ى مدار العق���ود املاضي���ة؛ نتيجة 
تراك���ب وتعدد األزم���ات التي يمر به���ا االقتصاد 
العاملي، بما أدى إلى ارتفاع التضخم العاملي وفًقا 
لصندوق النقد الدول���ي إلى 8.8% في عام 2022، 
بما يمثل أعلى مس���توى للتضخم على مدار خمسة 
وعش���رين عاًما، مقارنًة بمعدل للتضخم بلغ %4.2 
في املتوس���ط خالل الفترة )1997-2021(، بل إن 
مع���دالت التضخم بلغت في بعض دول العالم أعلى 
مس���توياتها في أربعني عاًما، وبشكل عام ارتفعت 
معدالت التضخم في نص���ف دول العالم إلى %10 
أو أكثر، وبلغت مس���توى 100% أو أكثر في بعض 

البلدان األخرى في عام 2022.
      وأوضحت الوثيقة أن املوجة التضخمية الحالية 
ترجع إلى العديد من العوامل التي يأتي على رأسها 
اس���تمرار جائح���ة كوفي���د-19 للع���ام الرابع على 
التوالي، واستمرار األزمة الروسية-األوكرانية للعام 
الثاني على التوالي، وتش���ديد السياسة النقدية وما 

نتج عنها من ارتفاعات قياسية ألسعار الفائدة على 
مستوى العالم وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم 
املس���تورد، إضافًة إلى اس���تمرار أزمات سالسل 
اإلمداد العاملية، عالوًة على حدوث أزمة طاقة عاملية 

لم يسبق لها مثيل من العمق والتعقيد.
موجات تضخم محلية 

    وأش���ارت الوثيقة فيما يتعلق بمعدالت التضخم 
املحلية، إلى أنه بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل 
كبي���ر في خفض مع���دالت التضخم خ���الل عامي 
2020 و2021 اس���تناًدا إلى تبن���ي البنك املركزي 
لسياسة اس���تهداف التضخم، والتي تراجعت على 
أثره���ا مع���دالت التضخم خالل تل���ك الفترة لتدور 
حول مس���توى 5%، تأثر االقتصاد املصري كغيره 
من اقتصادات العالم باملوجة التضخمية العاملية في 
عام 2022، والتي ارتفع بسببها معدل التضخم في 
مص���ر ليصل إلى ما يقرب من 14% العام املاضي، 
وذلك وفًقا ألحدث بيان���ات للجهاز املركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء.
إجراءات حكومية 

       وتطرق���ت الوثيق���ة إلى الجه���ود التي تبذلها 
الحكومة لتبني العديد من اإلجراءات التي تستهدف 
تخفي���ف األعباء ع���ن كاهل املواطن���ني في مواجهة 
الضغوطات الس���عرية؛ حيث تم تخصيص )130( 
مليار جنيه للتعامل مع تداعيات األزمة االقتصادية 
العاملية، وتخفي���ف آثارها على املواطن���ني. كما تمَّ 
رص���د أكثر م���ن )60( إجراًء اتخذته���ا الحكومة 
لتعزيز الحماية االجتماعي���ة، والحد من التداعيات 
الس���لبية الرتف���اع األس���عار، موزع���ة عل���ى )6( 
محاور رئيس���ية من واقع حزم الحماية االجتماعية 

التي تم إطالقه���ا، وكان آخره���ا الحزمة التي بدأ 
تطبيقه���ا في نوفمبر 2022، بتكلف���ة ُتقدر ب�حوالي 
)67( ملي���ار جنيه س���نوًيّا، فضاًل عن مخصصات 
الحماية االجتماعية في موازنة العام املالي الجاري 

2023/2022 البالغة 356 مليار جنيه.
 وأوضح���ت  الوثيق���ة  أن  تلك اإلج���راءات  تتمثل 
في التعجيل بزيادة األجور واملرتبات واملعاش���ات، 
وتقديم الدعم الالزم ملواجهة ارتفاع األسعار، حيث 
ت���م في هذا اإلطار على س���بيل املث���ال زيادة الحد 
األدنى للعالوات املقررة للعاملني بالدولة والتعجيل 
بموعد اس���تحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بداًل 
من يوليو 2022، وقد بلغ���ت تكلفة التبكير بصرف 
الع���الوات الدوري���ة والخاصة والحاف���ز اإلضافي 
ورف���ع قيمتها اعتباًرا من أبريل 2022، حوالي ) 8 
( مليارات جنيه، إلى جانب زيادة املعاش���ات بنسبة 
)13%(، وق���د تم تطبي���ق هذه الزي���ادة اعتباًرا من 
أبريل 2022، بدال من يوليو 2022، بتكلفة إضافية 
تصل إلى ) 8 ( مليارات جنيه، عالوًة على ص�رف 
مس�اعدات اس�تثنائية ل�� ) 9 ( ماليي�ن أس�رة مل�دة 
) 6 ( أش����هر بتكلف�ة ملي�ار جني�ه ش����هرًيّا، وذلك 
ضم���ن حزمة إجراءات تم اإلع���الن عنها في يوليو 

.2022
       كم���ا ت���م إقرار )300( جنيه عالوة ش���هرية 
اس���تثنائية دائم���ة للموظف���ني والعامل���ني بالدولة 
بمختل���ف مس���توياتهم الوظيفية في ش���هر أكتوبر 
2022، ب���دًءا من الدرجة السادس���ة وحتى الدرجة 
املمت���ازة. وإق���رار )300( جنيه منحة اس���تثنائية 
ش���هرية ألصحاب املعاش���ات واملس���تحقني عنهم، 
ألكثر م���ن )10.5( مليون مواطن، بتكلفة س���نوية 

تبلغ )32( مليار جنيه؛ وذلك ملواجهة غالء املعيشة، 
والتخفيف عن املواطنني. 

      كم���ا تم رفع حد اإلعف���اء الضريبي للمواطن، 
بحيث يتم رفع الح���د األدنى لإلعفاء الضريبي من 
)24( ألف جنيه في الس���نة إل���ى )30( ألف جنيه 
في السنة، بنس���بة زيادة )25%(، وهو ما يعني أن 
الدخل الشهري حتى )2500( جنيه سيكون معفّيًا 
من الضرائب، بتكلفة س���نوية ) 8 ( مليارات جنيه، 
وزي���ادة مخصصات األج���ور وتعويضات العاملني 
بنسبة )12%( لتبلغ )400( مليار جنيه خالل العام 
املالي 2022/ 2023، مقابل )357.1( مليار جنيه 

خالل العام املالي 2021/ 2022.
مخزون استراتيجي آمن 

      ومن اإلجراءات األخرى التي اتخذتها الحكومة 
القيام برفع مس���تويات كفاية املخزون من الس���لع 
االس���تراتيجية لفترات تتراوح ما بني 4-6 أش���هر، 
وتعزيز الكميات املطروحة من الس���لع االستهالكية 
ف���ي األس���واق واملجمع���ات االس���تهالكية، حيث 
حرص���ت الدولة على توفير مختلف أنواع الس���لع 
للمواطنني في األسواق املحلية، فبلغت االحتياطيات 
ف���ي 13 نوفمب���ر 2022 من القمح نحو 5 أش���هر، 
والس���كر التمويني 4.5 ش���هر، )علًما بأن موسم 
توريد قصب الس���كر وبنجر الس���كر ب���دأ اعتباًرا 
م���ن يناير 2023(، والزيت 4.8 ش���هر، والدواجن 
املجمدة 4.8 ش���هر، واللحوم الحية 12.6 ش���هر، 
واملكرونة 5.8 ش���هر، واألرز 5.5 شهر، علًما بأن 

مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة األرز.
        كم���ا تمكنت الحكوم���ة، بالتعاون مع القطاع 
املصرفي، م���ن اإلفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 
14.5 مليار دوالر منذ بداية ديس���مبر 2022 حتى 
30 يناي���ر 2023، وه���و ما أحدث تف���اؤاًل ملحوًظا 
بني أطراف الس���وق، كما أن هذا اإلفراج من شأنه 
إتاحة املزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من 

التوازن في أسعار تلك السلع واملنتجات.
    كما تم منح حافز توريد إضافي لس���عر أردب 
القمح املحلي للموس���م الزراعي 2022؛ لتشجيع 
املزارعني على توريد أكبر كمية ممكنة، فضاًل عن 
موافقة مجل���س الوزراء على صرف )65( جنيًها 
ل���كل أردب كحافز اس���تثنائي للتوري���د والنقل، 
ليضاف إلى أس���عار التوريد املحددة سلًفا، ومن 
ثم س���اهم ذلك في زيادة املس���احة املزروعة من 
القمح لتبلغ )3.65( مليون فدان في عام 2022، 
مقاب���ل )3.4( ملي���ون فدان في 2014، بنس���بة 
زي���ادة )7.4%(، كما أس���همت تل���ك اإلجراءات 
في ارتفاع نس���ب التوريد  عام 2022 لتصل إلى 

)4.2( مليون طن.

ب���دأت وزارة التضام���ن االجتماعي ف���ي طرح بطاقة 
الخدمات املتكاملة ملس���تحقيها وفق���ا أللوان محددة، 
حيث يشير كل لون لنسبة اإلعاقة ودرجتها، في إطار 
جه���ود وزارة التضامن االجتماعي لتذليل الصعوبات 
أمام األش���خاص ذوي اإلعاقة لتيسير الحصول على 

بطاقة الخدمات املتكاملة.
وأعلنت وزارة التضامن أنه تم تحديد اللون األزرق 
العادي املعتاد لإلعاقات الش���ديدة واإلعاقات بالغة 
الشدة، واللون األخضر لإلعاقات املتوسطة، واللون 
األورجواني لإلعاقات البسيطة ويأتي هذا اإلجراء 
في ضوء توجيه���ات نيفني القباج، وزيرة التضامن 
االجتماعي، بش���أن تقديم كافة التيس���يرات بشأن 
إجراءات حص���ول األش���خاص ذوى اإلعاقة على 
بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات املتكاملة، خاصة أن 
وزارة التضام���ن االجتماعي قد س���بق وأن أعلنت 
ع���ن إعفاء الش���خص ذو اإلعاقة الش���ديدة وبالغة 
الش���دة املتقدم للحصول على بطاقة إثبات اإلعاقة 
والخدم���ات املتكاملة م���ن إجراء الكش���ف الطبي 
املُميك���ن ل���دى وزارة الصحة والس���كان، وتكتفي 

الوزارة بتقديم اآلتي:
أ- إج���راء الكش���ف الوظيفي ل���دى مكت���ب التأهيل 

االجتماعي التابع له محل إقامته.
ب- تقرير طبي تم استخراجه خالل السنوات الثالث 
املاضية بدءًا من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن 
يك���ون ُمعتمد من إحدى مستش���فيات وزارة الصحة 
والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات 
املس���لحة، أو مستشفيات الش���رطة، أو املستشفيات 

الجامعي���ة والتعليمية، أو املستش���فيات الخاصة، أو 
مستش���فيات الجمعي���ات األهلي���ة، أو غيرها على أن 
يوضح التقرير إعاقة الشخص املتقدم للحصول على 

البطاقة ضمن اإلعاقات اآلتية:
1- الشلل الدماغي.
2- الشلل الرباعي.

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
4- شلل األطفال الشديد.

5- اإلعاقات املتعددة.
6- البت���ر متعدد األط���راف أو في طرف واحد )يد أو 

قدم(.
7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.
9- الحاالت املتقدمة من ضمور العضالت.

10- اإلعاقات الذهنية الشديدة.
11- ذوي القزامة )140 سم فأقل بعد سن البلوغ(.

12- اضطراب طيف التوحد.

التق���ت الدكت���ورة رانيا املش���اط، وزيرة 
التعاون الدولي، الدكتورة نوريا س���انز، 
مدي���ر املكت���ب اإلقليمي لل���دول العربية 
بمنظم���ة اليونس���كو، في اط���ار توطيد 
العالقات مع ش���ركاء التنمي���ة متعددي 
األط���راف والثنائي���ن ومنظم���ات األمم 
املتحدة، تحت مظلة اإلطار االستراتيجي 
للش���راكة من أجل التنمية املستدامة بن 

مصر واألمم املتحدة 2022-2023.
وأش���ارت وزيرة التعاون الدولي، إلى 
أن العالق���ة م���ع منظمة »يونس���كو« 
تمت���د ألكثر م���ن 75 عاًما وكانت مصر 
م���ن أوائل ال���دول الت���ي صادقت على 
تأسيسها، مش���يدة باملشاركة من قبل 
منظمة اليونس���كو ف���ي مؤتمر املناخ 
COP27 في مص���ر، حيث نظمت أكثر 
م���ن 20 حدًثا جانبًيا بهدف مناقش���ة 

تحقيق األهداف املناخية.
وناقش���ت م���ع مس���ؤولي اليونس���كو، 
املشاركة في الفعاليات املتعلقة بالتوقيع 
على اإلطار االس���تراتيجي للش���راكة من 
أجل التنمية املستدامة بن مصر واألمم 
املتحدة للفترة م���ن 2023-2027، والذي 
م���ن املقرر التوقيع علي���ه قريًبا بحضور 
كاف���ة الجهات الوطنية، الس���يما في ظل 
ال���دور الذي قامت ب���ه املنظمة في تنفيذ 
العديد من املش���روعات من بينها تعزيز 
كفاءة متحف النوبة وإنشاء مركز التعلم 

املجتمعي.

أك���د محم���د مخت���ار، املتحدث باس���م 
صندوق تحيا مصر، أن الدولة املصرية 
كانت م���ن أوائل الدول الس���باقة لدعم 
األشقاء الس���ورين بعد حادث الزلزال 
من خ���الل القواف���ل اإلغاثي���ة التي تم 
إرس���الها، أما بالنس���بة للصندوق فقد 
تواص���ل معه ع���دد من أف���راد الجالية 
الس���ورية في مصر ومنظمات املجتمع 
املدني؛ إلبداء رغبتهم في املش���اركة في 

الجهود املبذولة إلغاثة سوريا.
تصريح���ات  ف���ي  مخت���ار،  وق���ال 
تليفزيزونية، إن���ه لتنظيم هذه العملية 
السيس���ي  عبدالفتاح  الرئي���س  وّج���ه 
بتخصيص حس���اب في صندوق تحيا 
مصر لدعم س���وريا، وبالفع���ل تم فتح 
حس���اب بكاف���ة البن���وك املصرية على 
رق���م )037037- إغاثة س���وريا( لتلقي 
املس���اهمات النقدية، وإل���ى جانب ذلك 
تم تخصيص رقم 15118 لالستفس���ار 
عن كيفية املشاركة العينية في القوافل 
اإلغاثية التي يت���م تنظيمها، كما يمكن 
أيض���ًا التبرع أون الين من خالل املوقع 
الرسمي والصفحة الرسمية للصندوق 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.

متويل أوروبي لتطوير البنية األساسية 
وتنمية املجتمع يف الشرقية

 »باب أمان«.. السياحة تطلق حملة لتوعية 
املعتمرين والتحذير من السماسرة

زار وفد مشترك من ممثلي االتحاد 
االس���تثمار  وبن���ك  األوروب���ي، 
األوروبي، وجهاز تنمية املشروعات 
الصغي���رة، ع���دًدا من املش���روعات 
املنفذة بمحافظة الشرقية واملمولة 
من كلت���ا الجهتن، بإجمالي تمويل 
36 ملي���ون جني���ه، تم م���ن خاللها 
تنفي���ذ مش���روعات بنية أساس���ية 
باستخدام أسلوب العمالة الكثيفة، 
حيث تم تنفيذ مش���روعات لرصف 
الطرق بطول 6 كم، وتأهيل شوارع 
بب���الط اإلنترلوك بط���ول 36.8 كم، 
وترمي���م وصيان���ة كل م���ن مكت���ب 
الش���رقية  ومركز  النح���ال  صح���ة 
قري���ة  ش���باب  ومرك���ز  لألس���نان، 
وحدات صحية،  دهمشا، وعدد )5( 

ووحدة بيطرية بقرية أبراش.
ويأت���ى ذل���ك ف���ي إط���ار التعاون 
تنمي���ة  جه���از  ب���ن  املش���ترك 
االتح���اد  م���ن  وكل  املش���روعات 
االس���تثمار  وبن���ك  األوروب���ي 
األوروبي؛ بهدف تنفيذ مشروعات 
تنموية فى مختلف مجاالت البنية 

املجتمعية  والتنمي���ة  األساس���ية 
تعمل على تحس���ن ج���ودة حياة 
املواطن���ن ف���ى املناط���ق األكث���ر 
احتياًجا، وتهيئ���ة البيئة املالئمة 
لنمو املشروعات الصغيرة وتوفير 
فرص عمل مس���تديمة ألبناء هذه 
املناط���ق م���ا يس���هم ف���ى تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة.
وتمت اإلش���ارة إل���ى التعاون مع 
الجهات املعني���ة باملحافظة وعدد 
م���ن الجمعيات األهلي���ة فى تنفيذ 
مش���روعات للتنمي���ة املجتمعي���ة 
فى أكث���ر من 30 قري���ة باملحافظة 
في مج���االت العناي���ة بصحة األم 
والطفل والنظافة البيئية، استفاد 
منه���ا ما يق���رب م���ن 100 ألف أم 
وطفل بالرعاي���ة الطبية، من خالل 
تنفي���ذ عدد من الزي���ارات املنزلية 
للمرش���دات الصحي���ات والقوافل 
الطبي���ة والن���دوات الصحية، وقد 
أتاحت هذه املش���روعات ما يقرب 
من 215 أل���ف يومية عمل للعمالة 

غير املنتظمة بهذه املناطق.

أطلقت غرفة شركات ووكاالت السفر 
والس���ياحة، بالتنس���يق مع وزارة 
مكبرة  واآلث���ار، حمل���ة  الس���ياحة 
لتوعية املواطنن الراغبن في أداء 
العمرة بالطرق القانونية الس���ليمة 
للسفر، والتعريف بالبوابة املصرية 
للعمرة، حي���ث تبث الحملة في عدد 
من القن���وات والبرامج التلفزيونية 
الكب���رى، وإذاع���ة الق���رآن الكريم، 
واملواق���ع اإللكتروني���ة والصح���ف 
ووس���ائل التواص���ل االجتماع���ي، 
تحت ش���عار: “باب أمان”؛ لوصف 
آليات السفر القانونية عبر شركات 
الس���ياحة، وم���ن خ���الل البواب���ة 
املصري���ة للعمرة، طبقا للقانون رقم 

72 لسنة 2021 املنشئ للبوابة.
وتستهدف الحملة، توعية املواطنن 
الراغب���ن في أداء مناس���ك العمرة، 
ب���أن البوابة املصري���ة للعمرة هي 
املنفذ الرس���مي والقانوني لتنظيم 
رح���الت العمرة من خالل ش���ركات 
وزارة  رقاب���ة  وتح���ت  الس���ياحة 
الس���ياحة واآلثار، وتش���رح فوائد 

السفر عن طريق البوابة من ضمان 
لحق���وق املعتم���ر، وتوفي���ر أفضل 
الس���بل لس���المته وراحته وأمانه، 
وتقدي���م أفضل الخدم���ات له طوال 
الرحل���ة وضم���ان ج���ودة البرامج 
املتعاقد عليها مع ش���ركة السياحة 
ومراقب���ة التنفيذ من خ���الل وزارة 
السياحة واألثار، وأن البوابة لديها 
آلية لتلقي شكاوى املعتمرين لحظة 
بلحظ���ة وتتجاوب معها وتس���عى 

لحلها فورا.
الت���ي أطلقته���ا  وتش���ير الحمل���ة 
الغرف���ة، إل���ى أن البواب���ة املصرية 
للعم���رة توفر معلوم���ات كاملة عن 
قائمة الشركات السياحية املعتمدة 
التع���رض  م���ن  املواط���ن  لتحم���ي 
للنص���ب أو االبتزاز من سماس���رة 
العم���رة، ووج���ود البرنام���ج الذي 
تعاقدت عليه مع الش���ركة بالس���عر 
وتوقيتات الس���فر ووس���أيل النقل 
العربية  باململك���ة  االٕقامة  وفن���ادق 
السعودية، واس���م املشرف املرافق 

لك فى الرحلة.

أحمد ابراهيم

 علي مدار 8 س���نوات تبنت القيادة السياس���ية نهج 
تدش���ني الطرق الجدي���دة وتطوير ما ه���و قائم منها 
بغرض إع���داد بنية تحتية قوية لجذب االس���تثمارات 
، فضال عن أهداف حل   التكدس���ات املرورية و منع 

االزدحام وتقليل  االنبعاثات واالستهالك للوقود .
بحسب اإلحصائيات ، وفرت مصر 8 مليارات دوالر 
من استهالك الوقود والوقت باستخدام شبكة الطرق 
الجديدة، وتطوير الش���بكة القديم���ة،  وهو ما  تناوله  
الرئيس السيسى في القمة العاملية للحكومات، قضية 
تطوير شبكات الطرق املتهالكة واستعراض مجهودات 

الدولة فى تأهيل البنية التحتية للواقع السكانى. 
و حرصت أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة النقل وهيئة 
الط���رق والكبارى، عل���ى حل االختناق���ات والقضاء 
على التك���دس املرورى، وذلك من خالل انش���اء عدة 
كبارى فى التقاطعات على الطرق الرئيس���ية ومداخل 
املدن والقرى، مما س���اهم فى تقلي���ل التلوث وتوفير 
الوقت والجه���د وتقليل حرق الوقود مما س���اهم فى 
توفير مليارات الدوالرات املس���تخدمه فى اس���تيراد 

املحروقات. 
ومن اهم مش���اريع الطرق التى تم تنفيذها هى الطرق 
املحلية داخل املحافظات حيث تم التخطيط لرفع كفاءة 
125 ألف كم علي مس���توي الجمهورية وتم إنجاز 36 
ألف كم وفيما يتعلق بط���رق حياة كريمة تم التخطيط 
لتطوي���ر ورفع كفاءة ط���رق بإجمالي 2900 كم ضمن 
مب���ادرة حي���اة كريمة وت���م اإلنتهاء م���ن تنفيذ طرق 
بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و 

120كم في الدلتا .

ونفذت وزارة النقل املشروع القومي للطرق، حيث تم 
تخصي���ص 530 مليار جنيه للط���رق والكباري، و تم 
التخطيط إلنش���اء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 
ك���م وتم اإلنتهاء من تنفي���ذ 5800 كم، وجاري العمل 

في 1200 كم. 
وأك���دت وزارة النق���ل أنه تم التخطي���ط لتطوير ورفع 
كفاءة 10000 كم من ش���بكة الطرق الحالية ) 23.5 
ألف ك���م ( وتم إنجاز 7800 كم وج���اري العمل في 
2200 ك���م، وهو م���ا يوفر من إس���تهالك املحروقات 
ويوفر الوق���ت ويحافظ على املمتل���كات ويحافظ على 

البيئة ويقلل من التلوث. 
ومن الطرق املنفذة، تطوير طريق الصعيد الصحراوى 
الغربي فى املس���افة من القاهرة حت���ى ديروط بطول 
282 كم وإنش���اء طريق الجاللة بطول 82 كم وتطوير 
الطريق الدائ���رى حول القاهرة الكبرى بطول 110كم 
و ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم. 
ومن الطرق الج���اري تنفيذها، محور ش���رق الرياح 

التوفيق���ي بطول 73 ك���م وطري���ق وادي النطرون – 
وطري���ق العلمني بط���ول 135 كم و طريق الس���ويس 
– الس���خنة بطول 60 كم وطري���ق الزقازيق – وطريق 

السنبالوين بطول 37.5 كم. 
مشروعات قومية 

وُيعد املشروع القومي للطرق من املشروعات القومية 
الضخم���ة التي توليه���ا القيادة السياس���ية اهتمامًا 
بالغ���ًا، وترعاه���ا الدولة لخدمة املواطن���ني، بعدما تم 
إقراره���ا فى 22 يوني���و 2014، لتنمية البنية التحتية 
ببناء وتطوير ما يصل إلى 5 آالف كيلومتر في مناطق 
متفرق���ة، تمثل أكثر م���ن 20% من إجمالي الطرق في 
مصر، وباستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه.

ويس���اهم املش���روع القومي للطرق في إنش���اء مدن 
عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل والسكن واإلقامة، 
وقادرة على اس���تيعاب الزيادة السكانية في املناطق 
املكتظة بالسكان واملس���اعدة على االستغالل األمثل 
لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة، إضافة 

إل���ى  توفير م���ن 23% إلى 27% م���ن أزمنة الرحالت 
داخ���ل الجمهورية، فضال ع���ن  خدمة مناطق التنمية 
الزراعي���ة في كاف���ة املحافظات، وجدي���ر بالذكر، إنه 
في عام 2014، كان يوج���د 23,000 كيلو متر طولي 
من الطرق الرئيس���ية التي تربط املحافظات واملناطق 
الرئيس���ية في الجمهورية، وقد ت���م تطوير غالبية هذه 

الطرق، مثل طريق السويس وسعد الدين الشاذلي.
ووفقًا ألحدث التقارير الرسمية، ، تم التخطيط لتنفيذ 
مش���روعات الط���رق والكب���ارى بإجمال���ى )1769( 
مش���روع وبإجمالى تكلفة )464( ملي���ار جنيه حتى 
عام 2024، وتم اإلنتهاء من تنفيذ )1052( مش���روع 
بإجمالى تكلف���ة )254,3( مليار جنيه، وجارى تنفيذ 
)642( مش���روع بإجمالى تكلفة )114( مليار جنيه، 
ومخطط بدء تنفيذ )75( مشروع بتكلفة )95,7( مليار 
جنيه حتى 2024، ويش���مل املش���روع القومي للطرق 
7000 ك���م، بتكلفة 175 مليار جني���ه، ومحاور النيل 
22 محور، بتكلفة 34 مليار جنيه، والطرق الرئيس���ية 
9000 ك���م، بتكلف���ة 107,7 مليار جني���ه، والكباري 
العلوي���ة واألنفاق 1000 كوبرى ونف���ق، بتكلفة 140 
مليار جنيه، والط���رق املحلية داخل املحافظات بتكلفة 

7,3 مليار جنيه.
وتش���مل عمليات التطوير ش���بكات الط���رق واملرافق 
بمدين���ة أكتوبر الجدي���دة لتنعكس بص���ورة إيجابية 
على تنش���يط مج���االت الصناعة والتج���ارة، وخدمة 

مشروعات التطوير باملنطقة.

 اإلسكان تعلن قرعة علنية لتخصيص 20 
وحدة سكنية بديلة ألهالي جزيرة الوراق

وزير اآلثار يبحث مع مدير الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية مبصر سبل التعاون املشترك

أعلن أسامة شوقي، رئيس جهاز 
تنمي���ة مدينة ال���وراق الجديدة، 
إجراء القرعة العلنية لتخصيص 
20 وحدة س���كنية بديلة بمدينتي 
الجديدة  وأكتوبر  أكتوبر  حدائق 
ومنطقة مطار إمبابة، ملستحقيها 
من أهالي جزي���رة الوراق، الذين 

اختاروا وحدات سكنية بديلة.
وأش���ار إلى تس���ليم املس���تحقن 
موضحا  التخصي���ص،  خطابات 
بها رق���م العمارة ورق���م الوحدة 
واملنطقة، تنفيًذا لتوجيهات وزير 
الجزار،  الدكتور عاصم  اإلسكان، 
مع  التعامل  إج���راءات  بتيس���ير 
أهال���ي جزي���رة ال���وراق، وك���ذا 
توفير البديل املناسب والرضائي 

ألهالي الجزيرة.

وأض���اف أن ه���ذه القرع���ة ه���ي 
ملح���ور  والعش���رون  السادس���ة 
الوحدات البديل���ة ألهالي جزيرة 
ال���وراق، الفًت���ا إلى أن���ه يتم بعد 
القرع���ة  إج���راء  م���ن  االنته���اء 
تس���ليم  وإج���راءات  العلني���ة، 
الوح���دات البديلة، التنس���يق مع 
االجتماع���ي،  التضام���ن  وزارة 
لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة 

للمنتقلن.
أقدم���وا  املس���تفيدين  إن  وق���ال 
بأنفس���هم عل���ى اختي���ار أوراق 
به���ا تفاصيل  امل���دون  االقت���راع 
تشمل أرقام الوحدات والعمارات، 
البديل���ة  الوح���دات  أن  مضيف���ًا 
بمس���احة 90 مترًا مربعا نموذج 

3 غرف وصالة.

بحث أحمد عيسي، وزير السياحة 
واآلثار مع ليزل���ي ريد، مدير بعثة 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
والوفد املرافق   )USAID( بمصر 
له���ا، س���بل التعاون املش���ترك في 

مجال السياحة واآلثار.
واس���تهل الوزير اللقاء بالترحيب 
بري���د والوفد املرافق له���ا، مؤكًدا 
على التع���اون املثمر م���ع الوكالة 
األمريكي���ة للتنمي���ة الدولي���ة في 
مج���ال الس���ياحة واآلث���ار، مثمنًا 
الجه���ود الت���ي تبذله���ا الوكال���ة 
بالتعاون م���ع مصر في العديد من 
املش���روعات التنموية ف���ي مجال 
الس���ياحة والحف���اظ عل���ى اآلثار 
والت���راث وتعزي���ز ورف���ع كف���اءة 

املواقع السياحية واألثرية.

كما تحدث الوزير خالل اللقاء عن 
االس���تراتيجية الوطني���ة لتنمي���ة 
الس���ياحة ف���ي مص���ر، الفًت���ا إلى 
أن ال���وزارة تهدف م���ن خالل هذه 
زيادة  إلى تحقيق  االس���تراتيجية 
ف���ي أع���داد الحرك���ة الس���ياحية 
الواف���دة إلى مص���ر بمعدالت نمو 
تتراوح ما بن 25% و30% سنويًا.

وم���ن جانبها، اس���تعرضت ليزلي 
ريد، أنش���طة الوكالة خالل الفترة 
الس���ياحة  مج���ال  ف���ي  القادم���ة 
واآلثار، معربة عن تقديرها لجهود 
التنموي���ة،  املصري���ة  الحكوم���ة 
مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة 
الس���ياحة واآلث���ار لتعزي���ز ورفع 
كفاءة املواقع الس���ياحية واألثرية 

واملجتمعات املحيطة بها.

أك���د االتحاد املصري للتأم���ني، أهمية التأمني في 
جبر خس���ائر الزالزل وتوفير الحماية االقتصادية 
واملالي���ة لألعمال واألش���خاص على حد س���واء، 
موضًحا أن وثيقة تأم���ني املمتلكات تغطى الزالزل 
ضمن ملحق تغطي���ة األخطار الطبيعية، والفًتا إلى 
أن جمي���ع اله���زات األرضية الت���ي تقع خالل 72 
ساعة تعتبر حادًثا واحًدا من وجهة نظر االحتفاظ 

وإعادة التأمني.
وأش���ار االتحاد، إل���ى وثيقة التأمني الهندس���ى، 
والتي تغطى ال���زالزل ضمن مجموعة من األخطار 
الطبيعية بموجب مالحق تضاف للوثائق األصلية، 
وتناول نماذج م���ن الزالزل التي تعرض لها العالم 
ف���ي تاريخه الحديث، ومنطقة الش���رق األوس���ط، 
ومنها زلزال فالديفيا عام 1960 بقوة 9.5 درجة، 
وزل���زال توهوكو ع���ام 2011 بق���وة 9.1 درجة، 
وزلزال مصر عام 1992 بقوة 5.8 درجة، وزلزال 
تركيا وسوريا عام 2023 بقوة 7.8، و7.5 درجة.

واستعرض االتحاد، أهمية خرائط ونماذج مخاطر 
الزالزل، وأوضح أنها تزود الحكومات والشركات 
واألف���راد بمعلومات عن املخاطر الهامة التي يمكن 
اس���تخدامها إلدارة الط���وارئ وعملي���ات اإلغاثة 
واإلنق���اذ، موضًح���ا أنه ق���ام على مدار س���نوات 
عديدة بإعداد الدراسات واألبحاث الفنية املتعددة 
والخاصة بدراسة تأمني األخطار الطبيعية، ووضع 
خطوات وآليات العمل والنظام األساس���ي إلنشاء 
مجمعة مصرية لتغطية األخطار الطبيعية، حيث تم 
عقد عدة ن���دوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من 
ش���ركات إعادة التأمني العاملية وش���ركات وساطة 
إعادة التأم���ني العاملية من املهتم���ني بالتعاون مع 

سوق التأمني املصري.

واس���تهدف االتح���اد م���ن ذل���ك وض���ع أفضل 
اس���تراتيجية عمل ممكنة ملجمع���ة تأمني األخطار 
الطبيعية، التعرف عل���ى التجارب الدولية في هذا 
الش���أن، دراسة مدى إمكانية تحديد املخاطر التي 
تتعرض لها املنش���آت، دراسة أسس تقييم الخطر 
وم���دى إمكانية قبول أو رف���ض التغطية التأمينية 
ل���دى مكتتبي التأمني، تحديد برامج إعادة التأمني 
التي تتناس���ب مع طبيعة مث���ل هذه األخطار، ومن 
بني هذه الدراس���ات دراسة ظاهرة الزالزل والذى 

يعد خطر يصعب قياسه تأمينًيا.
وش���دد االتحاد على اس���تمرار جه���وده في دعم 
آلي���ات التواصل والعم���ل الجاد م���ع العديد من 
الجهات املعنية وذلك في إطار تفعيل إنشاء مجمعة 
مصرية لتغطية األخطار الطبيعية تهدف إلى حماية 
الشركات األعضاء من الخس���ائر املتكررة نتيجة 
لتحق���ق األخط���ار الطبيعية في مص���ر، ومواجهة 

الخسائر الجسيمة.

 »االحتاد املصري« يؤكد أهمية التأمني يف جبر خسائر الزالزل 
وتوفير احلماية االقتصادية لألعمال واألشخاص

شيماء مرسي

اسالم عبدالفتاح

مصر واإلمارات توقعان مذكرة تفاهم ملواجهة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

التضامن تبدأ طرح بطاقة اخلدمات املتكاملة امللونة 
ملستحقيها وفًقا لدرجة اإلعاقة

  تأثر االقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم بالموجة 
التضخمية العالمية في عام 2022 والتي ارتفع بسببها معدل 

التضخم في مصر ليصل إلى نحو 14% عام 2022

باألرقام .. مشروعات الطرق وفرت   8 مليار دوالر من إستهالك الوقود .. واإلجنازات تشمل  رفع كفاءة 25 ألف كيلو متر طرق داخلية  
 

وّقع املكتب التنفيذي ملواجهة غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب، 
في خت���ام اجتماعاته مع وحدة مكافحة غس���ل األموال وتمويل 
اإلره���اب املصري���ة، مذكرة تفاه���م لتوطيد التع���اون في مجال 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وته���دف املذكرة إلى دفع التعاون القائم ب���ني اإلمارات العربية 
املتح���دة وجمهورية مص���ر العربية قدم���ًا وتطويره، خاصة في 
مجاالت تحس���ني إدراك املخاط���ر، وتبادل املعرف���ة والخبرات 
وأفضل املمارس���ات في مجال مواجهة غس���ل األموال وتمويل 
اإلرهاب، بما يعزز من اس���تجابة الدولتني للتهديدات وللمخاطر 

املشتركة لألنشطة املالية غير املشروعة.
ووفًقا لبنود مذكرة التفاهم، تم تش���كيل لجنة مكونة من ممثلني 
عن الطرفني تتولى التخطيط واملراقبة والتنس���يق لتنفيذ املذكرة 

والتي تس���عى إلى زيادة الوعي وتحسني س���بل مكافحة غسل 
األم���وال وتمويل اإلرهاب م���ن خالل عقد ال���دورات التدريبية، 

وورش العمل، والندوات واملؤتمرات.
وستس���مح مذكرة التفاهم لوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب املصرية باالس���تفادة من ش���راكة املكتب التنفيذي مع 
مكتب األم���م املتحدة املعن���ي باملخدرات والجريم���ة في منطقة 
مجل���س التع���اون الخليج���ي؛ للوص���ول إلى برامج مش���اركة 

املعلومات وغيرها من املبادرات املشتركة.
وقال حامد الزعابي، املدير الع���ام للمكتب التنفيذي، إن مذكرة 
التفاهم تس���تند إلى التنس���يق طويل األمد بني اإلمارات العربية 
املتحدة وجمهورية مصر العربية، مش���يًرا إلى أن توقيع مذكرة 
التفاه���م يعد خطوة إضافية في إط���ار االجتماعات واإلنجازات 

الثنائية والتي بال شك عّززت الجهود الوطنية واإلقليمية ملكافحة 
التدفقات املالية غير املشروعة.

من جانبه قال القاضي أحمد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل 
األم���وال وتمويل اإلرهاب املصرية إن توقيع مذكرة التفاهم يعّد 
امتدادًا للتعاون املصري اإلماراتي الوثيق في مختلف األصعدة، 
منوها بأّن توقيع مذكرة التفاه���م يأتي في إطار توطيد التعاون 
الفعال بني املكتب التنفيذي والوحدة املصرية، كما س���يكون لها 
دور في تعزيز تبادل الخبرات م���ن خالل عقد اللقاءات الثنائية 
وتبادل أفضل املمارس���ات بما يشمل س���ّن وتعديل التشريعات 
والتعليمات الرقابية واألدلة االرشادية واآلليات واإلجراءات ذات 
الصلة بمكافحة غس���ل األموال والجرائ���م املرتبطة به، وجرائم 

تمويل اإلرهاب وانتشار التسلح.

 تفاصيل »وثيقة احلكومة« للرد  على أبرز القضايا املثارة بشأن ارتفاع املستوى العام لألسعار يف مصر

 

ذك���رت وكال���ة فيتش، أن قط���اع الزراعة في مصر يعتب���ر أحد أهم 
القطاعات املس���تهدفة لجذب املزيد من االس���تثمار األجنبي املباشر، 
حي���ث تتخذ الحكوم���ة خطوات للحد م���ن التضخم وزي���ادة اإلنتاج 
املحلي والصادرات وتقليل االعتماد على الواردات وتعزيز االستثمار 
األجنبي واحتياطات النقد األجنبي، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، 
حي���ث تقدم األس���مدة بأقل من نصف تكلفة الس���وق.. وأفاد التقرير 

ب���أن صادرات مص���ر الزراعية تج���اوزت 6.3 مليون ط���ن في عام 
2022، محقق���ة رقًما قياس���ًيا جديًدا، بزي���ادة تتجاوز 624 ألف طن 
م���ن عام 2021، وفًق���ا لبيان صادر ع���ن وزارة الزراعة املصرية في 
31 ديس���مبر 2022، وفي عام 2022 افتتحت مصر نحو 19 س���وًقا 
جديدا ملنتجاتها الزراعية للمس���اعدة في زي���ادة الصادرات، مؤكًدا 

وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر.

 وكالة فيتش: صادرات مصر الزراعية 
حققت أرقاًما قياسية وجتاوزت 6.3 

مليون طن خالل 2022

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  19  فبراير  2023  •  العدد  682

  مركز معلومات » الوزراء » : العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية نتيجة تراكم وتعدد األزمات التي يمر بها االقتصاد العالمي  مركز معلومات » الوزراء » : العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية نتيجة تراكم وتعدد األزمات التي يمر بها االقتصاد العالمي
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اإلمارات بلقاء الش���يخ محمد بن زاي���د رئيس دولة اإلمارات، 
ضم���ن خصوصي���ة العالقات املصري���ة اإلماراتي���ة الوثيقة، 
والتى تنعكس على التنس���يق املس���تمر بني البلدين الشقيقني، 
بما يساعد على دعم اس���تقرار املنطقة العربية وإقليم الشرق 
األوسط، وعدد من امللفات املتعلقة بالتعاون الثنائي بني البلدين، 
كما التقى الش���يخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة رئيس مجل���س الوزراء حاكم إمارة دبى وزير 
الدف���اع فى دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث تم التنس���يق 
أيضا بش���أن قضاي���ا التغيرات املناخية، حي���ث عقدت مصر 
مؤتمر املناخ »كوب 27« بش���رم الش���يخ فى نوفمبر املاضي، 
وتعقد اإلم���ارات مؤتمر املناخ القادم »ك���وب 28«، حيث يتم 
تبادل التج���ارب والخبرات فى قضية مهم���ة، تبنى فيها على 

نجاح القمة املاضية.
العالقات بني مصر واإلمارات وبحسب كل الشواهد تقوم علي 
التوافق الكبير فيما يتعلق بالسياسة ، وتصل إلي حد الشراكة 
والتكامل فيم���ا يتعلق باالقتصاد ، كم���ا أن مصر واإلمارات 
أصبحتا مركزين للتأثي���ر، والتفكير، ولديهما تجارب قوية فى 
التنمية والتحديث، تجعل املنطقة مصدرة لألفكار ومتداخلة فى 

القضايا لطرح الحلول، وصياغة املستقبل.
 ومن هذا املنطلق جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 
الجلسة الرئيس���ية معبرة عن الفكرة التى تعاملت بها الدولة، 
وأن األف���كار هى التى يمكنها صياغة التعامل مع أزمات كانت 
تمثل تحديات متعددة فى وقت واحد، وبعد س���نوات أصبحت 

هناك نظرة تهتم بما تحققه مصر، فى االقتصاد والتنمية.
 الطروحات .. دور خليجي مؤثر 

يأت���ي الحديث عن العالقات املصرية الخليجية في وقت أعلنت 
فيه مصر عن انطالق قطار »الطروحات » لش���ركات حكومية 
ف���ي البورصة ، ومع���ه تتجه بلدان خليجية لالس���تحواذ على 
حصص في ش���ركات مصري���ة ناجحة،  وتزامن���ا مع الخطة 
الحكومي���ة  لبيع أصول مملوكة للدولة  للمس���اهمة في س���د 
الفجوة التمويلية الت���ي تبلغ حوالي 17 مليار دوالر على مدى 
الس���نوات األربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد 
الدولي، كان للخليج حصة األس���د فيما تم من اس���تحواذات 

داخل السوق املصرية على مدار العام املاضي.
وبحسب تقارير إعالمية ، رصدت شركة “انتربرايز فنتشرز” 
املصرية إلعداد وتطوير املحتوى اإللكتروني في تقرير لها نشر 
في ديسمبر، 66 عملية استحواذ تمت في السوق املصرية في 
الع���ام 2022 ،  وهذا أكثر من ضع���ف الصفقات املنفذة في 

العام السابق له.
وجاء  على رأس املستحوذين صندوق الثروة السيادية في أبو 
ظبي )الش���ركة القابضة أيه دي كيو( وصندوق االستثمارات 
العامة الس���عودي الل���ذان أبرما 40 صفقة بض���خ نحو 3,1 
ملي���ارات دوالر “لالس���تحواذ على حصص أقلي���ة كبيرة في 
بعض أقوى الش���ركات املدرج���ة في البورص���ة املصرية من 

الحكومة”، بحسب تقرير انتربرايز.
وبالت���وازي مع ذلك تعمل  الحكومة املصرية تقديم تس���هيالت 
للمس���تثمرين الخليجي���ني من أجل دف���ع عملية تدف���ق النقد 
األجنب���ي داخل البالد ، في وق���ت تتواصل فيه مع بداية العام 
الحال���ي،  املس���اعي الخليجي���ة المتالك كيان���ات مصرية في 
قطاع���ات مختلفة، ولعل أحدث ه���ذه الخطط تفاوض صندوق 
االس���تثمارات الس���عودي لالس���تحواذ الكامل على املصرف 
املتحد الذي يمتلكه البن���ك املركزي املصري، واحد املصارف 

الثالثة املقرر طرح أسهمها في البورصة.
وتنته���ج مصر اإلصالح املس���تمر  من���ذ 2016، وحتى اآلن،  
وتؤكد دوما  أن االستثمار فى املستقبل هو منهج عمل اإلدارة 
املصرية، وهو ما يس���هم فى دعم أس���س االقتص���اد املتطور 
الداعم لتنوع موارد النقد األجنبى واالنضباط املالى، وخفض 
معدالت العجز والدين، لضمان اس���تقرار مؤشرات االقتصاد 
الكل���ى، بما يعزز القدرة واملرونة عل���ى تجنب املخاطر الحادة 
لألزمات العاملية املركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل 
لثمار التنمية، ويساعد فى تحقيق معدالت نمو مستدام، يقوده 
القطاع الخاص، باس���تثمارات منتجة، لتوفير املزيد من فرص 
العمل، واإلس���هام فى دفع النشاط االقتصادي، عبر إجراءات 
متكاملة أبرزها الرخصة الذهبية للمس���تثمرين ووثيقة سياسة 
ملكية الدولة التي بدأ على ضوئها اإلعالن عن انطالق برنامج 
الطروح���ات الحكومية ب� 32 ش���ركة، ومحفزات االس���تثمار، 
واإلنتاج والتصدير بما فيها الحواف���ز الضريبية والجمركية، 
على نحو يسهم فى تعظيم قدراتنا اإلنتاجية، وتوسيع القاعدة 
التصديري���ة، وتعزيز القوة التنافس���ية للمنتجات املصرية فى 
األس���واق العاملية، والوصول بالصادرات املصر من نحو 54 
ملي���ار دوالر فى 2022، إلى 100 مليار دوالر خالل س���نوات 

قليلة.
 مشاركة مصرية قوية 

بش���كل عام ، جاءت املش���اركة بالغة األهمي���ة للرئيس عبد 
الفتاح السيسي، والوفد املصري رفيع املستوى في فعاليات 
القم���ة العاملية للحكومات بإمارة دبى بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، لتؤكد قدرة مصر على املشاركة الفعالة في صياغة 
املس���تقبل، والتفاعل الدول���ي مع التحديات غير املس���بوقة 
الت���ي يمر به���ا العالم فى ظل الظ���روف االقتصادية العاملية 
االس���تثنائية التي تتداخ���ل فيها تداعيات جائح���ة كورونا، 
واآلثار السلبية للحرب في أوروبا، وتحديات التغير املناخي، 

وتحقيق األمن الغذائي ومكافحة التضخم العاملي.
 وش���هدت الجلس���ة الحوارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، 
خالل القمة العاملية للحكومات، إقباال  كبيًرا من املش���اركني 
فى تلك الفاعلية الدولية، وذلك لالس���تماع إلى رؤية الرئيس 
السيس���ي  ملختلف القضاي���ا الدولية، وط���رح الحلول لها، 
والتط���رق إلى تفاصيل التجربة املصرية وتحدياتها وس���بل 
إحداث التنمية الش���املة واملس���تدامة والت���ي تنفذ بإصرار 
ونجاح، وجهود جذب االس���تثمارات إلى شرايني االقتصاد 

املصري.
  كما  شارك الوفد املصري بفاعلية عبر طرح الرؤى وتفاصيل 
التجرب���ة املصرية فى مجابه���ة التحديات وتحويلها إلى فرص 
للتنمي���ة وإنت���اج األفكار واملبادرات الت���ي وضعت مصر على 
طريق املس���تقبل، وذلك من خالل املناقش���ات التي استهدفت 
العمل علي  تش���كيل مستقبل أفضل للبشرية، وذلك من خالل 
محاور أساسية، تشمل اإلسراع في عملية التنمية والحوكمة، 
ومس���تقبل املجتمعات والرعاية الصحية، واستكش���اف آفاق 
جدي���دة، وحوكمة املرون���ة االقتصادية والتواص���ل، وتصميم 
واستدامة املدن العاملية، والتعليم والوظائف كأولويات حكومية.
وفي كل االتجاهات ، أكدت املش���اركة املصرية علي مصيرية  
التنس���يق العربي املش���ترك فى الكثير من ملفات التعاون مثل 
مساندة سوريا في أزمة الزلزال املدمر، وطرح حلول للقضايا 
اإلقليمية محل االهتمام املش���ترك بني مص���ر والدول العربية، 
ودعم جهود مكافحة التغير املناخي، عبر الش���راكة بني مصر 
ودولة اإلمارات العربي���ة املتحدة فى مؤتمر املناخ القادم   فى 
اإلمارات، حيث س���يكون جزء من مهمة مصر متابعة القرارات 
 COP الصادرة عن خطة ش���رم الشيخ التنفيذية ملؤتمر املناخ
27 ، وخاصة املتعلقة بصندوق الخسائر واألضرار وحوكمته، 
وأيض���ا اله���دف العاملي للتكي���ف والهدف الجمع���ي الجديد 

للتمويل، وأفضل الطرق للتقدم فى مجال التخفيف.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيس��ي مس��ئولية قيادة 
الدولة المصرية ، وهناك نهج تتبناه دبلوماسية القاهرة 
ويحق��ق نجاحات تلو األخرى ، متمثال في توجيه ضربات 
قوي��ة في عدة اتجاه��ات في وقت واح��د ، بما يربك كل 
المتآمري��ن والس��اعين له��ز اس��تقرار مص��ر  مخطط��ات 
واغراقه��ا في مس��تنقع التراجع والتخل��ف ، ومنعها من 

النهوض وبناء نفسها وتنمية شعبها ومقدراتها .
مش��اركة الرئيس السيسي الناجحة في قمة الحكومات 
بدب��ي باإلم��ارات العربي��ة المتح��دة جاءت تجس��يدا لهذا 
النه��ج ، فإلي جانب قي��ام القيادة المصرية بعرض تجربة 
الب��الد ف��ي النه��وض والتنمي��ة أم��ام المش��اركين م��ن 
مختل��ف أنح��اء العالم ، فقد اس��تطاع الرئيس السيس��ي  
وأد محاوالت إشعال فتنة بين دول الخليج ومصر، عندما 
تح��دث بوضوح ع��ن ال��دور العرب��ي ووقوف األش��قاء إلى 
جان��ب مص��ر بعد 2012 قائ��ال: لوال وقوف األش��قاء العرب 
بجوار مصر، لم تكن لتقف الدولة على قدميها مرة أخرى، 
وكل الش��كر لألش��قاء والحكوم��ات العربية عل��ى دورهم 
تج��اه مص��ر، والش��عوب العربي��ة عليه��ا ع��دم االلتف��ات 
للش��ائعات الت��ي تح��اول ه��دم العالق��ات بي��ن األش��قاء 

العرب.

