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اقتصادية - أسبوعية 

مـاجــد علـى
رئيس مجلس اإلدارة

www.elamwal.com تابعونا على املوقع االلكترونى

الطريق إلى الرخاءصدر العدد األول فى أكتوبر ٢٠٠٨

صفحةجنيهات العدد 3633
12الثمن

بت للعال أن إرادة المصريي صلبة ال تلي السيسى 30 يونيو أ

مصر تضىء مستقبل العراق بـ٥٠٠ ميجاوات خالل عامني
7 سنوات إنجازات ومبادرات 
تاريخية لبناء الجمهورية الجديدة

يكتب:عــالء فــاروق 

200 مليار جنيه لكل مرحلة فى مبادرة تطوير الريف املصرى
الدولة املصرية عانت من تجريف األراضى الزراعية.. وعلينا االكتفاء بما فقدناه

إنجازات الرئيس فى الفترة
ما بني ٢٠١٤ - ٢٠٢١

تكتب:ســهر الدماطى

أسامة أيوب يكتب:

لبنان فوق بركان

د. محمد فراج أبو النور يكتب:

هزيمة «آبى أحمد» املهينة فى تيجراى.. كيف نستفيد منها؟

«املركزى»: ارتفاع املركز املالى للبنوك إلى 7.6 تريليون جنيه.. والسيولة 5.1 تريليون

«األهلى املصرى» يتربع على قمة البنوك املصرية فى تقييم the banker العاملية«األهلى املصرى» يتربع على قمة البنوك املصرية فى تقييم the banker العاملية
«صندوق النقد»: مصر لديها 

القدرة على سداد كافة
 التزاماتها الخارجية

أول إصدار للسندات 
الخضراء بـ100 مليون 

«CIB بنك» دوالر لـ

1.8 مليار دوالر فائضا فى ميزان املدفوعات خالل 9 أشهر

عمران: طرح 3 شركات 
بالبورصة فى الربع 
األخير من 2021

14 متنافسًا على مقاعد مجلس 
إدارة البورصة املصرية

وزير الطيران: تثبيت أسعار الرحالت 
الداخلية بتخفيض 50 ٪ لتشجيع السياحة

لون  ار يحت المصريون بال
ورة 30 يونيو حو العال  كر  ب

التقارب املصرى  القطرى فى «عيون إسرائيل»
وزير االتصاالت :
مد جسور التواصل 

مع املؤسسات الدولية 
إلقامة شراكات بناءة



أموال العرب

املقاالت اليت تنشــــر باجلريــدة تعرب عن آراء 

أحصاهبا وال تعرب بالضــرورة عـن  رأى اجلريــــدة
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أحمد أم�

 الطباعة والتوزيع مؤسسة األهرام 

السنة الثالثة عشرة
 األحد ٤ يوليو ٢٠٢١

Sanday 4 Jul 202102اتصاالت

شهد القطاع املصرفى املصرى خالل السبع 
الرئيس  تولى  منذ  وتحديدًا  املاضية  سنوات 
عبد الفتاح السيسى حكم أكبر دولة عربية فى 
الشرق األوسط تطورا كبيرا ونجاحات  فاقت 

كل التوقعات.
وبإدارة حكيمة وواعية من املصرفى القدير 
املصرى   املركزى  البنك  محافظ  عامر  طارق 
استطاع القطاع املصرفى  خالل السبع سنوات 
أهمها  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  املاضية 
الشمول املالى والتحول الرقمى.. وفى السطور 
واملبادرات  اإلنجازات  أهم  نرصد  التالية 
من  والتى  املصرفى  القطاع  شهدها  التى 
أبرزها إطالق برنامج اإلصالح االقتصادي، 
االستقرار  وتحقيق  الصرف،  سعر  تحرير  و 
لتوفير  الدولية  النقدي، وتعزيز االحتياطيات 
وتغطية  واالستراتيجية،  الالزمة  االحتياجات 
أزمة  خالل  البورصة  من  املستثمرين  خروج 
كورونا، والتعامل مع أسعار الفائدة بشكل مرن 
االقتصادي،  والنمو  السيولة  معدالت  لضبط 
النقدي للتصدى آلثار  التيسير  واتباع سياسة 

فيروس كورونا، ودفع معدالت نمو االقتصاد.
وفيما يخص املشاريع التنموية التى أقامتها 
املاضية  سنوات  السبع  خالل  املصرية  الدولة 
لعبت البنوك املصرية دورا هاما  من خالل ضخ 
مليارات ضخمة في شرايني االقتصاد لتنفيذ 
والخدمات  والصناعة  الطاقة  مشروعات 
دور  إلى  باإلضافة  وغيرها،  والبناء  والتشييد 
املجتمعية،  املسؤولية  في  املصرفي  الجهاز 
في  ومساهماته  الصحة  أو  التعليم  في  سواء 
وتوفير حياة كريمة  العشوائيات  القضاء على 

للمواطنني .