الحقيق���ة أن هن���اك دائما م���ن يتربص بالعالقة ب���ني القاهرة 
وعواص���م الخليج ، ويس���عي إلي تعكيرها ومن���ع تطويرها ، 
وكل محاوالت نقلها إلي ش���راكة بني مصر والخليج ،  وهؤالء 
يس���عون بكل الس���بل والحيل الش���يطانية إلى صناعة أزمات 
مفتعلة بني مصر وأش���قائها من ال���دول العربية وخاصة دول 
الخليج ألنهم يعرفون أن قوة العرب في اتحاد مصر وأشقائها  
، وأن الضع���ف والهزيمة يلوحان فى األف���ق فقط عندما – ال 
قدر اهلل - ينجح األعداء في ش���ق الص���ف املصري العربى،  
وفي هذا جاء  خطاب الرئيس الصريح والراقي واملتوازن أمام 
قمة دبي ، ليقلب    س���حر الفتن���ة على أصحابها من مروجي 
الشائعات وأشباح السوشيال ميديا،  وليعيد وضع  العالقات 

العربية املصرية  علي طريق  توهجها وازدهارها .
  حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة حكومات العالم 
اتس���م  كعادته بالصدق والش���فافية   واس���تطاع التعبير عن 
الحالة املصرية  ، باعتبارها ملهمة لكثير من الدول فى املنطقة 
وأفريقيا، التى تعرضت النتكاس���ات كبيرة بس���بب مش���روع 
الفوضى املمنهجة سياس���يا، وكي���ف يمكن  أن تنهض مجددا 
من قلب الفوضى وأن تتحول إلى مسار طموح وناجح للتنمية، 
بعدم���ا كان العال���م كله يراه���ن على ضياع الدول���ة املصرية 

وعجزها عن النهوض قبل ثالثني عاما على األقل.
  اس���تعراض الرئيس عبد الفتاح السيس���ي للحالة املصرية 
وكيفي���ة االنتق���ال من الفوض���ى إلى التنمية الش���املة، وضع 
املتابعني فى قمة الحكومات بدبى واملش���اهدين من كافة أنحاء 
العال���م، أمام إنجازات كبي���رة تقارب املعج���زات ، على كافة 
األصع���دة بالتوازى ، وكيف اس���تطاعت الدولة املصرية وهى 
تعانى من الفوضى، والتي كلفتها نحو 450 مليار دوالر، فضال 
عن أعباء الزيادة الس���كانية التي بلغت 25 مليون نس���مة، أن 
تحقق النجاح والنهوض على املستوى االقتصادي والسياسي 

وأن تستعيد مكانتها ودورها اإلقليمي بسرعة واقتدار.
وبالتوازي مع الحديث عن الحالة املصرية ، عبر  الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بوضوح عن أهمية وحتمية الحفاظ على الدول 
ومؤسساتها، ودور الشعوب في الحفاظ على دولها وأراضيها 
وس���المة مؤسس���اتها ألن البديل صعب للغاي���ة وهو ضياع 
الدول والدولة التي تضيع أو يتم تدمير مؤسساتها أو تمزيقها 
مجتمعي���ا وجغرافيا يصعب عودتها إلى الوجود على ما كانت 
علي���ه قبل عقود طويلة، وهناك أمثل���ة واضحة أمام عيوننا فى 

اإلقليم واملنطقة.
بالت����وازي مع هذا وذاك ، جاء حديث الرئيس الذي أجهض 
نيران الفتنة في مهدها ، وأعاد العالقات املصرية الخليجية 
س����ريعا لنصابها الصحيح ، فف����ي الحقيقة ال يمكن لعاقل 
مخلص إغفال الدور الذى قامت به دول عربية لدعم مصر، 
خاصة خالل الفترة التى أعقبت أحداث يناير 2011، حيث 
تعرضت مصر ألكبر وأس����وأ موجة من الخسائر في أغلب 
قطاعاتها، مع ش����لل تام لعدد من مؤسسات الدولة، وتزايد 
األطماع الخارجية إلحداث الفوضى والقضاء على ما تبقى 
من مؤسس����ات صلبة، ورسم س����يناريوهات انهيار الدولة 
املصري����ة على غرار م����ا حدث بعد ذلك فى ع����دد من دول 

املنطقة.
  العالق���ات املصري���ة- العربي���ة بش���كل ع���ام، واملصرية - 
الخليجية بش���كل خاص، مرت بمنعطفات مهمة، وحتى خالل 
س���نوات  القطيعة مع مصر فى عهد الرئي���س الراحل محمد 
أنور الس���ادات، خالل فترة ما بعد توقيع معاهدة السالم مع 
إس���رائيل، كانت الهموم واحدة والرواب���ط متجذرة، ولم تتأثر 
يوما ش���واغل مص���ر بأمن الخلي���ج والعرب عموم���ا، وكانت 
أول الحاضري���ن ف���ى التحوالت وأم���ام كل التحدي���ات التي 
واجهت منطقة الخليج، وال ينس���ى الع���رب أبدا موقف مصر 
التاريخي في حرب الكوي���ت، وكذلك أمام التهديدات اإليرانية 
املتواصلة واملتكررة لتهديد أمن الخليج العربي، و  فى مواجهة  
املح���اوالت  من قوى دولية تظ���ن أن بإمكانها فرض أمر واقع 
على دول الخليج لتحقيق مطامعها وأهدافها، وفى املقابل، يظل 
الدعم العربي الكبير ملصر فى حرب أكتوبر 1973 شاهدا على 

الترابط بني العرب ومصر .
  وخالل  حديث الرئيس عبدالفتاح السيس���ى،  أمام  جلس���ة 
حوارية عل���ى هامش فعاليات القمة العاملي���ة للحكومات بدبى 
فى اإلمارات العربية املتحدة، أكد مجددا  أن مصر ال تنس���ى 
أبدا من وقف بجانبها فى أشد أزماتها، ومن مد لها يد العون 
من األشقاء وتحديدا اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة ودولة الكويت.
وقال  الرئيس السيس���ي، في دبى،  إنه  لوال دعم األشقاء في 
اإلمارات والس���عودية والكويت م���ا وقفت مصر مرة أخرى  ، 
وهو تصريح   س���بق وأن أكد  الرئيس السيس���ي  علي معناه 
ف���ي عدة مناس���بات، ليغلق بذلك الباب في وج���ه كل من أراد 
أن يبث س���مومه إلفساد هذه العالقات التاريخية املتجذرة بني 

مصر ودول الخليج.
الرئيس السيسي  كش���ف عن املساهمة العربية الخليجية في 
تخط���ي مصر عقبة كب���ري وضخمة    خالل الفترة من 2011 
حت���ى 2013، حيث كان االحتياط���ي النقدي لدى مصر خالل 
تل���ك الفترة يمثل تحديا آخر بع���د الحالة التى حدثت،  و كان 
يتم اس���تهالك االحتياطي   من خالل تمويل املشتقات النفطية 
وكاد أن ينته���ى، وما بقى كان قليال، مؤك���ًدا فى هذا اإلطار، 
وقال الرئيس إنه  لوال وقوف األشقاء فى اإلمارات والسعودية 

والكويت، ملا تمكنت مصر من الوقوف مرة أخرى.
  كما كانت رسالة الرئيس السيسي للنخب والشعوب العربية، 
بأال يس���محوا لألقالم واألفكار ومواق���ع التواصل االجتماعي 
املغرض���ة بأن تؤثر على األخوة  العربية العربية ، مستش���هدا 

باآلية الكريمة:  “إنما املؤمنون إخوة  “ .

تثبيت البعد القومي 
 كما قلنا في البداية فإن دبلوماس���ية القاهرة في عهد الرئيس 
السيسي حرصت وال زالت تحرص   على تثبيت البعد القومي 
العربي في السياس���ة الخارجية ملصر، ورأينا كيف كانت أول 
زي���ارة له خارج البالد إلى دولة الجزائر الش���قيقة، ثم تعددت 
الزي���ارات بع���د ذلك إل���ى دول عربية أخرى، مثل الس���عودية 
واإلمارات والكويت، وكذلك األردن والبحرين وس���لطنة عمان 
والع���راق وقطر والس���ودان، وحتى ف���ى  أوج  األزمة العربية 
القطري���ة،   كانت مصر دائما ما تمتلك املبادرة لحلحلة األزمة 
م���ع دولة عربية ش���قيقة، وه���و ما توج بعد ذل���ك بزيارة أمير 
دول���ة قطر تميم ب���ن حمد إلى مصر،   ثم كان���ت هناك زيارة 
تاريخي���ة للرئيس السيس���ي إلى  الدوحة  مل���دة يومني، تلبية 
للدعوة املوجهة إلى الرئيس من شقيقه األمير تميم بن حمد آل 
ثانى أمير دولة قطر، وجاءت الزيارة تتويجا للمباحثات املكثفة 
املتبادل���ة خالل الفترة األخيرة بني البلدين الش���قيقني، بهدف 
تعزي���ز أطر التعاون الثنائي املش���ترك عل���ى جميع األصعدة، 
كم���ا بحث الرئي���س خالل الزيارة مع ش���قيقه أمير دولة قطر 
أه���م محاور العالقات الثنائية التي تجمع البلدين الش���قيقني، 
فضال عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املش���ترك، خالل املرحلة الراهنة، التى 
تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية األمن القومي العربي.

وكذل���ك  حضر الرئيس السيس���ي حفل افتت���اح بطولة كأس 
العال���م لكرة القدم »فيفا قط���ر 2022 «، فى نوفمبر املاضي، 

تلبية لدعوة أمير قطر.
 كذل���ك فإن مصر وعلي الرغم م���ن التحديات التي تواجهها، 
واألزمة االقتصادية العاملية، بس���بب تداعيات الحرب الروسية 
األوكرانية، كانت س���باقة لدعم الشعب الس���وري، فكان أول 
اتصال بالقيادة في س���وريا من الرئيس السيس���ي بالرئيس 
بش���ار األس���د، ليعقب ذلك توجيهات من القيادة السياس���ية 
لتوصيل املس���اعدات الالزمة إلى الش���عب السوري الشقيق، 
فكانت طائرات القوات املس���لحة املصرية، أول طائرات تحمل 
مس���اعدات إغاثية تهبط على األراضي الس���ورية ، كما يظل 
الدع���م املصري قائم���ا وقويا للقضية الفلس���طينية باعتبارها 
قضي���ة العرب األولي ، وهو ما كان واضحا خالل مؤتمر دعم 

القدس بالجامعة العربية قبل أيام .
 القاهرة والرياض ..رباط وثيق 

 عقب فوز الرئيس السيس���ي رس���ميا برئاسة الجمهورية في 
يونيو 2014 تلقي رس���الة من    املغف���ور له   خادم الحرمني 
الش���ريفني، امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود،  أكد فيها  
أن مصر والعرب مثل الجسد الواحد، الذى يتداعى له الجميع 

بالسهر والحمى إذا اشتكى منه عضو.
ووص���ف العاهل الس���عودي الراحل فوز الرئيس السيس���ي 
باالنتخاب���ات بالي���وم التاريخ���ي ملص���ر ، وقال في رس���الته 
الت���ي كش���فت عن تفاصيله���ا تقارير إعالمي���ة :  “  إننا من 

مكاننا هذا، نقول لكل األش���قاء 
واألصدقاء فى هذا العالم، إن مصر العروبة واإلس���الم أحوج 
ما تكون إلينا فى يومها هذا من أمس���ها، لتتمكن من الخروج 
من نفق املجهول إلى واقع يشد من أزرها، وقوتها، وصالبتها 

فى كل املجاالت  “ .
وكذل���ك  دعا العاهل الس���عودي الراحل إلى مؤتمر ألش���قاء 
وأصدق���اء مص���ر للمانحني، ملس���اعدتها فى تج���اوز أزمتها 
االقتصادي���ة،  ، وقال : “وليعل���م كل منا أن من يتخاذل اليوم 
ع���ن تلبية هذا الواج���ب وهو قادر مقت���در- بفضل من اهلل- 
فإن���ه ال مكان له غ���دا بيننا إذا ما أملّت ب���ه املحن وأحاطت به 
األزمات “ ، وش���دد علي أن “ املس���اس بمصر يعد مساسا 
باإلس���الم والعروب���ة، وهو ف���ى ذات الوقت مس���اس باململكة 
العربية السعودية، وهو مبدأ ال نقبل املساومة عليه، أو النقاش 
حول���ه تحت أى ظرف كان.. نقول ذلك توكال على اهلل وإيمانا 
راس���خا ثابتا بأن من ينصر اهلل ينصره ويثبت أقدامه وإنا- 

إن شاء اهلل- لفاعلون “.
 ما أوردته هذه الرسالة امللكية يحمل ملخصا وافيا للعالقة بني 
القاهرة والرياض ، وهي العالقة التي يحاول البعض تعكيرها 
خالل الفترة األخيرة ، لك���ن قيادتي البلدين الكبيرين تفطنان 
جي���دا ملحاوالت الفتنة وأهدافها الخبيث���ة  ، فقوة العالقة بني 
مصر واململكة العربية الس���عودية وقاع ال يقبل  مجاال للش���ك 
أو التأويل، في ظل العديد من الحقائق التي تدور في معظمها 
ح���ول العديد من املواقف، التي يتبادل فيها البلدان الدعم، من 
أجل تحقيق مصالحهما املش���تركة، وكذلك لتحقيق أكبر قدر 
من االس���تقرار اإلقليمي، لتتطور  العالقة مع مرور الس���نوات 
إلى حالة  م���ن التكامل ذي األبعاد املتنوعة،  كما أن قوة هذه 

العالقة ال تتوقف عند اإلطار الثنائي 
 ، وإنما يمتد تأثيرها  إلى أطر أخرى ال تقل أهمية، ربما أبرزها 
اإلطار العربي، في ظل تأثيرهما الكبير، وقدرتهما الكبيرة على 
الحش���د، وهو ما يس���اهم في تعزيز العمل العربي املش���ترك 
بصورة كبيرة، بينما يبقى ممتدا إلى النطاق اإلقليمي األوسع، 
في منطقة الش���رق األوس���ط، باعتبارهما أساسا للتوازن، في 
مواجهة محاوالت االستقطاب، وإثارة الفوضى من قبل القوى 
األخرى، بينما يمتد تأثير حالة االرتباط بني البلدين إلى نطاق 
عاملي أوس���ع، مع بزوغ األزمات الدولية األخيرة، والتي تتسم 
بطبيعة اس���تثنائية، ذات أبعاد زمني���ة وجغرافية غير محدودة 
النط���اق، ربما تأكل األخضر واليابس، حال فش���ل العالم في 

احتوائها.
  ف���ي  النطاق اإلقليمي  ،  نجد أن اململكة العربية الس���عودية   
راهنت عل���ى دعم إرادة ماليني املصريني ف���ي 30 يونيو، في 
مواجهة العالم، بل ودعم القاهرة الستعادة مكانتها اإلقليمية، 
ليعم���ال معا بعد ذلك من أجل تحقيق قدر من االس���تقرار في 
املنطقة بأسرها، ومن ثم التحرك نحو استعادة الزخم للقضية 
الفلس���طينية، وه���و النهج ال���ذي حقق نجاحا كبي���را منقطع 

النظير في السنوات األخيرة، مع عودة االهتمام الدولي الكبير 
بالقضية  .

 وف���ي املحيط العاملي ، وفي ظل األزمات املتوالية واملمتدة مثل 
الح���رب في أوكرانيا ، نجد أن القاه���رة والرياض ، تلعب كل 
منهما   مدعوما من اآلخر، ومكمال له في نفس الوقت، ملواجهة 
األزمات الكبرى  ، وهو ما يبدو في املش���اركة املصرية الفعالة 
في القمم الدولية التي استضافتها اململكة مؤخرا، سواء القمة 
العربية الصيني���ة، أو قبلها القمة العربي���ة األمريكية، واللتني 
اس���تهدفتا تعزيز العالقة بني العرب والقوى الدولية املتنافسة، 
في ظل حالة من االستقطاب الدولي على املنطقة، بينما دعمت 
اململكة اس���تضافة مصر لقمة املناخ، والذي أطلق خالله ولي 
العهد الس���عودي، األمير محمد بن سلمان النسخة الثانية من 
مبادرته “الش���رق األوس���ط األخضر”، بالشراكة مع الرئيس 
عبد الفتاح السيس���ي، وهو ما س���اهم في زي���ادة الزخم على 
القم���ة العاملية، والتي تناقش أحد أخطر التحديات التي تواجه 

العالم في اآلونة األخيرة.
 ق���وة ه���ذه العالق���ة واس���تراتيجيتها تظل حائ���ط صد في 
مواجهة مح���اوالت الفتنة التي تصاع���دت وتيرتها في الفترة 
األخيرة بإثارة قضايا مثل الدعم املالي وملكية جزيرتي تيران 
وصنافير وغيرها من محاوالت الفتنة وهو ما تتجاوزه سريعا 
القي���ادات هنا وهناك ، إدراكا م���ن كل منهما   بتكامل التأثير 
بني البلدين الكبيرين على املستوى القاري بني آسيا وإفريقيا،   
في ظل سعيهما الدؤوب لتحقيق االستقرار الدولي واإلقليمي،  
إلي جانب  االهتمام بالجانب التنموي، عبر تدشني املشروعات 
العمالق���ة، والعمل مع���ا على تعميم تجربتهم���ا في مناطقهما 
الجغرافية، وهو األمر الذي من ش���أنه تعزيز حالة االستقرار، 
خاص���ة في الدول الت���ي تعاني جراء األوض���اع االقتصادية 
الصعب���ة، وهو ما يصب في نهاي���ة املطاف في صالح  املنطقة 

العربية بشكل خاص ، والعالم بشكل عام .
مصر واإلمارات ..  توافق وتكامل 

خالل القمة العاملية للحكومات،  والتي عقدت  بمش���اركة نحو 
150 دولة، على مس���توى رؤس���اء ال���دول والحكومات وكبار 
املسؤولني، بحضور كثيف وتنوع من اإلعالم واملنظمات األهلية 
ورجال املال واألعمال،   ش���اركت فيها مصر  كضيف شرف   
تأكيدا على عمق العالقات املتميزة بني مصر واإلمارات، وكون 
مصر صاحبة تجرب���ة فى التنمية ومواجهة التحديات والقدرة 
على معالجة املشكالت املزمنة باألفكار واملبادرات التي قدمها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء على دراسات وافية لقضايا 
الدول���ة، ومعالجة التحديات بأفكار غي���ر تقليدية وعدم انتظار 
الس���رعة الطبيعية لحركة التحديث، وهو ما أدى إلى معالجات 
لقضاي���ا مهم���ة، وتوفير الكثي���ر من الوق���ت، والصمود أمام 
صدم���ات كبرى، واجهت االقتصاد العاملي مرتني، مع كورونا، 

ثم الحرب الروسية األوكرانية.
وعلي هامش القمة ، اس���تهل الرئيس السيس���ي زيارته لدولة 

      قوة العالقات بين القاهرة والرياض يمتد تأثيرها  إلى   اإلطار العربي و تعزيز العمل  
المشترك بصورة كبيرة ويؤثر في  النطاق اإلقليمي األوسع ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام 

الرئيس السيسي أكد أمام قمة احلكومات بدبي أنه لوال دعم األشقاء يف
 اإلمارات والسعودية والكويت بعد أحداث 2011 ما وقفت مصر مرة أخرى   

 

 مصر واإلمارات .. توافق بني قيادتي  البلدين علي املستوي السياسي 
وتكامل وشراكة يف الساحة االقتصادية 

مصر واخلليج.. حكمة القيادة جتهض محاوالت الفتنة فى مهدها
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هناك دائما من يتربص بالعالقة بني القاهرة وعواصم اخلليج   ويسعي إلي تعكيرها ومنع تطويرها عبر حيل شيطانية تهدف إلى صناعة أزمات مفتعلة بني مصر وأشقائها 
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

 

"CIB" يحصل  على  تصنيف عالي
فى مشروع  اإلفصاح عن انبعاثات الكربون

رئيس البنك الدولي
 يتنحى عن منصبه 
بنهاية يونيو املقبل

أبل���غ رئيس مجموعة البنك الدول���ي، ديفيد مالباس مجلس 
املديرين التنفيذي���ن للبنك ، نيته التنحي عن منصبه بحلول 
نهاية السنة املالية ملجموعة البنك الدولي في 30 يونيو، بعد 

أن قضى أكثر من 4 سنوات في املنصب.
وق���ال مالباس، ف���ي بيان له: »مع مواجه���ة البلدان النامية 

ألزمات غير مس���بوقة، أن���ا فخور بأن مجموع���ة البنك قد 
اس���تجابت بس���رعة ونطاق وابتكار وتأثير، كانت السنوات 
األربع املاضية من أكثر األعوام أهمية في مسيرتي املهنية، 
بع���د أن أحرزت تقدًما كبيًرا، وبعد ق���در كبير من التفكير، 

قررت متابعة تحديات جديدة”.
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 –)CIB(  قام البنك التج���اري الدولي – مصر
أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بالكش���ف عن 
األثر البيئي لعملياته لعام 2022 من خالل مشروع 
 Carbon الكرب���ون انبعاث���ات  ع���ن  اإلفصاح 
وه���ي   ،"Disclosure Project- " CDP
منظم���ة عاملية غير هادفة للرب���ح واملعيار الذهبي 
إلعداد التقارير البيئية عن تأثير العمليات الداخلية 
واملحفظ���ة االئتمانية واالس���تثمارية عل���ى البيئة، 
حيث ت���م الحصول على  تصنيف أكثر تقدًما من 
الع���ام الس���ابق بالقائمة العاملية لهذا املش���روع، 
حيث تجاوز مس���توى C )نطاق التوعية( ليصل 

إلى مستوى B- )نطاق اإلدارة(.
 وفي هذا السياق، أوضحت د. داليا عبد القادر، 
رئيس قطاع التمويل املس���تدام ب�CIB  أن ملف 
االنبعاث���ات الكربوني���ة الذي بدأ منذ 5 س���نوات 
وتمث���ل ف���ي خط���وات ممنهج���ة وه���و االلتحاق 
بمش���روع ال� CDP. وعلى مدى عامن متتالين 
نج���ح البن���ك خاللهم ف���ي ارثاء منه���ج البصمة 
اإليكولوجي���ة ف���ي سياس���اته واس���تراتيجياته. 
وقد ت���م تفعيل ذلك من خالل جه���د وجدية عمل 

اإلدارات املعني���ة تح���ت مجموعة عم���ل البصمة 
 Ecological Footprint“ االيكولوجي���ة 
Workstream” حص���ل البن���ك على تصنيف 
اعلى لعام 2022 ونحن على ثقة الس���تكمال أداء 
البنك فيما يخ���ص عملياته الداخلية التش���غيلية 

ومحفظة عمالئه بنفس الجدية واملنهجية.
 جدي���ر بالذكر أنه خالل عام 2022، كش���فت ما 
يقرب م���ن 20,000 مؤسس���ة ح���ول العالم عن 
بياناتها من خ���الل )CDP( ، بما في ذلك أكثر 
من 18,700 شركة تساوي نصف رسملة السوق 
العاملي���ة ، وأكثر من 1,100 مدينة ووالية ومنطقة. 
مشروع ال� CDP يمتلك اكبر قاعدة بيانات بيئية 
في العال���م، وُتس���تخدم نتائج CDP على نطاق 
واسع لدفع قرارات االس���تثمار واملشتريات نحو 
اقتصاد خال من الكربون.  ولهذا يؤكد CIB على 
أن الش���فافية واملساءلة عامالن رئيسيان ملواصلة 
التق���دم نحو مس���تقبل مزدهر وأكثر اس���تدامة، 
وذل���ك عبر االمتثال ملتطلبات )CDP( الس���نوية 
باستكمال االستبيانات املتعلقة بتغير املناخ لدعم 

عجلة اقتصاد منخفض الكربون ومستدام.

عقد الدكتور محمد معيط وزير املالية، لقاًء مع كريستالينا جورجيفا مدير 
ع���ام صندوق النقد الدولى، على هامش مش���اركتهما ف���ى القمة العاملية 
للحكومات بدبي؛ فى إطار الحرص املتبادل على التنسيق املستمر لتعزيز 
التعاون املش���ترك؛ دعًما لالقتصاد املصري، على نحو ُيسهم فى تحقيق 
املس���تهدفات املالية واالقتصادية، وامتالك القدرة بش���كل أكبر على تلبية 
االحتياج���ات التنموي���ة للمواطنن، خاصة فى ظل الظ���روف االقتصادية 
العاملية االس���تثنائية التى تتش���ابك فيها تداعيات جائحة كورونا، واآلثار 
الس���لبية للحرب فى أوروبا، وأعباء التكيف مع املتغيرات املناخية، لُتشكِّل 
تحديات غير مس���بوقة، تتصل باألمن الغذائي للدول نتيجة ارتفاع أسعار 
الوق���ود والغذاء، وتفرض ضغوًطا بالغة الش���دة عل���ى موازنات كل دول  
العال���م خاصة البل���دان النامية واالقتصادات الناش���ئة فى ظل حالة عدم 

التيقن التى تسود األسواق الدولية.
اتفق الجانبان على اس���تمرار التنس���يق والتش���اور حول سبل مواجهة 
التحدي���ات العاملي���ة، وذلك خالل مش���اركة وزي���ر املالي���ة املصري، فى 

االجتماعات املقبلة لوزراء مالية دول مجموعة العشرين بالهند.
أكد الوزير، أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية فى مساندة اقتصادات 
الدول النامية؛ على نحو يعزز قدرتها على دعم أوضاع املالية العامة بشكل 
أكبر، وُيمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء املوجة التضخمية 
العاملي���ة عن مواطنيها؛ بما يعكس إدراك حجم التحديات العاملية الراهنة، 

وضرورة تكاتف الجهود الدولية؛ لضمان التعامل اإليجابي املرن معها.
أش���ار الوزير، إلى أن مصر، اختارت مسار اإلصالح االقتصادى؛ على 
نحو ُيس���هم فى إرس���اء دعائم االنضباط املالي، وخفض معدالت العجز 
والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات االقتصاد الكلى، بما ُيعزز قدرتنا على 
تجن���ب املخاطر الحادة لألزمات العاملية املركب���ة، وبالغة التعقيد، ويحقق 
التوزيع العادل لثمار التنمية، وُيس���اعد فى تحقيق معدالت نمو مستدام، 
يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير املزيد من فرص العمل، 
واإلس���هام فى دفع النش���اط االقتصادى، مؤكًدا أن مصر تشهد حراًكا 
اقتصادًي���ا أكثر تحفي���ًزا لدور القطاع الخاص ف���ى التنمية، وقد اتخذت 
الحكوم���ة العديد من اإلج���راءات والتدابير املتكاملة بم���ا فيها الرخصة 
الذهبية للمس���تثمرين تبس���يًطا لإلجراءات، ووثيقة سياس���ة ملكية الدولة 
الت���ى بدأ على ضوئها اإلعالن عن انط���الق برنامج الطروحات الحكومية 
ب� 32 ش���ركة، وغير ذلك من محفزات االستثمار، واإلنتاج والتصدير بما 
فيه���ا الحوافز الضريبية والجمركية؛ على نحو ُيس���هم فى تعظيم قدراتنا 
اإلنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات 

املصرية فى األسواق العاملية.
أوضح الوزير، أن اإلرادة السياس���ية ف���ى مصر، تدعم خلق مناخ جاذب 
ومشجع لالستثمار، بفرص واعدة ومحفزات غير مسبوقة، وأن الحكومة 
بمختل���ف أجهزته���ا تعمل عل���ى جذب املزي���د من االس���تثمارات املحلية 
واألجنبية فى مختلف القطاعات، وتوفر آفاًقا رحبة للقطاع الخاص سواًء 
من خالل املش���روعات التنموية والقومي���ة الكبرى، أو املناطق االقتصادية 
خاصة املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، أو م���ا ُيتيحه صندوق مصر 
السيادي، الفًتا إلى أننا ملتزمون بالتوسع فى الحماية االجتماعية ببرامج 
تتس���م باملزيد من الكفاءة والفاعلية فى استهداف الفئات املستحقة للدعم، 

وتخفيف األعباء أيًضا عن الطبقة املتوسطة، بقدر اإلمكان.
أك���دت كريس���تالينا جورجيف���ا مدير عام صن���دوق النق���د الدولى، دعم 
الصندوق ملصر، الستكمال مسار اإلصالح االقتصادي الذى يرتكز على 
سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة املصرية على الصعيد املالي 
والنق���دي؛ باعتبارها ض���رورة حتمية الحتواء تبع���ات األزمة االقتصادية 

العاملية، وتعزيز خطط مواجهة املخاطر املالية.

ويعد ذلك االنخفاض هو الثاني على التوالي، 
حيث تراج����ع الدين الخارجي ملصر ليس����جل 
155.708 ملي����ار دوالر بنهاي����ة يونيو، مقابل 
157.801 ملي����ار دوالر بنهاية مارس 2022، 

بتراجع بأكثر من 2 مليار دوالر.
وكش����ف البنك املركزي، فى تقرير صادر عنه، 
عن تس����جيل الدي����ن الخارجي طوي����ل األجل 
127.572 مليار دوالر، والديون قصيرة األجل 

27.408 مليار دوالر .
وس����جل الدي����ن الخارج����ي عل����ى الحكوم����ة، 
80.340 مليار دوالر بنهاية ديس����مبر 2022، 
مقاب����ل 82.275 ملي����ار دوالر بنهاي����ة يونيو 

.2022
وتوزعت الديون الخارجي����ة الحكومية، نهاية 
س����بتمبر املاضي، بواقع 80.340 مليار دوالر 
ضم����ن فئ����ة الديون طويل����ة األج����ل، بينما لم 
تظهر ديون مس����تحقة على الحكومة في األجل 

القصير.
وفيم����ا يتعل����ق بأرصدة املديوني����ة على البنك 
املرك����زي، فق����د س����جلت 41.145 مليار دوالر 
مقاب����ل 40.881 ملي����ار دوالر بنهاي����ة يونيو 

.2022
وس����جلت أرص����دة املديوني����ة عل����ى البن����وك 
18.297 ملي����ار دوالر مقاب����ل 17.714 مليار 

دوالر بنهاية يونيو.
وتس����تهدف الدول����ة املصري����ة، خ����ال الفترة 
املقبل����ة الحفاظ على االنضباط املالي، وخفض 
عج����ز املوازنة إل����ى %5.6 م����ن الناتج املحلي 
اإلجمال����ي، وتحقيق فائ����ض أولي في املوازنة 
العام����ة للدول����ة بصورة دائمة بنس����بة 2% من 
النات����ج املحل����ي اإلجمالي، بم�ا يس�����اه�م ف�ي 
خف����ض املديونية، وتحقيق االس����تقرار املالي 
واالقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان 
األم�����ان لألجيال الحالية واملس����تقبلية إضافة 

إل����ى عودة املس����ار النزولي لنس����بة املديونية 
الحكومية لتصل إلى 82.5% بنهاية يونيو من 
ع����ام 2025، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة 
املوازن����ة إلى 5.6% م����ن النات����ج بحلول عام 
2025/2026، وإطالة عمر دين أجهزة املوازنة 
ليقت����رب من 5 س����نوات في املدى املتوس����ط؛ 

لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.
وبالنسبة للدين الخارجي، مازالت مصر ضمن 
الحدود اآلمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين 
الخارجي إل����ى الناتج املحلي اإلجمالي؛ حيث 
وصلت تلك النس����بة إل����ى 32.6%، في حني أن 
حدود املخاطر القص����وى 50%، بجانب وجود 
العديد من املؤش����رات اإليجابي����ة فيما يتعلق 

بهيكل الدين الخارجي ملصر.
وتأتي املؤسس����ات الدولية، على رأس مصادر 
تل����ك  للدي����ن الخارج����ي، وتتمي����ز  التموي����ل 
املؤسس����ات بتقديم أغلب قروضها في ش����كل 

قروض طويلة األجل بفوائد منخفضة.
وترتب على االعتم�اد ف�ي مص�ادر تمويل الدين 
الخارج�����ي عل�ى مؤسس����ات التمويل الدولية 
ومصادر التمويل الثنائية، بل�وغ متوسط سعر 
الفائدة املرج�ح واملطب�����ق عل�ى محفظة الدين 

الخارج�ي 3.58%، وه�و م�ع�دل جيد.
وتش����كل نس����بة املديونية التي تطب�ق س�����عر 
فائ����دة ثابت�ا نح�و ثلثي إجمال����ي الدين %62، 
وه�و أم�ر جي�د؛ ألن�ه يخف�ف م�ن وطأة مخاطر 
االرتفاع����ات املتتالية في أس����عار الفائدة على 

املستوى العاملي حاليا.
وفي تصريح����ات له ، قال هاني جنينة الخبير 
االقتص����ادي، إن س����داد الحكوم����ة املصري����ة 
لالتزام����ات الخارجي����ة دون االقت����راض أحد 
أسباب االنخفاض، مؤكًدا أن االلتزامات املالية 
البالغة نحو 700 مليون دوالر تم سدادهم من 
املوارد املحلية وبالتالي انخفضت تكلفة الدين.

وأضاف من األس����باب األخرى، استقرار سعر 
الصرف خ����ال الفترة املاضية ما س����اهم في 
تقليل الضغط على الديون الخارجية الس����يما 

أن بعض الديون بالدوالر.
فيما أك����د الخبير املصرفي أحم����د عبدالعزيز  
أن من ضمن أس����باب تراجع الدين الخارجي، 
ه����و انخف����اض الدي����ن الحكومي مؤك����دًا أنه 
بل����غ 154.9 مليار دوالر وفق����ا لبيانات البنك 

املركزي.
وَأض����اف أن انخفاض الدي����ن الخارجي ملصر 
جاء ف����ي إطار توجه����ات الحكومة نحو جذب 
املزيد م����ن التدفقات النقدية األجنبية والدوالر 
من  السياحة و تحويات املصريني في الخارج 
والص����ادرات ، مؤكدًا أن قطاع الس����ياحة أحد 

أهم القطاعات .
وتابع "الحكومة تس����عى لتقليص اإلنفاق على 
املش����روعات التي تحتوي عل����ى مكون دوالري 
وفقا لق����رارات الحكوم����ة ومجلس ال����وزراء، 
به����دف عدم الضغ����ط على مي����زان املدفوعات 
املصرية ، وتقليل الدين الخارجي والداخلي".

وأك���د أن مصر ليس لديها مش���كلة ف���ي الديون 
في املدي القصير ، قائ���ًا إن تدفقات الدوالر من 
القطاعات االقتصادية املصرية من ش���أنها سداد 
كافة االلتزامات قصيرة األج���ل ، بما تنعدم معه 
املش���كلة تماًم���ا وفقا لق���راءة البيان���ات الحالية 

الصادرة عن البنك املركزي املصري.
وتضاعف إجمالي الدين الخارجي املستحق على 
مص���ر بأكثر م���ن 4 مرات، في الفت���رة بني عامي 
2011 حتى نهاية السنة املالية للعام املالي 2021 

.2022 -
ووف���ق م���ا قال���ه البنك املرك���زي املص���ري  فإن 
صافي احتياطيات الب���اد من العمات األجنبية 
ارتفع إلى 34.003 مليار دوالر في ديس���مبر من 

33.332 مليار دوالر في نوفمبر.

بعد إعالن البنك المركزي عن تراجعه بقيمة 728 مليون دوالر 

ناصر ..

وزير املالية  وكريستالينا جورجيفا  يتفقان علي استمرار 
التنسيق بني مصر وصندوق النقد الدولي 

التق���ت الدكتورة رانيا املش���اط وزيرة 
التعاون الدولي، كيفن كاريوكي، نائب 
رئيس بن���ك التنمي���ة األفريقي للطاقة 
والعم���ل املناخ���ي والنم���و األخضر، 
حيث بحث اللقاء الش���راكات الجارية 
ب���ن الحكومة وبن���ك التنمية األفريقي 
القطرية  االس���تراتيجية  ف���ي ض���وء 
2022-2026، باإلضافة إلى التعاون 
القائم مع البنك في إطار تنفيذ املنصة 
الخض���راء  للمش���روعات  الوطني���ة 
واالس���تعدادات  “ُنَوفِّ���ي”،  برنام���ج 
النعق���اد االجتماعات الس���نوية لبنك 
التنمي���ة األفريق���ي املق���رر انعقادها 
 العام الجاري بمدينة ش���رم الش���يخ.
وأك���دت وزيرة التع���اون الدولي، على 
الش���راكة الوثيق���ة واملمتدة بن مصر 
وبن���ك التنمية األفريق���ي لدعم جهود 
تحقي���ق التنمية والتكام���ل اإلقليمي، 
حيث ساهم بنك التنمية االفريقي منذ 
إنشائه في تمويل عدد من املشروعات 
التنموية الهامة في مختلف القطاعات، 
من خالل التموي���الت االنمائية واملنح 
واملس���اعدات الفنية املقدمة منه، حيث 
ق���دم البنك م���ا يزيد ع���ن 6 مليارات 
دوالر من بينها ما يزيد عن مليار دوالر 
 لتموي���ل 24 عملية للقط���اع الخاص.
وأش���ارت وزيرة التعاون الدولي، إلى 
العمل املشترك لدعم جهود التنمية في 
ضوء االستراتيجية القطرية املشتركة 
2022-2026 والتي تم إطالقها ضمن 
فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي 
 Egypt-ICF اإلنمائ���ي  والتموي���ل 
في نس���خته الثانية، ال���ذي ُعقد تحت 
الرئيس عبدالفتاح  وبتش���ريف  رعاية 
السيس���ي، حيث جاءت عقب سلسلة 
من املشاورات واللقاءات قادتها وزارة 
التعاون الدولي وبنك التنمية األفريقي 
 مع مختلف الجه���ات الوطنية املعنية.
وذك���رت أن املرحلة املقبلة ستش���هد 
املزي���د من العم���ل املش���ترك لتحفيز 
مش���اركة القطاع الخاص في التنمية 
الحكومي���ة  الجه���ود  م���ع  تماش���ًيا 
املبذول���ة لتوس���يع قاع���دة مش���اركة 
القطاع الخ���اص في التنمي���ة، وذلك 
في ضوء األولويات الوطنية ومحوري 
االستراتيجية القطرية بن مصر وبنك 
التنمية األفريقي وه���ي تعزيز القدرة 
التنافس���ية للدولة لدع���م النمو القوي 
الذي يقوده القطاع الخاص وتس���ريع 
التحول األخضر، وبناء املرونة لتحقيق 
 األم���ن الغذائ���ي واملائ���ي والطاق���ة.
كما تطرق���ت إلى التع���اون القائم مع 
البنك بش���أن تنسيق العمل في محور 
املي���اه باملنصة الوطنية للمش���روعات 
الخض���راء برنامج “ُنَوفِّ���ي”، معربة 

عن تقديرها لل���دور الذي يقوم به بنك 
التنمية األفريقي بشأن تنسيق الجهود 
ب���ن ش���ركاء التنمية على مس���توى 
حش���د التموي���الت املختلف���ة والدعم 
الفن���ي ال���الزم لتصميم مش���روعات 
محور املي���اه ضم���ن البرنامج، الفتة 
إلى ضرورة االتس���اق م���ع توجيهات 
الرئيس عبدالفتاح السيس���ي، التباع 
نهج مشترك واستثنائي لتسريع وتيرة 
املضي قدًما في وضع هذه املشروعات 
موض���ع التنفي���ذ خالل فترة رئاس���ة 
مصر ملؤتمر املناخ COP27 س���عًيا 
نح���و تعزيز الجه���ود الوطنية للتحول 
 من التعه���دات املناخية إل���ى التنفيذ.

في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون 
الدول���ي مع نائب رئيس بن���ك التنمية 
األفريقي، اإلعداد الس���تضافة مصر 
لعام  للبن���ك  الس���نوية  االجتماع���ات 
2023 بمدين���ة ش���رم الش���يخ، ف���ي 
دورته���ا الثامنة والخمس���ن، والذي 
س���يمثل فرصة لتعزي���ز التعاون على 
مستوى القارة بشأن تحديات التنمية 
الراهنة  باألوضاع  وتأثره���ا  املختلفة 
عل���ى مس���توى العال���م، وأهمية هذه 
االجتماع���ات في تعزي���ز التكامل بن 
مصر والدول األفريقي من خالل تبادل 
الخب���رات والتجارب وع���رض جهود 
 مصر ف���ي مجال التع���اون اإلنمائي.

كما تطرق اللقاء إلى املشاركة املصرية 
خالل مؤتمر القم���ة اإلفريقية لألغذية 
)داكار 2( ح���ول “األم���ن الغذائ���ي 
ف���ي أفريقيا والق���درة على الصمود” 
خ���الل يناي���ر 2023 ف���ي العاصمة 
داكار بالسنغال والتي سعت إلى نقل 
الخب���رات املصري���ة وقصص النجاح 

في زيادة إنتاجية املحاصيل املختلفة 
كالقم���ح أو غي���ره م���ن املحاصي���ل 
والبذور إلى ال���دول اإلفريقية وإقامة 
وتعزي���ز  معه���ا  تجاري���ة  عالق���ات 
التواجد املصري في القارة اإلفريقية 
التع���اون االقليمي  واالنخ���راط ف���ي 
وبحث سبل االس���تفادة من مبادرات 
بن���ك التنمي���ة االفريقي واالس���تفادة 
م���ن التموي���الت التي يقدمه���ا البنك 
وغي���ره من ش���ركاء التنمي���ة لتحقيق 
األم���ن الغذائي والدعم الذي يمكن أن 
 يقدمه البن���ك لتعزيز القطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ العديد من 
املش���روعات الجارية بن مصر وبنك 
التنمية األفريقي في مجاالت الزراعة 
واألمن الغذائي والطاقة والنقل واملياه، 
وخالل العام املاضي 2022 قدم بنك 
التنمية األفريقي ع���دد من التمويالت 
اإلنمائية امليس���ًرة بقيم���ة 83 مليون 
يورو لدع���م الكهرباء والنمو األخضر 
وبقيم���ة 271 ملي���ون دوالر؛ تعزي���ًزا 
للجهود الوطنية لتحقيق األمن الغذائي 
واس���تجابة للتحدي���ات التي فرضتها 
الحرب الروسية األوكرانية، باإلضافة 
إلى تقديم عدد من املس���اعدات الفنية 
للتخلص  الالزمة  الدراس���ات  إلجراء 
التدريج���ي م���ن املُب���ردات ومكيفات 
اله���واء غي���ر الفعالة ف���ي القطاعات 
الس���كنية والتجارية في مصر، وكذا 
دراس���ة جاهزية الش���بكة الكهربائية 
لتس���هيل عملي���ة التح���ول الكهربائي 

لقطاع النقل في مصر.

اطلق منتدى “لكي” املصرف املتحد مؤخرا هاشتاج #صناعة_االمل, في 
امس���ية ثقافية، بهدف تحفيز فريق العمل علي زيادة االنتاجية وتحقيق 
النمو املس���تهدف وفقا الس���تراتيجية 2023، وذلك في ظ���ل املتغيرات 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي خلفتها التحديات العاملية.
حضر االمس���ية الثقافية التي شهدت انطاق هاشتاج #صناعة_االمل, 
اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة املصرف املتحد ونيفني كشميري 
– نائب العضو املنتدب لقطاعات االعمال، كما ضمت االمسية عدد كبير 
من س���يدات منتدي “لكي” املصرف املتحد م���ن مختلف فروع املصرف 
املتح���د 68 واملنتش���رين بجمي���ع انح���اء الجمهورية, وكذل���ك باملراكز 

الرئيسية واالدارات.
اعتمدت امسية #صناعة_االمل الثقافية علي تعميق تاثير القوي الناعمة 
باملص���رف املتحد في خل���ق ثقافة ايجابية واك���دت علي حرص االعام 
املؤسسي كش���ريك في تس���ليط الضوء علي جميع انجازات ونجاحات 
املصرف املتحد التي تتم علي ارض الواقع، من خال نقل صورة واقعية 
لفريق العمل مما يس���اهم في ب���ث روح االمل والتفاؤل والطموح الكبير 

ملزيد من النجاحات املستقبلية.   
واعرب���ت جرمني عام���ر – رئيس االتصال املؤسس���ي باملصرف املتحد 
- ان #صناعة_االم���ل تع���د احد اه���م الدوافع للنج���اح والعمل وزيادة 
انتاجية الفرد وبالتالي تحقيق التنمية املستدامة للمجتمعات، فالتفاؤل 
واالم���ل صناع���ة تنعكس علي حياة االنس���ان تحفزه لك���ي يتغلب علي 
جمي���ع التحديات التي تواجهه باص���رار لتحقيق خططته نحو التطوير 

والتحسني.
واضافت ان صناعة االمل تعتبر فن يحتاج الي مش���اركة جميع عناصر 
املجتمع من االس���رة واملدرس���ة واالعام واملؤسس���ات الدول���ة، فالدول 
ومؤسس���اتها تح���رص علي صناع���ة االمل وبثه بني ش���عوبها لتفجير 
الطاقات البشرية وتحقيق التنمية املستدامة, وتستهدف الشباب واملراة 

بخاصة النهم وقود التنمية.
وقد  حددت جرمني عامر 4 مقومات اساسية لصناعة االمل وهم: تحديد 
اله���دف والتعليم املس���تمر والتخطي���ط الجيد.  فضا عن نش���ر ثقافة 

التفاؤل وااليجابية والثقة.
واضاف���ت ان تنظيم مثل هذه االمس���يات الثقافي���ة التحفيزية, ياتي من 
واقع ح���رص ادارة املص���رف املتحد بقيادة اش���رف القاضي – رئيس 
املص���رف املتحد علي اقامة حوار ديمقراطي مس���تمر م���ع فريق العمل 
علي مستوي الفروع ال68 واالدارات، وذلك تشجيعا ملبدا حرية التعبير 
والراي واكتش���اف وتشجيع الكوادر الش���بابية وتنمية مهاراتها نحو 

القيادة املستقبلية املحترفة.   
واوضحت جرمني عامر ان خطة 2023 االعامية تتضمن اقامة وتنظيم 
عدد من االمس���يات املتخصصة بهذا الص���دد. بدات بمنتدي “لكي” الن 
املراة تمثل 30% م���ن حجم فريق عمل املصرف املتحد، وهي قادرة علي 
صناع���ة االم���ل باحترافية عالية س���واء علي املس���توي املهني او علي 

املستوي االسري.   
واش���ادت باهمية الدور االعامي كاحد العناصر االساسية في صناعة 
االمل، وذل���ك من خال بث النظرة االيجابي���ة والواقعية لحجم االنجاز 
علي ارض الواقع.  فضا عن التحفيز املس���تمر واس���تعراض التجارب 
والنم���اذج املجتمعية املش���رفة والتي حققت التف���وق لتفجير الطاقات 

الكامنة نحو التنمية املستدامة.

خبراء يرصدون أسباب تراجع الدين اخلارجي ملصر بنهاية الربع األول من 2023-2022

خالل لقائهما على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي

معيط: التوسع 
فى الحماية 
االجتماعية 

ببرامج أكثر كفاءة 
فى استهداف 

الفئات 
المستحقة 

للدعم

مدير عام 
صندوق النقد 

الدولى: الحكومة 
المصرية تنتهج 

سياسات 
متوازنة ورشيدة 
الحتواء تداعيات 

األزمة العالمية

رضوى عبداهللشيماء مرسي

منتدى »لكي« املصرف املتحد يطلق 
هاشتاج  #صناعة_االمل لتحفيز 

فريق العمل وزيادة االنتاجية

وزيرة  التعاون الدولي تناقش اإلعداد الستضافة مصر االجتماعات 
السنوية لبنك التنمية اإلفريقي لعام 2023 بشرم الشيخ

كشف البنك 
المركزي المصري 
عن تراجع 
الدين الخارجي 
لمصر، ليسجل 
154.980 مليار 
دوالر بنهاية 
الربع األول من 
 ،2023-2022
مقابل 155.708 
مليار دوالر 
بنهاية يونيو 
2022، بتراجع 
قدره 728 مليون 
دوالر.

 خفض االنبعاثات الكربونية  نحو مستقبل مستدام..
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

البنك املركزي: ارتفاع قيمة 
التسويات اللحظية بني البنوك 

إلى 10,858 تريليون جنيه

كش���ف البنك املركزي املصري، أن قيمة املدفوعات البنوك بالعملة املحلية على 
نظام املنفذة بین التس���وية اللحظية بلغ���ت 10.857 تريليون جنيه خالل يناير 

2023 لنحو 236.787 ألف عملية.
 ويس���تخدم نظام التس���وية اللحظية )RTGS(، الذي بدأ العمل به في 2009 
تس���وية أوامر الدفع عالية األهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، 

وع���ادة ما يعد نظام الدفع األهم داخل أي دول���ة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن 
أنظم���ة الدفع ذات األهمية النظامية وذلك نظ���را لتأثيرها املمتد إلى العديد من 
األنظم���ة األخ���رى.. وكان البنك املركزي قد كش���ف الش���هر املاضي أن عدد 
العمليات خالل ش���هر ديس���مبر 2022 س���جلت 233.782 ألف عملية بقيمة 

11.253 تريليون جنيه.

)رويترز( و فريق "الحصاد" 
 أظه���رت وثيقة - يوم الجمع���ة  أمس األول - أن 
مص���ر عين���ت بن���وكا لبي���ع أول إصدارتها من 

السندات اإلسالمية املقومة بالدوالر األمريكي.
وأظهرت الوثيقة أن املديرين الرئيس���ين ومديري 
الدفاتر املشتركن هم مصرف أبوظبي اإلسالمي 
وسيتي وكريدي أجريكول واإلمارات دبي الوطني 
كابيتال وبنك أبوظبي األول وإتش.إس.بي.س���ي. 
وبدأت تلك  البنوك في االجتماع مع املس���تثمرين 
اعتبارا من يوم الجمعة  املاضية حس���بما أشارت 

الوثيقة.
وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي ألجل ثالث 
سنوات - عادة ال تقل عن 500 مليون دوالر- وفقا 

لظروف السوق.
و ط���رح الصك���وك الس���يادية "س���يتم بموجب 
قرار جمه���وري صّدق عليه الرئي���س عبد الفتاح 
السيس���ي في أغس���طس 2021، بش���أن إصدار 
قانون الصكوك الس���يادية، بع���د موافقة مجلس 

النواب عليه".
والصكوك هي أحد األدوات املالية املس���تخدمة في 
األس���واق العاملية تشبه الس���ندات املقومة بالدوالر 
ولك���ن تخض���ع معاييرها إل���ى مبادئ الش���ريعة 
اإلسالمية من حيث نوع الضمانة املستخدمة وعادة 
تك���ون في صورة اس���تكمال تموي���ل أصل مملوك 

للدولة مثل مشروع معن.
كم���ا أن العائد املق���دم على الصك���وك يتميز بأنه 
متغير ليس ثابت مثل السندات ولذلك دورية صرف 
العائد دائما يتم تحديدها وفق ربحية من املش���روع 
املس���تهدف من الطرح ولذلك يخضع دورية صرف 
العائد إلى الزيادة أو النقصان مع وجود متوس���ط 

للعائد يستطيع املستثمر البناء عليه قرار الشراء.
واس���تخدام الصكوك متاح أم���ام القطاع الخاص 
وكذلك الدولة وهنا يطلق عليها اسم صك )سيادي( 

لتمويل مشروع مملوك للدولة ممثلة عن الشعب.
وتجد الصكوك حظًا وافرًا في األس���واق الخليجية 
التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة لزيادة اإلقبال على 
ش���رائها وذلك لتماش���ي نظامها وآليات احتساب 
العائد املقدم عليها وفق الشريعة اإلسالمية وهو ما 
يعزز من نجاح الطرح مقارنة بطرح سندات عادية.

جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دوالر
وكان���ت وكالة بلومبرج قال���ت األربعاء املاضي، إن 
مصر تس���عى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دوالر 

األسبوع الجاري، من خالل بيع صكوك.
وتس���عى مصر لتمويل فجوة تمويلية دوالرية كبيرة 
نتيجة التحديات االقتصادية الكبيرة التي تواجهها 
بسبب الحرب الروس���ية االوكرانية، التي ساهمت 
في ارتفاع أس���عار املواد الغذائية والطاقة وأضرت 

بعائداتها من السياحة.
وفي وقت س���ابق، أعلنت الحكومة بدء تنفيذ ما ورد 
من إجراءات وخطوات بوثيقة سياس���ة ملكية الدولة 
تتعل���ق بملف الطروحات، حيث تم اإلعالن عن طرح 
أس���هم ب�32 ش���ركة على مدار عام كامل يبدأ من 
الرب���ع الحالي من 2023 وحت���ى نهاية الربع األول 
من 2024، س���واء من خ���الل البورصة املصرية أو 

مستثمر استراتيجي أو كليهما.

ويتضمن اتف���اق مصر األخير م���ع صندوق النقد 
الدول���ي بقيمة 3 ملي���ارات دوالر، التزاما بتقليص 

حجم الشركات التي تديرها الدولة.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي 
ملص���ر بنحو 17 مليار دوالر ط���وال البرنامج الذي 

يستمر 46 شهرا.
مصادر جديدة للتمويل 

من جانب���ه، قال مدي���ر مركز القاهرة للدراس���ات 
االقتصادي���ة واالس���تراتيجية، عبد املنعم الس���يد، 
إن "اتجاه الدولة نحو إصدار الصكوك الس���يادية، 
هو محاولة إليج���اد مصادر جديدة للتمويل وزيادة 

الحصيلة الدوالرية لالقتصاد املصري".
وأوضح  أن الصكوك السيادية "ستوجه حصيلتها 
لتموي���ل املش���روعات التنموي���ة التي تعم���ل عليها 
الدولة، والتي تدفع النمو االقتصادي وتوفر املالين 

من فرص العمل".
وتابع: "الش���ريحة الجديدة ِمن املستهدفن ستضم 
املس���تثمرين العرب ممن يفضلون املعامالت املتفقة 

مع مبادئ الشريعة اإلسالمية".
ولفت الس���يد إلى أن "الصكوك السيادية هي أحد 
أن���واع األوراق املالي���ة الحكومية املتع���ارف عليها 
لتموي���ل احتياجات املوازنة العامة، مثل الس���ندات 
وأذون الخزانة، والتي تعتمد على إصدار الصكوك 
الس���يادية على أس���اس ح���ق االنتف���اع لألصول 
اململوكة للدولة ملكي���ة خاصة، وذلك عن طريق بيع 
حق االنتف���اع بهذه األص���ول أو تأجيرها، أو بأي 
طريق آخر يتفق م���ع عقد اإلصدار وضمان حصة 

مالك الصك وفًقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية".
فيما يرى الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية 
املصرية للتمويل اإلسالمى، أن اإلعالن عن  إصدار 
الصكوك اإلس���المية كأداة تمويلية سيعزز بشكل 
كبير من تعامل املستثمرين األجانب عليها، وخاصة 

من قبل املستثمرين فى الدول العربية والخليجية.
وأض���اف رئيس الجمعي���ة أن تلك الخط���وة تعمل 
على تحفيز الطلب عل���ى اإلصدارات الحكومية من 
األوراق املالي���ة وأدوات الدين الت���ى يتم إصدارها 

بالعملة املحلية والعمالت األجنبية.

وأش���ار إلى أن تل���ك الخطوة س���تعمل على رواج 
الصكوك اإلس���المية داخل القطاع الخاص، والتى 
تخط���ت 11 مليار جنيه، مضيًفا أن الش���ركات فى 

الوقت الراهن بدأت فى فهم ماهية الصكوك.
بينما أوضحت س���هر الدماطى ، الخبيرة املصرفية 
، أن الصكوك اإلس���المية الت���ى تعمل مصر على 
طرحها س���يكون معظ���م املقبلن عليه���ا من الدول 
الخليجية والدول االس���يوية.، مؤكدة على أن طرح 
الصكوك في الوقت الحالي سيجد إقبااًل ، وأضافت 
أن طرح الصكوك سيوفر سيولة دوالرية تساهم في 
توفير مس���تلزمات األنتاج وتوفير احتياجات الدولة 

من املواد الخام وغيرها.
وتابع���ت الدماط���ى ب���أن أى طرح تقوم ب���ه الدولة 
يعمل على تقلي���ل الفجوة التمويليه ، مش���يرة إلى 
أن أهداف الخطة الحكومية الحالية هي توفير100 
مليار دوالر النش���اء مصانع جديدة لزيادة القدرات 
التصديرية إلى 30 مليار دوالر تضاف الي العوائد 
الس���ياحية خالل الفترة القادمة. وأش���ارت إلى أن 
الوق���ت الحالي تعمل الدولة على تقليل االس���تيراد 
على أساس املساهمة في توطن الصناعة املحلية ، 
وأضاف���ت قائلة : " إلى حن حدوث ذلك نتطلع اآلن 
ملزيد من الطروحات س���واء على ش���كل صكوك أو 

غيرها لتغطية الفجوة التمويلية.
فيما يتعل���ق بالتصني���ف االئتمان���ي ملوديز عقبت 
الدماط���ى قائلة : " أن ش���هادة البن���ك الدولي عن 
مصر التى تؤكد ح���دوث إصالح اقتصادي داخل 
الدولة وموافقة البنك على أعطاء مصر تس���يهالت 
باإلضافة أن البنك يعمل على توفير 14 مليار دوالر 
حالي���ًا لدولة املصرية سيس���اهم بصورة جيدة في 

جذب مستثمرين لشراء الصكوك".
يذك���ر أن الدكتور محمد معيط وزير املالية، قال في 
س���بتمبر 2022، إن وزارته تس���تعد إلصدار أول 
طرح من الصكوك الس���يادية متى تتحسن أوضاع 
األس���واق الدولية؛ الستقطاب ش���ريحة جديدة من 
املستثمرين ممن يفضلون املعامالت املالية املتوافقة 
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، بما ُيسهم في توفير 
التمويل الالزم للمش���روعات االستثمارية، املدرجة 

بخطة التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية باملوازنة 
العامة للدولة.

وقال أحمد ش���وقي الخبير املصرف���ي، إن فكرة 
تطبي���ق الصكوك ليس���ت بالجديدة حي���ث إنه تم 
تطبيقها في ع���دد من الدول، ولكن هنا في مصر 
تطبيقه���ا تأخر قلياًل، مش���يرًا إلى ال���دول التي 
أص���درت صك���وكًا مث���ل اإلمارات والس���عودية 
وماليزيا وجنوب ش���رق آس���يا، أمريكا، إنجلترا، 
فرنسا )األكبر في تطبيق الصكوك( ، فضاًل عن 

أملانيا.
وق���ال إنه بالنظ���ر إلى الصكوك الس���يادية فهي 
أداة مهمة تجذب املس���تثمرين الذين يرغبون في 
التعامل مع األدوات املالية املتوافقة مع الش���ريعة 
اإلس���المية، حيث يوج���د عدد من املس���تثمرين 
يمتنعون ع���ن التعامل مع بع���ض األدوات املالية 
مثل السندات وأذون الخزانة العتقادهم أنها أداة 

من أدوات الدين.
ولفت إلي إن الذي يميز الصكوك عن الس���ندات 
وأذون الخزانة أنها أداة ملكية مثلها مثل األس���هم 
تقريبًا، ولكن الفرق بن الصك واألس���هم أن الصك 
يكون محددًا ف���ي أصول معينة وتمويل مش���روع 
مح���دد بعينه، مما يعطي حامل الصك معرفة كاملة 
بملكية الصك ال���ذي يتملكه ويكون على دراية تامة 

بالتدفقات النقدية لدى املشروع.
وق���ال أن إص���دار الصك���وك الس���يادية املقوم���ة 
بال���دوالر في هذا التوقيت أمر هام للغاية، مش���يرًا 
إلى أنه س���يكون ل���ه دورا كبيرا ف���ي جذب موارد 
دوالرية جديدة في التوقيت الحالي، وتنويع املوارد 
الدوالري���ة وج���ذب أموال م���ن املس���تثمرين الذين 
يفضلون التعامل وفقًا للش���ريعة اإلس���المية، الفتا 
إلى أن الصكوك عليها إقبال كبير في دول الخليج، 
كما أن الصكوك الس���يادية بالدوالر ستساهم في 
دعم املشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة. 

موضح���ا أن اإلقبال عل���ى الصكوك السيادس���ة 
س���يكون كبيرًا للغاية للغاية، حي���ث إنه بالنظر إلى 
الصكوك املتدوالة حول العالم فهي تتجاوز ال��600 
مليار دوالر تحديدًا بنهاية عام 2021 على مستوى 

العالم.
الخبير املصرف���ي طارق عزازي أكد إن تكلفة عبء 
الدين الذي يتم احتس���ابه م���ن بيع الصكوك يكون 
منخفض إلى حد ما مقارنة ببيع الس���ندات وهو ما 
يعطيه أفضلية أكثر خالل هذه الفترة الراهنة التي 
تش���هد تقلبات كبيرة في سعر الفائدة على مستوى 

العالم.
مشيرا إلي أن  املستثمرين يأخذون في حساباتهم 
عند تحديد سعر العائد املقدم على شراء الصكوك 
التصنيف االئتماني للدولة الذي يحدد مدى الجدارة 
االئتماني���ة لها وحجم املخاطر املتوقعة وبالتالي إي 
انخف���اض أو زيادة في درج���ة التصنيف ألي دولة 

ستنعكس بالتوازي على تكلفة العائد.
وكذلك تحديد س���عر العائد يخضع أيًضا إلى نوع 
الصك الذي س���يتم طرحه س���يكون ب���أي صياغة 
إجارة أو مرابحة أو استزراع وخالفه حيث تحديد 
أي نوع من الصكوك يخضع حس���ب نوع املشروع 

الضامن للصك.

أعلن أش���رف القاضي، رئيس املص���رف املتحد في 
احتفالي���ة كبيرة ش���ملت فريق عمل قط���اع التمويل 
املتناه���ي الصغر ب�68 ف���رع واالدارة العليا, تخطي 
محفظ���ة التموي���ل املتناه���ي الصغ���ر تخط���ت 520 
ملي���ون جنيه لعام 2022، لتس���جل املحفظة قفزة في 
مؤش���رات النمو التمويلي للقطاع بنسبة 50% عن عام 
2021.وأش���ار القاضي، ان ه���ذه القفزة الكبيرة في 
محفظ���ة التمويل املتناهي الصغ���ر تاتي بالتوازي مع 
اس���تراتيجية الدولة املصرية والبنك املركزي املصري 
والهيئة العامة للرقابة املالية نحو التمكن االقتصادي 
للشرائح مختلفة من املجتمع, بما يتماشي مع اهداف 

التنمية املستدامة ملصر 2023.
وأوضح أشرف القاضي، ان استراتيجة املصرف 
املتح���د تق���وم علي اس���اس التنوع امل���دروس في 
املحفظة التمويلية سواء املقدمة للشركات او املقدمة 
لتمويل املشروعات املتوسطة والصغيرة او املقدمة 
لقطاع التمويل املتناهي الصغر من انشطة تجارية 
وخدمية وحرفية وصناعية، وذلك استنادا الي خبرة 
املصرف املتحد الطويلة في توفير الحلول التمويلية 
املتمي���زة التي تناس���ب فئات مختلف���ة من املجتمع 
املصري خاصة املراة والش���باب مما يضمن لهذه 

الفئات التمكن االقتصادي املستدام.
املتناهي���ة  القاض���ي، ان املش���روعات  وأض���اف 
الصغر تعتبر عامال رئيس���يا في دفع عجلة التنمية 
االقتصادي���ة وتحقي���ق اهداف التنمية املس���تدامة 
وتوفي���ر مزيد م���ن فرص العمل بم���ا يضمن قيمة 

مضافة لالقتصاد القومي.
وأش���اد أش���رف القاض���ي، باحترافي���ة فريق عمل 
قط���اع التموي���ل املتناه���ي الصغر بمختل���ف فروع 
املص���رف املتحد ال68 واملنتش���رين في جميع انحاء 
الجمهوري���ة، حيث خضع الفريق ال���ي تدريب مكثف 
علي يد متخصصن من فرانكفورت س���كول باملانيا، 
فض���ال عن العديد م���ن ال���دورات التدريبية بعدد من 
املؤسس���ات التعليمية املحلي���ة والعاملية.موضًحا، ان 
املص���رف املتحد يق���دم حزمة من البرام���ج التمويلية 
والحلول املصرفية املتميزة لخدمة االنش���طة التجارية 
والصناعي���ة والحرفية والخدمي���ة مما يخدم اغراض 
التنمية الش���املة في مصر،  فدور املصرف املتحد ال 
يقتصر فقط على منح التمويل ووفق القواعد املعتمدة 
م���ن البنك املركزي املصري, بل يمتد أيضا إلى تقديم 
حزمة من االستشارات البنكية والحلول الرقمية التي 
تضم���ن للعمالء أفض���ل الطرق االس���تثمارية لزيادة 

وتنمية ونجاح مشروعاتهم.
حيث يقدم املصرف املتحد منتج “ش���غلي” لتمويل 
التاج���ر الصغير )محالت بقال���ة / املخابز(،  تبدا 
قيمة التمويل من 50 الف جنيه وتتدرج حتي تصل 
الي 100 الف جنيه، يس���دد التمويل علي س���نتن، 
وتتدرج القيمة بتزايد س���نوات الشراكة بن العميل 
واملص���رف وفقا للمعايي���ر التمويلية املوضوعة من 
قبل البن���ك املركزي املصري، وهو م���ا نطلق علية 

تقنية “السلم التمويلي”.
هذا فضال ع���ن باقة من الخدم���ات البنكية والرقمية 
املتمي���زة والتي تتيح للعميل س���داد قيمة التمويل في 
اي مكان علي مستوي الجمهورية سواء في القري او 
النجوع دون الحاجة للذهاب لفرع املصرف، وذلك عن 
طري���ق اكثر من 225 ماكينة صراف آلي تغطي جميع 
انحاء الجمهورية او عن طريق الخدمات الرقمية مثل: 

املوبيل البنكي او املحفظة الرقمية او االنترنت البنكية، 
والتي تمكنة من اجراء كافة معامالته املالية بس���هولة 

ويسر وفي اقل وقت ومجهود.
كم���ا يق���دم املصرف املتح���د منتج تموي���ل عملية 
 Goتحوي���ل الس���يارات للعم���ل بالغ���از الطبيعي
Green ضمن املبادرة الرئاس���ية وبتنس���يق من 
وزارة التجارة والصناعة والبنك املركزي املصري 

وعدد من الوزارات املعنية.
تهدف املبادرة الي تعظيم اس���تفادة املواطن املصري 

من مكتسبات االصالح االقتصادي من خالل:
• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسوالر 
والبنزين، االمر الذي يحقق وف���را اقتصاديا وماديا 
كبيرا ف���ي املوازنة العامة للدولة املصرية، ويس���اهم 
في توجي���ه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم 
والبحث العلمي للنه���وض بمنظومة الخدمات املقدمة 

للمواطن املصري وتحسن حياته.
• القض���اء على التلوث واالنبعاثات البيئية الضارة 
التي تؤثر على صح���ة املواطن والبيئة املحيطة من 

اثار استخدام املحروقات.
فضال عن تحقيق االس���تفادة القصوى من الطاقات 
االنتاجية ملصانع الس���يارات املصري���ة والصناعات 
املغذية لها،  مما يس���اهم في تعظي���م االنتاج وزيادة 
املك���ون املحل���ي وارتفاع نس���ب التش���غيل وبالتالي 

القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
 ه���ذا باالضافة الي باقة متنوعة من منتجات التجزئة 
املصرفي���ة املقدمة لألف���راد والهيئ���ات املتوافقة مع 
أحكام الشريعة منها منتج تمويل الشخصي “األول” 
ومنت���ج التموي���ل العق���اري، كذلك برنام���ج التمويل 
التعليمي “ايزي لي���رن” هو البرنامج املتخصص في 

تمويل املصاريف الدراسية سواء مدارس أو جامعات 
خاصة، فضال عن باقة متنوعة من البطاقات االئتمانية 
وعلي رأسها بطاقة “رخاء” أول بطاقة ائتمان متوافقة 
مع أحكام الشريعة في مصر، وايضا بطاقات ميزة.

باالضافة ال���ي مجموعة من الش���هادات واألوعية 
االدخارية املتميزة ذات الثالث والخمس سنوات،  
فض���ال عن ش���هادة املليونير املتوافق���ة مع أحكام 
الش���ريعة والت���ي تمنح حاملها فرص���ة للفوز ب4 
ملي���ون جنيه س���نويا م���ن خالل 32 س���حب علي 
م���دار العام.  كما يقدم املص���رف املتحد باقة من 
الخدم���ات الرقمية املتمي���زة والعالية الجودة تحت 
مستمي “بنك علي الخط” ملزيد من الرفاهية للعميل 
والتقليل من االنبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، 
حيث توفر هذه الخدم���ات للعميل كافة احتياجاته 
من املعامالت البنكية من مكانه في س���رعة وكفاءة 

مما يوفر من جهده ووقته.
وتضم مجموعة من الخدم���ات الرقمية التي تعمل 
على مدار الساعة، سبعة ايام في االسبوع، بأعلى 
كفاءة وتقنية عاملية وه���م: االنترنت البنكي لألفراد 
والشركات واملوبيل البنكي ومحفظة UB الرقمية، 
كذل���ك خدمات ماكينات الص���راف اآللي التفاعلية 
والتي تقدم حلول متع���ددة ومتطورة منها: امكانية 
االستعالم عن الجدارة االئتمانية اللحظية، استبدال 
العمالت بسعر السوق املعلن، باإلضافة الي خدمة 
شحن وسحب من كافة املحافظ االلكترونية، ايضا 
خدم���ة تفعيل وتنش���يط البطاقات املدين���ة والدائنة 
لعمالء املصرف وايضا تسوية البطاقات االئتمانية، 
فضال عن خدمات س���داد االلتزام���ات الحكومية 

اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.

وثيقة: مصر تعني بنوكا إلصدارها األول من الصكوك الدوالرية.. 
وتوقيت الطرح يشعل اجلدل بني اخلبراء واملصرفيني  

املصرف املتحد يعلن تخطي محفظة التمويل املتناهي الصغر 
الـ520 مليون جنيه بنهاية 2022

 صرح���ت نيف���ن القب���اج، وزي���رة التضامن 
االجتماعي ورئي���س مجلس إدارة بنك ناصر 
االجتماعي، بأن البنك نجح في تش���غيل 317 
خريجا ف���ي كبرى ش���ركات التكنولوجيا من 
خالل تقديم تمويل برامج التدريب التوظيفي 
في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
“وظيف���ة ت���ك “، وذل���ك بالتعاون م���ع وزارة 
واملعهد  املعلومات  وتكنولوجي���ا  االتصاالت 
القوم���ي لالتص���االت، وهو البرنام���ج الذي 
يقدم���ه البن���ك تحت ش���عار: “تعل���م اآلن ... 
وادفع غًدا” بهدف االس���تثمار في البشر من 
خالل التدريب املنتهي بالتوظيف بما يساهم 
في إعداد الشباب لدخول سوق العمل وخلق 
فرص عمل جديدة ومس���اعدة الش���باب على 
اكتس���اب املهارات املتخصص���ة في مختلف 

مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأك���دت رئي���س مجل���س إدارة بن���ك ناص���ر 
االجتماع���ي أن قيم���ة التموي���الت بلغت 10 
مالي���ن و700 أل���ف جني���ه تقريب���ا منذ بدء 
املبادرة في ديس���مبر عام 2018، حيث يسعى 
البنك إل���ى تقديم املبادرات التى من ش���أنها 
دعم الش���مول املال���ى لكافة فئ���ات املجتمع، 
خاصة الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتعزيز 
الفك���ر االقتص���ادي لديه���م بما يس���اهم في 
تحقيق رؤية مصر للتنمية املستدامة 2030.

وأضاف���ت رئيس مجل���س إدارة بن���ك ناصر 
االجتماعي، مضيف���ة أنه في ضوء توجيهات 
الدولة بالتيسير علي الشباب فإن البنك يقدم 
التموي���ل بدون عائ���د أو مصاري���ف إدارية، 
ويحصل املت���درب في نهاي���ة البرنامج على 
فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في اتمام 
البرنام���ج التدريب���ي الذي تبل���غ مدته ثالثة 
أش���هر، وتختلف قيم���ة التموي���ل باختالف 
التخصص، ويتم سداد األقساط  على دفعات 
تص���ل إلى 3 س���نوات بع���د تعي���ن املتدرب 
 في عمل���ه الجديد وبعد أول ش���هر من عمله.

 وأضاف���ت القب���اج، ورئي���س مجل���س إدارة 
بنك ناص���ر االجتماعي، أن التقديم مس���تمر 
في الدفع���ة السادس���ة من مب���ادرة »وظيفة 
ت���ك« لتأهي���ل الخريج���ن الجدد م���ن خالل 
الرابط املت���اح على موق���ع وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، وتس���تهدف املبادرة 
خريج���ي كليات علوم الحاس���ب أو هندس���ة 
البرمجي���ات أو الهندس���ة أو إدارة األعم���ال 
»تخص���ص اإلدارة املالي���ة أو املحاس���بة أو 
املوارد البشرية«،  أو نظم معلومات األعمال 
أو تكنولوجيا األعمال أو ما يعادلها بدًءا من 

دفعات 2019 وحتى 2022.

بنك ناصر االجتماعي: جناح 
مبادرة »وظيفة تك« يف تشغيل 

عدد من اخلريجني

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  19  فبراير  2023  •  العدد  682

وق����ع بنك مص����ر مؤخرًا بروتوك����ول تعاون 
مع مؤسس����ة بهية لالكتشاف املبكر وعالج 
س����رطان الثدي باملجان، وذلك للتبرع بمبلغ 
33 مليون جنيه للمساهمة في تنفيذ املرحلة 
األولى من مشروع مستش����فى بهية الثاني 
بالش����يخ زايد لتقليل قوائم االنتظار وتقديم 
خدمة أفض����ل لكل س����يدة مصرية مصابة 
بس����رطان الثدي م����ن خالل تقدي����م الدعم 
املادي لش����راء أجهز طبية؛ متمثلة في توفير 
أجه����زة وحدت����ن للكش����ف املبك����ر بالفرع 
الجديد بمستش����فى بهية واملتوقع افتتاحها 
خالل عام 2023، وتشمل أجهزة الوحدتن 
ع����دد 2 جهاز ماموجرام هذا باإلضافة إلى 

عدد 8 جهاز سونار.
ويأت����ي توقي����ع ه����ذا البروتوك����ول انطالقًا 
م����ن دور البنك الرائد في مجال املس����ئولية 
املجتمعي����ة باعتبارها أحد مح����اور تحقيق 
التنمي����ة املس����تدامة، وحرص����ه على س����د 
احتياجات املؤسسة الطبية الستقبال أعداد 
إضافية من الس����يدات تق����در بحوالي 500 
ألف س����يدة س����نويًا إلجراء الكشف املبكر، 
وينعك����س ذلك على املس����اعدة في القضاء 
على قوائم االنتظار عن طريق زيادة وحدات 

الكشف املبكر.
ويع����د هذا التبرع اس����تكمااًل من بنك مصر 
لدعم����ه للم����رأة ودعمه ملحاربات س����رطان 
الث����دي، حي����ث س����اهم البن����ك س����ابقًا مع 
مؤسس����ة بهية لالكتش����اف املبك����ر وعالج 
س����رطان الث����دي باملجان، وذل����ك من خالل 
ش����راء اجهزة ماموجرام للكشف املبكر عن 
أمراض سرطان الثدي، وقد مثل وجودهما 
إضافة قوية في تقديم خدمة الكشف املُبكر 

لعالج سرطان الثدي لجميع السيدات، كما 
ق����ام بنك مصر مؤخرًا باملس����اهمة في عدة 
مش����روعات تنموية خاص����ة بمجال الصحة 
ويأتي على راس����ها اس����تكمال البنك لدعم  
 ،”57357“ األطفال  س����رطان  مستش����فى 
وذلك في اس����تجابة عاجل����ة لتوفير االدوية 

الالزمة لعالج األطفال.
يذكر أن بنك مصر يح����رص دائمًا انطالقًا 
م����ن دوره الرائ����د ف����ي مج����ال املس����ئولية 
املجتمعي����ة باعتبارها أحد مح����اور تحقيق 
التنمية املستدامة، على املساهمة في التنمية 
الشاملة ملختلف قطاعات املجتمع بما في ذلك 
الصحة والتعليم والثقاف����ة والعمل والبيئة، 
ومساندة القرى األكثر احتياجًا ومشروعات 
املرأة املعيلة وكل ما يختص بتنمية اإلنسان، 
كما يحرص البنك على دعم جهود الدولة في 
كافة املجاالت التنموي����ة وخاصة في مجال 
الصح����ة والتعليم والتي تحرص الدولة على 
االرتقاء بهما لرفع مس����توى الخدمة املقدمة 

للمواطنن بما ينعكس على الصالح العام.
هذا ويعد بنك مصر م����ن أكبر البنوك التي 
لها ب����اع في مج����ال املس����ئولية املجتمعية 
ومن أكثر املؤسس����ات إدراكًا للمسئوليات 
البيئية واالجتماعي����ة وقواعد الحوكمة التي 
تق����ع على عاتق املؤسس����ة، و نتيجة لجهود 
البنك املتميزة في مجال املسؤولية املجتمعية 
فقد حاز بنك مصر مؤخرًا على عدة جوائز 
عاملية في ه����ذا املجال، ويعم����ل بنك مصر 
جاه����دا علي تقديم نم����وذج إيجابي يحتذي 
به في املسئولية املجتمعية لكافة املؤسسات 
بما ينعكس علي التنمية املستدامة للمجتمع 

ككل.

 

 

بنك مصر يستكمل دعمه ملؤسسة »بهية« 
ويتبرع مببلغ 33 مليون جنيه

البنك التجاري الدولي-مصر CIB يصعد 
بأرباحه إلي 16.17 مليار جنيه خالل 2022 

لمشروع مستشفى بهية الثاني بالشيخ زايد..

20 مارس المقبل موعد جمعيته العمومية لمناقشة توزيع األرباح 

كش���فت القوائم املالية املجمعة لبن���ك التجاري الدولي 
)مصر(، عن العام املاضي، ارتفاع أرباح البنك بنس���بة 

22 باملائة، على أساس سنوي.
وأوضح البنك في بيان للبورصة ، أنه س���جل صافي 
رب���ح بل���غ 6.171 مليار جنيه خ���الل 2022، مقابل 
13.26 مليار جنيه أرباحًا خالل العام الس���ابق، مع 

األخذ في االعتبار حقوق األقلية.
وبلغت حقوق مس���اهمي البنك خ���الل العام املاضي 
نحو 16.11 ملي���ار جنيه، مقابل 13.27 مليار جنيه 

في 2021.
بينم���ا بلغ نصيب حقوق األقلي���ة نحو 57.76 مليون 
جنيه في 2022، مقابل خس���ائر بقيمة 4.45 مليون 

جنيه في 2021.
وارتف���ع صافي دخ���ل البنك من العائ���د خالل العام 
املاض���ي ألكثر م���ن 31 مليار جني���ه، مقابل 24.96 

مليار جنيه خالل 2021.
وعل���ى صعيد القوائم املس���تقلة، ارتفع���ت أرباح البنك 
خالل العام املاضي لتسجل 16.13 مليار جنيه، مقابل 

13.42 مليار جنيه خالل نفس الفترة من 2021.
وكش���فت القوائم املالي���ة املجمعة ل� البن���ك التجاري 
الدولي CIB عن ارتف���اع محفظة ودائع العمالء إلى 
531.616 مليار جنيه بنهاية 202، مقابل 407.241 

مليار جنيه بنهاية 2021.
وأظه���رت القوائم إرتف���اع إجمال���ي محفظة قروض 
وتسهيالت العمالء لتس���جل 219.746مليار بنهاية 
ديس���مبر 2022مقابل163.938ملي���ار جنيه بنهاية 

ديسمبر 2021.
كم���ا أظهرت القوائ���م ارتفاع صاف���ي محفظة قروض 
وتس���هيالت العمالء لتسجل 193.599 مليار جنيه في 

31 ديس���مبر 2022 مقاب���ل 145.575 مليار جنيه في 
31 ديسمبر 2021. 

وارتفع���ت إجمالي األصول إل���ى 635.831مليار جنيه 
في 31 ديس���مبر 2022، مقاب���ل 498.235مليار جنيه 

بنهايةديسمبر 2021.
و ق���رر مجل���س إدارة ش���ركة البنك التج���اري الدولي 
)مصر(، دع���وة الجمعية العامة العادي���ة وغير العادية 

لالنعقاد يوم االثنن املوافق 20 مارس املقبل.
وأك���د البنك في بيانه  للبورص���ة ، إن العمومية العادية 
س���تناقش تقرير مجلس اإلدارة والقوائ���م املالية للعام 

املاضي، ومشروع توزيع األرباح.
كم���ا س���تناقش العمومية زي���ادة رأس امل���ال املصدر 
واملدفوع بعدد 20.44 مليون س���هم بقيمة اس���مية 10 
جنيهات للس���هم  بزيادة قدرها 204.44 مليون جنيه، 
والتي تمثل األس���هم الخاصة بالشريحة الرابعة عشرة 
م���ن برنامج تحفيي���ز وإثابة العاملن ع���ن طريق الوعد 

بالبيع.
وكان مجل���س إدارة البن���ك التج���اري الدولي- مصر، 
اقترح توزيع أرباح نقدي���ة إجمالية قدرها 1.61 مليار 

جنيه على املساهمن عن أرباح 2022.
كما اقت���رح املجلس زيادة االحتياط���ي القانوني بواقع 
806.4 مليون جنيه ليبل���غ رصيده 4.77 مليار جنيه، 
وزي���ادة االحتياطي الع���ام بواق���ع 11.58 مليار جنيه 

ليصل إلى 38.68 مليار جنيه.
فيما س���تناقش العمومي���ة غير العادي���ة تعديل مواد 
بالنظ���ام األساس���ي، وتفويض مجل���س اإلدارة في 
إصدار أدوات مالية في صورة س���ندات اس���مية أو 
قروض مساندة بحد أقصى مليار دوالر او ما يعادله 

بالجنيه أو العمالت األجنبية.

ككل.بكر إضافة قوية في تقديم خدمة الكشف املبكر إضافة قوية في تقديم خدمة الكشف املبكر 
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أصدر يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الش���ركة القابضة ملصر للطيران، 
قراًرا بتكليف س���عد محمد أحمد معب���د، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة مصر للطيران للسياحة )الكرنك( واألسواق الحرة والعضو املنتدب 

لها، خلًفا لرضا متولي.
وكان معبد يشغل عدة مناصب آخرها مستشاًرا لرئيس مجلس إدارة شركة 

للسياحة )الكرنك(، واألسواق الحرة.

سعد معبد رئيًسا لشركة 
مصر للطيران للسياحة 

واألسواق احلرة

»الشريف« السعودية 
تتعاقد مع »سياك« 

للمقاوالت لتطوير فندق 
شبرد التاريخي بمصر

»الشرقية للدخان«: 
تحديات قوية الفترة المقبلة 

الرتفاع مدخالت اإلنتاج 
والزيادة في التكاليف

تعاقدت الشركة السعودية املصرية للتعمير، مع »مجموعة 
الخرافى« الكويتية للقيام بأعمال البنية التحتية ملش���روع 
»Bleu Vert« بالعاصمة اإلدارية الجديدة، وذلك بقيمة 

تعاقدية تبلغ 382 مليون جنيه.
وقال محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
املصرية للتعمير، أنه بالرغم من الصعوبات التي تشهدها 
الس���وق العقارية نتيجة التغيرات االقتصادية املتالحقة، 
إال أن الشركة، مستمرة فى استكمال جميع مشروعاتها 
العقارية، وعلى رأس���ها مش���روع »بلو في���ر« أحد أميز 
املجتمع���ات العمرانية املس���تقبلية املتكاملة، التي تنفذها 

الشركة فى قلب العاصمة اإلدارية الجديدة.
وأوضح الطاهر، أن الش���ركة السعودية املصرية للتعمير 
وضعت اس���تراتيجية عمل تستهدف تحقيق أعلى معايير 
الج���ودة واالس���تدامة فى جميع مش���روعاتها، وذلك من 
خالل التعاقد مع أكبر الشركات العاملة في مجال البناء 
والتش���ييد، والتي يت���م اختيارها بعناية ش���ديدة، ووفقا 

للدراسات السوقية املتخصصة.
وأكد أن التعاقد م���ع »مجموعة الخرافى« الكويتية، يعد 
إضافة قوية للمشروع، خاصة أنها تمتلك سجال مشرفا 
من النجاحات فى مجال املقاوالت والبنية التحتية، للعديد 
من املشروعات العقارية الكبرى فى مصر ومنطقة الشرق 
األوس���ط، حيث تعد واح���دة من أهم الش���ركات العاملية 
العاملة ف���ى هذا املجال؛ الفتا إلى أن الش���ركة الكويتية 
بدأت العمل بالفعل بمقر املش���روع وانتهت من 10% من 

أعمال البنية التحتية.
وأض���اف الطاهر، أنه من املقرر االنتهاء من جميع أعمال 
البنية التحتية باملش���روع منتصف الع���ام املقبل 2024، 
والتى تشمل الكهرباء، املياه، الصرف الصحى، شبكات 
اإلنترنت الذكية، بجانب شبكات الطرق والسور الخارجى 
للمش���روع والبوابات، مشيًرا إلى أن املشروع يتم تنفيذه 
بالكامل وفق أحدث املعايير العاملية للمشروعات السكنية 

الذكية.
وأوضح الرئيس التنفيذى للش���ركة الس���عودية املصرية 
للتعمير، أن أعمال البناء باملرحلة األولى من املشروع تتم 
بش���كل منتظم وبالتوازي مع تنفيذ أعمال البنية التحتية، 
وأن معدل اإلنجاز يسير وفق الخطط الزمنية املوضوعة، 
مش���يًرا إلى أن الشركة رفعت حجم إجمالي استثمارات 

املشروع من 4 إلى 4.5 مليار جنيه.

وقعت شركة الشريف للفنادق 
والسياحة، السعودية عقد 

أعمال املقاوالت الخاصة بفندق 
شبرد التاريخي مع »سياك 

القابضة« للمقاوالت، بحضور 
ميرفت حطبة رئيس مجلس 

اإلدارة غير التنفيذي للشركة 
القابضة للسياحة والفنادق، 
وعادل والي، العضو املنتدب 

التنفيذي للشركة القابضة 
للسياحة والفنادق، وشريف 

بنداري، رئيس الشركة املصرية 
العامة للسياحة والفنادق 

»إيجوث«، والشريف نواف 
فائز ابن عبد الحكيم الشريف، 

الرئيس التنفيذي لشركة 
الشريف للفنادق والسياحة، 
ونهاد رجب، رئيس مجلس 

إدارة مجموعة سياك.
وكانت الشركة املصرية العامة 
للسياحة والفنادق »إيجوث«، 
التابعة لوزارة قطاع األعمال 
العام، قد تعاقدت مع شركة 
الشريف للفنادق والسياحة 

لتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة 
فندق شبرد التاريخي وإعادته 
للعمل بمستوى خدمة فندقية 

متميزة فئة الخمس نجوم وفًقا 
للمعايير املتعارف عليها دولًيا.

وتبلغ قيمة العقد املوقع 
للمرحلة األولي ألعمال املقاوالت 
بني الشريف للفنادق والسياحة 
وسياك للمقاوالت حوالي نصف 

مليار جنيه تتضمن: أعمال 
الحفر، وبناء ملحق فندق شبرد 
في الجزء الخلفي للمبنى، على 

مساحة 1000 متر مربع بارتفاع 
14 طابًقا، وبناء جراج يصل 

أعلنت الشركة الشرقية 
»إيسترن كومباني« نتائج 

األعمال عن فترة الستة أشهر 
املنتهية في 31 سبتمبر 2022 
والتي أظهرت تحقيق إجمالي 

املبيعات )شاملة الضرائب( 
بلغت 37.471 مليار جنيه، 

مقابل 34.288 مليار جنيه في 
نفس الفترة من العام املالي 
املاضي، بنسبة نمو بلغت 

9%، فيما بلغ صافي اإليرادات 
9.938 مليار جنيه، مقابل 

8.533 مليار جنيه في نفس 
فترة املقارنة بنسبة نمو بلغت 

16%، وبلغ مجمل الربح 4.933 
مليار جنيه مقابل 3.869 مليار 

جنيه بنسبة زيادة بلغت %27 
عن املدة ذاتها من العام املالي 

السابق.
وكشفت نتائج أعمال »إيسترن 

كومباني«، أن هامش مجمل 
الربح سجل 50% مقابل %45 
خالل فترة املقارنة، وسجل 

صافي الربح بعد خصم 
الضريبة واملخصصات 3.489 

مليار جنيه بزيادة 19% على 
أساس سنوي مقارنًة بـ2.9 

مليار جنيه في الفترة السابقة، 
وسجل النصيب األساسي 

للسهم من األرباح 1.47 جنيه 
للسهم.

»السعودية املصرية للتعمير« تتعاقد مع مجموعة اخلرافى 
»Bleu Vert« لتنفيذ البنية التحتية ملشروع

»القابضة للغازات الطبيعية«: 
مصر تستهدف حفر 30 بئرًا 

استكشافيًا خالل 2023 - 2024
أ ش أ

قال رئيس الشركة املصرية 
القابضة للغازات الطبيعية 

)إيجاس( الدكتور مجدي جالل، 
إن مصر تستهدف حفر حوالي 

30 بئرا استكشافيا خالل العام 
املالي 2023 - 2024، وذلك في 

إطار الخطة املوضوعة للتوسع 
في إنتاج الغز الطبيعي.

وأضاف جالل، في تصريح 
لوكالة أنباء الشرق األوسط، 
أنه سيتم الوصول إلى حقل 

الغاز الجديد في منطقة شمال 
العريش البحرية نهاية الشهر 

الجاري.
ولفت إلى أن هناك خطة 

موضوعة لرفع سعة محطتي 
إسالة الغاز في إدكو ودمياط 

من 13 مليون طن إلى 30 مليون 
طن من الغاز املسال، منوًها بأن 
ذلك يعتمد بشكل أساسي على 

زيادة الغاز املتوفر لتسييله 
ومن ثم تصديره.