إنجازات فاقت التوقعات.. أهمها 
الشمول املالى والتحول الرقمى

نبضات

بقلم : محمود حاحا

ال شك أن هناك خلال كبيرا في إدارة ملف القمح 
وزارة  أحدثته  الذي  الهائل  التطور  من  بالرغم 
ثورة  قيام  منذ  الخبز  توزيع  أسلوب  في  التموين 
٣٠ يونيو ٢٠١٣، غير عملية تخزين وتداول القمح 
مازال تحد كبير أمام الحكومة. حيث يتراوح حجم  
ما تنتجه مصر من القمح بني ٨ إلي  ٩ ماليني طن 
سنويا، فيما تستورد من الخارج نحو ١٣ مليون طن 
نحو  الي  استهالكنا  إجمالي  بذلك  ليصل  أخرى، 
٢٢ مليون طن، بما يعني ان نصيب الفرد قد يصل 
الي ٢٢٠ كيلو جراما في السنة، فيما يقدر املتوسط 

العاملي بحوالي ٨٣ كيلو جراما.
ومعنى ذلك وجود خلل كبير في دائرة التداول، 
الخبز،  رغيف  إلنتاج  أساسا  يستخدم  فالقمح 
األنواع  توجه  فيما  والحلويات،  املكرونة  وتصنيع 
الرديئة منه لألعالف الحيوانية، ومن الواضح أن 
هناك نسبة فقد كبيرة خالل مراحل تداوله نتيجة 

سوء كفاءة التخزين لدى شون البنك الزراعي.
عبد  الرئيس  توجيهات  أهمية  جاءت  هنا  من 
الفتاح السيسي، بوضع خطة قومية ضمن برنامج 
صوامع  إنشاء  تستهدف  للحكومة  الرقمي  التحول 
علي  واملستورد  املحلي  القمح  لتخزين  جديدة 
مدار العام، تتميز  بقربها من الطرق والرئيسية، 
ومن مجموعة املوانئ الجديدة ومن كافة عناصر 

ومنشآت البنية التحتية الحديثة.
يعتمد  الذي  الحديث  باألسلوب  تدار  أن  علي 
علي اإلدارة اآللية، أمال في خفض كمية استيرادنا 
من القمح  فسعر الطن حاليا ٢٠٨ دوالرات عامليا، 
طن  مليون   ١٣ استيراد  تكلفة  ان   ذلك  ومعني 
مما  دوالر،  ٢٫٧مليار  عن   يقل  ال  ما  الي  ستصل 
الحفاظ علي  اهميتها، في  القومية  الخطة  يكسب 
املحصول املحلي وخفض كمية الفاقد منه، لخفض 

كمية الواردات مستقبال.
جديدة  صوامع  إلنشاء  نسعى  ونحن  هنا  والبد 
للقمح  التخزينية  السعة  بني  ربط   إحداث  من 
والشعير،  واألرز  الذرة  لكل من  التخزينية  والسعة 
حتي تصبح ذات جدوى اقتصادية، نظرا ألن القمح 
والشعير يتم حصادهما مطلع فصل الصيف، فيما 
في  أخذا  الصيف،  نهاية  والذرة  األرز  حصاد  يتم 
االعتبار تزايد عمليات استيراد األرز نتيجة تفاقم 
لعملية  رقمي  نظام  وجود  من   والبد  املياه،  أزمة 
التخزين والتداول، تضمن خفض الفاقد وتقليص 

االستيراد مستقبال.