وقعت ش���ركة »السويدي إليكتريك« مذكرة تفاهم مع شركة 
»جل���ف داتا هب« اإلماراتية؛ لتعزيز التعاون املش���ترك بني 
الطرف���ني في مج���ال تكنولوجيا املعلوم���ات والبنية التحتية 
الرقمي���ة، لتطوي���ر أكبر مجم���ع ملراكز البيان���ات في القارة 

اإلفريقية بمصر.
وذك���رت وكالة األنباء اإلماراتي���ة »وام« أن مذكرة التفاهم، 
التي تم توقيعها على هامش أعمال القمة العاملية للحكومات 
2023، تهدف إلى تأسيس مركز محوري للبيانات من خالل 
تطوي���ر 3 مجمعات ملراك���ز البيانات في 3 مواقع في مصر، 
بقيمة اس���تثمارية تقدر ب�2.1 مليار دوالر، وس���عة تخزينية 
إجمالي���ة تصل إلى 192 ميج���ا واط، وقدرة إجمالية للطاقة 

الكهربائية تبلغ 300 ميجا واط.
وس���يتم تنفيذ املش���روع على 3 مراحل خالل فترة تتراوح 
بني 5-7 س���نوات، وفق املعايير العاملية ل� Tier III حسب 
تصنيف منظمة )Uptime Institute(، ليضم كل مجمع 
من املجمعات الثالثة املزمع إنشاؤها 4 مراكز بيانات بسعة 
تخزيني���ة إجمالية تبلغ 64 ميجا واط، وبواقع 16 ميجا واط 

لكل مركز بيانات.
م���ن جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لش���ركة 
الس���ويدي اليكتريك أحمد السويدي، إن هذا املشروع يأتي 
ف���ي إطار خطة الحكومة املصرية للتح���ول الرقمي من أجل 
دعم االس���تثمار في مج���ال تكنولوجيا املعلوم���ات، وتعزيز 
مكانة مص���ر كمركز محوري لتخزين ونق���ل البيانات يربط 

القارة األفريقية بدول الغرب والشرق.
وأكد طارق األشرم، الرئيس التنفيذي لشركة جلف داتا هب، 
أن املش���روع املش���ترك بني »الس���ويدي إليكتريك« و»جلف 
دات���ا هب«، يهدف إلى تطوير مراكز بيانات محايدة في مصر 
والش���رق األوسط، وللتأكيد على خبرتنا في املنطقة في كل ما 
يتعلق بتخزين البيانات املهمة للشركات بما يمكن عمالئنا من 
التركيز على أعمالهم ونشاطاتهم األساسية من خالل مقاييس 

أداء يمكنهم الوثوق بها.
وس���تعمل مراكز البيانات كمحطة استقبال للكابالت البحرية 
لتشكل محطة تبادل )Exchange( للشركات في مصر كما 
سيتم التعاون بني مراكز البيانات وجميع مشغلي االتصاالت 

ومزودي خدمات االنترنت في جمهورية مصر العربية.

السويدي إليكتريك و»جلف داتا هب« توقعان مذكرة تفاهم 
لتطوير أكبر مجمع ملراكز البيانات يف إفريقيا مبصر

بحث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير اإلسكان لشئون 
البنية األساسية، خالل لقاء عقده مع مجموعة من شركات 
القط���اع الخاص، املتخصصة ف���ي إدارة املياه باألنظمة 
الذكية، اس���تخدام األنظمة الذكية فى رف���ع كفاءة تقديم 
خدمات املياه، وتقليل الفاقد، وحوكمة ترشيد االستهالك، 
وذلك بحضور مس���ئولى وخبراء وزارة اإلسكان، وممثلي 
الجهاز التنظيمي ملياه الشرب والصرف الصحي وحماية 
املس���تهلك، والش���ركة القابضة ملياه الش���رب والصرف 
الصح���ي، وهيئة املجتمعات العمراني���ة الجديدة، ووحدة 

.»PMU« إدارة املشروعات بوزارة اإلسكان
وأش���ار إس���ماعيل، إلى خطة ترشيد اس���تهالك املياه، 
وتعظيم االس���تفادة من املوارد املائية املتاحة، باستخدام 
أح���دث التكنولوجيات املتط���ورة من الع���دادات والقطع 
الخاص���ة، به���دف املتابعة والتحكم ومراقب���ة كل كميات 
املياه التي يتم تنقيته���ا وإنتاجها من خالل محطات مياه 
الش���رب، وكيفية رصد أي فاقد في الش���بكات بداية من 
املص���در وحتى نقاط التغذية، للعمل عل���ى تقليل الفواقد 

الكلية من مياه الشرب.
واس���تعرضت الش���ركات خالل اللق���اء إمكاناتها وأحدث 
العدادات الكودية الذكية، وُمسبقة الدفع، باألقطار املختلفة، 
التي يتم إنتاجه���ا لتتوافق مع املواصفات املصرية والعاملية 
في ذات الشأن، واألسس الفنية املتبعة في القياس والتحكم 
للش���بكات، وكيفية رصد الفاق���د، والحل���ول املتبعة لتقليل 
الفواق���د بجمي���ع أنواعها، وأس���اليب التحكم في تش���غيل 
محطات املعالجة والتنقية والروافع بهدف ترش���يد استهالك 
الطاقة، وتعظيم االس���تفادة من العمالة املطلوبة للتش���غيل، 

ومتابعة البيانات التشغيلية للمحطات.
وناقش نائب وزير اإلس���كان للبنية األساس���ية مع ممثلي 
ش���ركات القطاع الخاص، عدًدا من املشروعات التي تم 
ويجرى تنفيذها على مس���توي العالم، والنتائج املرصودة 

منه���ا، وتأثير ذلك عل���ى جودة تقديم الخدم���ات، مؤكدًا 
ضرورة االس���تفادة من تلك الخبرات املختلفة، بداية من 
تنفي���ذ املش���روعات، وحتى أعمال التش���غيل والصيانة، 

بهدف الحفاظ علي استثمارات القطاع.
وأوضح أنه يتم حاليًا اس���تخدام أح���دث التكنولوجيات 
لتقدي���م خدم���ات مياه الش���رب والص���رف الصحى فى 
املدن الجديدة الذكية، ومنها العاصمة اإلدارية الجديدة، 
ومدينة العلمني الجديدة، بهدف تعميمها علي جميع املدن 
الجدي���دة التي تم تنفيذها، ودراس���ة م���ا يتوافق من تلك 

الحلول لتنفيذها في باقي مناطق الجمهورية.
وفي ختام االجتماع، وجه نائب وزير اإلس���كان لش���ئون 
البني���ة األساس���ية، ممثل���ي الش���ركة القابض���ة للمياه 
والصرف وهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة 
اس���تكمال التنسيق مع الش���ركات املتخصصة في ذلك 
املجال، بهدف تعظيم االس���تفادة م���ن كل قطرة مياه يتم 
إنتاجها، متوجًها بالشكر لشركات القطاع الخاص على 
ما قدموه م���ن خبرات ومجهودات بهدف املس���اهمة في 
تحس���ني جودة الخدمات املقدمة من خالل قطاع مرافق 

مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

الشركات املتخصصة يف إدارة املياه باألنظمة الذكية 
تستعرض أحدث منتجاتها من العدادات الكودية 

تضـــع الدولـــة املصريـــة علـــي رأس أولوياتها 
النهـــوض بصناعات الغزل والنســـيج وإعادتها 
إلـــي مكانهـــا فـــي قلـــب القطاعـــات اإلنتاجية ، 

ومكانتها علي الساحة الدولية االقتصادية .
وفـــي هـــذا اإلطار جـــاءت زيارة رئيـــس الوزراء 
الدكتور مصطفـــي مدبولي  ملدينة املحلة الكبرى 
ملتابعة جهود تطوير مشروعات الغزل والنسيج، 
وخـــالل الزيارة أدلي  الدكتور مصطفى مدبولي،   
بتصريحـــات أكـــد فيها علـــي هـــذا االهتمام من 
جانب الدولة بقلعة الصناعة املصرية ، مشـــيرا  
إلى وجود رؤية مهمـــة للدولة املصرية في قطاع 
الصناعـــة، الفتا إلـــى أن هناك تســـاؤالت ُمثارة 
حـــول مـــا إذا كانت الدولة تســـتثمر فـــي قطاع 
الصناعـــة وتشـــجعه وتعتبـــره أولويـــة، معقبا 
بـــأن اإلجابة على هذه التســـاؤالت تكمن في هذا 

املصنع تحديدا.
 وقال رئيس الوزراء: في إطار من الش���فافية، أنش���ئت 
الش���ركة القابضة للقط���ن والغزل والنس���يج   في عام 
1927، أي أنها في غضون 4 س���نوات سيمر 100 عام 
على إنش���ائها، وكان إنتاج تلك الش���ركة في مرحلة من 

املراحل يعادل 40% من اقتصاد مصر. 
 وتابع: ذلك الوضع لم يس���تمر، بالنس���بة لتلك الشركة 
وأيًضا الغالبية العظمى من ش���ركات الدولة العاملة في 
ه���ذه املجاالت؛ فمع مرور عقود طويل���ة ضعفت املتابعة 
املس���تمرة لتلك الش���ركات، وكان يتم تعيين���ات لكوادر 
وموظفني ليسوا بالضرورة مدربني أو مؤهلني للعمل في 

هذه الشركات.
 وأض���اف: في ض���وء ذلك وبمرور الوق���ت أصبح قوام 
العامل���ني في الش���ركة أضعاف املطلوب ف���ي مثل تلك 
الشركات، من الناحية االقتصادية ومن منظور الجدوى، 
وعلى مدار س���نوات طويلة أصبح رئيس الش���ركة أمام 
عدد كبير للغاية من العمالة واملوظفني، وكل ما يعنيه هو 
توفير رواتب لتلك العمالة، وبناًء على ذلك، زادت إشكالية 
تهالك املاكينات واحتياجها إلى الصيانة، في ظل املوارد 
املح���دودة التي تكفي بالكاد روات���ب العمال، ومع مرور 
الوقت بدأت تلك القالع تدريجًيا في التدهور واالنهيار.

 واس���تكمل: تلك القلع���ة الصناعية الت���ي نتحدث عنها 
)الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج( كان قوامها، 
قبل عملية إعادة الهيكلة، 31 شركة مختلفة، منتشرة في 
مص���ر، وعدد العمالة بها نح���و 48 ألفا، منهم 24 ألف 
عامل ف���ي مدينة املحلة الكبرى، وتواجه الش���ركة اليوم 
مديوني���ة متراكمة تقدر ب� 21 مليار جنيه س���واًء للدولة، 
أو للضرائب، والتأمينات، وغيرها من الجهات األخرى، 
كما تقدر الخسائر املتراكمة املُحققة في الفترة السابقة 

بقيمة 8 مليارات جنيه.
 وق���ال رئيس ال���وزراء: لكي نقوم بعم���ل تطوير حقيقي 
في هذه الصناعة املهمة واألساس���ية، فقد عملت الدولة 
املصري���ة على وضع خطة لذلك كنم���وذج لخطط تطوير 
الش���ركات التابعة لقطاع األعمال، مشيرا إلى أنه للقيام 
بخطط التطوير الب���د أوال أن نحدد ما يمكن تطويره وما 
ال يمكن تطويره، وذلك وفقا لرؤية الدولة وتواجد القطاع 
الخ���اص واهتمامه بهذه القطاعات، الفت���ا إلى أنه على 
سبيل املثال فهناك حاجة إلى تكلفة تقدر بنحو 30 مليار 
جنيه لتطوير املش���روعات التي نح���ن بصددها  ، تتمثل 
ف���ي 8.5 مليار جنيه لإلنش���اءات الجديدة، ورفع كفاءة 
إنش���اءات قائمة، وذلك بمختلف أفرع الشركة القابضة 
على مس���توى الجمهورية وليس ف���ي مدينة املحلة فقط، 
وباإلضاف���ة إلى ذلك، فهناك حاج���ة إلى توريد ماكينات 
جدي���دة بقيمة 650 مليون يورو، وه���و ما يمثل إجماليه 
التكلف���ة االس���تثمارية للتطوير واالس���تفادة من امليزات 
التنافس���ية للقطن املص���رّي العظيم، م���ن خالل تطوير 
املحال���ج أيضا عب���ر مراحل اإلنت���اج املختلفة؛ بدءا من 
الغزل والنس���يج، والصباغة، وانتهاء باملنتجات النهائية 

املتمثلة في املالبس والوبريات، وغيرها.
 وأض���اف رئيس الوزراء: الواقع يعك���س لنا عدم قدرة 
القطاع الخاص املص���ري على القيام بالخطوات األولى 
في تطوير هذه الصناعة املهمة، وال سيما الغزل والحجم 
الهائ���ل من املنتجات املوجودة، مضيفا أننا كدولة عندما 
نختار قطاعا لتطويره نقوم باختيار القطاعات التي تخدم 
االقتصاد املصري وتس���اعد القط���اع الخاص بعد ذلك 

على استكمال الخطوات التالية.
  و أش���ار الدكت���ور مصطفى مدبولي إل���ى أن القطاع 
الخ���اص يتواجد في قطاعات مح���ددة في هذا الصدد، 
مث���ل: املالب���س والوبريات، كم���ا يمك���ن أن يتواجد في 
صناعة النس���يج، لكنه يعتمد بش���كل أساسي في ذلك 
على املنتج الذي يدخل في صناعة املالبس؛ ولذا فالدولة 
تختار القطاع بناء على رؤية ش���املة لالقتصاد، ونحدد 
حينئذ م���ا يمكن تطويره، وما يحت���اج إلى تدخل الدولة 
لوقف نزيف خس���ائره، مثلما حدث في بعض القطاعات 
مثل الحديد والصلب، والقومية لألس���منت، ألنه أصبح 
هناك مقوم���ات كبيرة للغاية وبدائ���ل أخرى من القطاع 
الخاص والدولة، وهنا نجد األفضل هو العمل على وقف 

نزيف الخسائر. 
  وتابع أنه فيما يتعلق بقطاع مثل الغزل والنس���يج فقد 
ق���ررت الدولة التدخل بق���وة، مكررا التكلف���ة اإلجمالية 
البالغ���ة 30 ملي���ار جنيه تحتاجها ش���ركة واحدة فقط، 
وهنا تس���اءل: هل القطاع الخاص لديه القدرة على ضخ 
هذه التكلفة؟ معقبا بأن القطاع الخاص ال يستطيع ذلك، 
ومن هنا يأت���ي دور الدولة للتدخل والتطوير، فضال عن 
تسوية مديونيات بقيمة 21 مليارا أخرى، أي ما نحتاجه 
ف���ي هذا الص���دد 51 مليار جنيه، ال تتحم���ل الحكومة 
مس���ئوليتها، لكنها تتحمل مسئولية رؤية اإلصالح، وأن 

نقوم بإحداث التغيير املستهدف.
 واستكمل الدكتور مدبولي توضيحه لهذه النقطة بقوله: 
كان م���ن املمكن اختي���ار الحل األس���هل، وهو أن نترك 
كل هذه املشروعات بمش���كالتها وتحدياتها ونتجه إلى 
البدء في مش���روعات جديدة، لك���ن هذا طبعا غير ُمجٍد، 
ألننا نتحدث ع���ن صناعة عريقة تميزت بها مدينة املحلة 
الكبرى وأهلها الطيبون الذي قضوا حياتهم يعملون في 
هذه الصناعة، وبالتالي كان علينا اختيار الحل األصعب 
وهو تطوير الصناعات القائمة هنا ومواجهة مش���كالتها 

بكل إصرار.
 وأض���اف رئيس الوزراء: أقول ه���ذا لكي ندرك جميًعا 
م���دى تعقيد وصعوبة الح���ل والطريق ال���ذي اخترناه، 
والش���اهد األهم هو أننا، كما ترون أمامكم، مس���تمرون 
في أعمال التطوير، انظ���روا إلى هذه املاكينات الجديدة 

التي يتم تركيبها، وبالتوازي مع هذا نحن في حاجة إلى 
تطوير وتدريب للعمالة املوجودة وتأهيلها.
 دور القطاع الخاص 

وتط���رق رئي���س الوزراء إل���ى ضرورة العم���ل في هذه 
املصانع التي يتم تطويرها وفق منظومة إدارة وتش���غيل 
وتس���ويق مختلفة تماًم���ا، كما يجب أن يك���ون للقطاع 
الخ���اص دور كبير خ���الل هذه املرحل���ة، موضحا في 
ه���ذا اإلطار أن الدولة اس���تطاعت تدبي���ر التمويل لهذه 
املش���روعات، وأصبح اآلن ال���دور على القطاع الخاص 
الذي نرحب به لكي يتولى مس���ئولية اإلدارة والتشغيل 

والتسويق وهي جوانب يتميز القطاع الخاص فيها. 
وتاب���ع: نضع اليوم حجًما هائال من االس���تثمارات في 
هذه املشروعات، ولهذا طلبت من وزير قطاع األعمال أن 
نعقد ش���راكة حقيقية مع القطاع الخاص، وهو ما يأتي 
في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس 
الجمهورية بأننا مس���تعدون لعقد ش���راكات مع القطاع 
الخاص في كل مشروعات الدولة ليكون شريًكا أساسًيا 
في عمليات اإلدارة والتشغيل والتسويق، وحتى لو أراد 

الدخول معنا كشريك في التمويل فمرحبا به أيًضا.
 وأضاف مدبولي: أود التأكيد هنا على أن الدولة تختار 
بطريقة محترفة نوعية القطاعات التي ستشملها خطة 
إعادة التأهيل والتطوير، وتضمن هذه الخطة الشراكة 
م���ع القط���اع الخاص من أج���ل ضمان واس���تدامة 
واستمرارية وتطور العمل في هذه املؤسسات، قائال: 
ال نرغ���ب أن نكرر مرة أخرى األخط���اء التي ارتكبت 
خالل ال�30 أو 40 س���نة املاضية، فالبد أن نتعلم من 

هذه الدروس.
 وق���ال أيضا: أؤكد مرة أخرى من خ���الل هذه الزيارة 
املهم���ة للغاية حرص الدولة الش���ديد عل���ى دعم قطاع 
الصناعة، واعتقد أنكم تتابعون معنا كل الخطوات التي 
تتخذه���ا الحكومة في هذا الش���أن، لك���ن ينبغي أيضا 
أن ندرك جيدا أن إقامة مش���روع به���ذا الحجم الكبير 
تس���تغرق على األقل 3 أو 4 سنوات حتى نجني ثماره، 
وكما ت���رون كم من الوقت تس���تغرق أعمال التصميم 

واإلنشاءات وتصنيع كل هذه املاكينات الكبيرة، 
فمث���ال املاكينة خلفنا طوله���ا 63 مترا وهي 

قطع���ة واحدة ال يتم تركيبها على أجزاء، 
مشيرا إلى أنه سيتم تركيب مجموعة 

أخرى من املاكينات خالل الفترة 
املقبل���ة، والهدف من ذلك كله 

اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  هو 
5 أو 6 أضع���اف الطاق���ة 
اإلنتاجي���ة للمصن���ع قب���ل 

التطوير.
خطة تطوير 

اس���تعرض   الوزراء  رئيس  وكان 
للموق���ف التنفي���ذي لخط���ة التطوير 

وإعادة هيكلة الش���ركات التابعة للشركة 
القابض���ة للغزل والنس���يج واملالبس،  و تفقد   

عددا م���ن املصان���ع الجديدة الج���اري إقامتها، 
واألخرى الجاري رفع كفاءتها وتطويرها، التابعة لشركة 
مصر للغزل والنسيج باملحلة الكبرى، بدأها ب� »مصنع 
غزل 2«، لإلطمئنان على س���ير العمل ومتابعة عمليات 
اإلنتاج ب���ه، حيث جدد رئيس ال���وزراء التأكيد على ما 
يحظ���ى به قطاع الغزل والنس���يج من اهتم���ام من قبل 
الرئيس عبد الفتاح السيس���ي،   وتوجيهاته  املس���تمرة 
بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع املهم، 
تعظيم���ا مل���ا نمتلكه م���ن مقومات وإمكاني���ات، وصوال 

الستعادة الريادة املصرية فى قطاع الغزل والنسيج.
وأك���د رئي���س ال���وزراء  أن ه���ذا املش���روع مش���روع 
ضخم والدولة تدعم القط���اع الخاص وقطاع الصناعة 
والحكوم���ة ال تتأخر فى توفير التموي���ل لهذا القطاع ، 
موضح���ا  أن اختيار القطاعات للتطوي���ر يتم بناء على 
خط���ة تطوير ، موضحا أن الدولة ق���ررت الدخول بقوة 
لتطوير قطاع الغزل والنس���يج ، شركة الغزل والنسيج 
خس���ائرها املتراكمة 8 مليار جنيه، موضحا أن تطويره 

يحتاج 30 مليار جنيه.
خطة قطاع األعمال 

  املهن���دس محمود عصمت، وزير قطاع األعمال العام،  
أك���د بدوره  على اهتمام الدول���ة بكافة أجهزتها بالعمل 
عل���ى دفع عجلة اإلنتاج فى مختلف القطاعات، وخاصة 
قطاع الغزل والنس���يج، تعظيما ملا نمتلكه من مقومات ، 
وباعتباره���ا أحد دعائم الصناعات لالقتصاد املصري، 
مش���يًرا إل���ى أهمية العم���ل على تنمية ص���ادرات هذا 
القطاع ملختلف األس���واق اإلقليمية والعاملية، خاصة في 
ظل ما تتمتع به املنتجات املصرية من تنافسية كبيرة في 

األسواق الخارجية.  

 وأوض���ح وزير قطاع األعمال أن خطة الوزارة للنهوض 
بقطاع الصناعات النسيجية في مصر تتضمن مختلف 
مراح���ل اإلنتاج بدًءا من زراعة وتج���ارة القطن وتطوير 
املحال���ج، م���روًرا بتحديث مصان���ع الغزل والنس���يج 
والصباغة والتجهيز وصوال إلى املنتجات النهائية، الفًتا 
إلى االهتمام الكبير بالتس���ويق وفتح أس���واق جديدة، 

ومواكبة التطور العاملي في هذا املجال.
 وأش���ار   عصمت، إلى الجهود املبذولة من قبل الوزارة 
فى إطار مشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة 
للش���ركة القابضة للقطن والغزل والنس���يج واملالبس، 
موضحا أن تلك الجهود تس���تهدف مضاعفة اإلنتاجية 
لجميع األنش���طة، وذلك من خالل العمل على مضاعفة 
إنتاج الغزل س���نويا من 35 ألف طن إلى 188 ألف طن، 
وكذا مضاعفة إنتاج النس���يج سنويا من 50 مليون متر 
إل���ى 198 مليون متر، وكذا زي���ادة حجم إنتاج املالبس 
س���نويا من 8 ماليني قطعة إلى 50 ملي���ون قطعة، هذا 
فضال عن مضاعفة إنتاج الوبريات س���نويا من ألف طن 

إلى 15 ألف طن.
مقومات ومصانع 

 و أشار الدكتور أحمد شاكر، العضو املنتدب التنفيذي، 
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة ش���ركة مصر للغزل 
والنس���يج، إل���ى أن    مصنع »غ���زل 1«، يأتى ضمن 
املصان���ع الجديدة التى يتم إقامتها فى إطار مش���روع 
تطوير الش���ركة، وُيعد هذا املصن���ع أكبر مصنع للغزل 
ف���ي العالم، حيث يقام على مس���احة 62 ألف م2، ومن 
املقرر أن يضم أحدث املعدات واملاكينات في هذا املجال 
باإلس���تعانة بخبرة كبرى الش���ركات العاملية، هذا إلى 
جان���ب قدرته على التعامل م���ع مختلف أنواع األقطان، 
وخاص���ًة طويل التيل���ة وفائق الطول، بما يس���اهم في 
اس���تغالل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج 
القطن على مس���توى العالم، مضيفًا أنه من املستهدف 
أن تص���ل طاقته اإلنتاجية إلى 34 طن/يوم غزول رفيعة 

وسميكة. 
وتابع  ش���اكر أن  مجمع مصانع التحضير والنس���يج 
والصباغة،   يقام على مساحة 104.2 ألف م2، 
ومن املستهدف أن تصل طاقته اإلنتاجية إلى 
136 أل���ف متر أقمش���ة ماليات و37 طن 

أقمشة وبريات.
 وأوض���ح أن  مرك���ز التدري���ب 
والتطوير بالش���ركة،  ز يضم 
نماذج من املاكينات الحديثة 
الج���اري توريدها من كبرى 
يت���م  العاملي���ة،  الش���ركات 
تأهي���ل وتدري���ب العامل���ني 
على اس���تخدام تلك املاكينات 
الجديدة والتعامل مع التكنولوجيا 

الحديثة فى قطاع الغزل والنسيج.
يس���تحوذ  وق���ال الدكتور أحمد ش���اكر: 
مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج 
على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل 
والنس���يج التابعة ل���وزارة قطاع األعم���ال العام؛ حيث 
يتضمن إنش���اء خمس���ة مصانع جديدة، وإعادة تأهيل 
ثالثة مصانع أخرى، وهي: إنشاء مصنع غزل 1، وكذا 
إنش���اء كل من مصنع للنس���يج، وتحضيرات النسيج1 
و2، إضاف���ة إل���ى »الصباغ���ة«،  فض���ال عن إنش���اء 
محط���ة للكهرباء، بينما يتضمن املش���روع تطوير ورفع 
كف���اءة وإقامة توس���عات في كل من غ���زل 4، وغزل 6، 

و«التفصيل«.
إعادة هيكلة 

  الدكتور أحم���د مصطفى، العضو املنت���دب التنفيذي 
للش���ركة القابضة للقطن والغزل والنس���يج واملالبس، 
أش���ار بدوره إلي أن الدولة تنفذ  خطة   للتطوير وإعادة 
هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل 
والنس���يج واملالب���س؛  موضح���ا  أن التطوي���ر ينطوي 
باألس���اس على دراس���ة الجدوى، التي تقوم بها إحدى 
الش���ركات املتخصصة، وذلك بهدف زي���ادة اإلنتاجية 
لجميع األنش���طة وتش���مل الغزل، والنس���يج، ومالبس 
الصباغ���ة، والتجهيز والوبريات، وغيرها، مش���يرا في 
الوقت نفس���ه إل���ى أن هناك عنصرا مهم���ا آخر يتمثل 
ف���ي تخصصية اإلنتاج، كما اعتم���دت خطة الدولة على 
دمج الش���ركات؛ وفي ضوء ذلك تم دمج عدد 31 شركة 
لتصبح 9 ش���ركات، إضافة إلى تطوي���ر البنية التحتية 
للمصان���ع، وإع���ادة هيكلة املوارد البش���رية، من خالل 

الهيكلة اإلدارية والتدريب.

    رئيس الوزراء : نستهدف القيام  بعمل تطوير 
حقيقي في هذه الصناعة المهمة واألساسية

  

خطة تطوير مصانع املحلة .. 
 قبلة حياة لصناعات الغزل والنسيج يف مصر 

محيي السعيد

 وزير قطاع
 األعمال : مشروع التطوير

 بشركة مصر للغزل والنسيج 
بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 

5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 
وتطوير 3 مصانع

 أخرى

   51 مليار جنيه لسداد مديونيات وتطوير شركات 
الغزل والنسيج ال تتحمل الحكومة مسئوليتها  لكنها 

تتحمل مسئولية رؤية اإلصالح

قال جابر دس���وقي، رئيس الش���ركة القابضة لكهرباء مصر، 
إن الش���ركة تستهدف تنفيذ اس���تثمارات بالشركة وشركاتها 
التابعة هذا العام بحوال���ي 18.7 مليار جنيه، موضًحا خالل 
الجمعية العامة للشركة اليوم ملناقشة نشاطها عن العام املالي 
2021-2022 برئاسة محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الشركة 
القابضة نجحت بفضل املس���اندة والدعم املس���تمر من جانب 
القيادة السياس���ية في التغلب على التحدي���ات التي واجهتها 
خ���الل الفت���رة املاضية وتحقيق االس���تقرار للش���بكة القومية 
واس���تكمال خطوات إعادة تأهيل ش���ركات الكهرباء من خالل 

العديد من اإلجراءات.
وأضاف أن الشركة مستمرة رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء 
القائمة وإجراء الصيانة والعمرات الالزمة للتأكد من جاهزيتها 
دون التأثي���ر على اس���تمرارية التغذية لكاف���ة قطاعات الدولة، 
وزيادة الطاقة املولدة إلى 203.6 مليار ك. و. س بنسبة تطور 

4.6% عن العام املالي 2021-2020.
وتابع أن الش���ركة تس���تكمل تنفيذ الخط���ة املوضوعة لتدعيم 
الش���بكة لتكون قادرة عل���ى تفريغ األحم���ال املتوقعة، إضافة 
إلى التنسيق املس���تمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود الالزم 
للمحطات، كما تستكمل تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع 
الكهرب���اء ومراكز التحكم وإحالل الع���دادات العادية بعدادات 
مس���بقة الدفع وع���دادات ذكية وتطوير مراك���ز خدمة العمالء 
واس���تحداث العديد م���ن الخدمات لالرتقاء بج���ودة الخدمات 

املقدمة للعمالء.
وأش���ار رئي���س الش���ركة، إلى أنه ف���ي إطار التوج���ه العاملي 
واملصري لتعظيم االس���تفادة من الطاقة املتجددة ومشروعات 
الهيدروج���ني، فقد تم إضافة نش���اط إنتاج وت���داول وتخزين 
الهيدروجني األخضر ومش���تقاته لنش���اط الش���ركة القابضة 
لكهرباء مصر بتاريخ 3 فبراير 2022، إضافة إلى زيادة الطاقة 
املولدة من محطات الطاقة الجديدة واملتجددة بنس���بة %3.29 

عن العام املالي 2021-2020.
ونوه بأنه تماش���ًيا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمي 

وإرس���اء دعائم التحول التدريجي إلى مص���ر الرقمية وميكنة 
وتوجي���ه الخدم���ات واألنظم���ة للمش���روعات القائم���ة بقطاع 
الكهرباء فقد تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات املشتركني 
وربط املش���تركني مكانيًا على خرائط املناطق واليوميات حيث 
ت���م االنتهاء م���ن الربط املكاني لع���دد حوال���ي 15.6 مليون 
مش���ترك بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية ووزارة االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلومات ليكون جزء فع���ااًل من منظومة التحول 
الرقم���ي، كما ت���م التعاقد مع ش���ركةS.A.P  على التصريح 
باس���تخدام برنام���ج S.A.P لتنفيذ مش���روع ميكن���ة قواعد 

البيانات.
وأوض���ح أنه تم زيادة عدد املش���تركني حيث بلغ 39.1 مليون 
مشترك بنسبة تطور 3% عن العام السابق منهم حوالي 14.7 
مليون مش���ترك لديهم عدادات مس���بقة الدفع بنسبة 34% من 
إجمالي عدد املشتركني، كما تم تنفيذ مشروع شبكة الكهرباء 
الداخلية الخاصة بمس���احة 20 ألف فدان مستصلحة جديدة 
بمنطقة شرق العوينات، حيث تم إطالق التيار بتاريخ 9 نوفمبر 
2021، وت���م زراعتها بمحاصيل اس���تراتيجية وقومية بمعرفة 

الشركة الوطنية الستصالح وزراعة األراضي الصحراوية.

»القابضة للكهرباء« تستهدف تنفيذ استثمارات 
بقيمة 18.7 مليار جنيه خالل 2023

الشركات املتخصصة يف إدارة املياه باألنظمة الذكية 
اسالم عبدالفتاح
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عق���دت لجنة الخطة واملوازنة بمجل���س النواب اجتماعها؛ 
ملناقشة حس���اب ختامي موازنة الهيئة العامة لالستثمار 

واملناطق الحرة للسنة املالية 2022/2021.
وقال الدكتور باس���م عبدالعزيز، مدي���ر عام املكتب الفنى 
لرئيس الهيئة العامة لالستثمار واملناطق الحرة، إن جملة 
اإلي���رادات في الحس���اب الختامى ملوازن���ة الهيئة العامة 

لالس���تثمار عام 2022/2021 بلغت 3 مليار و325 مليون 
جنيه.

وأض���اف مدير عام املكت���ب الفنى لرئي���س الهيئة العامة 
لالستثمار واملناطق الحرة، أن جملة التكاليف واملصاريف 
بلغت 2 مليار و49 مليون جنيه ومن ثم نتج عن ذلك صافي 

أرباح قيمته مليار و275 مليون جنيه.

»خطة النواب« تناقش احلساب 
اخلتامي لهيئة االستثمار بعد 

حتقيق أرباح 1.275 مليار جنيه

رئيس هيئة االستثمار: 
اإلفراج عن بضائع شركة 

مكسب للتجارة اإللكترونية

إجراءات جديدة لصندوق حماية 
المستثمر من المخاطر غير 

التجارية في سوق األوراق المالية

أكد حسام هيبة، الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة 

لالستثمار واملناطق الحرة، 
إن الجهات املعنية حققت في 
ما تعرضت له شركة »مكسب 

للتجارة اإللكترونية« في 
اآلونة األخيرة من إجراءات 
التفتيش على أحد املخازن 

الخاصة بالشركة في محافظه 
القليوبية والتحفظ على ما به 

من منتجات، وانتهى األمر إلى 
حفظ املحضر بالنيابة العامة 

واإلفراج عن البضائع املتحفظ 
عليها.

وذكر هيبة، أن ذلك يؤكد سالمة 
موقف الشركة والتزامها 

بالضوابط واملوافقات الخاصة 
بممارسة نشاطها، مؤكًدا الدعم 

الكامل من الحكومة املصرية 
لشركة »مكسب«، وغيرها من 

الشركات واملستثمرين الجادين 
في جميع القطاعات؛ لدورهم 

الهام في دعم االقتصاد املصري، 
والعمل املستمر لتمكينهم 

من ممارسة أعمالهم بأقصى 
تيسييرات ممكنة.

وأكد استمرار الجهود املبذولة 
من الهيئة وكل مؤسسات 

الدولة لتحسني مناخ االستثمار 
وتذليل العقبات التي تواجه 

املستثمرين، موضحًا أن 
الهيئة العامة لالستثمار تكثف 

جهودها في الفترة الحالية 
لتحفيز عمل الشركات الناشئة 
العاملة في قطاع تجارة السلع 

واملواد الغذائية.

أصدر مجلس إدارة صندوق 
حماية املستثمر، برئاسة 

محمود منتصر، قراًرا بتقديم 
دعم للشركات أعضائه يتمثل 

في تحمل الصندوق نسبة 
95% من تكلفة البرامج وغيرها 

املتعلقة بالحماية من مخاطر 
تكنولوجيا املعلومات واختراق 

قواعد البيانات للشركات 
أعضاء الصندوق وبحد أقصى 

200 ألف جنيه لكل شركة من 
الشركات التي تمارس نشاط 
السمسرة في األوراق املالية، 
باإلضافة إلى تحمل جزء من 

تكلفة تدريب الكوادر البشرية 
لدي الشركات العاملة في مجال 

األوراق املالية.
و أوضح محمود منتصر، 

رئيس مجلس إدارة صندوق 
حماية املستثمر من املخاطر 

غير التجارية، حرص الصندوق 
على حماية املتعاملني في 

سوق األوراق املالية وذلك عن 
طريقة اتخاذ إجراءات وقائية 

تحقق الوقاية السابقة للحد من 
املخاطر التي يمكن أن تتعرض 
لها الشركات العاملة في مجال 

األوراق املالية بصفة خاصة، 
وسوق رأس املال بصفة عامة، 

وفًقا للقواعد الواردة بقرار 
الدكتور رئيس مجلس الوزراء 

رقم 2339 لسنة 2019 التي 
تسمح للصندوق باستثمار جزء 
من فائض أمواله بما ال يتعدى 

نسبة 1% من حجم األموال 
املتاحة به وفق أخر قوائم مالية 

معتمدة.

»الهيئة العامة للرقابة املالية«: تطوير ضوابط 
املحافظ االستثمارية لشركات التأمني

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية، برئاسة 
الدكتور محمد فريد، قرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن تطوير 
قواعد تعاقد ش���ركات التأمني مع شركات تكوين وإدارة 
محاف���ظ األوراق املالية أو إدارة صناديق االس���تثمار أو 

كالهما بغرض إدارة محافظها االستثمارية.
وأتاحت التعديالت الجديدة مرونة لش���ركات التأمني في 
التعاقد مع مديري االس���تثمار املرخ���ص لهم من الهيئة، 
وف���ق عدة ضواب���ط، أهمها أن تكون هذه الش���ركات قد 
مارس���ت النش���اط ملدة خمس أعوام على األقل وأال يقل 
متوسط قيمة املحافظ التي قامت بإدارتها عن اثنني مليار 
جنيه في العام الس���ابق على تعاقدها مع ش���ركة التأمني 
وذلك بعد اس���تبعاد قيمة املحفظة أو األموال املحالة إليها 
من ش���ركة التأم���ني، على أال تزيد قيمة املحفظة املس���ند 
إدارتها عن 50% من قيمة املحافظ لدى مدير االستثمار.

م���ن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة 
للرقابة املالية، إن القرار يساهم في إضفاء املرونة الالزمة 
لتمكني ش���ركات التأمني من زيادة معدالت االستثمار من 
خالل االس���تعانة بش���ركات إدارة محافظ، موضحًا أن 
الهيئ���ة العامة للرقابة املالي���ة، أن التعديالت الجديدة من 

ش���أنها أن تمكن ش���ركات التأمني من اختيار ش���ركات 
إدارة االستثمار التي تتمتع بخبرات ال تقل عن 5 سنوات 
وقيمة أصول مدارة ال تقل عن 2 مليار جنيه بعد استبعاد 
املحفظ���ة املحالة وذلك لتتمكن م���ن االعتماد على قدرات 
وإمكانات ش���ركات إدارة االستثمار في البحوث وتحليل 
البيانات لتحديد االستثمارات وفقا للعائد واملخاطرة التي 

تتقبلها شركات التأمني.

بحث إريك روندوال، الرئيس التنفيذي لش���ركة س���يجنيفاي 
املتخصص���ة في حلول اإلضاءة »فيلبس لإلضاءة س���ابًقا، 
عدد من الشراكات املحتملة لدعم رؤية الدولة في رفع كفاءة 

استهالك الطاقة باستخدام حلول سيجنيفاي لإلضاءة.
والتق���ى روندوال، خالل زيارة إلى مصر  اس���تمرت 4 أيام، 
مع مسؤولني حكوميني وقادة الصناعة في السوق املصري، 
التزام الشركة باالستدامة وتكنولوجيا إنارة الشوارع الذكية 
عن طريق الحلول املوفرة للطاقة لتوفير الكهرباء لدعم التنمية 

املستدامة في الدولة.
كما بحث مع ش���ركاء ومس���اهمني رئيس���يني ف���ي القطاع، 
استكشاف املزيد من فرص التعاون ومناقشة طموحاتهم في 
مجال االستدامة والتكنولوجيا، وذلك لتطوير عالقات طويلة 
األمد مع الشركاء ورواد األعمال في املنطقة لدعم املزيد من 

الشراكات املحتملة.
وش���هد رون���دوال، خالل زيارت���ه، توقيع عدد م���ن مذكرات 
التفاهم بني سيجنيفاي وش���ركاء االعمال، من بينها مذكرة 
تفاه���م مع ش���ركة اورنج مصر، ومذك���رة تفاهم أخرى مع 
شركة حس���ن عالم القابضة الستكشاف طرق جديدة لدفع 

االبتكار الرقمي وتقديم حلول اإلضاءة املتطورة ملصر

وقال إريك روندوال، الرئيس التنفيذي لس���يجنيفاي: »نحن 
ملتزم���ون بدع���م الطاق���ة والتنمية االقتصادي���ة في مصر، 
والش���راكة والعمل م���ع الحكومة والش���ركات املحلية لدعم 

انتقالها إلى مستقبل أكثر استدامة«.

أعلنت الجمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال تش���كيل لجنة 
التشييد والتنمية العمرانية برئاسة أحمد طيبه، والدكتور أحمد 
الش���ناوي، نائب الرئيس، حيث عقدت اللجنة أولي اجتماعاتها 

لتشكيل اللجنة وعرض خطة العمل خالل للمرحلة املقبلة.
وق���ال أحمد طيبة، رئي���س اللجنة، أنه تم االتف���اق على إقامة 
ملتقي س���نوي للمستثمرين العقاريني في مصر ولبنان علي ان 
يعقد مرتني في العام بالقاهرة وبيروت، كما أن اللجنة ستعمل 
على التعريف بالفرص االس���تثمارية في قطاع البناء في مصر 
وال���دول العربية واملدن الجديدة وما يعكس���ه من فرص متاحه 
للقطاع الخاص، بجانب عقد اجتماع شهري للجنة ملتابعة كافة 
التش���ريعات واإلجراءات املطلوبة وعرضها على املسئولني في 

الدولة واملجالس النيابية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس اللجنة، أنه 
تم بحث سبل التعاون املشترك مع ، املجلس العقاري املصري 
وكل من غرف���ة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وش���عبة 
االس���تثمار العقاري بجمعية رجال األعمال املصريني لإلعداد 
ملذكرة باملش���اكل واملعوقات التي تواجه القطاع لعرضها على 
املسؤولني.. كما تدرس اللجنة تنظيم لقاء موسع بحضور كبار 
املس���ئولني من وزارة اإلسكان وهيئة التنمية العمرانية ورؤساء 
الهيئ���ات املعنية، والقطاع املصرفي والبن���ك املركزي، واتحاد 
بن���وك مصر بش���أن بحث اهم املش���كالت الت���ي تواجه قطاع 
التمويل العقاري للش���ركات واملطورين تحت االنش���اء بجانب 
زي���ادة التعاون املش���ترك بني رجال االعم���ال العاملني بقطاع 

التشييد والتطوير العقاري ومواد البناء في مصر ولبنان.

ش���ارك وليد جمال الدين رئيس املنطق���ة االقتصادية لقناة 
السويس، ووفد مرافق له، في جلسات ولقاءات مشتركة مع 
ممثلي كبرى الشركات اليابانية العاملة في قطاعات صناعية 
مختلف���ة، ضمن الجوالت الترويجية للمنطقة والتي بدأت في 
بعض الدول األوروبية ثم اليابان بدعوة من السفير الياباني 
بالقاهرة؛ لعرض الفرص االس���تثمارية للمنطقة االقتصادية 

أمام مستثمري طوكيو.
وخ���الل أول أيام الجولة الترويجي���ة، عقد جمال الدين، لقاًء 
مشتركا مع شركة »AGC Group Inc« اليابانية التي 
تعمل في ع���دة قطاعات صناعية، أبرزه���ا صناعات زجاج 
الس���يارات، والتطبيقات اإللكترونية املتنوعة كالشاش���ات، 
والرقائق البصرية، والضوئية، ومنتجات الكوارتز، وأش���باه 
املوص���الت، وأعمال الزج���اج املعم���اري، وصناعات املواد 
الكيميائية، والس���يراميك، والخدمات اللوجس���تية، وغيرها، 
وهي م���ن الش���ركات الت���ي تص���در منتجاتها لألس���واق 

الخارجية.
وناق���ش الجانب���ان، إمكاني���ة تواج���د الش���ركة باملنطق���ة 
االقتصادية، وإقامة مش���روعات لها متمتعة بمزايا وحوافز 
املنطق���ة من تكام���ل املوانئ مع املناط���ق الصناعية التابعة، 
وس���هولة انتق���ال البضائ���ع من وإل���ى املنطقة واألس���واق 
الخارجية خاصة األوروبية التي يس���هل الوصول إليها من 
املوانئ املطلة على البحر املتوس���ط واألس���واق اآلسيوية من 

املوانئ املطلة على البحر األحمر مروًرا بقناة السويس.
وع���رض رئيس املنطق���ة االقتصادية، الفرص االس���تثمارية 
املتاح���ة في املجاالت الت���ي تختص بها الش���ركة، وأبرزها 
قطاع صناعة السيارات واإللكترونيات ومواد البناء الحديث 
والكيماويات الالزمة؛ لتصنيع املواد الفعالة لصناعة األدوية.

وم���ن جهته، عرض املدير العام للش���ركة هيرواكي س���انو، 
مواقع تواجدها حول العالم، واعتزامها العمل على دراس���ة 
الفرص االستثمارية في املنطقة؛ نظًرا لحاجة الشركة لتوفير 
بعض سالسل اإلمداد للصناعات املكونة ملنتجات الشركة، 
وإمكانية التصنيع في ظل توافر البنية الالزمة، واالحتياجات 

واملواد الخام التي تعتمد عليها تلك الصناعات.
والتقى رئيس املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، في أولى 
 Location Mind« أيام جولته اليابانية وممثلي شركتي
وArkEdge space« املتخصصت���ني ف���ي التعام���ل مع 
البيانات الضخمة لألش���خاص من خالل معالجات متعددة 
الطبق���ات والتنبؤ بتدفق األش���خاص املعتمد عل���ى الذكاء 
االصطناعي، وكذل���ك تحليل بيانات املركبات والس���يارات 
والس���فن وخالفه، والت���ي تعتم���د عليها منظوم���ة اإلدارة 
الضخمة للمصانع لتسهيل وتيسير األعمال، وتباحثا حول 
أوجه التعاون املش���ترك ومستقبل استخدام تلك النوعية من 
التطبيقات التي تعتمد عل���ى تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

باملنطقة.

»سيجنيفاي العاملية« تستكشف شراكات
 جديدة يف مصر مبجال الطاقة

خالل زيارته لليابان.. وليد جمال يروج لفرص االستثمار 
باملنطقة االقتصادية لقناة السويس 

املصرية اللبنانية تعتزم إقامة ملتقي سنوي
للمستثمرين العقاريني يف مصر ولبنان

داليا أحمد

صدي واسع بعد اإلعالن 
عن تحديث خريطة مصر 

االستثمارية للمرة الثالثة 

 

قال النائب الدكتور محمد 
عطية الفيومي، أمني 

صندوق االتحاد العام 
للغرف التجارية، رئيس 

غرفة القليوبية، إن تحديث 
خريطة مصر االستثمارية 

يسهم في فتح آفاق أكبر أمام 
القطاع الخاص للمساهمة 
في االقتصاد الوطني، كما 

يساعد املستثمرين على اقتناء 
الفرص االستثمارية املناسبة 

لنشاطاتهم.
وأضاف الفيومي، أن اختيار 

الفرصة االستثمارية، ال بد 
وأن يكون وفقا آللية إلكترونية 

يتعامل من خاللها املستثمر 
كما هو معمول به في جميع 

أنحاء العالم.
وكانت الهيئة العامة 

لالستثمار واملناطق الحرة، 
أعلنت تحديث خريطة مصر 

االستثمارية للمرة الثالثة، 
التي ستتضمن الفرص 

الحكومية املتاحة بهدف تمكني 
املستثمرين من انتقاء الفرص 

التي تناسبهم بالقطاعات 
املختلفة، وتعتزم الهيئة أيضا 

تفعيل تأسيس الشركات 
إلكترونًيا في الربع الثاني من 

العام الجاري.

»صندوق مصر السيادي« يستهدف حتويل وسط 
البلد إلى مركز تكنولوجيا

قال أيم���ن س���ليمان، الرئي���س التنفيذي لصن���دوق مصر 
السيادي، إن الصندوق يعتزم تحويل منطقة وسط البلد في 
القاهرة إلى مركز تكنولوجيا وحاضنة للش���ركات الناش���ئة 
للمساهمة برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 

إلى 10 مليارات دوالر.
وأضاف س���ليمان، ف���ي مقابلة مع اقتصاد الش���رق: »كل 
املبان���ي التي لدينا في وس���ط البلد س���نحولها لخدمة هذا 
الغرض، لدينا شركات كبرى مهتمة للمساهمة بهذا املشروع 
ووقعن���ا عق���ودًا«، موضًحا أنه من بني املقرات التي س���تتم 
مش���اركتها مع القطاع الخاص في وسط البلد أيًضا مبنى 
وزارتي الداخلية والش���باب، وقد تض���م القائمة مقر وزارة 
الس���ياحة في منطقة الزمالك، حيث سيتم إخالء هذه املباني 
وهناك ش���ركاء محددون قدموا دراس���ات ج���دوى لتطوير 

استخدامات هذه املباني.
وأش���ار س���ليمان، إل���ى أن الصندوق بدأ هذا الش���هر في 
استكش���اف بيع حصة تصل إلى 30% من الشركة القابضة 
التي تضم 7 فنادق، عبر زيادة رأس���مال الش���ركة بالتزامن 
مع منح حق التشغيل واإلدارة ملستثمرين من أجل رفع كفاءة 
تلك الفنادق، مضيفًا أنه كلما نجحت الش���ركة ترتفع قيمتها 

ويمكننا الحقًا طرحها في البورصة.
أض���اف س���ليمان، ال���ذي يتوق���ع مضاعفة حج���م أصول 

الصندوق م���ن 30 إلى 60 مليار جني���ه، أن محطات توليد 
الكهرباء والطاقة املتجددة س���تطرح ملس���تثمر استراتيجي، 
وكذلك الش���ركات بقطاع الزراعة والبنوك والتأمني، نتحدث 

عن قيمة مستهدفة ال تقل عن ملياري دوالر على األقل.
وس���اهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي 
االستثمار األجنبي املباشر بعدد 14 مشروعًا، وقيمة حوالي 
37 ملي���ار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة 
لالقتص���اد املصري، خاص���ًة الهيدروجني األخضر وتحلية 

املياه والتعليم.

كش���ف عمرو أبو الفتوح مدير عام االس���تثمار األجنبي 
بالهيئة العامة لالس���تثمار، أن هناك 9 ش���ركات حصلت 
رس���ميا على الرخصة الذهبية، بعد اإلعالن عنها من قبل 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أب���و الفت���وح، أن الرخصة الذهبي���ة عبارة عن 
موافق���ة واحدة تش���مل كافة املوافق���ات والتراخيص من 
منفذ واح���د، وتعتبر نافذة وس���ارية بذاتها، وتصدر من 
مجلس الوزراء مباش���رة، وهى تطور كبير للتسهيل على 

املستثمرين.
 وفيما يتعلق بأنواع الشركات التى حصلت على الرخصة 
الذهبية كما وجه الرئيس السيسى، كشف أبو الفتوح أنها 
ش���ركات عاملية وفى صناعات مختلفة، فمثال فى صناعة 
الكهربائيات حصلت ش���ركة هايير اليكتريك وشركة بيكو 
العاملية عل���ى الرخصة الذهبية، وفى مج���ال الصناعات 
الدوائية وكذلك شركة عاملية فى مجال الصناعات املغذية 
للسيارات، وشركة أخرى فى مجال الصناعات الغذائية، 
وش���ركتني باملنطق���ة االقتصادية لقناة الس���ويس إلنتاج 

الهيدروجني األخضر وإنتاج األمونيا الخضراء.
ج���اء ذلك خالل اجتم���اع عقدته  لجنة الخط���ة واملوازنة 
بمجلس النواب  ، ملناقش���ة حس���اب ختامى الهيئة العامة 

لالستثمار واملناطق الحرة للعام املالى 2022/2021.
وأكد   مدير عام إدارة االس���تثمار األجنبى بالهيئة العامة 
لالس���تثمار، أن إجمالى عدد الشركات الذى تأسست فى 
العام املالى 2022/2021، س���واء محليا أو أجنبيا بلغت 
30961 برؤوس أموال 117 مليار جنيه ، مضيفا  أنه فى 
العام املالى الس���ابق 2022/2021 تم تأس���يس 28500 

شركة بقيمة بلغت حوالى 86 مليار جنيه.
وتابع مدير عام إدارة االس���تثمار األجنبى بالهيئة العامة 
لالس���تثمار، أن عدد الش���ركات التى توسعت فى رؤوس 
أموالها بلغ 2100 مقارنة ب� 1700 ش���ركة بالعام السابق 
، موضح���ا أن قيم���ة رؤوس األموال التى توس���عت فيها 
الش���ركات بلغت 115 مليار جنيه مقارنة ب�97 مليار جنيه 

فى العام السابق.
 كم���ا أكد عم���رو أبو الفتوح مدير عام إدارة االس���تثمار 
األجنبى بالهيئة العامة لالس���تثمار، أن صافى االستثمار 
األجنبى املباش���ر فى عام 2022/2021 شهد نموا كبيرا، 
حي���ث قدر ب� 8.9 مليار دوالر مقارنة ب� 5.2 مليار دوالر 

خالل العام السابق 2021/2020.
 وتابع  أن صافى االس���تثمار األجنبى املباش���ر بهذا 

الرقم لم يحدث من���ذ 11 عاما، متابعا أن صافى 
االس���تثمار فى القطاعات غي���ر البترولية بلغ 

11.6 ملي���ار دوالر مقارنة ب� 6.4 مليار 
دوالر فى العام الس���ابق، وهذا الرقم 

ل���م يحدث من���ذ 12 عاما أيضا ، 
الفتا  إل���ى أن القطاع البترولى 
حقق س���الب 2.6 مليار دوالر 
تدفقات للخارج مم���ا أدى إلى 
أن صافى االس���تثمار بلغ 8.9 

مليار دوالر.
 وح���ول تفاصي���ل االس���تثمار ف���ى 

القطاعات غير البترولية، قال أبو الفتوح، 
إنها ش���ملت توس���عات فى رؤوس األموال ب� 

3.4 مليار دوالر ، كم���ا أن األرباح املرحلة التى 
يتم إعادة اس���تخدامها بلغت 4.9 مليار دوالر ، فيما 

بلغت  حصيلة بيع ش���ركات وأصول مقدارها 2.3 مليار 
دوالر ، إضاف���ة إلي تحويالت واردة من الخارج لش���راء 

عقارات داخل مصر بقيمة  970 مليون دوالر.
م���ن جانبه ، أكد الدكتور باس���م عبد العزي���ز، مدير عام 
املكتب الفن���ى لرئيس الهيئة العامة لالس���تثمار واملناطق 
الحرة، أن جملة اإليرادات في الحس���اب الختامى ملوازنة 
الهيئة العامة لالستثمار عام 2022/2021 بلغت 3 مليار 

و325 مليون جنيه.
 وأضاف مدي���ر عام املكتب الفنى لرئي���س الهيئة العامة 
لالستثمار واملناطق الحرة، أن جملة التكاليف واملصاريف 
بلغت 2 مليار و49 مليون جنيه ومن ثم نتج عن ذلك صافي 

أرباح قسمته مليار و275 مليون جنيه.
توجيهات رئاسية 

 كان الرئي���س  عبدالفتاح السيس���ي  أك���د خالل افتتاح 
املرحلة الثانية من مدينة س���ايلو ف���ود للمنتجات الغذائية 
بمدينة الس���ادات باملنوفية   أن الدول���ة طرحت الرخصة 
الذهبية م���ن أجل تش���جيع املس���تثمرين، وأن االتصال 

مباشر  برئيس الوزراء، و بي كرئيس.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيس���ي،خالل افتتاح املرحلة 

الثانية من مدينة س���ايلو فود للمنتج���ات الغذائية بمدينة 
الس���ادات باملنوفية أن الدولة تقوم بعمل ضغط شديد من 
أج���ل العمل، و توفير فرص عم���ل ، مضيفا  أنه ال مانع 
اطالقا في فكرة  إش���راك القطاع الخاص في مؤسسات 
وش���ركات القط���اع الع���ام،  وتابع أنه أكد ف���ي أكثر من 
مناسبة أكد  ان  مش���اركة القطاع الخاص واملستثمرين 

داخل مؤسسات وشركات القطاع العام أمر متاح.
زيادة الدخل القومي 

 الدكتور خالد الشافعي الخبير االقتصادي ورئيس مركز 
العاصمة للدراسات واإلستشارات اإلقتصادية، يؤكد  أن 
الرخصة الذهبية تعد ش���ريان جديد للقطاع اإلقتصادي 
املصري، فهي تس���اهم في تحقيق زي���ادة الدخل القومي 
والتنمي���ة املس���تدامة وتوفي���ر فرص عمل وزي���ادة حجم 

اإلنتاج.
وقال الشافعي في تصريحات  له  إن الرخصة 
الذهبي���ة تحقق إنطالقه قوية لعدد كبير من 
الشركات اإلستثمارية، مشيرا إلى أنها 
املش���روعات  علي  مقصورة  كانت 
مش���روعات  مث���ل  العمالق���ة 
ومش���روعات  التحتية  البنية 
الصحي ورصف  الص���رف 
أن  موضح���ا  الط���رق، 
تنهض  الذهبي���ة  الرخص���ة 
بالقط���اع الصناعي لألفضل، 
وذلك لساندة املشروعات الجديدة 
،مؤكدا أن الدول���ة املصري في الفترة 
املاضي���ة تدعم كل املش���روعات من خالل 

منح الرخصة الذهبية بشروط ميسرة.
شروط 

 تتضم���ن إجراءات الحصول علي الرخصة الذهبية عددا 
من الش���روط ، حيث  يستلزم من املش���اريع االستثمارية 
املؤهل���ة للحصول على الرخصة الذهبية أن تتخذ ش���كل 
ش���ركة مس���اهمة مصرية وفًقا ألحكام قانون االستثمار 
رقم 72 لعام 2017، أو قانون شركات املساهمة شركات 
التوصية وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 

159 لعام 1981.
كما تلت���زم الش���ركات املقدمة للحصول عل���ى الرخصة 
بتقدي���م برنامج زمن���ي لتنفيذ املش���روع واإللتزام بتوفير 
كافة املراف���ق الخاصة بالبنية التحتية طرق، مياه، صرف 
صح���ي، كهرباء، اتص���االت، معالجة املخالف���ات وتقديم 
إق���رار بااللت���زام بكافة االش���تراطات والضوابط املتعلقة 

بنشاط الشركة وفًقا للقوانني واللوائح املنظمة له.
قفزات إيجابية 

وكانت  الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادي���ة،  أك���دت أن���ه بفض���ل الرؤية السياس���ية 
واالقتصادية للدولة املصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي، حققت مصر قفزات إيجابي���ة كبيرة في تهيئة 
مناخ لجذب االس���تثمارات العربية واألجنبية، مشيرة إلى 

ق���درة البنية التحتية املصرية حاليا على اس���تيعاب كافة 
االستثمارات العربية لتغطية كافة االحتياجات العربية من 

مختلف السلع واملنتجات.
وقالت الدكتورة هالة الس���عيد، ف���ي تصريحات لها   إن  
الفترة القادمة ستش���هد العديد من االستثمارات العربية 
واألجنبية عل���ى األرض املصرية وف���ي مختلف املجاالت 
الصناعية والزراعية والس���ياحية والخدمية، مش���يرة إلى 
وجود إش���ادة عربية بمس���توى البني���ة التحتية املصرية 
ومستوى النمو االقتصادي املصري ودور صندوق مصر 
السيادي في الترويج لالستثمار، مؤكدة أننا قمنا بشرح 
الفرص االس���تثمارية الواعدة داخل مصر،  مش���يرة إلى 
إع���الن رئيس مجلس الوزراء الدكت���ور مصطفي مدبولي 

قبل أيام  بتخارج 32 شركة من الدولة.
وأضافت أن الصندوق الس���يادي املصري يدخل كشريك 
م���ع املس���تثمر األجن���ي أو العربي كش���ريك أقلية وليس 
كش���ريك أغلبية وذلك بهدف تس���هيل وتش���غيل وطمأنه 

القطاع الخاص.
وأش���ارت إل���ى أن الدول���ة املصري���ة تؤكد عل���ى الحياد 
التنافسي والجميع على قدم املساواة كمستثمرين ولدينا 
حزم���ة من الفرص االس���تثمارية الواع���دة طويلة األجل، 
مؤك���دة أن تلك الخط���وات لخلق قيمة مضافة، مش���يرة 
إلى أن جميع االقتصاديات الناش���ئة تتميز بتراجع سعر 
صرف العمالت وذلك ال يقلق املستثمر طويل األجل ونحن 
حررنا سعر الصرف، وأن تأرجح سعر العملة مؤقت وأن 
البنك املركزي املصري اتخذ العديد من الخطوات الالزمة 

وتم اإلفراج عن العديد من السلع من املوانئ.
ولفتت  الدكتورة هالة السعيد إلى أن الظروف التي مر بها 
العالم مؤخرا واملنطقة العربية بعد جائحة كورونا واألزمة 
الروس���ية األوكرانية يجعلنا نفكر في التكامل العربي في 
مجال التصنيع واإلنتاج لتغطية كافة االحتياجات العربية 
مس���تقبال، مش���يرة إلى أن الدولة املصري���ة بها مقومات 
تجعله���ا قادرة على تغطية ذل���ك باإلضافة إلى وجود بنية 
تحتية وش���بكة طرق وموانئ جدي���دة وطاقة وأيدي عاملة 
ماهرة لتلبية كافة مجاالت االستثمارات العربية واألجنبية.

وأضاف����ت وزيرة التخطيط أن س����وق العمل املصري مميز 
حي����ث أن 60% م����ن عدد الس����كان تحت س����ن 35 وهو ما 
يجعل وجود أيدي عامل����ة كبيرة قادرة علي اإلنتاج، مؤكدة 
أن الدولة ب����دأت في اإلهتمام بالتعليم الفني وتأهيل األيدي 
العاملة بما يتواكب مع إحتياجات سوق العمل كذلك إنشاء 
املدارسي الفنية والجامعات التكنولوجية وربطهما باملصانع 

لسد إحتياجات سوق العمل من األيدي العاملة املدربة.
وقال���ت إن  الدولة بدأت في تنفي���ذ منظومة متكاملة علي 
مراح���ل للقضاء علي البيروقراطية داخ���ل أجهزة الدولة 
والقض���اء عليها، مؤك���دة على وجود الرخص���ة الذهبية 
للمشروعات حيث أن املستثمر يقدم عليها وفي خالل 20 

يوما فقط يحصل علي رخصة املشروع.

التقى الدكت���ور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
وف���د ض���م ممثلي ش���ركات تركية تعمل ف���ي مصر، أو 
ترغب في بدء اس���تثمارات جديدة في الس���وق املصرية 
خالل الفترة املقبلة، بحضور املهندس أحمد سمير وزير 

التجارة والصناعة.
وتعم���ل الش���ركات التركية التي التقاه���ا رئيس مجلس 
الوزراء، ف���ي مجاالت تطوير املناط���ق الصناعية، الغزل 
والنس���يج، املالب���س الجاه���زة، املالب���س الرياضي���ة، 

املستحضرات الطبية، واألجهزة الكهربائية.
اللقاء األول منذ 10 سنوات

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه 
في ضحايا الزلزال املأساوي الذي وقع في تركيا، داعًيا 
اهلل أن يتغم���د برحمت���ه ضحايا الزل���زال، وأن يعجل 
بالش���فاء للمصابني، ومؤكًدا على مساندة مصر لتركيا 

وشعبها في هذه الظروف الصعبة.
ورحب رئي���س ال���وزراء، بالوفد الترك���ي بمقر املجلس 
في العاصم���ة اإلدارية الجديدة، مش���يًرا إلى أنها املرة 
األولى الت���ي يلتقي فيها رئي���س وزراء مصري منذ 10 
سنوات بممثلي شركات تركية، مضيًفا: »هذا من دواعي 
س���روري أن التقى بكم اليوم، ورس���الة االجتماع مهمة 
وواضح���ة ألنه���ا خطوة للتأكي���د على أهمي���ة العالقات 

التجارية واالقتصادية بني مصر وتركيا«.
عالقات تاريخية تجمع البلدين

وذك���ر مدبول���ي، أن مصر وتركي���ا يتمتع���ان بعالقات 
تاريخي���ة، وعلى الرغ���م من أية اختالفات سياس���ية قد 
حدث���ت خ���الل فترات س���ابقة، فقد حرصن���ا في مصر 
عل���ى أن تظل العالقة بني ش���عبينا، وأن يظل تعاوننا في 
املجاالت االقتصادية والتجارية وثيًقا، كما ش���كر جميع 
الش���ركات التركية التي اس���تثمرت في مصر على مدار 
السنوات املاضية، مرحًبا بالشركات الجديدة التي تنوي 
أو اتخ���ذت بالفعل خطواته���ا لبدء أعماله���ا في مصر، 
مؤك���ًدا إلى أن االس���تثمارات التركية س���وف تلقى على 

الدوام الرعاية والدعم الكاملني.
 االستثمارات التركية تزيد عن 2 مليار دوالر

من جهته، تط���رق وزير التجارة والصناعة، إلى اللقاءات 
الت���ي أجراها مع ممثلي الش���ركات التركي���ة على مدار 
الفت���رة املاضية، والت���ي تكللت بعقد اجتم���اع اليوم مع 
رئيس الوزراء مع 14 ش���ركة تركي���ة تعمل في قطاعات 
اس���تثمارية وتجارية مختلفة، منوًها إلى أن استثمارات 

الشركات التركية في مصر تزيد عن 2 مليار دوالر.
حضور 14 شركة تركية

من جهته���م، ش���كر ممثلو الش���ركات التركي���ة، الدعم 
املص���ري لضحايا الزل���زال التركي ال���ذي خّلف آالف 
الضحاي���ا واملصابني، كما أعربوا عن ش���كرهم لرئيس 
الوزراء لحسن استقبالهم، وعلى كامل الدعم الذي تلقته 

االس���تثمارات التركي���ة في مصر على مدار الس���نوات 
املاضي���ة، موضح���ني أن مجموعة الش���ركات املتواجدة 
تلعب دوًرا بارزا في السوق التركية، فهي نخبة من أبرز 

الشركات التركية.
وفي هذا الس���ياق، قال ممثل إحدى الشركات، إنه على 
مدار األعوام ال�15 املاضية لم نجد أي تمييز في املعاملة 
من قب���ل الحكومة املصري���ة ضد الش���ركات واألعمال 
التركية، مضيًفا: »بصريح القول، لم نَر ش���يئا يمكن أن 
نسميه سيئا خالل فترة تواجدنا في السوق املصرية«.

ضرورة االستفادة من موقع مصر
كما أك���د ممثلو الش���ركات التركية، خ���الل االجتماع، 
ضرورة االس���تفادة م���ن موقع مصر كمرك���ز للتجارة 
واالستثمار في القارة األفريقية من خالل االستفادة من 
اتفاقيات التجارة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول 
القارة، فضاًل عن إمكانية زيادة الصادرات من الس���وق 
املصرية إل���ى الدول العربية وبلدان الش���رق األوس���ط 

والكثير من دول العالم.
وذكر ممثل إحدى الش���ركات، إن العديد من الش���ركات 
التركي���ة ترغب في نقل أعمالها إل���ى مصر، وترغب في 
اس���تيضاح بعض األمور املتعلقة باالستثمار هنا، ومن 
بينها شركات تعمل كمطور صناعي تجري اآلن مفاضلة 
بني عدد من املواقع إلقامة أعمالها الجديدة عليها، وذلك 
في مدينة السادس من أكتوبر أو مدينة السادات، مؤكًدا 
أن هناك رغبة كبيرة من ش���ركات تركية تعمل في مصر 

في توسيع نطاق أعمالها القائمة بالفعل.
ترحيب حكومي

وأكد رئيس الوزراء، دعم أي جهود لتوس���يع الشركات 
التركية ألعمالها في مصر، مش���يًرا إل���ى تجربة مصر 
في تخصي���ص املجمعات الصناعي���ة لصناعات بعينها 
ف���ي املحافظات املصرية، مطالًبا بإرس���ال أية مقترحات 

للتوسع في االس���تثمارات إلى وزير التجارة والصناعة 
من أجل س���رعة بحث ومناقش���ة هذه املقترحات واتخاذ 

القرارات الالزمة بشأنها.
عرض لبعض استثمارات الشركات في مصر

واس���تمع رئيس الوزراء إلى ش���رح من مس���ئول شركة 
»بوالري���س ب���ارك«، املتخصص���ة في تطوي���ر املناطق 
الصناعي���ة، التي تأسس���ت في مصر من���ذ عام 2007، 
مش���يًرا إل���ى أنه���ا تمتلك محفظ���ة اس���تثمارية من 6 
مش���روعات عمالقة، حيث نجحت في جذب استثمارات 
بقيم���ة 20 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملني بها 100 ألف 
موظف، كما أنجزت مشروعني في املنطقة الصناعية في 

6 أكتوبر ومشروع آخر في مدينة السادات.
واستعرض ممثل ش���ركة »ديكتاش«، لصناعة الخيوط 
والغزول اس���تثمارات الش���ركة في مص���ر، حيث توجد 
ف���ي املنطقة الحرة الخاصة في مدينة الس���ادات، بحجم 
استثمارات 45 مليون دوالر، كما يعمل بها 1600 عامل.

كما تناول مس���ئول ش���ركة »ياشيم س���اتيش- تركيا«، 
املالكة لشركة »جايد مصر للمنسوجات«، التي يتواجد 
له���ا 4 مصانع ف���ي كل م���ن: اإلس���كندرية، والقاهرة، 
واإلسماعيلية، اس���تثمارات الش���ركة التي تبلغ قيمتها 
60 ملي���ون دوالر، وتوظف 6000 مصري، مش���يًرا إلى 
أن الش���ركة ستنش���أ مصنعيها الخامس والسادس في 

مصر، باستثمارات 100 مليون دوالر.
وتطرق مس���ئول ش���ركة »هيأت القابضة«، وهي املالكة 
لش���ركة »هيأت مصر« ملنتجات العناية الشخصية، إلى 
أن الش���ركة توجد في مصر من خالل 3 مصانع، بحجم 
اس���تثمارات 176 ملي���ون دوالر، كما توظ���ف أكثر من 

1200 مصري.

    مدير عام االستثمار األجنبي بالهيئة  :  تأسيس 31 ألف شركة 
جديدة برأس مال 117 مليار جنيه  .. وحققنا صافى استثمار أجنبى مباشر 

بقيمة 8.9 مليار دوالر ألول مرة منذ 11 عاما

 

 

 

أسامة املنياوى

اسامة السيد

 

»الرخصة الذهبية« فى حيز التنفيذ ..والبداية بـ 9 شركات 

للمرة األولى منذ 10 سنوات.. رئيس الوزراء يلتقي ممثلي 
14 شركة تركية لبحث استثماراتها فى مصر

رضوى عبداهلل

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  19  فبراير  2023  •  العدد  682

  تشمل شركات عالمية وفى صناعات مختلفة وبينها  هايير اليكتريك و بيكو العالمية

الرئيس
 السيسي : الدولة طرحت الرخصة

 الذهبية من أجل تشجيع المستثمرين .. 
ووزيرة التخطيط :  الرخصة الذهبية تأتي 

ضمن تنفيذ منظومة متكاملة علي مراحل 
للقضاء علي البيروقراطية داخل

 أجهزة الدولة  

500 مليون دوالر استثمارات تركية جديدة في مصر
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الضرائب لـ»املمولني«: عدم االلتزام 
باالنضمام لـ»اإليصال اإللكتروني« 

يضعك حتت طائلة العقوبات

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن املصلحة تقدم 
كام���ل الدعم للممول���ني امللزمني باالنضم���ام ملنظومة االيصال 
االلكتروني، حيث يت���م عقد العديد من ورش العمل عن منظومة 
االيص���ال اإللكتروني، للممول���ني امللزمني باملنظوم���ة للتعريف 
باملنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني الالزم.

وطالب توفيق، ممولي املرحلة الثالثة ملنظومة االيصال بضرورة 
اإللت���زام باالنضم���ام للمنظوم���ة، حت���ى ال يقعوا تح���ت طائلة 
العقوبات القانونية، مشيرا إلى بدء تطبيق املرحلة الثالثة ملنظومة 
اإليص���ال اإللكتروني على 2000 مم���ول / مكلف وذلك في 15 

ينايراملاضي.

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بروتوكول تعاون 
مرتقب مع وزارة التربية والتعليم،والتعليم الفني 
بشأن تطوير البنية األساسية من معامل وورش 
بامل���دارس الفنية الصناعية والبالغ عددها أكثر 
م���ن 700 مدرس���ة على مس���توى الجمهورية، 
تض���م أكثر م���ن 1.1 مليون طال���ب، وذلك من 
اجمال���ى مدارس فنية تبلغ 1300 مدرس���ة من 
جميع النوعيات ي���درس بها ما يقرب من 2.3 

مليون طالب.
وسيش���مل التع���اون ب���ني الوزارت���ني تطوير 
املناهج التعليمية به���ذه املدارس، وفًقا ملنهجية 
الج���دارات الت���ى تركز عل���ى اتق���ان طالبها 
للمعارف والس���لوكيات املس���تدامة، باإلضافة 
إلى االهتمام بتنمية قدرة طالبها على التواصل 

باللغة االنجليزية.
وس���تتعاون الوزارتان في العم���ل على تطوير 
املناه���ج بحي���ث ُتزي���د م���ن رب���ط مخرجات 
التعلي���م الفن���ي بإحتياجات س���وق العمل مع 
االس���تفادة م���ن التجارب الناجح���ة فى مجال 
مدارس التكنولوجي���ا التطبيقية ، ومن تجارب 
القط���اع الخ���اص ف���ي ه���ذا املجال،خاص���ة 
إتح���اد الصناع���ات املصرية برئاس���ة محمد 
زكي الس���ويدي رئيس اتح���اد الصناعات، ال 
س���يما تجربته الناجحة بمدرس���ة التكنولوجيا 

التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الش���رقية، التي 
ُتوف���ر تعليًما فنًيا ذو ج���ودة عالية، حيث تهتم 
بتمكني الطالب من اتقان مهارات سوق العمل، 
واملهارات الس���لوكية املس���تدامة، مما يجعلها 
مرغوبة من الطالب، حيث إنها توفر فرص عمل 
بعد الدراس���ة، وتؤهل الش���باب ملهن يحتاجها 

السوق املحلي واإلقليمي والدولي.
وأكد حس���ن شحاتة، وزير القوى العاملة، على 
أن دع���م وتطوير التعليم الفني وربطه بس���وق 
العمل يأت���ي طبًقا إلس���تراتيجية وزارة القوي 
العاملة في التعامل مع شركائها في هذا امللف؛ 
تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، موضًحا أن البروتوكول 
املزم���ع إطالقه خ���الل أيام تنس���يًقا مع وزارة 
التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف تستفيد 
منه الوزارة في العطلة الصيفية كمراكز تدريب 
ثابتة؛ لتدريب وتأهيل الش���باب أيًضا على مهن 

يحتاجها سوق العمل.
وأش���ار إلى التنس���يق والتواصل املستمر مع 
الدكتور رضا حج���ازي، وزير التربية والتعليم 
والتعليم الفني؛ إلنجاح هذه الش���راكة، وهناك 
اتف���اق وقناعة بال���دور الذي س���يلعبه القطاع 

الخاص في إنجاح هذا التعاون.

ُعقد االجتماع الثاني رفيع املستوى حول قضايا 
الطاق���ة بني منظم���ة أوب���ك واالتح���اد األفريقي 
وبمش���اركة ش���ركاء الطاقة البارزي���ن من جميع 
أنحاء الق���ارة األفريقي���ة منهم ومنظم���ة منتجي 
البترول األفريقي���ني )APPO( ورابطة املصافي 

واملوزعني األفارقة )ARDA(، في القاهرة.
وتميزت االجتماعات باملناقش���ات الش���فافة حول 
املوضوعات املتعلقة بالطاقة في أفريقيا وصناعات 
الطاق���ة بها، في متابعة لالجتم���اع االول الناجح 
والذي عق���د في 2 يونيو 2021، وش���مل الحوار 
موضوعات االس���تثمار في الطاق���ة والتمويل في 
أفريقي���ا، وتحول الطاق���ة، وفقر الطاق���ة، واوجه 

التعاون بني منظمة أوبك وأفريقيا .
وقال األمني العام ملنظمة أوبك هيثم الغيص إن 
الف���رص املتاحة للقارة االفريقي���ة في مجاالت 
الطاقة عظيم���ة وكبيرة في رغًما عن التحديات، 
حيث تس���تمر هذه الصناعة ف���ي التطور نحو 
مس���تقبل منخفض الكرب���ون، مضيًفا أن هذا 

الواقع املعقد وامل���زدوج الجوانب هو ما يجعل 
التع���اون العاملي في مجال الطاق���ة وعقد مثل 
هذه االجتماعات ذات أهمية قصوى. وس���لطت 
الدكتورة أمان���ي أبوزيد مفوضة البنية التحتية 
والطاقة والرقمنة باالتحاد االفريقي الضوء على 
أهمية حوار الطاق���ة بني أوبك وأفريقيا، مؤكدة 
أن الق���ارة تحتاج جميع مص���ادر الطاقة على 

املدى القصير واملتوسط والطويل.
وش���ددت مفوضة االتحاد االفريق���ي أيًضا على 
حاج���ة أفريقيا لبناء ق���درات مختلفة، والعمل من 
أجل توسيع السوق األفريقية املحلية للنفط والغاز 
والتي من شأنها تعزيز التحول املحلي للمنتجات 
من أجل إضافة القيمة مع ضمان التجارة الكافية 
ب���ني البل���دان األفريقية. ودعت جمي���ع األطراف، 
للمض���ي قدًما، من أجل تعاون ملموس في تطوير 
الس���وق املحلي للنفط والغاز في إفريقيا، وتعزيز 
البيان���ات املوثوقة ح���ول قطاع الطاقة كأس���اس 

لسياسيات سليمة.

 

 

دعم كبير للمهرجان املصري - اإلماراتي الثاني 
للهجن والتراث بشرم الشيخ

منع املمولني غير املتعاملني بالفاتورة اإللكترونية من 
التعامل مع »اجلمارك« أول أبريل املقبل

تعاون مرتقب بني »القوى العاملة« و»التعليم«
 لتطوير املدارس الصناعية

القاهرة تستضيف االجتماع الثاني رفيع املستوى بني 
»أوبك« واالحتاد اإلفريقي حول الطاقة

 

أكد الس���يد القصير، وزير الزراعة واستصالح األراضي، 
أن الوزارة تقدم كل الدعم للمهرجان املصري - اإلماراتي 
الثاني للهجن والتراث، مش���يًرا إلى جه���ود الهيئة العامة 
للخدمات البيطرية في هذا الش���أن وتقديم الرعاية البيطرية 
على الوجه األكمل لإلبل املش���اركة في املهرجان من لحظة 
وصولها شرم الشيخ حتى مغادرتها؛ لضمان عودتها وهي 

في كامل لياقتها بعد املشاركة في السباقات.
ج���اء ذلك خالل املؤتمر الصحفي ال���ذي عقد لإلعالن عن 
تفاصي���ل املهرجان املص���ري - اإلمارات���ي الثاني للهجن 
والتراث، بحضور وزير الزراعة، والدكتور أشرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفني الكيالني، وزيرة 
الثقافة، وخالد فودة، محافظ جنوب س���يناء، وعبدالصادق 
الش���وربجي، رئي���س الهيئة الوطني���ة للصحافة، حيث من 
املق���رر أن ينطلق املهرجان في م���ارس املقبل، تحت رعاية 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأش���ار القصي���ر، إلى توافر كاف���ة التجهي���زات الحديثة 
والك���وادر الفني���ة املتخصصة القادرة عل���ى إنجاز املهام 
املوكله لها بكفاءة وفق املعايير الدولية املتعارف عليها، الفًتا 

إلى املستش���فى البيطري الذي أنشأته وزارة الزراعة لهذا 
الشأن في مضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن.

وأعرب الوزير عن تفاؤله وثقته في نجاح املهرجان وخروجه 
بص���ورة تليق بتاريخ مص���ر وخبرات أبنائه���ا وجهودهم 
املخلصة، مشيًدا بالتعاون املثمر بني الوزارات واملؤسسات 
املش���تركة في تنظيم املهرجان، وثمن جهود محافظة جنوب 
سيناء وحرصها على استمرار تنظيم املهرجان في موعده، 

حيث أصبح حدثا رياضيا مهما.
وخ���الل املؤتم���ر الصحف���ي، تم ع���رض األش���واط التي 
للفائزي���ن،  املقدم���ة  املهرج���ان والجوائ���ز  س���يتضمنها 
والفعاليات املصاحبة له، وال���ذي من املقرر أن يتم تنظيمه 
م���ن خالل االتحاد املصري للهج���ن بالتعاون بني مجموعة 
من الوزارات املعنية منها »الش���باب والرياضة، والثقافة، 
والزراعة، والتضامن االجتماعي، والبيئة«، وبالشراكة مع 

مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

أعل���ن الدكتور محمد معيط، وزير املالية، أنه بدًءا من أول 
أبريل املقبل س���يتم منع املمول���ني غيراملنضمني للفاتورة 
اإللكتروني���ة من التعام���ل مع مصلحة الجمارك س���واء 
في االس���تيراد أو التصدير، والحص���ول على رقم القيد 
الجمركي املبدئي »ACID«، الذي يتم من خالله إتاحة 
بيانات الشحنة وال يمكن دخول البضائع إال بعد إصداره 
وإرس���اله عبر البري���د اإللكتروني لكٍل من املس���تورد أو 
صاحب البضاعة أو وكيله من املستخلصني الجمركيني، 

راألجنبي. واملصِدّ
وأكد معيط، املضى في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم 
جه���ود حوكمة املنظومة املالية للدولة؛ لرفع كفاءة اإلنفاق 
العام، وضمان االس���تغالل األمثل ملوارد الدولة على نحو 

ُيساعد في إرساء دعائم االنضباط املالي.
وأوضح أن تطبيق األنظمة الرقمية الضريبية والجمركية 
يمكننا م���ن تحقي���ق التكامل بني مصلحت���ي الضرائب 
والجمارك، ما ُيعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع 
حركة السلع بدًءا من وصولها للموانئ حتى بيع املنتجات 
للمستهلك النهائى في السوق املحلية أو التصدير خارج 
مصر، من أجل اإلسهام الفعَّال في حوكمة دائرة النشاط 

االقتص���ادي، وتخفيض االقتصاد غير الرس���مي وزيادة 
النات���ج املحلي، واس���تيداء مس���تحقات الخزانة العامة، 
إلتاحة مس���احات مالية كافية في املوازنة العامة، المتالك 
الق���درة بش���كل أكبر عل���ى التعامل اإليجاب���ي املرن مع 
تداعيات األزمات العاملية املتتالية واملتش���ابكة، وتوس���يع 
شبكة الحماية االجتماعية األكثر استهداًفا للفئات األولى 
بالرعاية؛ لتخفيف األعباء املترتبة على املوجة التضخمية 
العاملية عن كاهلهم، واس���تكمال جهود تحس���ني مستوى 

معيشة املواطنني، وتحقيق املستهدفات التنموية.
ق����ال الوزير، إنن����ا ماضون في توحي����د قواعد بيانات 
املمولني بالضرائ����ب والجمارك، والرب����ط بني منظومة 
)الفاتورة اإللكترونية( التي ترصد التعامالت التجارية 
للشركات لحظًيا، واملنصة اإللكترونية املوحدة للتجارة 
القومية )ناف����ذة( التي ترصد الص����ادرات والواردات 
لحظًيا أيًضا على نحٍو ُيساعد على مطابقة قيم الفواتير 
مع أكواد األصناف املس����توردة، بما ُيس����هم في الحد 
من معدالت التهرب الضريبي وتعظيم اإليرادات العامة 
للدولة على نحو يس����هم في زيادة أوج����ه اإلنفاق على 

الصحة والتعليم.

أكد محمود عصمت، وزير قطاع األعمال العام، أن 
الدولة جادة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 
وتمكين���ه إيماًنا بأهميته ودوره في قيادة االقتصاد 
الوطن���ي، وهو ما عبرت عنه وثيقة سياس���ة ملكية 
الدولة، فضاًل عن اإلج���راءات والجهود التي تقوم 
بها الحكومة واملجموعة االقتصادية بصفة خاصة 
إلزال���ة أي معوقات أمام جذب االس���تثمار بما في 

ذلك االستثمار في املجال الصناعي.
أوضح الوزير، أن الوثيقة تؤكد الرغبة القوية للدولة 
ومؤسس���اتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، 
واس���تهداف زيادة اس���تثماراته وتواج���ده القوى 
بالس���وق املصرية، وزيادة مساهمته في االقتصاد 
وتحقيق التنمية، كما تس���هم ف���ي جذب املزيد من 
االس���تثمارات األجنبية، وتعطي ص���ورة متكاملة 
للخريطة االس���تثمارية للقطاعات والصناعات التي 
س���تتخارج منها الدولة والقطاع���ات األخرى التي 
س���يتم التوس���ع وض���خ اس���تثمارات فيها خالل 

السنوات املقبلة.
وجدد عصمت، خالل كلمته في الندوة التي نظمها 
مجلسي األعمال املصري للتعاون الدولي والكندي، 
بعنوان »تأهي���ل وتطوير القط���اع العام.. الفرص 
والتحديات«، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، 
وزير الطيران املدني، وعدد من الس���فراء والوزراء 
السابقني ورجال األعمال، أن وزارة قطاع األعمال 

العام منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص في 
مختلف األنشطة والقطاعات االقتصادية، وبأشكال 

وأساليب عديدة من الشراكة.
أش���ار إلى أنه في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية 
الدولة س���يتم التخارج من بعض القطاعات لصالح 
القطاع الخاص، مع استمرار البقاء في صناعات 
اس���تراتيجية وض���خ مزيد من االس���تثمارات بها 
مثل األس���مدة واألدوية واأللومني���وم، موضًحا أنه 
في ش���ركات األدوية التابعة يجري تنفيذ عدد من 
املشروعات يأتي في مقدمتها مشروع التوافق مع 
متطلب���ات التصنيع الجيد بهدف زي���ادة اإلنتاجية 
والص���ادرات وفتح أس���واق جدي���دة، إلى جانب 
مش���روع تصنيع الخامات الدوائي���ة بالتعاون مع 
إحدى الش���ركات الهندية وشركة »ابدأ«، مشيًرا 
إلى املس���اهمة من خ���الل الش���ركات التابعة في 
صناع���ات جديدة هامة لتوط���ني الصناعة وإحالل 

الواردات مثل »الصودا آش«، والسيليكون.
وتطرق أيًضا إلى حجم أصول الش���ركات التابعة 
لل���وزارة موضًح���ا أنه يبلغ حوال���ي 1.5 تريليون 
جنيه، مش���يًرا إلى العنصر البش���ري الذي يمثل 
أحد أه���م األصول والجهود املبذولة لالرتقاء بأداء 
العامل���ني وتنمية مهاراتهم من خ���الل تنظيم عدد 
م���ن البرامج التدريبية بالتعاون الجامعتني األملانية 

واألمريكية بالقاهرة.

اس���تعرض الل���واء هش���ام آمن���ة، وزي���ر التنمية 
املحلية، خطة تطوير هيئت���ي النقل العام بالقاهرة 
واإلس���كندرية، بحضور اللواء خال���د عبد العال، 
محاف���ظ القاه���رة، ومحم���د الش���ريف، محافظ 
اإلس���كندرية، ورزق مصطفى، رئي���س هيئة النقل 
الع���ام بالقاهرة، وحمد زكري���ا، رئيس هيئة النقل 
العام باإلسكندرية، وقيادات وزارة التنمية املحلية.

 وتناول���ت خط���ة تطوي���ر الهيئتني ع���دة محاور، 
أهمها تحويل األتوبيس���ات للعمل بالغاز الطبيعي، 
وشراء أتوبيس���ات جديدة وإنشاء محطات تموين 
بالغ���از الطبيعي تابعة للهيئت���ني، وتحصيل تذاكر 
الرك���وب إلكترونًيا، وزيادة موارد الهيئة من خالل 
منظومة إعالنية على األماك���ن التابعة لهما وعلى 
أتوبيس���اتهما، والتص���رف في املخ���زون الراكد 
والخردة، ورفع الكف���اءة الفنية للورش، والعاملني 

بالتدريب بصفة مستمرة.
كما ش���ملت الخطة، اس���تحداث خط���وط جديدة، 
وتحسني مس���توى الخدمة، باس���تخدام خاصية 

التتبع، والواى فاى، وأن تكون الهيئتني صديقتان 
للبيئة، خاصة مع توجيه القيادة السياسية بتنفيذ 
البرنامج القومي لتعديل وإحالل السيارات للعمل 
بالغ���از الطبيعي والكهرب���اء، وذلك بغرض تحقيق 
االس���تفادة املثل���ى اقتصاديًا فضاًل عن ترش���يد 

استهالك السوالر .
وأك���د آمن���ة، أن ال���وزارة تعمل منذ فت���رة على 
تحديث أس���طول النقل الع���ام بمحافظتي القاهرة 
واإلس���كندرية للعم���ل بالغ���از الطبيع���ي بداًل من 
الس���والر، موضًحا انه يتم تعديل 2262 أتوبيًسا 
تابًع���ا للهيئتني، منها 1962 أتوبيًس���ا يتبع الهيئة 
العامة لنق���ل الركاب بالقاه���رة، و300 لهيئة نقل 
الركاب باإلسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو2 
مليار جنيه، بما يحقق االستفادة املثلى اقتصاديًا 
من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة 

املضافة منها، وترشيد استهالك السوالر.