الصوامع.. والتحول الرقمي للحكومة

رؤية

بقلم : محمد عبد املنصف

أهمها اإلدراجات اجلديدة للشركات

3 عوامل وراء ارتفاع قيمة سوق «أبوظبى املالى»

البنك الدولي يوافق على تمويل إضافى 
لألردن بقيمة 290 مليون دوالر

«جونسون آند جونسون» توقع اتفاقية 
لتصنيع أدوية متقدمة في السعودية

الدولي،  البنك  وافق 
بقيمة  إضافي  تمويل  على 
ملشروع  دوالر  مليون   ٢٩٠
النقدية  التحويالت 
جائحة  ملكافحة  الطارئة 
الدعم  لتوفير  كورونا؛ 
الفقيرة  لألسر  النقدي 
واألكثر احتياجا والعاملني 
التأثيرات  من  املتضررين 
عن  الناجمة  االقتصادية 

جائحة كورنا في األردن.
بيان،  في  البنك-  وأكد 
األنباء  وكالة  أوردته 
على  أنه  األردنية،مؤخرا 
االقتصاد  أن  من  الرغم 
قدميه  وضع  قد  األردني 

إال  األزمة،  من  التعافي  طريق  بداية  على 
تزال  ال  الجائحة،  عن  الناجمة  الصدمة  أن 
مظاهرها  أهم  ومن  ملموسة،  تداعياتها 

فقدان الوظائف وانخفاض األرباح.
من  جزءًا  اإلضافي  التمويل  هذا  ويعد 
دوالر،  ١ر١مليار  قدرها  تمويلية  حزمة 
البنك  ويقدمها  مؤخرا،  عنها  اإلعالن  تم 
الدوليني، على  بالتعاون مع شركائه  الدولي، 
األردن  ملساندة  مجمعة،  ومنح  قروض  هيئة 
في جهوده لالستجابة لجائحة كورونا وتعزيز 
والقادر  والشامل  املبكر  االقتصادي  التعافي 

على الصمود في مواجهة التغيرات املناخية.
والتعاون  التخطيط  وزير  قال  جهته،  من 
”إن  الشريدة:  ناصر  األردني  الدولي 

الحكومة تنفذ برامج حماية 
النطاق؛  واسعة  اجتماعية 
جائحة  تأثيرات  من  للحد 
األكثر  الفئات  على  كورونا 
املواطنني  من  احتياجًا 
هذا  شأن  ومن  األردنيني، 
يعزز  أن  اإلضافي  التمويل 
لهذه  نقدمه  الذي  الدعم 
التحويالت  من  الفئات 
البطالة  وإعانات  النقدية 
خالل  من  األجور،  وإعانات 
الوطنية،  املعونة  صندوق 
للضمان  العامة  واملؤسسة 

االجتماعي.
البنك  مجموعة  وقامت 
تفشي  بداية  منذ  الدولي 
أكثر  بتخصيص  كورونا،  فيروس  جائحة 
عن  نجم  ما  ملكافحة  دوالر  مليار   ١٢٥ من 
واقتصادية  صحية  آثار  من  الجائحة  هذه 
استجابة  وأكبر  أسرع  ُيعد  مما  واجتماعية، 
هذا  ويساعد  تاريخها،  في  لألزمات 
تعزيز  على  بلد   ١٠٠ من  أكثر  التمويل 
الفئات  وحماية  الجائحة،  ملواجهة  تأهبها 
تحقيق  في  والشروع  والوظائف،  الفقيرة 
يقدم  كما  باملناخ،  الضار  غير  التعافي 
ملساعدة  دوالر،  مليار   ١٢ أيضًا  البنك 
على  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  البلدان 
وما  كورونا،  فيروس  لقاحات  وتوزيع  شراء 
ومستلزمات  فحوصات  من  بها  يرتبط 

جية عال

آند  ”جونسون  ملجموعة  التابعة  ”يانسن“  وشركة  السعودية  االستثمار  وزارة  وقعت 
جونسون“، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات 
الرعاية الصحية وعلوم الحياة في اململكة.. وستسهم املذكرة في تعزيز التطور املجتمعي 