وزير قطاع األعمال: الفنادق األثرية ليست مطروحة 
للبيع.. والدولة جادة يف متكني القطاع اخلاص

 »التنمية املحلية« تعلن خطة تطوير هيئتي 
النقل العام بالقاهرة واإلسكندرية

صناعة السيارات يف مصر ..
خطوات علي طريق حتويل احللم إلي حقيقة  يف اجلمهورية اجلديدة 

في خطوة مهمة علي طريق دعم صناعة الس���يارات 
، انعق���د االجتم���اع األول للمجلس األعلى لصناعة 
الس���يارات ، برئاس���ة  الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء،  ،  وبحضور كل من الدكتور 
محم���د معيط، وزير املالي���ة، والفريق مهندس كامل 
الوزير، وزير النقل، واملهندس  محمد صالح الدين، 
وزي���ر الدولة لإلنتاج الحرب���ي، واملهندس  محمود 
عصم���ت، وزير قط���اع األعمال الع���ام، واملهندس  
أحمد س���مير، وزير التج���ارة والصناعة،  و مايك 
ويتفيلد، رئيس شركة “نيسان مصر وأفريقيا” )من 
ذوي الخبرة(، واملهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس 
التنفيذي لش���ركة تنمية املشروعات الصناعية ) من 
ذوي الخبرة(،  و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة 
الجم���ارك، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب 
رئيس الرابطة األفريقية ملصنعي الس���يارات ) من 
ذوي الخب���رة(، واملهن���دس  إيهاب عوض، ش���ركة 
“بوي���زن” األملانية لتصنيع الش���كمانات ) من ذوي 
الخبرة(،  و هدي امليرغني، مستشار رئيس اتحاد 
الصناعات املصرية، ومس���ئولي عدد من الوزارات 

والجهات املعنية.
وفي مستهل االجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء 
بالحضور في أول اجتماع للمجلس األعلى لصناعة 
الس���يارات، الذي يأتي نتاجا للجهود الكبيرة التي 
بذلتها الدولة املصرية خالل الفترة املاضية، والتي 
تنبع م���ن إيمانها الكبير بأن ه���ذه الصناعة املهمة 
س���تدعم االقتصاد املص���ري بقوة خ���الل املرحلة 

املقبلة.
وق���ال الدكتور مصطفى مدبولي: تتمتع مصر بعدة 
مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة 
أساس���ية لها، من أهمها الس���وق املحلية الكبيرة، 
وك���ذا االتفاقيات العديدة املبرمة ف���ي هذا املجال، 
والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى 
األسواق العاملية واإلقليمية، وعلى رأسها األسواق 

األفريقية.
وفي الس���ياق نفس���ه، أوض���ح رئيس ال���وزراء أن 
كل  اله���دف م���ن هذه الجهود الكبي���رة هو تحقيق 
مس���تهدفات الدول���ة ف���ي توطني وتعمي���ق صناعة 
الس���يارات، وخاصة توطني صناعة املركبات التي 
تعمل بالكهرباء، في ظل االهتمام املتنامي بمواجهة 
ظاهرة التغيرات املناخية التي يشهدها العالم حاليا.
وخ���الل االجتماع، تم تس���ليط الض���وء على قوام 
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية 
إع���داده، وفي ضوء ذلك أش���ار املهندس  حس���ام 
عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد 
الجمركي للسيارات املستوردة ومكونات السيارات 
املنتجة محليًا مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما 
يتواف���ق البرنام���ج كليًا مع قواع���د منظمة التجارة 
العاملي���ة، ويضمن هذا النظ���ام توافر )اقتصاديات 
الك���م ( في اإلنتاج املحلي، م���ع مراعاة تنوع رغبة 

العمالء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.
كما تطرق املهندس  حسام عبد العزيز إلى الحوافز 
الرئيس���ية لإلنتاج، والتي ترتبط بش���كل أساس���ي 
بالقيم���ة املضاف���ة املحلية وهي نقط���ة ارتكاز عمل 
البرنام���ج، كما ترتب���ط هذه القيمة م���ن جهة ثانية 
بتوط���ني تكنولوجيا صناع���ة املكون���ات، وقال في 
هذا الش���أن: لكي يحقق مصن���ع املركبة أكبر قدر 
م���ن الحافز ال بد من العمل عل���ى تعميق التصنيع 
في االتجاهني األفقي والرأس���ي معًا؛ موضحا أن 

مفهوم )توطني الصناعة في اتجاه رأس���ي( يشير 
إل���ى تعمي���ق التصنيع داخ���ل األج���زاء التي يتم 
تصنيعها حاليًا، بينم���ا ُيقصد ب� )توطني الصناعة 
في اتجاه أفقي( استقطاب استثمارات في تصنيع 

مكونات جديدة.
كما تحدث عن نقطة أخرى تتعلق بفرص االستثمار 
في الخدمات الهندس���ية، والتي تعتمد على كل من 
مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات 
الصناعية، وكذا ُمعام���ل االختبار واالعتماد، الذي 
يش���ير إل���ى تغطية طلب���ات الصناعات الهندس���ية 
ومنها صناعة املركبات ومكوناتها، كما ش���رح في 
الوقت نفس���ه عملية التنفيذ والتنسيق، والتي ستتم 
من خالل التعاون والتنس���يق بني مختلف الجهات 

املعنية.
وش���هد االجتماع اس���تعراض مس���ئولي شركة “ 
إي فاينان���س e-finance  » مقترح���ا بمكونات 
منظومة تطوير تنمية صناعة الس���يارات، من خالل 
عدة عناصر تش���مل: قن���وات التعامل مع املنظومة، 
واملس���تخدمني، واملنص���ة اإللكتروني���ة للبرنام���ج، 
وأنظم���ة املنصة، وكذا التكامل مع األنظمة الداخلية 
والخارجية مثل األنظمة الجمركية وأنظمة الضرائب 

واملرور، ومختلف األنظمة األخرى بالدولة.
كما تط���رق املس���ئولون للجان���ب املتعل���ق بميكنة 
إج���راءات العم���ل ضم���ن منظومة تنمي���ة صناعة 
السيارات، وكذلك حوكمة إجراءات العمل من خالل 
التكامل مع الجهات املعنية، باإلضافة إلى الخدمات 
املتكامل���ة املطلوبة لتنفيذ وتش���غيل ودعم املنظومة، 

ومن بينها خدمات الدعم الفني.
وخالل االجتم���اع أيًضا، تم اإلعالن عن تش���كيل 
مجل���س إدارة صندوق تمويل صناعة الس���يارات 
صديقة البيئ���ة، كما تم اإلعالن ع���ن إطالق وحدة 
التج���ارة  ل���وزارة  التابع���ة  الس���يارات  صناع���ة 

والصناعة.
وتناول وزير النقل الجه���ود التي تقوم بها الوزارة 
بالتعاون مع الش���ركات الوطني���ة لصناعة املركبات 
صديقة البيئة، الفتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم 

في توطني وتعميق هذه الصناعة املهمة، ومؤكدًا في 
الوقت نفسه أنه تم بالفعل التعاقد على تصنيع عدد 
كبير من األتوبيسات الترددية التي سيتم تسييرها 

على الطريق الدائري خالل الفترة القليلة املقبلة.
كما ش���هد االجتماع عرضا من شركة “ شيفت إي 
في”، أشار خالله مسئولو الشركة إلى أن الشركة 
تمكن���ت بدعم من رئيس مجلس ال���وزراء واملجلس 
األعلى للس���يارات من إط���الق املركبات املحولة في 
السوق املصرية، من خالل خلق املنظومة اإلجرائية 
لتحوي���ل املركب���ات للعم���ل بالكهرب���اء، وانط���الق 
التصني���ع املس���تمر، من خ���الل انط���الق االنتاج 
الكمي للبطاری���ات وتحویل 100 مركب���ة بالتعاون 
مع عدة شركات لوجس���تیة، مقترحني تفعیل حافز 
أخضر مؤقت ألول 10 آالف مركبة محولة للتعجیل 
بالوصول إلى االنتش���ار الواس���ع، كما قدموا عدة 
توصي���ات تتعلق ب���إدراج املركب���ات املحولة للعمل 
بالكھرب���اء داخل برامج الدعم الحكومي إلس���راع 

وتیرة العمل في هذا الشأن.
وفي ه���ذا الصدد، وج���ه رئيس مجل���س الوزراء، 
بتش���كيل مجموعة عمل تض���م ممثلني من وزارات: 
املالية، والنقل، والدول���ة لإلنتاج الحربي، والتجارة 
والصناع���ة، وقط���اع األعم���ال الع���ام؛ لبحث دعم 
آليات تحويل السيارات النقل، وامليكروباص للعمل 
بالكهرب���اء، وذل���ك وفق���ًا ملا تم عرض���ه من خالل 
الشركة، مع دراس���ة املحفزات التي يمكن إقرارها 
في هذا الصدد، سعيا لتش���جيع تحويل املزيد من 

السيارات للعمل بالكهرباء.
يذك���ر  أن قرار تش���كيل املجل���س األعلى لصناعة 
الس���يارات ينص عل���ى أن يكون املجلس برئاس���ة 
رئي���س مجلس ال���وزراء وعضوية كل م���ن الوزير 
املعني بش���ئون الصناع���ة، نائبا لرئي���س املجلس 
“وين���وب عن الرئيس حال غياب���ه”، والوزير املعني 
بشئون قطاع األعمال العام، والوزير املعني بشئون 
التخطي���ط، والوزير املعني بش���ئون النقل، والوزير 
املعن���ي بالش���ئون املالي���ة، ووزير الدول���ة لإلنتاج 
الحرب���ي، باإلضافة إل���ى أربعة م���ن ذوي الخبرة 

يرشحهم الوزير املعني بشئون الصناعة.
وتناول القرار عددا من اختصاصات عمل املجلس 
األعلى لصناعة السيارات، في  إطار تطوير وتنمية 
قطاع صناعة الس���يارات في مص���ر، ومنها وضع 
وإقرار السياسات العامة والخطط واالستراتيجيات 
الالزمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق 
مع السياس���ة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، هذا 
إلى جانب وضع اإلطار العام لإلصالح التشريعي 
واإلداري له���ذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه الزما 
لتهيئ���ة مناخ أفض���ل لها، هذا فضاًل عن دراس���ة 
ووضع الحلول املناس���بة للمعوقات التي تواجه تلك 
الصناعة املهمة، والتنسيق مع الجهات املعنية بشأن 
عق���د االتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة 
السيارات مع الدول الرائدة والكيانات املتخصصة 

في هذا املجال.
اتفاقيات 

من ناحية أخري ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء،   التوقيع على ثالث اتفاقيات 
إطارية لتصنيع الس���يارات بني الحكومة املصرية، 

وعدد من شركات السيارات املحلية والعاملية.
وحض���ر التوقي���ع كل م���ن الدكتور محم���د معيط، 
وزير املالية، والفري���ق مهندس  كامل الوزير، وزير 
النقل، واملهن���دس محمد صالح الدين، وزير الدولة 
لإلنتاج الحربي، واملهندس  محمود عصمت، وزير 
قطاع األعمال العام، واملهندس أحمد س���مير، وزير 

التجارة والصناعة.
ووق���ع االتفاقي���ات كممثلني ع���ن الحكومة كل من:   
عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة 
العام���ة لالس���تثمار واملناطق الحرة،  و الش���حات 
الغت���وري، ممث���ال ع���ن صن���دوق تموي���ل صناعة 
الس���يارات صديقة البيئ���ة،  و جمعة مدني، رئيس 
وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة. 
فيما وقع عن شركات السيارات كل من:    “مايكل 
ويتفيلد”، الرئيس التنفيذي لش���ركة نيس���ان مصر 
وأفريقيا، و  هشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذي 
ل� “س���تيالنتس ايجيب���ت”، و “أنك���وش أرورا”، 

الرئيس التنفيذي ملجموعة املنصور للسيارات.
وته���دف هذه االتفاقيات اإلطارية إلى تحقيق تعاون 
ُملزم بني ممثلي الحكومة املصرية والش���ركات، بما 
يعمل على تحقيق أه���داف البرنامج الوطني لتنمية 

 . AIDP صناعة السيارات
وعل���ى هامش التوقيع، أكد رئي���س مجلس الوزراء 
أن االتفاقي���ات املوقع���ة   تأت���ي في ض���وء اهتمام 
الحكوم���ة بتطوي���ر وتنمية صناعة الس���يارات في 
مصر، وخاصة الس���يارات صديقة البيئة، الفتا في 
هذا الص���دد إلى صدور القانون رقم 16۲ لس���نة 
۲۰۲۲ الخاص بإنش���اء "املجل���س األعلى لصناعة 

السيارات«.
كما أشار إلى أن إنش���اء “صندوق تمويل صناعة 
الس���يارات صديق���ة البيئة” بهدف تطوي���ر وتنمية 
قطاع صناعة الس���يارات في مصر، وتنمية املوارد 
الالزم���ة لتمويل صناعة الس���يارات صديقة البيئة، 
وه���ي املركبات اآللية التي ال ينتج عنها انبعاثات أو 
آثار س���لبية على البيئة، أو تل���ك التي تنتج آثارًا أو 
انبعاثات أقل ضررًا عل���ى البيئة من املركبات التي 
تس���تخدم وقودًا أحفوريًا وفق���ًا ملعايير االنبعاثات 

املنظمة.

    مركز معلومات الوزراء يواصل   ورش العمل حول   صياغة السيناريوهات الالزمة للتعامل مع الوضع 
االقتصادي العالمي خالل عامي 2023 و2024  .. ويناقش مستقبل سالسل اإلمداد وتأثيراتها على مصر

شيماء مرسي

سلوي إبراهيم

اقتصاديون يضعون استراتيجية جديدة لتحويل 
مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت

تنفيذًا لتوجيهات الدكت���ور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
ال���وزراء، نظم مركز املعلومات ودع���م اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء، خالل األس���بوع املاضي ، ورشة العمل الرابعة، في 
إطار اإلعداد ملشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات 
الالزمة للتعامل مع الوضع االقتصادي العاملي خالل عامي 
2023 و2024، وذلك بعقد جلس���ة نقاش���ية موس���عة حول 
األزمات املتعلقة بسالس���ل اإلمداد العاملية وتأثيرها محلًيا، 
وذلك بمش���اركة 24 خبي���رًا ومتخصصًا في ش���ؤون النقل 
واللوجس���تيات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

واألحزاب السياسية.
  وفي مس���تهل الجلس���ة، قامت الدكتورة هب���ة عبد املنعم، 
رئيس محور ش���ؤون املكت���ب الفني لرئيس املرك���ز، بتقديم 
ع���رض متكام���ل حول اتجاه���ات النمو االقتص���ادي خالل 
العام الجاري، وتوقع���ات األداء االقتصادي بالدول الكبرى 
والناش���ئة، ف���ي ظل تصاعد مخ���اوف الرك���ود العاملي، مع 
اس���تمرار وتيرة التش���ديد النقدي، بجانب استعراض آثار 
أزمة غالء املعيش���ة عاملًيا نتيج���ة الرتفاع معدالت التضخم، 
واملشكالت املتعلقة بانكماش حركة التجارة الدولية وضعف 
مع���دالت تعافي الحركة من أزم���ة كوفيد -19 وما تالها من 
أزمات حتى اآلن، مع اإلش���ارة إلى املخاطر التي تواجه عدد 
من الدول بس���بب ارتفاع معدالت املديونية العاملية إلى أعلى 
مس���توياتها من���ذ 50 عاًما، حيث ُتزيد كافة تلك املش���كالت 
من أعباء تفاقم أزمة سالس���ل التوري���د العاملية ومخاطرها 

املستقبلية.
 م���ن جانب���ه، أك���د النائب وحيد قرق���ر، وكيل لجن���ة النقل 
واملواصالت بمجلس الن���واب، أن النمو االقتصادي وجذب 
االس���تثمارات وتوفير فرص العمل في ظل األزمات العاملية، 
يتطل���ب مواصل���ة العمل عل���ى زيادة حجم اإلنف���اق لتطوير 
وتحدي���ث البنية التحتية، كخطوة حتمي���ة لتحويل مصر إلى 
مركز إقليمي محوري لالس���تثمارات في املنطقة، مشيًرا إلى 
أن ذلك األمر دفع الدولة إلى زيادة االس���تثمارات في مجال 
النقل بمصر خالل الس���نوات املاضية، مؤكًدا أن مشروعات 
الط���رق وتحديث املوانئ وتطوير وس���ائل النق���ل تعد بمثابة 

البنية األساسية الالزمة لجذب االستثمارات املطلوبة.
 و اقت���رح النائب عادل ملعي، رئي���س الهيئة البرملانية لحزب 
مس���تقبل وطن، عضو مجلس الش���يوخ، عدًدا من الخطوات 
لزيادة ج���ذب االس���تثمارات اعتماًدا على تنافس���ية محور 
قناة الس���ويس، بجان���ب تمكني القطاع الخ���اص في مجال 
اللوجس���تيات، مشيًرا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي 
تم تنفيذها خالل الفترة املاضية تؤهل البالد ألن تكون مركًزا 
محورًيا لتبادل مختلف الس���لع والخدمات، بما يس���اعد في 

تجاوز األزمة االقتصادية العاملية.
  من جانبه  طالب النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة اإلس���كان 
بمجل���س الش���يوخ، بع���دد من الخط���وات لتمك���ني القطاع 
الخاص من مواجهة أزمة سالس���ل اإلمداد، مع وضع حلول 
جذري���ة لتذليل املعوقات البيروقراطي���ة، باإلضافة إلى زيادة 
منح حوافز االس���تثمار في مختلف القطاعات، بما يس���اعد 
ف���ي تجاوز أي أزمات مس���تقبلية ، فيما طال���ب اللواء نادر 
متول���ي، رئيس مجل���س إدارة ش���ركة “ناترانس – مصر” 
للنقل واللوجس���تيات، بوضع قواعد جديدة لتسجيل السفن 
لتفادي اإلجراءات البيروقراطية، بما يساعد في زيادة حجم 
األس���طول التجاري املصري، مضيًف���ا أن هناك العديد من 
املقترحات التي تساعد على دعم عمل املناطق اللوجستية بما 

ينعكس على تخفيض آثار أزمة سالسل اإلمداد.
كما طالب عبد القادر جاب اهلل، رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
بورس���عيد لت���داول الحاوي���ات والبضائع، بمن���ح املزيد من 
التسهيالت الجمركية لتجارة الترانزيت، ومراجعة أوضاعها 
التش���ريعية، مش���دًدا على أهمية ذلك األمر بالنسبة ملواجهة 

مختلف األزمات في توريد السلع داخلًيا وخارجًيا.
تحديات ومقترحات 

 وفي الس���ياق نفس���ه، أكد الدكتور محمد يوس���ف، املدير 
التنفيذي لجمعية رجال األعمال، أن األزمات املتعلقة بانتشار 
الجائحة واألزمة األوكرانية، تركت آثاًرا س���لبية على دوران 
عجل���ة اإلنتاج، بما أدى إلى تعثر حلقات تداول الس���لع من 
مناطق اإلنتاج، مروًرا بأس���واق التخزين والتوزيع، ووصواًل 
إلى املس���تهلك النهائي، مشيًرا إلى أن تلك التحديات تتطلب 
دعم اإلنتاج املحلي وتقليل االعتماد على االس���تيراد، في ظل 
تعثر سالس���ل اإلمداد العاملية، مقترًحا في الوقت ذاته عددًا 

من الوسائل لتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.
 وطالب  إبراهيم الدس���وقي، رئيس ش���عبة صناعة الس���فن 
باتحاد الصناعات، بتسهيل التمويالت البنكية إلنشاء وشراء 
سفن الشحن، مضيًفا أن مصر بحاجة لالستفادة من البنية 
التحتية في املوانئ، لتقديم خدمات إصالح وصيانة السفن، 
وتس���هيل إجراءات تراخيص الشركات التي تعمل في مجال 

توفير قطع غيار السفن وخدماتها. 
 واقترح  أيمن الش���يخ، رئيس ش���عبة النقل واللوجس���تيات 
بالغرف���ة التجارية بالقاهرة، عدًدا من اإلجراءات لتقليل زمن 
اإلفراج الجمركي، بما ينعكس على تسهيل عمل املستثمرين 
وخفض تكاليف املنتجات وتس���ريع وصولها إلى األس���واق 
وتقليل آثار أزمة سالس���ل اإلمداد، مشيًرا إلى أن املطارات 
واملوانئ املصرية تمتلك العدي���د من املقومات لتحويل مصر 
إلى مركز ضخم لتجارة الترانزيت واللوجس���تيات باملنطقة، 
بم���ا يفرض توحيد جهات االختص���اص في ذلك املجال، مع 
تس���هيل اإلجراءات الجمركية ودعم إنشاء املزيد من املخازن 

واملستودعات الجمركية.
 وفي املقابل، قال  أحمد أبو الحسن، رئيس اإلدارة املركزية 
لش���ؤون مصلح���ة الجم���ارك، إن هناك منظوم���ة رقمية يتم 
تنفيذه���ا حالًيا تضم قواع���د بيانات لكاف���ة الجهات املعنية 
بعمليات التصدير واالس���تيراد، بما يس���اعد املستورد على 
تف���ادي أية غرامات تأخير أو تكلفة إضافية ناتجة عن تأجير 
مس���احات داخل املوانئ لحني إنهاء اإلجراءات، س���واء كان 
املس���تورد من القطاع الخ���اص أو الحكومي، لتتمكن الدولة 
من ضبط أي مواد يتم جلبها للبالد سواء كانت غير مرغوب 

فيها أو غير مطابقة للمواصفات.

من هنا وهناكمن هنا وهناكمن هنا وهناك

   المجلس األعلى لصناعة السيارات يعقد اجتماعه األول برئاسة 
مدبولي ومشاركة 5 وزراء وممثلين لشركات عالمية 
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قضايا

أكد  الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلس���كان 
واملراف���ق واملجتمع���ات العمراني���ة، أن الدولة 
املصرية مستعدة ملش���اركة خبراتها الواسعة 
في مج���ال التنمي���ة العمرانية م���ع جمهورية 
أذربيجان، وأصدقاؤنا من جمهورية أذربيجان 
مرح���ب بهم في أى وقت لزيارة مصر، وتبادل 
الخب���رات ب���ني الجانب���ني، وذلك ف���ي ضوء 
الدفع���ة القوية للعالق���ات ب���ني الجانبني بعد 
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيس���ي لجمهورية 

أذربيجان فى شهر يناير املاضى.
جاء ذل���ك خالل لق���اء الجزار بمق���ر وزارة 
اإلس���كان بالعاصمة اإلداري���ة الجديدة، مع  
ان���ار قولييف، رئيس لجن���ة الدولة للتخطيط 
العمران���ي والعمارة بجمهوري���ة أذربيجان، 
والوف���د املرافق ل���ه، و ضم الس���فير الخان 
بولوخ���وف، س���فير أذربيج���ان بالقاهرة، و 
ال���دار صالح���وف، رئي���س قس���م التعاون 
الدولى والبروتوكول بلجنة الدولة، و سلطان 
حاجييف، كبير مستش���اري رئيس جمهورية 
أذربيج���ان، لعرض التجرب���ة العمرانية التى 
تش���هدها الدولة املصرية ف���ى عهد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك 

بحضور مسئولى الوزارة.
واس���تهل وزير اإلس���كان، اللقاء بالترحيب 
م���ن جمهوري���ة  املس���توى  رفي���ع  بالوف���د 
أذربيج���ان، حيث عب���ر عن تش���رفه بزيارة 
الوفد الكريم للدولة املصرية، وتواجدهم بمقر 
وزارة اإلسكان بالعاصمة اإلدارية الجديدة، 
مؤكدًا أن  شركات املقاوالت املصرية، لديها 
خبرة واس���عة فى تنفيذ مختلف مش���روعات 
التنمي���ة العمرانية، كم���ا أن لها تواجدا قويًا 
في الساحة األفريقية والشرق أوسطية، وقال 
: لدينا التحالف املصرى لشركتى “املقاولون 
العرب” و”السويدى إليكتريك”، والذى يتولى 
بنجاح تنفيذ إنشاء س���د ومحطة “جوليوس 
نيري���رى” الكهرومائية، عل���ى نهر روفيجى، 
بتنزانيا، مؤكدًا أن ش���ركاتنا مستعدة لتنفيذ 

مختلف املشروعات فى أى مكان بالعالم.
وأك���د الدكت���ور عاصم الج���زار، أن النهضة 
العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا، إنما هى 
تطبيق ملخرجات املخطط االستراتيجي القومى 
للتنمي���ة العمرانية “مصر 2052”، الذى تبناه 
فخام���ة الرئيس عبدالفتاح السيس���ي، وقد تم 

تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات املخطط 
بما يتخطى املدد الزمنية املحددة بكثير.

وأوض���ح وزير اإلس���كان، أن اله���دف األول 
للتنمي���ة  القوم���ى  االس���تراتيجي  للمخط���ط 
العمرانية، هو مضاعف���ة املعمور، ليرتفع إلى 
12 : 14% من املساحة اإلجمالية ملصر، وهى 
املساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حاليًا، 
بداًل من مس���احة املعم���ور الحالي���ة والتي ال 
تتعدى 6 : 7 % من املس���احة اإلجمالية للدولة، 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا ش���بكة من 
الطرق واملحاور لتكون بمثابة الش���رايني للربط 

بني العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأكد الوزير، أن خطة الدولة املصرية للتوسع 
فى إنش���اء املجتمعات العمراني���ة الجديدة، 
هى باألساس خطة اقتصادية، وليست خطة 
للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة املعمور 
من أجل التنمية االقتصادية، وخير دليل على 
ذلك، هو مش���روعات الش���راكة م���ع القطاع 
الخاص )67 مطورا( على مس���احة 13 ألف 
فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة اس���تثمارات 
بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 
311 مليار جنيه، وتوفر تلك املشروعات نحو 
200 ألف فرصة عم���ل، وما كان لحجم تلك 
الش���راكة أن تت���م لوال خطة الدولة للتوس���ع 

العمراني.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة 
فى القضاء على املناطق العشوائية غير اآلمنة 
بمختلف املحافظات، حيث تم توفير 250 ألف 
وحدة س���كنية عصرية مؤثثة، فى مجتمعات 
حضارية تضم مختل���ف الخدمات، وتتحمل 
الدول���ة تكلفته���ا بالكامل، من أجل تس���كني 
أهالينا قاطنى تلك املناطق غير اآلمنة، وتوفير 
الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة 
لتوفير الوحدات الس���كنية ملختلف ش���رائح 
املجتمع، من خالل 3 أس���اليب، وهى، الدعم 
لش���ريحة محدودى الدخ���ل - حيث تتحمل 
الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خالل 
الدعم املباش���ر وغير املباش���ر -، واملساندة 
لشريحة متوسطى الدخل، واإلتاحة لشريحة 
الدخ���ل األعلى، وه���ذا يحقق مب���دأ العدالة 
االجتماعي���ة، م���ن خالل اس���تخدام العوائد 
املادي���ة فى تقديم الدعم لش���ريحة محدودى 

الدخل، وتطوير املناطق غير اآلمنة.

 

مجلس النواب يوافق على 
اتفاقية مع فرنسا لتمويل 

إنشاء مترو أبوقير

وافق مجلس النواب، برئاس���ة املستش���ار حنفي جبالي، 
على قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لس���نة 2022 بشأن 
املوافقة على االتفاق املبس���ط بني حكومة جمهورية مصر 
العربية والوكالة الفرنس���ية للتنمية بشأن مشروع إنشاء 

مترو »إسكندرية – أبوقير«.
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلس���ة س���ابقة 

إلى لجنة مش���تركة من لجنة النقل واملواصالت، ومكاتب 
لجان العالقات الخارجية، والش���ئون االقتصادية والخطة 
واملوازنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لس���نة 2022 
بش���أن املوافقة على االتفاق املبس���ط بني مصر والوكالة 
الفرنس���ية للتنمية بشأن مشروع إنش���اء مترو إسكندرية 

أبو قير.

مصر والهند تبحثان التعاون يف القطاع الصحي وتصنيع اللقاحات

احلكومة توافق على مد العمل مببادرة استيراد
 سيارات املصريني يف اخلارج

تعاون مصري أذربيجاني يف مجال اإلسكان 
والتنمية العمرانية 

اس���تقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، 
أجيت جوبتيه، س���فير دولة الهند ل���دى مصر؛ لبحث فرص 
التعاون بني الجانبني في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات 
لتطوير وتحس���ني كفاءة النظم الصحية، وعلى رأس���ها نقل 

تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.
 ويأت���ي اللقاء في إطار عمق وتراب���ط العالقات الثنائية بني 
البلدين، بمقر ديوان ع���ام الوزارة، حيث ّثمن الدكتور خالد 
عبدالغفار، زيارة السفير الهندي ملصر، لحرصه الدائم على 
تعزيز آفاق التعاون وخلق فرص استثمارية في املشروعات 
الصحي���ة الجديدة، بما يضمن اس���تدامة وتحس���ني النظم 
الصحي���ة، ورفع كفاءة جودة الخدم���ات العالجية والدوائية 

املقدمة للمواطنني،وفقا لبيان.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، املتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة والس���كان، إلى أن اللقاء تناول بحث تعزيز التعاون 
بمجال نق���ل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، مش���يًرا إلى أن 
الدول���ة املصرية تمتلك مهارات وخب���رات كبيرة تؤهلها بأن 
تصبح مركًزا إقليمًيا رائًدا بمجال تصنيع وتوزيع اللقاحات، 
حيث نوه إلى الدور الهام للش���ركة القابضة للمستحضرات 
الحيوية واللقاحات »فاكس���يرا« مستعرًضا نجاح التجربة 
)املصري���ة –الهندية( في نق���ل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات 
أهمها اللقاحات »الخماس���ي والكب���دي«، ضمن االتفاقية 
التي تم إبرامها مع كبرى الشركات الهندية فى هذا املجال، 

موجًها بضرورة تعزيز التعاون بهذا امللف.
وأوضح ان الجانبني بحثا التعاون بملف السياحة العالجية، 
وإنش���اء مراكز للس���ياحة العالجي���ة بالبلدي���ن وتجهيزها 

بأفضل وأحدث األجهزة الطبية، بما يجعل الدولتني مقصًدا 
للس���ياحة العالجية، وج���ذب االس���تثمارات الصحية، كما 
شهد االجتماع استعراض التعاون بمجال الترصد الوبائي 
ومكافحة األمراض املعدية، عالوة على بحث التعاون بمجال 

البحوث العلمية.
وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض التجربة الرائدة 
للدولة املصرية إلنهاء وتس���ريع قرارات العمليات الجراحية، 
وذل���ك ضمن مبادرة رئيس الجمهوري���ة للقضاء على قوائم 
االنتظار، عالوة على اس���تعراض نج���اح واإلنجازات التي 
حققتها مبادرة رئيس الجمهورية »حياة كريمة«، في توفير 
حياة صحي���ة وأمنة للمواطنني املصريني، وأكد على حرصه 

الدائم لنقل هذه التجارب لدولة الهند الصديقة.
وأض���اف أن اللقاء بحث االس���تفادة من تج���ارب الدولتني 
بملف تنظيم األس���رة، حيث اتفق الجانبني على أهمية وضع 
خارطة طريق متطورة بهذا الشأن، بما يضمن تحقيقها وفًقا 
ألطر محددة ومنظمة، كما أكد الوزير، على أهمية اس���تمرار 
آفق التعاون بمجال تدريب الف���رق الطبية والتمريض بكافة 
التخصص���ات، بما يس���اهم في رف���ع كفاءتهم وتحس���ني 

خبراتهم وصقل مهاراتهم املهنية والعلمية.
ومن جانبه أش���اد س���فير دولة الهند، باملهنج الناجح الذي 
تتبعه الدولة املصرية في تطوير القطاع الصحي، بما ساهم 
ف���ي توفير أفضل خدمة طبية وعالجية للمواطنني ، مش���يًرا 
إلى أن مص���ر، تمتلك كياًنا مميًزا متمثل في »فاكس���يرا« 
ويعمل على رأس الساعة، إلنتاج اللقاحات واألمصال، وفًقا 

لجودة عاملية.

أعلنت الحكوم���ة خالل اجتماع لجن���ة الخطة واملوازنة 
بمجلس النواب، مد العمل بقانون التيسيرات للمصريني 
في الخارج الخاصة بمبادرة اس���تيراد السيارات، بعد 
أن تقدم النائب هشام هالل بتعديل على القانون بزيادة 

املدة إلى شهرين آخرين.
وقال املستش���ار عالء الدين فؤاد، وزير شؤون املجالس 
النيابية، خالل االجتماع، إن الحكومة ال مانع لديها في 
مد العمل بالقانون، مش���يًرا إلى تلقي الحكومة مطالبات 
من الخ���ارج بمد العمل بقانون التيس���يرات للمصريني 
بالخ���ارج، وموضًح���ا أن التعديل املقترح م���ن النائب 
هش���ام هالل بإضافة شهرين في مشروع القانون حتى 

يتم السماح للمصريني بالخارج من االستفادة بالقانون، 
ال يوجد مش���كلة في هذا التعديل طاملا س���يلبي مطالب 

املصريني بالخارج.
وأعلن ش���ريف فاروق، نائب رئي���س البنك املركزي، أنه 
ال مانع من هذا التعديل طاملا أن القانون يس���مح بضخ 
عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل، مطالًبا بأن يراعي 
التعديل املقترح التوازن بني أمرين هو مكافأة املصريني 
بالخ���ارج، وكذل���ك مضاعف���ة الحصيل���ة الدوالرية من 
الخارج.. علق وزير ش���ؤون املجال���س النيابية قائاًل إن 
القانون الحالي وكذلك التعديل املقترح يس���محان بضخ 

عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل.

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى 
مدبول���ي، على مش���روع ق���رار رئيس مجلس 
ال���وزراء بإص���دار الالئحة التنفيذي���ة لقانون 
املنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون 
رقم 8 لس���نة 2022، حيث يساهم القانون في 

تطوير صناعة السياحة في مصر.
وحددت الالئح���ة التنفيذية للقانون اإلجراءات 
الالزم���ة لتوفي���ق أوضاع املنش���آت الفندقية 
والسياحية، واالش���تراطات العامة التي يجب 
توافرها ف���ي جميعها، وك���ذا النص تفصياًل 
على إجراءات التراخيص، والرسوم املطلوبة، 
إلى جان���ب التأكيد على عدد م���ن االلتزامات 
من جانب املرخص له، أو املس���ئول عن إدارة 
املنشأة الفندقية أو السياحية، أو املشرف على 
األعم���ال فيها، في عالقته بالنزالء، بما يضمن 
حس���ن املعاملة لرواد وممارس���ي األنش���طة 
السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر 

السياحية بني بلدان العالم.
وبعد صدور هذه الالئحة التنفيذية، س���تتمكن 
وزارة الس���ياحة واآلثار م���ن تفعيل عمل هذا 
القان���ون وخاصة ف���ي تنظيمه���ا لعمل بعض 
األنش���طة الس���ياحية التي لم يكن لها قواعد 
وضوابط منظم���ة لها من قبل ومنها الش���قق 
الفندقي���ة التي تش���هد نموًا عاملي���ًا، حيث أنه 
س���يتم العمل على وض���ع القواعد والضوابط 
املنظم���ة لها، والتي من املتوقع أن يتم وضعها 
قبل نهاي���ة العام بعد الحوار مع مؤسس���ات 

العمل املدني املُمثلة للقطاع الخاص.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على هذه الالئحة 
التنفيذي���ة تكاماًل وتزامنًا م���ع موافقة مجلس 
النواب أيضًا في جلسته العامة أول أمس على 
مش���روع القانون املُقدم من الحكومة بش���أن 
إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم 

اتحاد لها في مجموعه.

»السياحة« ُتفعل عمل قانون املنشآت الفندقية 
والسياحية اجلديد

 
رسائل في اتجاهات متعددة ومختلفة وجهها الرئيس  
عبد الفتاح السيس���ي، خالل مش���اركته في فعاليات 
القم���ة العاملية للحكومات بدبي  ، حيث عرض الرئيس 
»التجرب���ة املصري���ة » ، أمام الحضور واملش���اركني 
من مختل���ف دول العالم ، وبدأ بالق���ول : »هتكلم عن 
التجربة املصرية كحكومة ومسار.. البداية في 2011 
ومش بكلم املتخصصني واملفكرين.. انا بكلم شعوب.. 
التجربة املصرية بقولها للناس.. واملتخصص عارفني 
كالم كتي���ر من اللى بقوله.. والل���ى بيدير دولة عارف 
ايه متطلب���ات الدولة.. مصر موجودة علش���ان تحكي 
حكاية ومس���ار مصر في 11 س���نة.. عام 2011 كان 
حاسما وكاش���فا.. كادت مصر أن تضيع.. ومحدش 
نجي إال مصر.. لو اتكلمت التحديات املتوازية.. يعني 
ايه متوازي���ة.. مفيش تحدي قبل تح���دي.. التحديات 
كلها عل���ى خط واحد.. مفيش أولوي���ات لده انى اخد 
ده واس���يب ده.. م���ش ينفع تتس���اب.. الزم اجبه كل 

التحديات«.
وتابع الرئيس السيسي: التحدي األول للدولة املصرية 
بعد عام 2011 كان حالة التشرذم والتفكك وفقد األمل 
والياس لكل املصري���ني.. ودي مش وليدة 2011.. ده 
منهج اتعمل على مصر بفكر معني علش���ان ان الدولة 
ملا تقع هتبقي ف���ي أيديهم.. الدولة ملا بتقع مش ترجع 
تان���ي.. بقول للمنطقة العربية.. الدولة اللى تقع صعب 
رجوعها.. ومصر رجعت لي���ه؟!.. ده إرادة ربنا.. دي 
كانت حالة تش���رذم ويأس عند املصريني.. الحالة دي 

حالها ايه.. وتحديات أخري«.
وق���ال الرئي���س عبد الفت���اح السيس���ي: “كان عندي 
مشكلة كهرباء وطاقة وغاز وبوتاجاز..  قطاع الكهرباء 
في مصر تكلف 1.8 تريليون جنيه.. هو مكنش���ي فيه 
مش���كلة كهرباء في مصر؟!.. املتاب���ع يقول صرفتوا 
فلوس كتير في البنية األساسية واملشروعات القومية.. 
هو انا كان عندي فرص���ة؟!.. والكالم ده قولته لوزير 
الكهرباء.. ف���ي 2014.. مش���كلة الكهرباء تتحال في 
سنة علش���ان البلد مش تخرب وتضيع.. قالى الوزير 
ازاي.. قولت له الزم تتحل خالل سنة.. وتوقف انقطاع 
الكهرباء اللى مس���تمر خالل 7 سنوات.. وده ملا كان 
الدوالر ب���� 8 جنيهات.. ولو كنا اس���تمرنا بعد زيادة 
الس���عر كان وصلنا 150 ملي���ار دوالر.. وهو كان فيه 

مشكلة في مصر؟!«.
وأكمل الرئيس السيس���ي: “الكالم مش للدول والقادة 
واملعني���ني والوزراء.. ال���كالم ده للناس.. الدول حاجة 
تانية.. الشعوب حاجة تانية البد من التواصل املستمر 
وإيض���اح الصورة.. 105 ماليني ف���ي مصر.. الطاقة 
كانت تحدي.. التجرب���ة املصرية لها خصوصية.. هو 
الشعب املصري كان يتحمل ان الكالم ده يستمر سنة 
كمان.. ده تقديرنا للوضع وقتها.. محدش هيستحمل 

تاني«.
وواصل الرئيس السيس���ي: “الحالة اللى حصلت في 
2011 صعب���ة ج���دا.. الحالة دي كلف���ت مصر 450 
مليار دوالر.. حالة الفوضى كلفت 450 مليار في دولة 
ظروفها االقتصادية مش قوية.. أنت كمسئول حريص 

على حل املسائل والحفاظ على الدولة«.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، إن  تطوير قطاع 
النق���ل تكلف 2 تريليون جنيه، متابع���ا: “ده معانا أن 
في���ه قطاع والقطاع مؤهل يش���تغل يخدم 105 ماليني 
ومس���تثمرين؟!.. الكالم ده ينطبق على تحديات أخري 

كثيرة.
وأض���اف الرئيس السيس���ي، خالل كلمت���ه في القمة 
العاملية للحكومات بدب���ي باإلمارات: “اللى بقول عليه 
قطاعات نشتغل عليها ونتحرك فيها في سياق ونسوق 

واح���د.. كان البد أن���ي اتعام���ل.. كل دولة املفروض 
املس���ئولني أدي بثقافة وممارسات ش���عبها.. ويضع 
الحلول التي تتناس���ب مع الطبيع���ة.. اللى ينفع عندي 

ممكن مش ينفع عندي.. كل بلد لها خصوصيتها«.
وق���ال الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، أن التعليم كان 
تح���دي واجه الدولة بعد ع���ام 2011، قائال: “التعليم 
م���ن التحديات اللى كان���ت موجودة.. ج���ودة التعليم 
على سبيل املثال.. التعليم األساسي عندي 25 مليون 
تلمي���ذ.. 4 ماليني طالب جامع���ي.. 700 ألف كل عام 
خريجني.. 700 ألف.. تحدي نمو س���كاني.. كنا قبل 
10 س���نوات 80 مليون بعد 10 س���نوات تقريبا 105 
ماليني.. يعني 25 مليون زيادة في 10 سنوات.. العدد 
ده الحكاية اللى بحكيها معناه مس���ار حكومة كافحت 

على قد ما قدرت علشان تحل املسألة.
وأضاف الرئيس السيس���ي : “جودة التعليم.. مصر 
تحتاج إلى تحقيق جودة التعليم 250 مليار دوالر.. كل 
طال���ب بيتعلم 10 االف دوالر.. والرقم ده مش عندي.. 
وفيه التزامات تجاه املواطن وأطفالي واحفادي.. جودة 

التعليم تحدي.. جودة الصحة العامة كتحدي » .
وقال الرئيس عبد الفتاح السيس���ي : “قدرات الدولة 
املصري���ة بمنته���ي الصراحة.. كان���ت دايما دولة زي 
تريليون دوالر كل سنة.. يعني 30 تريليون جنيه.. هل 
املبلغ ده مت���اح.. نصه أو ربع متاح الال.. مش متاح.. 
كل دولة لها ظروفها.. الحكومات التي تتعامل مع هذه 

القضايا.
وأض���اف الرئيس السيس���ي : “س���عيت إل���ى الحل 
باملبادرات باألفكار.. اللى ظروفه صعبة يفكر.. وممكن 

يفكر انا بتكلم عن دولة زي مصر.. كتجربة«.
وتابع الرئيس السيس���ي: “احنا عايشني كتحدي على 
ش���ريط ضيق من أسوان لإلسكندرية من 150 سنة.. 
الشريط املحاذي للنيل.. كان مناسب أيام محمد علي 
من 150 س���نة.. كان عدد السكان 4 ماليني.. مبقاش 
مناس���ب ملا خدنا ق���رار 82 ملي���ون.. ده عمل تحدي 
كبير.. في العشوائيات والتخطيط العمراني.. وتحدي 

في التنمية العمرانية«.
 وأكمل الرئيس السيس���ي: “من كام يوم كنت موجود 
مع أش���بال الكورة.. ولد منهم بيقولي أن ممكن ابقي 
زي محمد صالح.. قولتله نفذ مس���ار محمد صالح.. 

التطور والنمو والتقدم نفس الوضع سهل تكون كوريا 
الجنوبي���ة وس���نغافورة.. تقدر بس الس���ياق.. العمل 
والعم���ل والصبر والتضحية.. العم���ل العمل العمل.. 
الصب���ر والتضحية.. انت مش هتح���ل املوضوع في 

مدة زمنية«.
 من الفوضى لالستقرار 

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن املدي الزمني 
للتجرب���ة املصرية، قائ���ال: »بتتكلم في 2011 فوضي 
كامل���ة.. 2011 و2012 و2013 الدول���ة قائم���ة وفيه 
فصيل عاوز يهد الدنيا.. الشعب تغير.. تفجير مدارس 
وكنائس ومس���اجد وبنية تحتية.. كان املصريني يقول 
ادونا األمان ومش عاوزين ن���أكل.. النهاردة اإلرهاب 
بق���ي تاريخ.. التحدي���ات املتوازي���ة دي.. تحتاج إلى 
واجبات.. فيه شركات شغالة فيه 5 ماليني انسان في 

املشروعات القومية.
وأضاف الرئيس السيسي : “شهدنا أيضا عودة ناس 
ف���ي دولة زي ليبيا أو دول أخ���ري.. باملاليني أو مئات 
املالي���ني.. لكن نفذنا بنية أساس���ية ومش���اريع قومية 
تش���غل 5 ماليني في 5 أالف شركة في كل القطاعات 
وفى كل شيء.. تنقل الدولة املصرية من حالة موجودة 

فيها إلى دولة.. حاجة تانية خالصة«.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، أن دعم األشقاء 
ساعد في نجاح التجربة املصرية، قائال: “واهلل واهلل 
واهلل.. قول���ت الكالم ده في مصر.. وبقوله للش���عب 
االماراتي.. النقطة املضيئة هو الدعم.. دعم األشقاء.. 
اللى انا قولته ده مكنش���ي يحصل وينجح.. تاني يوم 
أو تالت يوم بعد بيان 3 يوليو.. فقالوا.. الشيخ محمد 
بن زايد جاي يزور مصر.. اول مرة هشوفوا.. فجاءه.. 
يعني كان س���اعتها الناس بتق���ف.. وبفكر الناس في 
مصر وبفكر نفس���ي والناس الل���ى هنا.. كانت الناس 
بتق���ف طوابير عل���ى محطات الوق���ود.. مفيش بنزين 
وس���والر.. مفيش.. انا مش بتكسف أقول كده.. احنا 
بنتعلم نخلي بالنا من بالدنا.. والكالم ده كنت بقوله.. 

األمن والسالم واالستقرار.
وأض���اف الرئيس السيس���ي : “جاء  الش���يخ محمد 
بن زاي���د ومعاه وفد من دولة اإلم���ارات.. وعارف ايه 
املطل���وب.. واهلل العظي���م ما قولتله.. ه���و عارف ايه 
املطلوب.. بصيت الس���فن بتتحول من البحر املتوسط 

والبح���ر األحم���ر فيها.. فيه���ا البوتاجاز والس���والر 
والبنزي���ن.. بفكر املصريني بفكر نفس���ي وافكر اللى 
ع���اوز يتفكر.. ده كانت اول نقطة مضيئة.. وعلش���ان 
أكون منصف وأمني.. نظم الدعم اللى هيتقدم ملصر.. 
ول���وال.. وده مش عيب.. ده حال مص���ر.. وحال دول 

كتير دولقتي في املنطقة بتمر كده« .
 العاصمة اإلدارية 

وعن تمويل العاصمة اإلدارة الجديدة، كشف الرئيس 
السيسي، قائال: “الفلوس جايه منني؟ موازنة الحكومة 
ال تتحمل بن���اء هذه املدن، لكن الفك���رة ديما اللي أنا 
بقوله���ا لل���دول اللي عاي���زه تحل مس���ائل وظروفها 
االقتصادي���ة ال تس���مح، أنا النهاردة لو حس���بت متر 
األرض  ف���ي العاصمة ب�100 جنيه هيبقى املس���احة 
كلها 70 مليار، ولو حسبته ب�1000 هيبقى 700 مليار، 
ولو حس���بت املتر ب�10 آالف هيبقى 7 تريليون، الفكرة 
إزاى تحول املتر م���ن 100 جنيه ملتر ب�10 آالف جنيه 
وانت عندك نمو س���كاني، وفيه طلب وكل سنة بيتجوز 
700 و800 ألف شاب وشابه، يعني بتتكلم في عدد من 
الوحدات السكنية بعيدة عن الريف، 400 ألف أو 500 
ألف شقة سنويا، طيب أعملهم في القاهرة الزحمة؟ وال 
في اإلس���كندرية الزحمة، وال في أي محافظة وال أطلع 
ب���ره، وملا طلعت بره إحنا من خالل األرض التي أعيد 
تس���عيرها بالفكرة بأنها بق���ت العاصمة فبقى املطور 
العقاري عايز يدخل، وأنا اشتغلت مطور استراتيجي 

في ال�24 مدينة بفلوس األرض دي« .
لقاءات رئاسية 

وضمن  القمة العاملية للحكومات ، ش���ارك الرئيس في 
عدد من الجلسات ، كما  عقد  علي هامش القمة  عددا 
من اللقاءات املهمة ، حيث التقى  الرئيس   مع الدكتور 
محمد الجاس���ر، رئي���س مجموعة البنك اإلس���المي 

للتنمية 
وصرح املستش���ار أحم���د فهمي املتحدث الرس���مي 
باس���م رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة أطر 
التع���اون القائم بني مصر والبنك ف���ي القطاعات ذات 
األولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها في مصر على 
الصعيدي���ن االقتص���ادي واالجتماع���ي، وخاصًة في 
ض���وء الدور املهم الذي قام به البنك خالل الس���نوات 

املاضية كشريك في العملية التنموية في مصر. 
كم���ا ت���م التباحث بش���أن الجهود املصري���ة لتحقيق 
اإلص���الح االقتص���ادي، والتي س���اهمت في صمود 
االقتص���اد في مواجه���ة األزمة االقتصادي���ة العاملية، 
ومواصلت���ه النم���و وتعظي���م االس���تثمارات األجنبية 

املباشرة.
كذل���ك ش���ارك  الرئيس عبد الفتاح السيس���ي في 
جلس���ة “تمكني القطاع الخ���اص ودور الصندوق 
الس���يادي املص���ري”، وذل���ك  بحض���ور ممثلي 
ع���دد من الش���ركات العائلية الكب���رى، إلى جانب 
الس���ادة محافظ البنك املركزي، ووزراء الخارجية، 
والتخطيط والتنمية االقتصادية، والتعاون الدولي، 
واملالي���ة، واالتص���االت وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، 
والتج���ارة والصناعة، واملدي���ر التنفيذي لصندوق 

مصر السيادي. 
 وصرح املستشار أحمد فهمي املتحدث الرسمي باسم 
رئاس���ة الجمهورية بأن اللقاء ش���هد قي���ام   الوزراء 
باس���تعراض اآلليات والفرص االستثمارية املتاحة في 
مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام  املدير التنفيذي 
لصندوق مصر الس���يادي بعرض أنشطة ومشروعات 

الصندوق في مختلف املجاالت. 

   الرئيس السيسى  : مصر تحتاج إلى تريليون دوالر كل سنة 
.. و  تطوير قطاع الكهرباء فى مصر تكلف 1.8 تريليون جنيه 

والنقل 2 تريليون ونحتاج تريليون دوالر سنويا 

    الرئيس السيسي يتبني استراتيجية تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة  .. وخطوات تحقيق 
الهدف تشمل إجراء توسع في أعمال تطوير البنى التحتية وإطالق المشاريع التنموية الضخمة

محمود معروف

  مؤمتر »إيجيبس 2023« .. عني علي تأمني الطاقة 
العاملية واألخرى علي جذب االستثمار

ش���هدت فعاليات  مؤتم���ر ومعرض مصر الدول���ي الثاني 
للبترول )إيجيب���س 2023(، والذي  افتتح���ه الرئيس عبد 
الفتاح السيس���ي ، ش���هد مناقش���ات فعالة حول  آخر ما 
وصل���ت إليه ش���ركات البترول العاملية في مج���ال البترول 
والغاز، من خالل عدد  من الجلس���ات الفنية، بهدف تبادل 
الخبرات في هذا القطاع الحيوي ، كما شهد توقيع العديد 
من االتفاقيات ، وعرض استراتيجية مصر، بهدف الوصول 
لالكتفاء الذاتي، وتعظيم القيمة املضافة للمنتجات البترولية، 
وتحويل مصر ملركز إقليمي للطاقة والتحول إلى التصدير، 

لتحقيق التنمية املستدامة وتهيئة مناخ صالح لالستثمار.
حضر االفتت���اح رئيس مجلس ال���وزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي واملهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية 
وع���دد من الوزراء وكب���ار رجال الدولة ، فيما ش���ارك في 
فعاليات املعرض واملؤتمر  كافة الرؤس���اء التنفيذيني بقطاع 
الطاق���ة والبترول والغاز فى العالم، باإلضافة إلى نخبة من 
وزراء الطاقة وممثلي الحكومات ومسؤولني رفيعي املستوى 
باالتحاد األوروبي وأمناء كبري���ات منظمات الطاقة الدولية 
وقادة األعمال واملس���تثمرين فى قط���اع الطاقة لبحث أهم 

القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز.
وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تس���جيلي قصير حول أهمية 
مؤتمر “إيجبس 2023” خاصة بعدما ش���هد العالم خالل 
عام 2022 تقلبات غير مس���بوقة وأصبحت الحاجة العاملية 
إل���ى تأمني موارد الطاقة أكثر إلحاحا ، وأش���ار الفيلم إلى 
أن مصر استطاعت أن تتطور بشكل سريع خالل السنوات 
األخيرة لتصبح مركزا إقليمي���ا للطاقة تحت قيادة الرئيس 
عبدالفتاح السيس���ي، حيث قامت بإجراء توسع في أعمال 

تطوير البنى التحتية وإطالق املشاريع التنموية الضخمة.
ولف���ت الفيلم التس���جيلي إلى أنه خالل اس���تضافة مصر 
مؤتمر قمة املناخ كوب 27 في ش���رم الش���يخ تم تخصيص 
يوم “خفض الكربون” معلنة خالله عن اس���تراتيجية قطاع 

البترول املصري.
وأك���د الفيل���م  أن  مؤتمر مصر الدول���ي للبترول “إيجبس 
2023”  يوف���ر  فرص���ة كبي���رة للتعرف عل���ى كيفية تغلب 
االقتصاديات العاملية على األوضاع الجيوسياسية الحالية 
وتحديات التضخم والركود وكيفية تطوير الجيل القادم من 

أنظمة عمل النفط والغاز والطاقة.
وف���ي كلمت���ه أكد  رئيس الش���ركة املنظم���ة “دي أم جي” 
كريس���توفر هوبسني   أن املعرض يهدف إلى إطالق قدرات 
مصر كشريك استراتيجي في مجال الطاقة ليجعلها مركزا 

من مراكز الطاقة الكبيرة.
وعبر هوبس���ني،   عن ش���كره للرئيس عبد الفتاح السيسي 
على دعمه وحضوره افتت���اح فعاليات الدورة، كما عبر عن 
ترحيبه بجميع الحضور للنس���خة السادسة من “ايجيبس 

2023 “ باعتباره معرض عاملي يعقد في مصر .
تأمني الطاقة 

وضمن فعاليات املؤتمر ، ناقشت جلسة “اإلسراع من إزالة 
الكربون وتأمني الطاقة من خالل الش���راكات بني القطاعني 
العام والخاص” عل���ي هامش معرض ايجيبس 2023 دور 
الش���راكات بني القطاعني العام والخ���اص في توفير النفط 
والغاز والطاقة على املدى الطويل من خالل مش���اريع البنية 
التحتية مع عرض عدد من النماذج للمشروعات التي ُتمكن 
الحكوم���ات من تحقيق أم���ن الطاقة وإزال���ة الكربون دون 
الحاجة إلى زيادة اإلنفاق الرأس���مالي املباش���ر للدولة من 

خالل الشراكة مع القطاع الخاص.

 وق���ال الدكت���ور أحمد محرم املؤس���س والعض���و املنتدب 
لشركة “أنكوراج لالستثمارات”  إن  تأمني مصادر للطاقة 
أصبح���ت حاج���ة ملحة في جمي���ع أنحاء العال���م، خاصة 
بعد ما ش���هدة العالم خالل الفت���رة املاضية من العديد من 
األحداث التي ألقت بظاللها على جميع القطاعات والبلدان، 
وأصبح التمويل واالس���تثمار في مش���روعات الطاقة علي 
قائمة أولويات العديد من الدول والس���يما في مش���روعات 
إزالة الكربون والتنمية املستدامة. وقد بذلت الدولة املصرية 
جهودًا كبيرة الس���تغالل مواردها م���ن النفط والغاز لتأمني 
مصادر الطاقة، مع العمل على خفض االنبعاثات الكربونية 
ف���ي ه���ذا القطاع، حيث تس���عى مصر ألن تتطور بش���كل 
س���ريع لتصبح مرك���زا إقليميا للطاقة، من خ���الل العديد 
من مش���روعات البنى التحتية وإطالق املش���اريع التنموية 

الضخمة. 
وأكد محرم خالل الجلسة على أهمية توفير التمويل الالزم 
ملش���روعات التحول في الطاقة وإزالة الكربون بما يستلزم 
التعاون بني الش���ركاء ف���ي هذا املجال وإيجاد ش���راكات 
وحل���ول تمويلية جديدة ومبتكرة، مش���يرَا إل���ى أن نموذج 
الشراكة بني القطاعني العام والخاص قد يكون أحد الطرق 
الفعالة لتحقيق ذلك، وتفعيل واإلسراع من تلك املشروعات 
مع االس���تفادة من موارد كل من القطاعني العام والخاص 
لجع���ل إزالة الكربون من صناعة النف���ط والغاز أمًرا يمكن 
تنفيذه بطريقة براجماتية وذات جدوى اقتصادية لألطراف 

املختلفة.
اتفاقيات تعاون 

وعلي هامش فعاليات املؤتمر ، ش���هد وزير البترول والثروة 
املعدني���ة املصري طارق امل���ال، اليوم األربع���اء، توقيع 16 
مذك���رة تفاهم واتفاقية تعاون ب���ني قطاع البترول وعدد من 

الشركات العاملية.
تمت الصفقات في إطار توس���يع الشراكات، وتوفير فرص 
جديدة لش���ركات قط���اع البترول املصري، ودعم أنش���طة 
التح���ول الرقم���ي، وتحقيق االس���تدامة البيئي���ة، وخفض 

انبعاثات الكربون.
ووقعت الشركة املصرية القابضة للغاز الطبيعي )إيجاس( 
وشركة ش���ل مذكرة تفاهم لتقييم إدارة النفايات لتحويلها 

إلى وقود طائرات مستدام.
ته���دف مذكرة التفاه���م إلى تقيي���م الكمي���ات املتاحة من 
املخلفات الزراعية الناتجة عن األنش���طة البحرية والصلبة، 
وثاني أكسيد الكربون من بعض الصناعات، والهيدروجني 
منخف���ض الكربون م���ن أجل تحويلها إل���ى وقود منخفض 

الكربون ووقود حيوي مستدام.

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، خالل لقاء 
مع س���فير جنوب إفريقيا لدي القاهرة تشيكي 
جوزيف ماش���يمباي ووف���د برملاني من مقاطعة 
كوازول���و ناتال، أن مصر ترحب دائًما بالتعاون 
مع األشقاء األفارقة والتكامل والتواصل معهم 
بما في���ه  صالح البلدان اإلفريقية، مش���يًرا إلى 
التطلع إل���ى النهوض  بالقارة من خالل التعاون 
بني كافة البل���دان؛ خاصة مع اإلمكانات الهائلة 

التي تتمتع بها.
وقال الوزير، إن قطاع النقل هو أحد الوس���ائل 
الرئيس���ية لتحقيق النهضة اإلفريقية املنشودة، 
وإن ملص���ر وجنوب إفريقي���ا ودول مثل املغرب 
ونيجيري���ا وكينيا دورا مهما ف���ي هذا املجال، 
فيما أكد س���فير جنوب إفريقيا بالقاهرة حرص 
بالده على التعاون مع مصر في  مجاالت النقل 
املختلف���ة، وزي���ادة حرك���ة التجارة ب���ني الدول 
اإلفريقي���ة، الفًتا إلى أن التكام���ل االقتصادي 
يتحقق من خالل الربط بوسائل النقل املختلفة.

وأش���اد س���فير جنوب إفريقيا، بالتطور الكبير 
والهائل في مج���ال النقل في مصر  تحت قيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، مل���ا له من رؤية 
ش���املة في كافة املجاالت ومنه���ا قطاع النقل، 

وأن اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية تتيح فرًصا 
كبي���رة للتعاون بني الدول الق���ارة، ويظل قطاع 
النقل هو العامل املهم الذي سيسهم بفاعلية في 

تنفيذ هذه الطموحات.
وأعرب سفير جنوب إفريقيا عن رغبة بالده في 
الش���راكة مع مصر  في مج���ال محور )ديربن/ 
جوهانسبرج( للسكك الحديدية لنقل البضائع؛ 
وهو ما رحب به الوزير، مؤكًدا أن هيئة السكك 
الحديدية وشركات القطاع الخاص  لديها خبرة 
كبيرة في مجال إنش���اء وتنفيذ خطوط الس���كك 
الحديدية س���واء الديزل أوالتي تعمل بالكهرباء، 
وكذلك لدى الهيئة والش���ركات خبرة كبيرة في 
مجال إدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية.

و أع���رب  رئيس الوفد البرملاني ملقاطعة كوازولو 
نات���ال، عن س���عادة الوف���د بلقاء وزي���ر النقل، 
مشيًرا إلى أن تحقيق الربط بني القاهرة وجنوب 
إفريقيا حلم،  واآلن يج���ب أن يتحقق من خالل 
تنفي���ذ طري���ق )القاهرة / كيب ت���اون(، والذي 
يمث���ل مبعث فخر لجنوب إفريقيا كجزء من هذا 

املشروع.

 طريق القاهرة - كيب تاون.. شريان جديد 
يحقق النهضة اإلفريقية

محمد عالء

 »التجربة املصرية« أمـــام القمة العاملية للحكومات بدبي 

من هنا وهناكمن هنا وهناكمن هنا وهناك

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  19  فبراير  2023  •  العدد  682

رسائل متعددة ومتنوعة للرئيس السيسي في كلمته وخالل الجلسات واللقاءات الثنائية 

وائل خطاب



03

يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10
 

رئيس البورصة املصرية: برنامج 
الطروحات سيسحب قدر جيد

 من السيولة لالستفادة منه

أ ش أ
أك���د رئيس البورصة املصرية رامي الدكاني، أن البورصة املصرية 
تحق���ق نتائج إيجابية منذ إعالن الحكوم���ة عن برنامج الطروحات، 
الفتا إلى أن البرنامج سيس���حب قدر جيد من الس���يولة لالستفادة 
منه.. وق���ال رئيس البورصة املصرية، إن البورصة املصرية جاهزة 

الس���تقبال برنامج الطروحات املقدم من الدول���ة، حيث أعلن رئيس 
الوزراء خالل األسبوع املاضي عن قائمة 32 شركة للتخارج سواء 
بالبيع للمس���تثمر االس���تراتيجي أو الطرح املباش���ر في البورصة 
املصرية، منهم 3 أو 4 شركات مقيدين بالفعل في البورصة املصرية 

ومن املتوقع تحركهم خالل النصف األول من العام الجاري.

أعلنت املجموعة املالية هيرميس وش���ركة بالم 
هيلز للتعمير، إحدى الش���ركات املتخصصة 
ف���ي مج���ال التطوير العق���اري، الي���وم، أن 
قطاع الترويج وتغطية االكتت���اب التابع لبنك 
االس���تثمار الرائ���د في األس���واق الناش���ئة 
واملبتدئة، قد نجح في إتمام إصدار س���ندات 

توريق بقيمة 638 مليون جنيه.
وقالت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق 
الدي���ن بقط���اع التروي���ج وتغطي���ة االكتتاب 
باملجموعة املالية هيرميس، إن طرح السندات 
شهد إقبااًل كبيًرا من املستثمرين بسبب الثقة 
التي تحظى بها »بالم هيلز« منذ تأسيس���ها، 
فضاًل عن رغبة املس���تثمرين في االس���تفادة 
من الهيكل الفريد للطرح وسياس���ة التسعير 

املميزة.
وش���ددت حمدي عل���ى أن هيرمي���س تعتزم 
توس���يع قدراتها في س���وق ترتيب وإصدار 

الدي���ن، فضاًل عن 
بتقديم  التزامه���ا 
مصمم���ة  حل���ول 
ألبرز  خصيًص���ا 
وم���ن  الش���ركاء، 
بينهم شركة »بالم 
وذل���ك  هيل���ز«، 
لتعظي���م  س���عًيا 
م���ن  االس���تفادة 
املنتج���ات  باق���ة 
والخدم���ات املالية 
الت���ي  املتكامل���ة 

تنفرد بها املجموعة املالية هيرميس.
م���ن جانب���ه، ذكر ط���ارق طنط���اوي الرئيس 
التنفيذي املش���ارك والعضو املنتدب لش���ركة 
بال���م هيلز، أن إجمالي محفظة أوراق القبض 
من���ذ إط���الق برنامج إصدار الس���ندات عام 
2016 وحت���ى إتمام هذه الصفق���ة قد بلغت 
7.2 مليار جنيه ضمن اس���تراتيجية الشركة 
للحصول على سيولة نقدية من خالل محفظة 
أوراق القبض بما يتيح لها تس���ريع الجداول 

الزمنية لتسليم الوحدات إلى العمالء.
يذك���ر أن »بالم هيلز« ق���د وقعت اتفاقية مع 
»ڤاليو«، املنصة الرائدة في حلول تكنولوجيا 
الخدمات املالية وتعزي���ز نمط الحياة املتطور 
في الشرق األوسط وش���مال إفريقيا، بتقديم 
حلول تمويل ميس���رة لس���داد رسوم صيانة 
الوحدات السكنية بالساحل الشمالي لعمالء 
بال���م هيلز في مش���روعي »هس���يندا باي« 
و»هس���يندا وايت« باإلضاف���ة الى بالم هيلز 

أكتوبر.
يش���ار إل���ى أن هيرميس نجحت ف���ي إتمام 
مجموعة من الصفقات خالل عام 2022 وذلك 
ملجموعة من الشركات العاملة بقطاع التطوير 
العقاري، مثل تقديم الخدمات االستش���ارية 
وإتم���ام اإلص���دار الثاني لس���ندات توريق 
لصالح ش���ركة »مصر إيطاليا« بقيمة 986 
مليون جنيه، وإتمام الصدار السابع لسندات 
لصال���ح  توري���ق 
»بريمي���وم  ش���ركة 
 » ل نا ش���يو نا نتر إ
لخدم���ات االئتم���ان 
بقيمة 200.6 مليون 

جنيه.
كما تمكنت هيرميس 
من إتم���ام اإلصدار 
لس���ندات  األول 
توريق حق���وق مالية 
مس���تقبلية لصال���ح 
»س���يرا  ش���ركة 
للتعلي���م« بقيم���ة 800 ملي���ون جني���ه وه���و 

اإلصدار األول من نوعه في مصر.
كما قام���ت هيرميس بدور املستش���ار املالي 
واملدي���ر واملُرِت���ب الع���ام وامل���روج وضامن 
التغطي���ة األوحد لصفقة اإلص���دار، كما قام 
 )NBE( كاًل م���ن البن���ك األهلي املص���ري
وبنك القاهرة )BdC( بدور ضامن التغطية. 
وقام بنك القاهرة )BdC( أيضًا بدور متلقي 

االكتتاب.

هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 638 مليون 
جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير

 

مناقشات ساخنة فى الرياض حول مستقبل االستثمار فى سوق املال املصري 

كشفت القوائم املالية املستقلة لشركة 
املهندس للتأمني، عن النصف األول 

من العام املالي الجاري، ارتفاع 
أرباح الشركة بنسبة 48.69%، على 

أساس سنوي، موضحة أنها سجلت 
صافي ربح بلغ 58.57 مليون جنيه 

منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 
2022، مقابل أرباح بقيمة 39.39 

مليون جنيه خالل الفترة نفسها من 
العام املالي املاضي.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة 
خالل النصف األول لتسجل 86.68 
مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 

55.86 مليون جنيه خالل الفترة 
نفسها من العام املالي املاضي.

بنك المصرفية العربية الدولية 
يقترح توزيع 11.02 مليون دوالر 

على المساهمين

أرباح المهندس للتأمين 
النصفية ترتفع إلى

 58.57 مليون جنيه

بنك قطر الوطني األهلي يقرر 
خفض قيمة الكوبون النقدي 

المقترح توزيعه للنصف

»المصرية لالتصاالت« 
تحدد موعد إعالن القوائم 

المالية السنوية

اقترح مجلس إدارة بنك الشركة 
املصرفية العربية الدولية، إجراء 

توزيعات نقدية على املساهمني عن 
أرباح 2022، موضحة أن املقترح 

تضمن توزيع 11.025 مليون دوالر 
بواقع كوبون نقدي قيمته 0.7 

دوالر للسهم، رهنًا بموافقة املركزي 
املصري وعمومية الشركة، وأن قيمة 

التوزيع املقترح تمثل 7% من رأس 
املال املصدر واملدفوع.

يشار إلى أن بنك الشركة املصرفية 
العربية الدولية، حقق صافي الربح 

بعد الضريبة بلغ 30.15 مليون 
دوالر في 2022، مقابل أرباح بلغت 

19.93 مليون دوالر خالل العام 
السابق له.

وتراجعت إيرادات الفوائد خالل 
العام املاضي لتصل إلى 379.72 

مليون دوالر، مقابل 398.58 مليون 
دوالر في 2021.

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني 
األهلي، تعديل مقترح توزيع أرباح 
العام املاضي املقررة للمساهمني، 

موضًحا أن التعديل تضمن توزيع 
كوبون نقدي بواقع 75 قرشًا للسهم، 

بداًل من 1.5 جنيه، رهنًا بموافقة 
عمومية الشركة.

يشار إلى أن QNB األهلي حقق 
صافي أرباح مجمعة قدرها 10.35 

مليار جنيه مقارنة بـنحو 7.626 
مليار جنيه خالل 2021، بنسبة نمو 
36% مقارنة بــعام 2021، بينما بلغ 

صافي أرباح البنك املستقلة 10.124 
مليار جنيه.

وبلغت األصول املجمعة 483 مليار 
جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 
قدرها 123.71 مليار جنيه مقارنة 
بـديسمبر 2021 وبنسبة نمو %34.

أعلنت شركة املصرية لالتصاالت، 
موعد اإلفصاح عن القوائم املالية 

للعام املاضي، موضحة أنها ستعلن 
القوائم املالية املجمعة واملستقلة لها 
عن العام املاضي يوم االثنني املوافق 

6 مارس املقبل، وأن إعالن القوائم 
املالية قبل بدء جلسة التداول في كل 
من البورصة املصرية وبورصة لندن.

يشار إلى أن املصرية لالتصاالت، 
سجلت صافي ربح بلغ 6.17 مليار 

جنيه خالل الفترة من يناير حتى 
نهاية سبتمبر 2022، مقابل 6.1 

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

حقوق األقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خالل 
التسعة أشهر إلى 32.27 مليار 
جنيه، مقابل 26.37 مليار جنيه 

خالل الفترة املقارنة من 2021.
وعلى صعيد القوائم غير املجمعة، 
تراجعت أرباح الشركة إلى 3.25 
مليار جنيه خالل الفترة من يناير 

حتى نهاية سبتمبر املاضي، مقابل 
6.27 مليار جنيه خالل الفترة 

نفسها من العام املاضي.

اس���تضافت العاصم���ة الس���عودية الرياض 
منتصف األسبوع املاضي ، فعاليات مؤتمر “ 
االس���تثمار في سوق املال املصري  “ ، وذلك  
تحت رعاية مجلس األعمال السعودي املصري 
 Global Trading وبدع���وة م���ن ش���ركة
بمش���اركة   Network-Middle East
وفد رفيع املس���توى ممثاًل عن الس���وق املالية 

واملصرفية املصرية.
وف���ي كلمته ، ق���ال رئيس البورص���ة املصرية 
رامي الدكاني، إن الس���وق املصري ينقس���م 
إلى عدة قطاعات وأن الكثافة الس���كانية تمثل 
عامل جذب للمستثمرين،  مضيفا : “البورصة 
املصرية انعكاس جيد للقطاعات االقتصادية ،  
إذ جاء أداؤها متميزًا عن بقية أسواق الخليج 

التي ترتبط بأسعار الطاقة« .
وتاب���ع  الدكاني،   أن الس���وق املصري لديه 
فرصة نمو كبيرة خالل السنوات األخيرة، وأن 
هناك كيانات اقتصادي���ة كبيرة في االقتصاد 
املص���ري س���تطرح لالكتتاب الع���ام أو البيع 
ملس���تثمرين اس���تراتيجيني؛ وفقًا مل���ا أعلنته 
الحكومة املصرية برئاس���ة الدكتور مصطفى 
مدبولي، وقال  : “الكيانات التي سيتم طرحها 
لالكتت���اب الع���ام أو البيع، س���تؤدي إلى رفع 
مع���دالت الربحية لألس���هم املصرية التي هي 
األولى ب���ني البورصات العربي���ة، خاصة وأن 
متوس���ط التوزيعات في الس���وق املصرية هو 
األعلى بني األس���واق في املنطقة، كذلك معدل 
ال���دوران في البورصة املصرية هو األعلى في 

املنطقة، تليها بورصة الدار البيضاء« .
 وواص���ل رئيس البورصة قائ���ال :  إننا ننظر 
إل���ى اململك���ة العربية الس���عودية بأنها الدائم 
األساس���ي لن���ا كمس���تثمرين وفخورين بهذه 
العالقة بني جمهورية مص���ر العربية واململكة 
أن  عل���ى  ، مش���ددا   . الس���عودية  العربي���ة 
االقتصاد املصري ال ُبد أن يظهر مرة أخرى، 
خاص���ة وأنه يحقق معدالت نمو جيدة  ، حيث 
أن البورصة املصرية ُمدرج بها 242 ش���ركة 
مساهمة، ورأسمالها السوقي 35 مليار دوالر، 
وتتكون م���ن 18 قطاعًا، وخالل العام املاضي 
حققت مؤشرات البورصة املصرية أعلى معدل 

نمو بلغ 22.2%، بحسب قوله.
وأشار رامي الدكاني إلى أن البوصة املصرية 
تطب���ق الحوكمة وتعمل بش���فافية جيدة، ودور 
البورص���ة املصرية الرقابة عل���ى التداول ملنع 
التالع���ب وأن الس���وق املص���ري أول س���وق 
عربي التزم باإلفصاح، وسيس���هم قرار رئيس 
مجل���س ال���وزراء املصري بطرح 32 ش���ركة 
للبيع املباش���ر أو االكتتاب العام في البورصة 
املصرية في تحسني أداء السوق خصوصًا أنه 
م���ن قطاعات عدة جيدة، منه���ا قطاع البنوك، 

والبتروكيماويات واألسمدة والتأمني.
وأضاف الدكاني بالقول:  البورصة املصرية 
تعمل عل���ى اس���تحداث مؤش���ر يتوافق مع 
الش���ريعة اإلس���المية، وبالتع���اون مع وزارة 

التموين املصرية أنشأنا بورصة للسلع.
 من جهته، قال نائ���ب محافظ البنك املركزي 
املص���ري رامي أبو النج���ا، إن  مصر وقعت 
عل���ى اتفاق إطاري مع صندوق النقد الدولي، 
بع���د األزم���ات املالي���ة املتتالية في الش���رق 
األوسط، وكان ال ُبد بطرف يعزز اإلصالحات 
على امل���دى القصير، تؤتي ثمارها على املدى 

الطويل.
وأض���اف  :  عملنا ع���دة برامج مع صندوق 
النق���د الدولي لعمل إصالحات، فكان البد أن 
تراع���ي تلك اإلصالحات البع���د االجتماعي، 
فأطلقن���ا برام���ج تكاف���ل وكرامة، وأنش���أت 
الحكوم���ة املصري���ة قاعدة بيان���ات لتوصيل 
الدعم إلى مستحقيه وذلك ملنع إهدار املوارد .
وأوض���ح أبو النجا -خالل كلمته في فعاليات 
االستثمار في سوق املال املصري بالعاصمة 
الري���اض- أن صندوق النقد الدولي س���يوفر 
ملصر تمويل قدره 3 مليارات دوالر، موضحا 
أن وجود صندوق النقد معنا له تأثير معنوي 
كبي���ر، فيم���ا كان لقرار البن���ك املركزي فتح 
السوق للمس���توردين أدى إلى ارتفاع سعر 
الص���رف؛ نتيجة ألن هن���اك طلبات ُمعلقة من 

املستوردين.
ولف���ت إل���ى أن اإلصالحات املصري���ة كانت 
صعب���ة عل���ى املوطنني، فكان ف���ي عام 2016 
تحرير س���عر الصرف، واملنتج���ات البترولية، 
وتقليل فاتورة الدعم، ولكن كان له تأثير سلبي 

على مستويات األسعار، والتضخم.
وتابع قائاًل:  في البنك املركزي تم اس���تهداف 
التضخ���م من خ���الل التوقعات، باس���تخدام 
أدوات السياس���ة املالي���ة، ووصلنا بالتضخم 
إلى 30% ف���ي مصر، ارتفع وق���ت الوباء إلى 
33%، وت���م عم���ل برنامج مدته 4 س���نوات تم 

اعتم���اده من صن���دوق النقد الدول���ي، هدفه 
الحفاظ على االستقرار االقتصادي في مصر، 

واستدامة الدين الذي أخذ منحنى نزولي  .
كم���ا أوضح أن الزيادة في معدالت األس���عار 
على مس���توى معظم السلع شكلت عبئا كبيرا  
على كل ال���دول؛ إذ ارتفعت معدالت التضخم 
في األسواق الناشئة بنسب تقترب من 22 %، 
بينما ارتفع معدل التضخم في أس���واق الدول 
املتقدة بنسبة تقترب من 7%، هذه الزيادة أدت 
إلى أن البنك الفيدرالي األمريكي أطلق س���عر 
الفائدة، أما في مصر فقد عملت على الحفاظ 
على القوة الش���رائية، وكان املستهدف تحقيق 

استقرار في األسعار على املدى املتوسط.
وق���ال نائب محافظ البنك املركزي املصري إن 
عودة التدفقات إلى الس���وق الرسمية أدى إلى 
إعادة القدرة على بناء االحتياطيات؛ إذ وصل 

االحتياطي النقدي إلى 34 مليار دوالر.
تيسيرات 

م���ن جانبه ، اس���تعرض رئيس مجلس إدارة 
هيئة الرقابة املالية ملصر، محمد فريد صالح، 
حجم التيسيرات التي تقوم بها الهيئة لجذب 

االستثمارات الخارجية للسوق املصرية.
وتن���اول   خالل مش���اركته بفعاليات ورش���ة 
االس���تثمار بس���وق امل���ال املص���ري،   دور 
الهيئ���ة في رقابة البورص���ة املصرية، وكذلك 
ف���ي اإلصالحات املهمة ، كما تناول  إجمالي 
التمويالت غير البنكية وقيم التداول في سوق 
امل���ال بأنواعها، وأيًضا حجم الس���وق املالية 

املصرية.
وق���ال  د فري���د   إنه يوج���د 4 جهات رقابية 
ف���ي مصر ه���ي: البن���ك املرك���زي املصري 
وهيئة الرقاب���ة اإلدارية، وهيئة الرقابة املالية، 
والجهاز املركزي للمحاس���بات ، منوها  إلى 
وجود معدل مرتفع في النمو السكاني وزيادة 
في طالبي العمل، حيث يجب تأمني 800 ألف 
فرصة عمل سنويًا، وهذا يحتاج إلى التمويل، 

والذي يعد عصب النمو االقتصاد.
وتاب���ع: تبدأ العملي���ات التمويلية من القطاع 
املالي املصرفي ومن قطاع املال غير مصرفي 
ويتمث���ل في األس���هم املتداولة والس���ندات ، 
مش���ددا  عل���ى أن النمو االقتص���ادي ال بد 
أن يخ���دم عمليات التش���غيل؛ الفتًا إلى ُقرب 

إصدار سندات إسالمية مستدامة.
وأشار إلى إصدار هيئة املجتمعات العمرانية 
الجديدة سندات بقيمه 20 مليار جنيه بضمان 
التدفقات النقدية املس���تقبلية؛ وذلك لتس���تمر 
الهيئة في النمو وتوفير االحتياجات للمواطنني.
من جانبه ، أكد املهندس محمد البالع رئيس 
مجل���س إدارة مجموع���ة مباش���ر املالية، أن  
األس���واق املالية بشكل عام لها دور مهم جدًا 
في تفعي���ل النمو االقتصادي من خالل تنمية 
املدخ���رات وتوفير الس���يولة وتعظيم التکوين 
الرأس���مالي ، مضيف���ا أن س���وق األوراق 

املالية يؤثر على االس���تثمار في مصر، حيث 
إنها الوس���يلة األساسية لالستثمارات املالية 

في األسهم والسندات.
وتاب���ع   أن العالق���ة املتبادل���ة بني األس���واق 
املالي���ة واألداء االقتصادي ُتع���د عالقة وثيقة، 
فكلم���ا تطور النظام املالي للدولة وأصبح أكثر 
ارتباطًا بس���وق مالي مزده���ر؛ أدى ذلك إلى 
تطوير وتطور النشاط االقتصادي، حيث يمكن 
للس���وق املالي���ة أن تؤدي إلى زي���ادة معدالت 
النمو االقتصادي وزيادة معدالت نمو االدخار 

وزيادة االستثمار.
كم���ا أوضح   البالع أن العالقة بني أس���واق 
األوراق املالي���ة والنظري���ة االقتصادي���ة؛ تنُبع 
من مس���اهمة األس���واق املالي���ة ودعمها لفكر 
مؤس���س علم االقتص���اد الكالس���يكي ورائد 
االقتصاد السياسي آدم س���ميث الذي تكمن 
نظريته ف���ي تعظيم الحرية االقتصادية وأهمية 
تحرير األسواق وخاصة سوق املال، باإلضافة 
إل���ى كونها تُصب في عم���ق فكرة التخصص 
وتقسيم العمل، على جانب آخر؛ يلعب االدخار 
وتفعيله في صورة اس���تثمار حجر الزاوية في 
أسباب النمو االقتصادي بجانب ما يصاحب 
ذلك من تراكم رأس���مالي وتدفق لالستثمارات 

األجنبية..
 وأش���ار إل���ي أن���ه خ���الل الع���ام املاضي 
احتلت البورصة املصري���ة املرتبة األولى من 
حيث نس���بة عائد املؤشر الرئيس���ي مقارنة 
باملؤش���رات الرئيس���ية لدول الخليج بنس���بة 
22.2%  ، وش���هد رأس املال السوقي زيادة 
كبيرة خالل 2022؛ ليصل ألعلى مس���توى له 
ف���ي تاريخه مع نهاية كل عام ما يمثل نس���بة 
12.3% م���ن الناتج املحل���ي اإلجمالي ، كما 
ارتفعت نس���ب ت���داول غي���ر املصريني على 
األس���هم املقيدة لتصل إلى 31% عام 2022 
مقاب���ل 21% ع���ام 2021 ، و ارتفعت نس���ب 
تداول املؤسسات على األسهم املقيدة لتصل 
إلى 47% عام 2022 مقابل 32% في 2021.

ويض���م س���وق األوراق املالي���ة املصري 18 
قطاعًا، مكون من 242 ش���ركة بنهاية 2022، 
بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون 

جنيه.
وش���هد عام 2022 ارتفاعًا كبي���رًا، في عدد 
املس���تثمرين الجدد في سوق األوراق املالية، 
بنس���بة 202 % مقارن���ة بع���ام 2021 ، فيما 
تستهدف البورصة املصرية أن تصبح مصر 
املركز الرئيس���ي لتداول ش���هادات الكربون 

بالقارة األفريقية.
قيد وطروحات 

في سياق مغاير ، قال رامي الدكاني، رئيس 
البورصة املصرية  في تصريحات له إن 3 أو 
4 ش���ركات من قائمة الشركات التي أعلنتها 
الحكومة املصرية خالل فبراير قد تم بالفعل 
قيدها بش���كل مبدئي في البورصة املصرية ، 

مضيفا  أن عمليات الطرح الفعلية للش���ركات 
قد تتم خالل النصف األول من العام الجاري.
وتاب���ع  الدكاني  أنه  بخصوص الش���ركات 
األخرى فإن عمليات طرحها في السوق سيتم 
تحديدها وفقا لع���دة عوامل، أبرزها املواعيد 
املناس���بة وفًقا للحكومة املصرية، ودور بنوك 
االس���تثمار التي س���تتولى عمليات التسويق 
والبي���ع له���ذه الش���ركات، فضال ع���ن دور 

الصندوق السيادي املصري.
 ولف���ت إلي  أن قلة معدالت الطروحات خالل 
الفت���رة املاضي���ة كانت من ضمن ش���كاوى 
املس���تثمرين، خاص���ة باملقارن���ة م���ع ع���دد 
الطروحات في أس���واق املنطقة ، مشيرا إلي  
أن  مؤشر البورصة الرئيسي »إي جي إكس 
30« ارتفع من���ذ بداية العام بأكثر من %19، 
وذلك بسبب أداء جيد للسوق منذ شهر يوليو 

املاضي.
وأك���د أن الطروح���ات الحكومية س���تنعكس 
إيجاًبا عل���ى أداء بورصة مص���ر في الفترة 
القادمة، كما ستجذب مستثمرين أجانب جدد 
، مضيفا :  من خالل اإلصالحات التي تمت 
ف���ي الفترة املاضية، نس���تطيع أن نرى عودة 
جيدة للمستثمرين األجانب بالسوق يتداولون 
نحو 25% من حجم السيولة في بورصة مصر 
يومي���ا، موضًحا أن الدول���ة املصرية وضعت 
خط���ة جي���دة لإلصالح ف���ي كاف���ة قطاعات 
ومؤسس���ات الدولة تشمل السياسات النقدية 
واملالي���ة والضريبية، مما سيس���هل عمليات 

دخول وخروج املستثمرين األجانب.
وفي سياق متصل ، وقعت البورصة املصرية 
ومجموعة ت���داول الس���عودية، مذكرة تفاهم 
بغرض تعزيز جهود التعاون املش���ترك، وذلك 
بحضور الدكتور محم���د فريد صالح رئيس 

الهيئة العامة للرقابة املالية.
وتهدف املذك���رة التي تم توقيعها على هامش 
فعاليات ملتقى السوق املالية السعودية التي 
تس���تضيفه الرياض خالل الفترة من 12 إلى 
14 فبراير الجاري، لتنمية التعاون املش���ترك 
للتعرف عل���ى أهم التط���ورات واآلليات التي 

يعمل عليها السوقني.
ورح���ب رام���ي الدكان���ي، رئي���س البورصة 
املصري���ة بالتعاون املش���ترك م���ع مجموعة 
التقني���ة  مج���االت  ف���ي  خاص���ة  الت���داول 
والتكنولوجيا املالية، وكذلك التبادل املشترك 
للخبرات والعمل على تنمية املوارد البش���رية 
بالس���وقني والتنس���يق بينهم���ا فيما يخص 
املش���اركة بالفعاليات االقليمي���ة والدولية في 

األمور املتعلقة بأسواق املال.
وأض���اف الدكاني أن تب���ادل الخبرات حول 
جهود التطويرفي ملفات االستدامة والحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 
مجاالت التعاون التي ضمتها مذكرة التعاون 
التي ت���م توقيعها بني الطرف���ني وكذلك بحث 
س���بل التعاون في مج���االت التثقيف وتوعية 
املس���تثمرين بدور وأهمية أس���واق املال في 

االقتصادات الوطنية.
وقال خال���د الحص���ان، الرئي���س التنفيذي 
نس���عى إلى  ملجموع���ة ت���داول الس���عودية: 
التعاون مع األسواق املالية اإلقليمية والدولية 
في مجاالت تشمل اإلدراج املزدوج واملتزامن 
واالجتماعي���ة وحوكمة  البيئية  واملمارس���ات 
الش���ركات والتقنية املالية والتنوع والشمول 
من أجل تحقيق هدفنا املتمثل بترسيخ مكانة 

اململكة كوجهة استثمارية رائدة.
وأضاف الحصان، أن االتفاقية ستس���هم في 
تعزي���ز جهود مجموعة تداول لتطوير س���وق 
مالية متقدم���ة ومتنوعة ومتكاملة توفر فرًصا 
والدوليني،  اإلقليمي���ني  للمس���تثمرين  مجزية 
بما يتماش���ى مع مس���تهدفات برنامج تطوير 

القطاع املالي ضمن رؤية السعودية 2030.

تراجع املؤش���ر الرئيس���ي للبورصة املصرية 
»إيج���ي إك���س 30« بنس���بة 0.71% ليغلق 
عن���د مس���توى 17488.87 نقط���ة، خ���الل 
جلسات األسبوع املاضي، فيما ارتفع مؤشر 
األس���هم الصغيرة واملتوس���طة »إيجى إكس 
70 متساوى األوزان«، بنسبة 3.86% ليغلق 
عند مستوى 2990.83 نقطة، وسجل مؤشر 
»إيجى إكس 100 متس���اوى األوزان« نمًوا 
بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 
نقطة، وسجل مؤشر »إيجى إكس 30 محدد 
األوزان« صعوًدا بنس���بة 0.98% ليغلق عند 
مستوى 20749.28 نقطة، وقفز مؤشر تميز 

بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3472.35 
نقطة.

رأس املال السوقى
ورب���ح رأس املال الس���وقى للبورصة، نحو 9 
مليارات جني���ه، ليغلق عند مس���توى 1.107 
تريليون جنيه، بنس���بة نمو 0.8%، فيما تراجع 
رأس املال الس���وقي للمؤش���ر الرئيس���ي من 
680.1 ملي���ار جني���ه إلى 678 ملي���ار جنيه، 
بنسبة انخفاض 0.3%، وقفز رأس املال ملؤشر 
األسهم الصغيرة واملتوسطة من 197.6 مليار 

جنيه إلى 205 مليار جنيه بنسبة نمو %3.7.
كما ارتفع رأس املال ملؤش���ر األوس���ع نطاًقا 
من 877.7 مليار جني���ه إلى 883 مليار جنيه 
بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس املال السوقي 
لبورصة النيل م���ن 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 

مليار جنيه بنسبة نمو %0.2. 
إجمالي قيمة التداول

وبالنس���بة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول 
بالبورص���ة إل���ى 16.3 ملي���ار جني���ه خالل 
األسبوع املاضي، في حني بلغت كمية التداول 
نح���و 2.740 ملي���ار ورقة منف���ذة على 365 
أل���ف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 
قدرها 15.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 

2.402 مليار ورقة منفذة على 335 ألف عملية 
خالل األسبوع قبل املاضي.

أما مؤش���ر تمي���ز، بلغ إجمالى قيم���ة التداول 
ب���ه نح���و 2.4 ملي���ون جني���ه، وبلغ���ت كمية 
الت���داول 6.8 ملي���ون ورقة منف���ذة على 453 
عملية خالل األس���بوع املاضي، واس���تحوذت 
األس���هم عل���ى 84.19% م���ن إجمال���ي قيمة 
التداول داخ���ل املقصورة، فى حني مثلت قيمة 
التداول للسندات نحو 15.81%، وفًقا للتقرير 

األسبوعي للبورصة املصرية.
ووزعت إجماليات التداول للش���ركات املدرجة 
فى مؤش���رات البورصة بني 10.1 مليار جنيه 
باملؤش���ر الرئيس���ي للبورصة بحج���م تداول 
1.047 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 
185.3 أل���ف عملي���ة، وبلغ���ت قيم���ة التداول 
ب�«إيج���ى إكس 70« نح���و 2.7 مليار جنيه، 
بحج���م تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من 
خالل 137.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول 
ب�«إيجى إك���س 100« نحو 12.8 مليار جنيه 
بحج���م تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من 

خالل 323.2 ألف عملية.
إجمالي التعامالت

وسجلت تعامالت املصريني نسبة 85.5% من 

إجمال���ي التعام���الت عل���ى األس���هم املقيدة 
بالبورصة، خالل جلسات األسبوع املاضي، 
واستحوذ األجانب على نسبة 6.6%، والعرب 
على 7.6%، وذلك بعد اس���تبعاد الصفقات، 
وفًقا ملا جاء في التقرير األس���بوعي للبورصة 
املصري���ة، وس���جل األجان���ب صاف���ى بيع 
بالبورص���ة املصري���ة بقيم���ة 377.9 مليون 
جني���ه، وس���جل العرب صافى ش���راء بقيمة 
84.9 ملي���ون جني���ه، وذل���ك بعد اس���تبعاد 

الصفقات.
ومثلت تعام���الت املصريني 83.7% من قيمة 
التداول لألس���هم املقيدة من���ذ أول العام بعد 
اس���تبعاد الصفقات، بينما س���جل األجانب 
وس���جل   ،%8.1 الع���رب  وس���جل   ،%8.1
األجانب صاف���ى بيع بالبورصة املصرية منذ 
بداية العام بقيم���ة 1.699 مليار جنيه، فيما 
استمر العرب بتس���جيل صافى شراء بنحو 
1.212 ملي���ار جني���ه، وذلك على األس���هم 
املقي���دة بعد اس���تبعاد الصفق���ات منذ بداية 

العام.
شهادات اإليداع الدولية

وكش���ف تقرير البورصة املصرية األسبوعى، 
عن أرصدة الش���ركات من ش���هادات اإليداع 

الدولي���ة حت���ى نهاي���ة األس���بوع املاضي، إذ 
تراجع رصيد ش���هادات إيداع البنك التجارى 
الدولى إل���ى 249.065 مليون ش���هادة، فيما 
ارتفع رصيد ش���هادات إيداع املجموعة املالية 
هيرمي���س القابض���ة إل���ى 294.230 مليون 

شهادة.
واستقر رصيد ش���هادات إيداع كاًل من مدينة 
نصر لإلسكان والتعمير عند 582.911 مليون 
شهادة، واملصرية لالتصاالت عند 169.816 
مليون شهادة، واإلس���كندرية للزيوت املعدنية- 
أموك عند 402.169 مليون ش���هادة، وإيديتا 
للصناع���ات الغذائي���ة إل���ى 127.042 مليون 
ش���هادة، وجى بى أوتو عند 222.966 مليون 
ش���هادة، وحدي���د ع���ز عن���د 73.623 مليون 

شهادة.
التداول بثالث عالمات عشرية

وأعلنت البورصة املصرية، عن قائمة األوراق 
املالية املسموح بالتداول عليها بثالث عالمات 
عش���رية خالل األس���بوع الجاري، بناء على 
أس���عار إغ���الق الخميس املاض���ي، وضمت 
74 ش���ركة، بعد استبعاد سهم شركة املتلقى 
العرب���ي لالس���تثمارات عقب ارتفاع س���عر 
الس���هم إلى 2.001 جنيه، فيم���ا تم إضافة 
سهم شركة تنمية لالستثمار العقاري للقائمة 

عقب تراجع سعر السهم إلى 1.95 جنيه.
وجاءت أبرز الش���ركات املوج���ودة بالقائمة: 
جول���دن بيرامي���دز ب���الزا، مص���ر الوطنية 
للصلب-عتاق���ة، اودن لالس���تثمارات املالية، 
مجموعة عامر القابضة )عامر جروب(، برايم 
القابضة لالستثمارات املالية، العربية إلدارة 
وتطوير األص���ول، املطورون العرب القابضة، 

العرفة لالستثمارات واالستشارات.

   نائب محافظ البنك المركزي المصري :  عودة التدفقات 

إلى السوق الرسمية أدت إلى إعادة القدرة على بناء االحتياطيات 
و وصل االحتياطي النقدي إلى 34 مليار دوالر

اسامة املنياوي

وائل خطاب

أعلن���ت ش���ركة جهينة للصناع���ات الغذائية، 
موافقة جمي���ع أعضاء مجل���س اإلدارة على 
تعيني س���يف صف���وان ثابت، نائًب���ا لرئيس 
مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب للش���ركة، 
موضحة أن تعيني سيف صفوان ثابت عضو 
مجلس إدارة، جاء كممثل عن شركة فرعون، 
وه���و الصندوق صاحب حص���ة األغلبية فى 
الش���ركة والذي يس���اهم فيه صف���وان ثابت 
وعائلت���ه، كما ق���ررت الش���ركة تعيني نيلس 

تومسون مديرا تنفيذيا للشركة.
وكانت النيابة العامة قررت قرار إخالء سبيل 
رج���ل األعمال صف���وان ثابت وابنه س���يف، 
بضمان محل إقامتهما على ذمة اتهامهما في 
القضية التي تحمل الرقم 865 لس���نة 2020 

حصر أمن دولة عليا.
وبموج���ب القرار، فإن صفوان وابنه س���يف 
اليزال كال منهما متهمني فى القضية، إلى أن 
يصدر قرار من النيابة العامة بشأن التصرف 

ف���ى القضي���ة، س���واء بحفظه���ا أو إحالتها 
للمحكمة املختصة.

يذكر أن شركة جهينة تشغل حالًيا 4 مصانع 
تابعة وشبكة توزيع تغطى أكثر من 136 ألف 
منفذ تجزئة فى أنحاء الجمهورية، فضاًل عن 

مزرعة ألبان تبلغ مساحتها 550 فدانًا.

ق���ررت ش���ركة مطاح���ن مص���ر العلي���ا، اتخاذ 
اإلج���راءات الالزمة لش���راء 3 آالف فدان أخرى 
من جهاز مدينة توشكى الجديدة بقيمة 45 مليون 
جني���ه، موضحة أنه بعد ش���راء ال����3 آالف فدان 
سيصبح إجمالي املس���احة للشركة في توشكى 
الجديدة 5 آالف فدان، ومش���يرة إلى أنه س���يتم 
تأجيره���ا إلى محمد بن ضحي���ان بن عبدالعزيز 

عضو مجلس اإلدارة.

وأظهرت املؤشرات املالية املستقلة لشركة مطاحن 
مصر العليا، عن النص���ف األول من العام املالي 
الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 27%، على 
أساس س���نوي.. وأوضحت الش���ركة، في بيان 
للبورصة، أنها س���جلت صافي ربح بلغ 61.12 
مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديس���مبر 
2022، مقاب���ل أرباح بلغ���ت 48.1 مليون جنيه 

خالل نفس الفترة من العام املالي السابق له.

قال���ت ش���ركة إي إف ج���ي هيرمي���س الدولية 
املالي���ة، إن ش���ركة  ف���ي األوراق  للسمس���رة 
)Jayess Holdings Limted(، استحوذت 
على 5.25% من أسهم رأسمال املجموعة املالية 
 Jayess أن  موضح���ة  القابض���ة،  هيرمي���س 
Holdings اش���ترت 61.27 مليون سهم من 
هيرميس القابضة بقيم���ة إجمالية بلغت 1.18 
مليار جنيه بمتوس���ط سعر شراء 19.32 جنيه 

للسهم.
وأش���ارت إلى أن نس���بة حص���ص املجموعات 
املرتبطة باملس���اهم ه���ي 6.44%، موضحة أن 

عملية الشراء في إطارة إعادة هيكلة امللكية بني 
مجموعة األطراف املرتبطة.  

يش���ار إلى أن املجموعة املالية هيرمس القابضة 
س���جلت صافي ربح بلغ 1.31 مليار جنيه منذ 
بداي���ة يناير حتى نهاية س���بتمبر 2022، مقابل 
1.12 ملي���ار جنيه أرباح خالل نفس الفترة من 

2021، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.
وبل���غ نصيب ملكية الش���ركة األم م���ن األرباح 
خ���الل الفترة نح���و 1.02 ملي���ار جنيه، مقابل 
1.05 مليار جنيه خالل نفس التس���عة أش���هر 

من 2021.

جهينة تعني سيف صفوان ثابت نائًبا لرئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للشركة

مطاحن مصر العليا تقرر شراء 3 آالف فدان يف 
توشكى اجلديدة بـ45 مليون جنيه

»Jayess Holdings« تستحوذ على %5.25 
من أسهم «هيرميس« بقيمة 1.18 مليار جنيه

   الدكاني :  السوق المصري لديه فرصة نمو كبيرة خالل السنوات األخيرة و هناك كيانات 

اقتصادية كبيرة   ستطرح لالكتتاب العام أو البيع لمستثمرين استراتيجيين 

البورصة تربح نحو 9 مليارات جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي.. 
وخبراء يتوقعون استمرار الصعود

حققت مجموعة طلعت مصطفى، أكبر الشركات 
العقاري���ة في مصر من حي���ث املبيعات والقيمة 
السوقية ومحفظة األراضي، نتائج مالية وبيعيه 
قياس���ية في الع���ام املاض���ي 2022، بدعم من 
النشاط الفندقي، ومش���اريعها العقارية خاصة 

سيليا في العاصمة اإلدارية الجديدة.
وقالت الشركة، إن إيراداتها بلغت نحو 20 مليار 
جنيه خالل العام 2022، بارتفاع 29% مقارنة ب� 
15.3 مليار في العام األسبق، من بينها 14.7 
مليار من النشاط العقاري، الذي زادت إيراداته 
21% خالل عام، بينما زادت إيرادات النش���اط 
الفندقي )فنادق فورس���يزونز نايل بالزا، وشرم 
الشيخ، وس���ان س���تيفانو، والنيل كيمبنسكي، 

2.6 مليار، بزيادة تجاوزت %100.
كم���ا زادت إيرادات مجموع���ة طلعت مصطفى 
من األنشطة التي تحقق عوائد دورية واألنشطة 

الخدمية 34%، وسجلت 2.6 مليار جنيه.
وحقق���ت املجموعة االكبر في الس���وق العقاري 
املصري 25% زي���ادة في صاف���ي أرباح العام 
املاض���ي إلى 2.23 مليار جني���ه، مقارنة بنحو 

1.78 مليار جنيه في عام 2021.
وخالل ع���ام 2022، تص���درت مجموعة طلعت 
مصطفى القابضة مبيعات الش���ركات العقارية 
في مص���ر، بحس���ب تقرير لش���ركة »ذا بورد 
كونس���التنج« لالستش���ارات، وجاءت مجموعة 
طلع���ت مصطف���ى في املرتب���ة األول���ى، إذ بلغ 
حجم مبيعاتها 33.2 مليار جنيه خالل 2022، 
متج���اوزة بذل���ك رق���م مبيعاتها غير املس���بوق 
بالس���وق العقاري املحقق في العام قبل املاضي 

عند 32.36 مليار جنيه.
عل���ى مس���توى املبيعات التراكمي���ة التي لم يتم 

تسليمها للعمالء بعد )تحت التشييد( فقد قفزت 
إلى 77 مليار جنيه، مقابل 63 مليار جنيه بنهاية 
2021، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات املحققة 
وغير املثبتة بني ش���ركات التطوير واالس���تثمار 

العقاري املصرية.
قال���ت اإلدارة التنفيذية للمجموع���ة إنها تتمتع 
بمرك���ز مالي قوي، حيث بلغ���ت األصول بنهاية 
2022 نح���و 162.7 مليار جني���ه مقابل 139 
مليار ف���ي نهاي���ة ع���ام 2021، ولديها رصيد 
نقدية واس���تثمارات مالية تقدر بحوالي 12.6 
مليار، بزيادة 2.1 مليار عن الرصيد في نهاية 

ديسمبر 2021.
تراجع رصيد القروض والتس���هيالت االئتمانية 
لدى املجموعة 400 مليون جنيه إلى 7 مليارات 
في نهاية 2022، حرصً���ا من اإلدارة التنفيذية 
للمجموعة على عدم التوس���ع ف���ي االقتراض، 
وإيج���اد مص���ادر تمويلية أخرى غي���ر تقليدية 

لتوفير السيولة.

مجموعة طلعت مصطفى حتقق نتائج مالية 
وبيعية غير مسبوقة يف 2022

هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة  مليون 
داليا احمد

• السنة الخامسة عشر   •  االحد  19  فبراير  2023  •  العدد  682

 طلعت مصطفي
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»التموين«: نستهدف 
إنتاج 1.8 مليون طن 

سكر البنجر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتهاء مصانع بنجر السكر 
من عمليات الصيانة الس���تقبال موس���م هذا الع���ام، موضحة أن حجم 
املس���احة املنزرعة هذا الع���ام بلغ   620 ألف فدان بنجر س���كر، بزيادة 
تص���ل إلى 10 آالف فدان عن  الع���ام املاضي إلنتاج ما يصل إلى 1.8 

مليون طن سكر هذا  العام.
وأضافت أن املصانع  تعمل بنظام امليكنة كاملة بدًءا من تسلم البنجر من 

املزارع  وصواًل إلى صرف املستحقات املالية من خالل البنوك  وماكينات 
الصرف.. ومن جانبه أوضح املتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن 
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي املصيلحي، وجه رؤس���اء 
 إدارات الشركات بتسهيل عمليات التوريد للمزارعني، وتسهيل  عمليات 
صرف املس���تحقات لهم، مضيفا أن املصانع جاهزة  الس���تقبال املوسم 

هذا العام بإجراءات ميسرة.

 

قال الدكتور إبراهيم عش���ماوي، مساعد وزير التموين، إن إجمالي 
الدعم ف���ي املوازنة الجديدة يبلغ 490 ملي���ار جنيه مقارنة باملوازنة 
الس���ابقة التي بلغت 354 مليار جني���ه، و321 مليار جنيه من قبلها، 
موضًح���ا أن إجمالي الدعم للغذاء وش���بكة الحماية االجتماعية بلغ 
121 ملي���ار جنيه، من بينها 54 مليار جنيه لدعم الخبز، و64 مليار 

جنيه لدعم السلع.
وأضاف عش���ماوي، خالل ورش���ة عم���ل يوم القم���ح القومي، على 
هامش معرض القاهرة الدولي لالبتكار، أنه تمت مناقش���ة إنشاء 7 
مستودعات تخزين استراتيجية على مستوى الجمهورية لتخزين 31 
سلعة احتياطية، مشيًرا إلى أن القطاع الخاص سيتولى اإلنشاءات 
واإلدارة والتخزي���ن، وس���تتولى الحكوم���ة تأجير تلك املس���احات، 
معتبرها نقلة نوعية في عملية توفير االحتياطي االستراتيجي للسلع، 
خصوًصا الدواجن واألرز والزيوت، معلنا أن االحتياطي الحالي من 

السلع يكفي نحو 6 أشهر.
وتاب���ع أن مصر من أكبر الدول املس���تهلكة لألقم���اح، وهي الدولة 
األولى في اس���تيراده، والدول���ة رقم 15 في إنت���اج األقماح، ويبلغ 
متوسط استهالك املواطن 182.5 كيلو مقابل 69 كيلو عامليًا، وننتج 
300 رغيف يوميا، و100 مليار رغيف س���نويا، ويستفيد 72 مليون 
مواط���ن من دعم منظومة الخبز، و64 مليون مواطن من دعم منظومة 

السلع.

أكد الدكت���ور مصطف���ى مدبولي، رئيس 
مجل���س الوزراء، خالل لق���اء مع الدكتور 
علي املصيلحي، وزي���ر التموين والتجارة 
الداخلية، أن مش���روع إنشاء مستودعات 
إس���تراتيجية لتخزين الس���لع األساسية 
ُيمثل أولوية للدول���ة املصرية، ُمضيًفا أن 
املش���روع يتم تنفي���ُذه من خ���الل وزارة 

التموين والتجارة الداخلية.
ه���ذه  إقام���ة  أن  مدبول���ي،  وأوض���ح 
املس���تودعات تأت���ي في إط���ار توجيهات 
الرئي���س عبدالفتاح السيس���ي، بضرورة 
تعزيز األمن الغذائي باعتباره أحد دعائم 
األم���ن القوم���ي املصري، وك���ذا بغرض 
تحس���ني منظومة تخزين الس���لع املعمول 

بها حاليا.
و أش���ار وزير التموين والتجارة الداخلية، 
إل���ى أن إنش���اء املخ���ازن اإلس���تراتيجية 

ُيع���د أح���د امللفات الرئيس���ية الت���ي تعمل 
عليها الوزارة، مضيًفا إقامة املس���تودعات 
اإلس���تراتيجية هو أحد املحاور التي نعمل 
عليه���ا من أج���ل تطوير منظوم���ة التجارة 
الداخلي���ة، والفًتا في هذا الص���دد إلى أنه 
وفق���ا لدراس���ة أعدتها ال���وزارة، تبني أننا 
بحاجة إلى إقامة 7 مستودعات إستراتيجية 

بحيث تخدم أكثر من محافظة.

وتابع أنه بالتنس���يق مع املحافظني، وفرنا 
عدًدا م���ن قطع األراضي التي تتوافر بها 
ش���روط إقامة هذه املخازن، وطرحنا هذه 
املتخصصة  الش���ركات  املشروعات على 
للبدء ف���ي التنفيذ، موضًح���ا أن الوزارة 
ح���ددت كميات امل���واد الغذائية والس���لع 
األساسية املطلوب تخزينها، ويشمل ذلك 

السلع الجافة واملبردة، وغيرها.

قال أحمد الوكيل، رئي���س الغرفة التجارية 
املصرية باإلس���كندرية ورئيس اتحاد غرف 
البحر األبيض املتوس���ط، إن العام املاضي 
احتفلن���ا بم���رور 100 عاًما على تأس���يس 
غرفة اإلس���كندرية و40 عاًما على تأسيس 
اإلس���كامى، واآلن نحتفل بم���رور 20 عاًما 

.Busniss-Med على
وأضاف الوكيل، خالل كلمته في الجلس���ة 
االفتتاحي���ة للنس���خة الس���ابع م���ن مؤتمر 
أن   ،Med Business Days««
من���ذ  ش���ريكنا  يع���د   Busniss-Med
 ،MED سنوات، حيث أنشانا مًعا تحالف
ونفذنا عشرات املشاريع اإلقليمية وأجرينا 
أكث���ر م���ن 1000 مؤتم���ر، والعدي���د م���ن 
املب���اردات عب���ر البحر األبيض املتوس���ط، 
موضًحا أن األنش���طة املشتركة في مجاالت 
االقتصادات الزرقاء والخضراء تس���تهدف 
دع���م االبتكار وخل���ق الش���راكات وتعزيز 

التجارة واالستثمار في جميع بلداننا.

وأش���ار إلى أن التركيز األساس���ي ينصب 
عل���ى الش���ركات الصغي���رة واملتوس���طة ، 
ألنهم هم الذين يولدون معظم العمالة، حيث 
يق���در ذلك مقابل كل مليون يورو مس���تثمر 
من ش���ركة صغيرة ومتوس���طة، تم إنش���اء 
14.7 فرص���ة عمل مقارنة ب���� 3.1 وظيفة 
يتم إنش���اؤه إذا كان االس���تثمار يأتي من 

شركة كبيرة.
واس���تكمل أن ف���ي منطقة البح���ر األبيض 
املتوس���ط يوجد أكثر من 25 مليون ش���ركة 

صغيرة ومتوس���طة، ويجب األخذ باإلعتبار  
أن هذه الش���ركات والشركات غير الرسمية 
تمث���ل 90٪ من األعم���ال، و60٪ من الناتج 

املحلي اإلجمالي و 70٪ من العمالة.
وأك���د أن يج���ب التركيزعل���ى االقتص���اد 
 ASCAME إل���ى  مش���يًرا  األخض���ر، 
 ،BusinessMed يق���دم كل الدعم إل���ى
الستكشاف أسواق البحر األبيض املتوسط 
الواعدة ، واالس���تفادة من الفرص التجارية 

التي توفرها.

عقد جهاز حماية املنافس���ة ومنع املمارسات 
االحتكارية، ورش���ة عمل بالتعاون مع اتحاد 
الصناع���ات املصري���ة ح���ول قان���ون حماية 
املنافس���ة والتعديالت األخي���رة التي أجريت 
عليه، وكيفي���ة التوافق مع أحكامه، وحضرها 
العش���رات م���ن رؤس���اء وأعض���اء االتحاد 

والغرف التابعة له.
خ���الل كلمته؛ أك���د الدكتور محم���ود ممتاز، 
رئيس مجل���س إدارة جهاز حماية املنافس���ة 
ومنع املمارس���ات االحتكارية، حرص الجهاز 
الدائ���م على التواصل م���ع االتحاد وأعضائه 
والغ���رف التابع���ة ل���ه للتعري���ف بالقان���ون 

وسياس���ات حماية املنافس���ة وأي���ة تعديالت 
جديدة تطرأ عليه، خاصة مع حرص الحكومة 
املصرية على تش���جيع االستثمار واملصنعني 
وتوفير مناخ تنافس���ي بني الجميع وإزالة أي 
عوائق من ش���أنها منع الشركات من الدخول 

أو التوسع في األسواق.
وتم التعريف بقانون حماية املنافسة وأهدافه، 
واألش���خاص الخاضع���ة له ونط���اق تطبيقه، 
واس���تعراض املخالفات املنصوص عليها فيه 
من اتفاقات أفقية ورأس���ية وإساءة استخدام 
الوضع املس���يطر، وغيره���ا، كما دار النقاش 
ح���ول سياس���ة اإلعف���اء الكل���ي وفوائدها، 

والخط���وات التي يمكن اتباعه���ا للتوافق مع 
قانون حماية املنافسة.

وخالل ورش���ة العمل تم التطرق الستراتيجية 
الدولة املصري���ة في تطبيق سياس���ة الحياد 
التنافس���ي، حيث تم التأكيد على ما تضمنته 
وثيق���ة سياس���ة ملكي���ة الدول���ة والتي نصت 
صراحًة على أن السياسة االقتصادية للدولة 
املصرية قائم���ة على دعم محاور املنافس���ة، 
وضمان مناخ تنافس���ي ملمارس���ة النش���اط 

االقتصادي.

عقدت الش���عبة العامة لالقتص���اد الرقمي 
للغ���رف  الع���ام  باالتح���اد  والتكنولوجي���ا 
التجارية، اجتماًعا مع أحمد الظاهر، القائم 
بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا املعلوم���ات »ايتيدا« والذي يعد 

األول منذ تولي الظاهر منصبه الجديد .
وتناول اللقاء الذي حضره املكتب التنفيذي 
للش���عبة العامة لالقتصاد الرقمي برئاس���ة 
املهن���دس خلي���ل حس���ن خليل ع���دًدا من 
املوضوع���ات واملس���تجدات وبروتوك���والت 
التعاون التي تجمع بني »ايتيدا« والش���عبة 
باعتباره���ا الراع���ي الرئيس���ي لصناع���ة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والشريك 

االس���تراتيجي والحيوي لجمي���ع الفعاليات 
واالنش���طة الت���ي تعقده���ا الش���عبة، حيث 
استعرض خليل حسن خليل، بداية تأسيس 
الش���عبة في عام 2001 تحت اسم الشعبة 
العامة للحاسبات اآللية والبرمجيات وتعتبر 
الش���عبة العامة أح���د أكب���ر املنظمات غير 
الهادفة للربح في قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وداعم رئيسي للتحول الرقمي 
في مصر ولديها 10 شعب فرعية في الكثير 

من املحافظات.
واس���تطرد رئيس الش���عبة العامة عدًدا من 
املشروعات واملبادرات التي نفذتها الشعبة 
مع ايتيدا وأبرزها: مشروع مبادرة حاسب 

آل���ي ل���كل بيت، مش���روع التدري���ب الفنى 
واإلداري، مشروع دراسة سوق الحاسبات 
بمص���ر، اإلس���كندرية مدين���ة إلكتروني���ة، 
مش���روع حاس���ب ل���كل تاجر، مش���روع 
الدراسة الس���وقية إلنتاج الحاسب اللوحي 
املص���ري، املش���اركة في إص���دار قرارت 
تمس املصلح���ة العامة ملجتم���ع تكنولوجيا 
املعلوم���ات، جهود الش���عبة العامة ملواجهة 
تداعيات   كورونا، وكذلك دورها في مبادرة 
توطني لتمكني 4 أالف تاجر وميكنة أعمالهم 

وغيرها من املبادرات.

التموين: 490 مليار جنيه دعم باملوازنة اجلديدة.. 
121 مليار جنيه للغذاء واحلماية االجتماعية

اسالم عبدالفتاح

خارطة طريق إلنقاذ صناعة الدواجن 
..وتوفير األعالف كلمة السر

 اقتصاديون: جناح احلكومة فى نسف  البيروقراطية أمام االستثمارات 
الصناعية يكفل حتقيق انطالقة كبرى للقطاع الصناعى

 يزداد انشغال الشارع املصري بقضية األسعار ، 
وفي القلب منها أسعار اللحوم والدواجن ، وخاصة 
مع اقتراب ش���هر رمض���ان ، والتزايد الجنوني في 
أس���عار كل منهما ، مع إعالن الحكومة عن جهود 
متواصل���ة لحل هذه املش���كلة ، حيث عقد الس���يد 
القصي���ر وزي���ر الزراع���ة واس���تصالح األراضي 
اجتماع���ا مع بعض منتجي الدواج���ن لبحث آليات 
االس���تقرار في األس���واق والحفاظ عل���ى صناعة 

الدواجن االستراتيجية.
 وخالل االجتم���اع القصير أكد أن الدولة حريصة 
على اس���تقرار صناعة الدواجن الناجحة ،  والتي 
تعتبر أح���د أهم محاور األم���ن الغذائي للمواطنني 
وتبذل قصارى جهدها لتوفير مس���تلزمات االعالف 
م���ن الذرة والصويا ، وأش���ار إلى أن���ه تم اإلفراج 
عن حوال���ي 2,5 مليون طن خالل الفترة املاضية ب� 

1.250 مليار دوالر. 
وق���ال القصير إن الدولة تس���تهدف مصلحة املنتج 
واملس���تهلك معا وتس���عى لتقليل الحلقات الوسيطة 
بينهما لضبط االسعار  ، كما قامت بتفعيل الزراعة 
التعاقدية في املحاصيل االستراتيجية ،  ومن أهمها 
الذرة وفول الصويا لتشجيع الفالحني على زراعتها 
وتوفير مستلزمات األعالف وطالب منتجي الدواجن 
باالنضم���ام إل���ى املنظوم���ة لحمايتهم م���ن تقلبات 
األسعار العاملية ، وأضاف أن هيئة السلع التموينية 
قامت باستيراد الذرة الصفراء وسوف يتم توزيعها 
مباش���رة على أصحاب املزارع الصغيرة ومصانع 
األعالف بالتنسيق مع وزارة التموين ملنع الوسطاء 

وبالتالي تقليل التكلفة.
 واستمع القصير إلى اقتراحات املنتجني للنهوض 
بصناع���ة الدواج���ن ، حيث انته���ى االجتماع إلى 
مجموعة من التوصيات التي سوف يتم العمل على 
تطبيقها حتى تس���هم في استقرار األسواق وضبط 

االسعار والحفاظ على صناعة الدواجن .
وكان  وزير الزراعة واس���تصالح األراضى،  أعلن 
أنه بالتنسيق مع البنك املركزى املصرى تم اإلفراج 
ع���ن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 
96 مليون دوالر،    وذلك خالل الفترة من 26 يناير 

حتى 9 فبراير 2023.
وق���ال إن  اإلفراج ش���مل  156 ألف طن من الذرة 
بحوالي 56 ملي���ون دوالر وحوالي 43 ألف طن من 
ف���ول الصويا بقيم���ة 32 ملي���ون دوالر و اضافات 
اعالف بحوالي 8 مليون دوالر ، ليصبح إجمالي ما 
تم اإلفراج عن���ه خالل الفترة من 16 أكتوبر 2022 
حت���ى 9 فبراي���ر الحالى 2.495 ملي���ون طن منهم 
1.750مليون ط���ن ذرة ، 745 ألف طن فول صويا 
وإضاف���ات اع���الف وذلك بإجمال���ي مبلغ 1.250 

مليار دوالر
 وأض���اف “القصير” أن ذلك ياتى فى إطار متابعة 
تنفي���ذ توجيهات الدكتور مصطف���ى مدبولى رئيس 
مجلس ال���وزراء بش���أن اإلفراج عن مس���تلزمات 

اإلنتاج من املوانئ املصرية.
 توفير العلف 

   الدكت���ور أحم���د أبو زيد األس���تاذ بكلية الزراعة 
جامعة عني ش���مس،يقول  إن الدولة تسعى جاهدة 
إلتاحة العلف لتوفيره لألهالى والشركات التى تعمل 
فى مجال إنتاج اللحوم الحمراء “ماش���ية، أبقار و 
وامل���زارع الخاص���ة بإنت���اج الحيوانى  جاموس” 
الداجنى، بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن وهو 

املسئول عن الثروة الداجنة.
وأضاف أحمد أبو زيد   أن قوام الثروة الداجنة فى 
مص���ر يبلغ 1.4 مليار طائر ولدينا اكتفاء ذاتى من 
الدواجن اقترب من 95٪، الفتا إلى أن مدخل العلف 
يمثل 75٪ م���ن تكلفة اإلنتاج ونفس األمر لألعالف 

الخاصة باملواشى.
وأش���ار   إلى أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 
12 مليون طن ذرة صفراء تدخل كمكون أساس���ى 
لألعالف وتس���تورد ما يقرب م���ن 4.5 مليون طن 
ف���ول صويا، موضحا أن الدول���ة عملت فى البداية 
على االهتمام بالزراعة التعاقدية للتعاقد على زراعة 

محصول فول الصويا والذرة الصفراء
حلول ومطالب 

وفي وقت س���ابق  طالبت ش���عبة الث���روة الداجنة، 
بضرورة وضع حلول لألزمات التي تمر بها صناعة 
الدواجن ف���ي مصر خالل الفت���رة الحالية لدعمها 

تقوية هذه الصناعة الوطنية.
وش���دد الدكتور عبد العزيز الس���يد رئيس ش���عبة  
الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية على ضرورة 
التوافق وجلوس جميع القائمني واملهتمني بالصناعة 
على طاولة واحده لوضع حلول مناس���بة وس���ريعة 

وعاجلة  للصناعة املحلية  في الفترة الحالية.

وقال رئيس الش���عبة  إنه من الض���روري التوافق 
بني الجهات والوزارات املعنية سواء وزارة الزراعة 
أو اتح���اد منتج���ي الدواجن واملربي���ني واملنتجني 
واملس���توردين لوضع حلول عاجلة وعدم العمل في 

جزر منعزلة بما يضر بصناعة الدواجن.
وأش���ار الى أن ارتفاع اسعار األعالف واملدخالت 
من أهم املش���كالت التي تواج���ه الصناعة املحلية 
وتحتاج الى تدخل عاجل للقضاء على أي أزمة في 
قط���اع االنتاج الداجني ، خاصة وأنه يعد البروتني 

األرخص للمستهلكني.
  الدكتور ث���روت الزيني نائب رئيس االتحاد العام 
ملنتج���ي الدواجن يري أن  قلة املعروض الناتج عن 
خروج ع���دد كبير من املربني تس���بب في االرتفاع 
الكبي���ر في األس���عار، مضيف���ا أنه مع اس���تدامة 
اإلفراج���ات عن مس���تلزمات إنت���اج األعالف من 
املوان���ئ وعودة املربني للمنظومة س���يزيد املعروض 

وبالتالي تنخفض أسعار الدواجن.
ولفت إلى أن الس���وق السوداء هي املتحكمة حاليا 
في أس���عار الذرة الصفراء وف���ول الصويا وهو ما 
يؤدي إل���ى زيادة أس���عار األعالف، مش���يرا إلى 
أن���ه مع زيادة إنتاج الدواجن األس���ابيع املقبلة في 
ظل توافر األعالف س���تنخفض األسعار في شهر 

رمضان املقبل.
ارتفاع متواصل 

وش���هدت  أسعار األعالف خالل األسابيع املاضية 
ارتفاعا ملحوظا حيث يتراوح سعر الطن الواحد من 
20 ألفا إلى 22 ألف جنيه، والذي أثر بدوره بشكل 
كبير على أسعار الدواجن والطيور باألسواق، كما 
أدى إلى حالة ركود كبيرة في حركة البيع والشراء.

وأرجع تجار أعالف   ارتفاع أسعار األعالف  إلي  
النقص الشديد في الخامات التي تدخل في صناعة 
األعالف مث���ل الصويا والذرة وغيره���م  كما أنها 
إذا تواجدت تكون بأس���عار مرتفعة ،  بسبب  أنها  
تأث���رت بالتغير الكبير في أس���عار الدوالر مؤخًرا، 
باإلضاف���ة إلى توقف بعض املصان���ع التى تصنع 

األعالف.
 ولفتوا إلي أن  العديد من مربي الدواجن اضطروا 
إل���ي  ذبح ف���راخ األمه���ات لعدم تواف���ر األعالف 
وأحجم أصحاب املزارع عن اإلنتاج واضطروا إلى 
قف���ل مزارع الدواجن ، موضحني أن  عدم اإلفراج 
عن كميات كبيرة من األعالف بالجمارك املصرية  ، 
أدي  إلى حالة من الركود وارتفاع األسعار،  و أن 
مرب���ي الدواجن لم يعد يس���تطيع هذه األيام تحمل 
تكلفة الكتك���وت واألعالف باإلضافة إلى أس���عار 
العمالة والكهرباء والغاز والنقل أيًضا، والتي ترفع 
من س���عر الدواجن باألسواق املحلية، مما أثر على 
أعداد كبيرة م���ن املربني ومزارع الدواجن، كما أن 
غلق عدد من املزارع واملصانع أثر على دخل عديد 

من األسر املصرية والعمالة اليومية.
القري الحل 

وف���ي إطار ط���رح الحل���ول لألزم���ة ، طالبت لجنة 
الزراعة والرى بمجلس الش���يوخ، برئاسة املهندس 
عبد السالم الجبلى، الحكومة بإعداد دراسة وخطة 
عملية، لتنفيذ مش���روع داجنى بالق���رى املصرية، 
تتضم���ن توفير الدعم الحقيقى، بتقديم الس���الالت 
والتطعيمات واألعالف واإلرشاد والتوعية الالزمة، 

وذلك بالتنس���يق بني وزارتى الزراع���ة والتضامن 
االجتماعى، بهدف إعادة إحياء مش���روعات اإلنتاج 

الداجنى داخل منازل األسر املصرية بالريف. 
وتقدم  النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ 
عن تنسيقية ش���باب األحزاب والسياسيني وحزب 
النور، باقتراح برغبة بشأن تطوير ودعم تربية الثروة 
الداجن���ة بالقرى كأحد حلول أزمة ارتفاع أس���عار 
الدواج���ن ، قال فيه :  نظًرا للظ���روف االقتصادية 
العاملي���ة املتالحق���ة واألزمات التى تم���ر بها جميع 
دول العالم وموجات تقلب األس���عار العاملية بصفة 
عام���ة وبأس���عار األعالف والعليق���ة بصفة خاصة 
والتهديات، تأثر س���لبا قطاع الثروة الداجنة الذى 
يؤثر بطريق مباش���ر على األم���ن الغذائى للمواطن 
املص���رى، ولكن هن���اك ما يمي���ز املجتمع املصرى 
من���ذ القدم هو الحالة الفريدة من التعايش بني أهل 
الريف املصرى والثروة الداجنة، فتربية الطيور هى 
أح���د مظاهر الحياة بالقرى املصرية، وكان ال يكاد 
بيت يخلو من هذه الطيور وكانت تعد اقتصاد مواٍز 
يس���د عجز اإلنفاق كلما ضاقت السبل، ولم يتوقف 
هذا األمر على الريف والقرى املصرية فحس���ب بل 

امتداد األمر إلى املناطق الشعبية .
وق���ال  املهندس عبد الس���الم الجبلى، رئيس لجنة 
الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إن هذه الفكرة  تعيد 
للريف املصرى طبيعت���ه الحقيقية املنتجة ما يحقق 
التوازن بني حجم اإلنتاج واالستهالك ويساعد فى 
ضبط األس���عار، متابعا، تربينا فى منازل يتم تربية 
الطيور بها، لتوفير جميع االحتياجات الغذائية، ولم 
نس���مع من قب���ل عن مثل تلك األزمات فى أس���عار 

الدواجن واللحوم التى نسمعها اآلن.
وأك���د الجبل���ى، أن األم���ر يحتاج إلى خط���ة قابلة 
للتنفي���ذ، مع���دة بناء عل���ى أرقام حقيقي���ة، وتقييم 
مس���تمر لتلك الخط���ة، حتى يكون له���ا نتائج على 
أرض الواق���ع، متابعا: بالفعل ال أحد ينكر أن هناك 
جه���ود حكومية ولك���ن األمر يحتاج إلى تنس���يق 
لتضافر الجه���ود، وتوجيهها فى الطريق الصحيح 
ويكون هناك نتائج على األرض يشعر بها املواطن. 
وأوض���ح،   أن األزمة الحالي���ة، تتطلب أمرين؛ إما 
زي���ادة فى اإلنتاج أو نقص فى االس���تهالك، حتى 
يت���م مواجهتها، مؤكًدا أهمي���ة وجود أرقام حقيقية 
حت���ى يتم وضع الحلول، مش���ير إل���ى أهمية دور 
املجتمع من خالل التوعية بشأن النمط االستهالكى 

وضرورة الترشيد. 
م���ن جانبه ، أك���د الدكتور طارق س���ليمان، رئيس 
قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن 
الوزارة تقوم بالفعل بعدد من املش���روعات للتوسع 
فى اإلنتاج الحيوانى والداجن���ة بالريف، مثل عقد 
برتوكول مع وزارتى األوق���اف والتضامن، لتوزيع 
أبق���ار بقرى حي���اه كريمة، به���دف تحويل املتلقني 

للدعم إلى منتجني. 
وأض���اف، أيضا مش���روع البتلو من���ذ عام 2017 
والذى بدأ ب100 مليون جنيه وصل إلى 7 مليارات 
جني���ه ويوفر نحو 84 أل���ف فرصة عمل، باإلضافة 

إلى مراكز تجميع األلبان. 

 

تس���ارع الحكومة الخطي لتنفيذ جهود النهوض بقطاع 
الصناع���ة وإزالة املعوقات أمام تل���ك الجهود ، وهو ما 
أكد عليه رئي���س الوزراء  الدكت���ور مصطفى مدبولي،  
خالل لق���اءه مع  املهن���دس  محمد الس���ويدي، رئيس 
اتحاد الصناعات املصرية، وذلك في إطار مناقشة عدد 
من املوضوعات املتعلقة بدع���م قطاع الصناعة، وتذليل 

مختلف التحديات التي تواجهه.
وأك���د  رئي���س مجل���س ال���وزراء   أن الدول���ة تمضي 
بخطوات حثيث���ة لتذليل مختلف املعوق���ات والتحديات 
الت���ي تواجه قطاع الصناعة، م���ن خالل تضافر جهود 
األجه���زة والجهات املعنية، ول���ذا فالحكومة تعمل على 
تبس���يط اإلجراءات لتشجيع االس���تثمارات الصناعية 
القائمة والجديدة، وتس���هيل إج���راءات الحصول على 
التراخي���ص الصناعي���ة، وتفعي���ل خريطة االس���تثمار 
الصناعي كمنصة لتخصيص األراضي الصناعية على 

مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنطلق الحكومة في هذا 
الش���أن من   الرئيس عبد الفتاح السيسي،   بمواصلة 
جهود دعم القطاع الصناعي، مع االستمرار في مسار 
تعزيز دور وإس���هام القطاع الخاص، وزيادة االستفادة 
من املناطق واملجمعات الصناعية، بما يس���هم بش���كل 
إيجابي ف���ي دعم ركائ���ز االقتصاد الوطن���ي وتحقيق 

التنمية الشاملة.
وبحس���ب السفير نادر س���عد، املتحدث الرسمي باسم 
رئاس���ة مجلس ال���وزراء، فإن���ه  تم خ���الل االجتماع 
التوجي���ه بأن يتم التنس���يق بني وزارة الق���وى العاملة 
واتح���اد الصناعات؛ م���ن أجل االس���تفادة من مراكز 
التدري���ب التابعة للوزارة في رفع كف���اءة العاملني، كما 
تمت اإلش���ارة إلى أن اتحاد الصناعات اتفق مع اتحاد 
البنوك عل���ى تطوير 10 م���دارس تكنولوجية ، كما تم، 
خالل اللقاء، التوافق على عدد من التيس���يرات املرتبطة 
بأسعار األراضي الصناعية، وكذا طرق السداد، وذلك 

بما يسهم في دفع هذا القطاع خالل هذه املرحلة.
وقدم رئيس اتحاد الصناعات مقترحا بشأن االستفادة 
من املعام���ل التابعة لعدد من الجه���ات لتصبح معامل 
معتمدة الختب���ار املنتجات املصري���ة املختلفة، بدال من 
إرس���الها إل���ى الخارج للفح���ص، األمر الذي يس���هم 
في توفي���ر النقد األجنبي من جه���ة، ويعمل على توفير 
الوق���ت من جهة أخرى، وهو م���ا القى قبوال لدى رئيس 
مجلس الوزراء؛ حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن 
الحكومة لديها االستعداد للعمل على تمكني املعامل في 
مختل���ف الجامعات من الحصول على االعتماد الدولي، 
بما يس���هم في تحقيق املستهدفات املرجوة، مشيرا إلى 
أنه س���يتم العمل على استيفاء االشتراطات املطلوبة في 
هذا الشأن، من خالل التنسيق مع وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي.
تيسير االجراءات 

وتض���ع القي���ادة السياس���ية أولوية، لدعم ومس���اندة 
القطاع الصناعى، وتسهيل اإلجراءات أمام املستثمرين 
لدعم األنش���طة اإلنتاجية وضمان اس���تدامتها فى ظل 
التداعيات الراهنة، ومن بني تلك الخطوات جاءت مبادرة 
دعم الصناعة والزراعة بدع���م الفائدة على القروض ب� 
11٪ فقط وتقوم الدولة بتحمل النس���بة املتبقية، وإعالن 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجهة التى يتقدم إليها 
املط���ور أو صاحب املصنع، وتك���ون معنية بأخذ جميع 
املوافق���ات للجهات األخرى خالل فترة زمنية ال تتجاوز 
20 ي���وم عمل، فضال عن جه���ود الحكومة فى عمليات 
تخصيص الوحدات الصناعية التى يجرى تخصيصها 
ضمن مش���روع املجمعات الصناعية الجديدة املجهزة 
بالتراخي���ص، والتى يتم طرحها تباع���ًا، وكذلك خفض 

التكاليف الضريبية وتسهيل منح الرخص واألراضى.
 وكان   الرئي���س عبد الفتاح السيس���ى،  اس���تعرض 
قبل أيام ، الخطوات واإلج���راءات الجارى تنفيذها فى 
ذلك اإلط���ار، ومن أهمها تبس���يط وميكن���ة اإلجراءات 
البيروقراطي���ة املتش���ابكة لتصب���ح مواتية ومش���جعة 
لالس���تثمارات الصناعية القائم���ة والجديدة، واالرتقاء 
بنظم إدارة وحوكمة املنشآت الصناعية، إلى جانب بذل 
مزيد من الجهد فى توحي���د جهات الوالية التى تتعامل 
مع املستثمر منعًا للتش���تت واختصارًا للوقت والجهد، 
وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، 
وتفعيل خريطة االستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص 
األراض���ى الصناعية على مس���توى الجمهورية، ووجه 
بمواصلة جهود توس���يع مس���ارات اإلنت���اج الصناعى 
القائم���ة وإنش���اء مس���ارات جديدة، من خ���الل العمل 
الدؤوب على التغلب عل���ى العقبات والتحديات الهيكلية 
التى تواجه االس���تثمار الصناعى ف���ى مصر، كما أكد 
االس���تمرار فى مس���ار تعزي���ز دور وإس���هام القطاع 
الخ���اص، وزيادة االس���تفادة من املناط���ق واملجمعات 
الصناعي���ة، به���دف إنش���اء كيانات صناعي���ة مصرية 
ناجح���ة ومس���تديمة، بما يس���هم إيجابًا ف���ى االرتقاء 

باالقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.
 ويؤك���د خب���راء واقتصاديون أن نج���اح الحكومة فى 
نس���ف وتكس���ير جميع أنواع الروت���ني والبيروقراطية 
أم���ام االس���تثمارات الصناعية يكفل تحقي���ق انطالقة 
كبرى للقطاع الصناع���ى لدعم االقتصاد الوطنى ورفع 
معدالت النمو ومضاعفة الص���ادرات الصناعية والحد 

من الفاتورة االستيرادية.
وف���ي هذا اإلطار ، أك���د محمد املن���زالوى، وكيل لجنة 
الصناعة والتجارة واملش���روعات الصغيرة واملتوسطة 
ومتناهي���ة الصغ���ر بمجلس الش���يوخ،  عل���ي  أهمية 
التيسيرات واملحفزات التى أتاحتها الدولة دعمًا لقطاع 

الصناعة ومن بينها ما يتعلق بالحصول على األراضى 
الصناعية، وتحديد س���عرها، والذى يمثل قيمة املرافق، 
وإتاح���ة تقس���يط هذه املبال���غ والس���ماح بتطبيق حق 
االنتفاع فى الحصول على األراضى الصناعية أيضًا، 
ه���ذا إلى جانب م���ا تحملته الدولة م���ن قيم الضرائب 

العقارية املستحقة على املنشآت الصناعية.
 وأش���اد “ املن���زالوى “ بتوجيه رئيس ال���وزراء للجنة 
املكلفة بتخصيص األراضى الصناعية أسبوعيًا، وذلك 
بما يسهم فى سرعة البحث واالستجابة للطلبات املقدمة 
فى هذا الخصوص ول���و لبحث طلب واحد لتخصيص 
األراضى وأنه س���وف يتابع عمل ه���ذه اللجنة والعمل 
على “تكس���ير” مختلف اإلجراءات البيروقراطية حتى 
ينطلق قطاع الصناع���ة، وأى معوقات تواجهونها على 
أرض الواق���ع عليكم إبالغى بها، وس���يتم التعامل على 
الفور، مش���يرًا إلى اهمية القانون الجديد الذى وافقت 
عليه الحكومة،  وأحالته إلي  البرملان واملتضمن لحوافز 
ضريبية للصناعات املس���تهدفة كم���ا يتضمن رد حتى 
55٪ م���ن قيمة الضريبة على الدخل فى حدود 45 يومًا 

من تقديم اإلقرار الضريبى.
 وطال���ب املنزالوي  بإعط���اء أولوية قصوى للمالحظات 
واملقترح���ات التى تناولها أصحاب الخبرات فى املجال 
الصناعى خالل  اجتماعهم مؤخرا ،  والتى من شأنها 
الدف���ع بقط���اع الصناعة، والت���ى تضمنت م���ا يتعلق 
بتحسني مناخ االستثمار والتش���غيل وفى مقدمتها ما 
يتعلق بالحوافز املمنوحة للمس���تثمر الصناعى، خاصة 
وأن أه���م الحوافز التى من املمكن أن تحقق نجاحا هى 
ما يتعلق بالسياس���ات االقتصادية، وس���يادة القانون، 
والقضاء الناجز وبذل جهود لتحفيز االستثمار بصورة 
عام���ة، وليس الصناعة بوج���ه خاص، مع وجوب وضع 
أهداف رقمية فى االس���تراتيجية الصناعية، مع متابعة 

ما يتم تنفيذه بشكل سنوى.
   محمد س���ليم، عضو مجلس الن���واب وعضو اللجنة 
العام���ة بالبرملان  اعتبر بدوره  أن اإلس���راع فى تنفيد 
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خطوة مهمة دعم 
وتش���جيع الصناعة املصري���ة،  موضحا  أن توجيهات 
الرئيس السيسى تستهدف النهوض بالصناعة املصرية 
وتطوير القطاع بش���كل مباش���ر، والتى تحقق مكاسب 
كبي���رة لالقتصاد الوطنى ف���ى مقدمتها توطني وتعميق 
مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق االكتفاء الذاتى 
من مختلف الس���لع الصناعية ومضاعف���ة الصادرات 
املصرية، مؤكدا أن الرئيس السيس���ي يحرص بش���كل 
مستمر على تذليل العقبات امام املستثمرين الصناعيني 
وحل مش���كالتهم والتوس���ع فى إنش���اء املش���روعات 
الجدي���دة والتوس���ع ف���ى املش���روعات القائم���ة وحل 
مشكالت املصانع املغلقة وذلك فى مختلف الصناعات.
  ولفت  سليم، إلي متابعة الرئيس السيسى مللف إقامة 
املجمع���ات واملناطق الصناعية ف���ى مختلف محافظات 
الجمهورية واس���تمرار جهود دعم األنشطة الصناعية 
وتحفيز الصناعة املحلية بمختلف السبل، مؤكدًا االهمية 
الكبيرة للمجمعات واملناط���ق الصناعية لزيادة اإلنتاج 
الصناع���ى وتوفي���ر اآلالف من فرص العمل املباش���رة 
وغي���ر املباش���رة، إضافة إلى قرار الرئيس السيس���ى 
بتخفي���ض القيمة اإليجارية للمجمع���ات الصناعية فى 
الصعيد لتشجيع أصحاب املش���روعات، مؤكدًا اهمية 
هذا الق���رار فى جذب املزيد من االس���تثمارات املحلية 
فى القط���اع الصناعى وخاصة أن هن���اك 6 مجمعات 
صناعية س���يتم طرحه���ا قريبا بني محافظ���ات الوجه 

البحرى والصعيد.
 وأكد   أن هذا االهتمام الكبير من القيادة السياس���ية 
بملف دعم وتش���جيع القطاع الصناعى س���وف يحقق 
انطالقة كبيرة للصناعة الوطنية خالل املرحلة القادمة.

 وتق���ول  النائب���ة دينا أحمد إس���ماعيل، عضو مجلس 
الن���واب إن  االهتمام الكبير للرئيس السيس���ى، بملف 
دعم وتشجيع وتطوير الصناعة املصرية يأتى بصفتها 

قاطرة التنمية االقتصادية الش���املة فى مصر، مطالبة 
من الحكومة االس���راع فى تنفيذ التكليفات الرئاس���ية 

لتشجيع الصناعة.
 وأضاف���ت أن تطوير وتحديث القطاع الصناعى يحقق 
العديد من املكاس���ب لالقتصاد املص���رى فى مقدمتها 
تحقي���ق االكتفاء الذاتى من مختلف الس���لع الصناعية 
للحد م���ن الفات���ورة االس���تيرادية فى ظل اس���تمرار 
التداعي���ات الس���لبية والخطيرة لالزمة املالي���ة العاملية 
مش���يرة إلى أن تش���جيع الصناعة املصرية يعمل على 
توط���ني وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر ويعمل 

على مضاعفة الصادرات الصناعية املصرية.
 ولفتت إلي  دعوة الرئيس السيسى لرجال االستثمار 
والصناع���ة ف���ى تضافر الجهود والتع���اون لحل كل 
املعوقات التى تواجههم والتوجيه بإنهاء كل املعوقات 
والتى تعكس حرصه على مساندة القطاع الصناعى 
لتخطى صعوبات املرحلة الراهنة واس���تمرار العمل 
مطالبة من مجتمع ومس���تثمرى القط���اع الصناعى 
اس���تغالل هذا االهتمام الرئاس���ى بمل���ف الصناعة 
لالرتق���اء بالقطاع���ات اإلنتاجية وزيادة التنافس���ية، 
وجذب االس���تثمار فى إقامة املزيد من املش���روعات 
الصناعي���ة والتوس���ع ف���ى املش���روعات الصناعية 
القائمة، خاصة أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة 
من الرئيس السيس���ى للحكومة بتذليل كافة العقبات 
أمام االس���تثمار وإنهاء الروتني والبيروقراطية لتوفير 

مزيد من الوقت واملال على أصحاب األعمال.
 كما لفت  الدكت���ور محمد الصالحى، عضو مجلس 
الش���يوخ،  إلي تأكيد رئيس مجلس الوزراء، في وقت 
س���ابق ،  بأنه قد تم التنس���يق مع   وزير املالية ليتم 
صرف املبالغ املخصصة لتحفيز الصادرات، اعتبارًا 
من الع���ام املقبل الت���ى تتم فى نفس الع���ام وهو ما 
يأتى فى إطار جه���ود الحكومة لغلق ملف املتأخرات 
املس���تحقة لصالح املصدرين، وس���عيًا لقياس مدى 
قدرة تأثير ه���ذا الدعم فى زي���ادة حجم الصادرات 
من القطاعات املس���تهدفة، مؤكدًا أهمية التقرير الذى  
أعدت���ه  التجارة والصناعة خالل هذا االجتماع حول 
تط���ور حجم الصادرات املصرية، وما حققته من نمو 
ملحوظ خالل الس���نوات املاضية وإعالنه أن إجمالى 
الصادرات غير البترولية خالل عام 2022 وصل إلى 
35.6 ملي���ار دوالر، بينم���ا كان يس���جل 3.1 مليار 
دوالر وأن���ه جاء ف���ى مقدمة هذه القطاع���ات، قطاع 
الصناع���ات الكيماوية، وقطاع م���واد البناء، هذا إلى 
جان���ب قطاعات الصناع���ات النس���يجية، والغذائية، 

والهندسية، والزراعية، وغيرها من القطاعات.
 وش���دد  النائب حس���ن عمار، عضو لجنة الش���ئون 
االقتصادي���ة بمجلس النواب،  عل���ي أهمية مواصلة 
جهود توس���يع مس���ارات اإلنتاج الصناعى القائمة 
وإنش���اء مس���ارات جديدة، الفتا إلي حرص الرئيس 
السيس���ي الدائم  على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق 
آخرى، تحق���ق رؤى توطني الصناعات الحديثة ورفع 
نسبة مس���اهمة املكون الصناعى فى الناتج املحلى، 
لينتج عنها تقليل الفجوة االس���تيرادية وفتح أسواق 
جديدة للص���ادرات، وذلك انطالقا من كون الصناعة 
هى املحرك الرئيس���ى لتحقيق التنمي���ة االقتصادية، 
وأهميتها فى تحقيق االستغالل األكثر كفاءة وفاعلية 

للموارد.
  وأكد  على ضرورة االستفادة من املناطق واملجمعات 
الصناعية، إلنش���اء كيانات صناعية مصرية ناجحة 
ومس���تديمة، يساعد على توفير املناخ والبنية التحتية 
الالزم���ة لدعم الصناعات املقامة به���ا وتوفير فرص 
للتوسع، لضمان إستدامة األنشطة اإلنتاجية وربطها 
بسالسل اإلنتاج املتكاملة، بما تتيحه للمستثمرين من 

الحصول على وحدات مؤهلة لبدء االنتاج الفورى.

 اإلفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 
96 مليون دوالر بالتنسيق مع البنك المركزي     وذلك خالل 

الفترة من 26 يناير حتى 9 فبراير 2023

  اتحاد الصناعات يعلن االتفاق مع اتحاد البنوك على تطوير 
10 مدارس تكنولوجية  .. والتوافق مع  على عدد من التيسيرات 

المرتبطة بأسعار األراضي الصناعية و طرق السداد

 رئيس الوزراء يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات سبل دعم 
قطاع الصناعة و تبسيط اإلجراءات لتشجيع االستثمارات 

الصناعية القائمة والجديدة

أحمد ابراهيم

»الوكيل«: منطقة البحر املتوسط تضم 25 مليون شركة صغيرة ومتوسطةرئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء املستودعات االستراتيجية للسلع

»حماية املنافسة« يعقد ورشة عمل حول قانون املنافسة وسياساتها 
االقتصاد الرقمي: تعزيز التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات »إيتيدا«ألعضاء احتاد الصناعات املصرية

محمد عالء

 وزير الزراعة : الدولة حريصة على استقرار صناعة الدواجن الناجحة  
باعتبارها  أحد أهم محاور األمن الغذائي للمواطنين

سيد اجلارحي
داليا احمد
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