والصحي واالقتصادي، بما ُيسهم في تحقيق مستهدفات ”رؤية اململكة ٢٠٣٠“.
االتفاقية  هذه  إن  الفالح،  خالد  السعودي  االستثمار  وزير  قال  صحفي  تصريح  وفي 
آند  االتفاقيات وقعتها جونسون  الرابعة ضمن سلسلة من  وتعد  اتفاقية شاملة،  الهامة 
جونسن برعاية وزارة االستثمار ووزارة الصناعة مع عدة جهات، ومنها اتفاقية مع شركة 
”الدوائية“ خاصة بتصنيع نوعني من األدوية املتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في 
اململكة، ومذكرة بحثية مع جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية تتعلق باألبحاث الطبية 
في أحد األمراض املنتشرة في اململكة، وأخرى لتطوير عالجات بيولوجية بما في ذلك 
أيضا  تمثل  االستثمار  وزارة  أن  وأضاف  سعودية..  ريادية  شركة  مع  املضادات  تطوير 
وتطوير  االبتكار  مجال  على  االتفاقية  تركز  بحيث  الصحي،  القطاع  في  العمل  منظمة 
املنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على املعلومات وحوكمة 
هذه  مع  بالشراكة  والتشريعية  التنظيمية  البيئة  تنظيم  على  اململكة  وتساعد  نشرها. 
الشركة الرائدة لتحقيق أحد أهداف رؤية اململكة ٢٠٣٠.. ولفت إلى السعي نحو تحقيق 
هدف سامي يتمثل في تقديم منتجات طبية لإلنسانية كافة، من خالل تطوير القطاع 
الحكومي  الجانب  تمثل  التي  املختلفة  القطاعات  بني  عامليًا  نادرة  بتشاركية  الصحي 

والقطاع الخاص املحلي والعاملي.

إشراف : عبدالله العربى

إطالق منصة التعاون املشترك لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

املشاط: املنصة تتيح لشركاء التنمية التعرف على اإلصالحات فى مختلف القطاعات
أطلقت الدكتورة رانيا املشاط وزيرة التعاون 
الدولي والدكتور عمرو طلعت  وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات منصة التعاون التنسيقي 
وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاع  املشترك، 
االتصاالت  «قطاع  عنوان  تحت  املعلومات، 
بحضور  التنمية»،  ألجل  املعلومات  وتكنولوجيا 
شركاء  عن  فضال  الوزارتني  مسئولي  من  عدد 
التنمية متعددي األطراف والثنائيني من بينهم 
إيلينا بانوفا، املنسق املقيم ملكتب األمم املتحدة 
في مصر، وممثلني من البنك األفريقي للتنمية 
وغيرهم، حيث تم عرض استراتيجيات تطوير 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، و دوره 

في دعم رؤية الدولة التنموية.
التي  الدورية  للقاءات  استمراًرا  ذلك  يأتي 
تعقدها وزارة التعاون الدولي، في إطار منصة 
الجهود  لعرض  املشترك،  التنسيقي  التعاون 
قطاعات  في  املنفذة  واإلصالحات  التنموية 
التنمية  شركاء  بمشاركة  املختلفة،  الدولة 
ُمتعددي األطراف والثنائيني، والجهات املعنية 
من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع 
وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ رؤية مصر 

٢٠٣٠ وأهداف التنمية املستدامة.
وقالت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  إن  الدولي، 
خالل  للعمل  املحوري  القطاع  كان  املعلومات، 
دول  كافة  عليه  اعتمدت  حيث  كورونا،  جائحة 
املختلفة  العالم الستمرارية األعمال واألنشطة 
السنوات  خالل  ضخًما  وتطوًرا  نمًوا  حقق  كما 
الدولي،  التعاون  وزارة  عقدت  لذلك  املاضية، 
لقاًءا في إطار منصة التعاون التنسيقي للترويج 
الذي  والتطور  الهيكلية  اإلصالحات  وعرض 

حدث في القطاع على شركاء التنمية.
أن  إلى  الدولي،  التعاون  وزيرة  وأشارت 
املبدأ  هي  املشترك،  التنسيقي  التعاون  منصة 
االقتصادية  الدبلوماسية  مبادئ  من  األول 
عام  بداية  الدولي  التعاون  وزارة  أطلقتها  التي 
والعالقات  الدولية  الشراكات  لدفع   ،٢٠٢٠
التنمية  أهداف  يحقق  بما  التنمية  شركاء  مع 
تستهدف  املنصة  أن  موضحة  املستدامة، 
الترويج  بينها  العديد من األهداف من  تحقيق 
تنفيذها  يتم  التي  الهيكلية  لإلصالحات 
التنموية  والجهود  املختلفة،  القطاعات  في 
وفتح  املختلفة،  الدولة  قطاعات  في  املبذولة 
والقطاع  الحكومية  الجهات  بني  التعاون  آفاق 
األطراف  متعددي  التنمية  وشركاء  الخاص 
والثنائيني، ومناقشة فرص الشراكات املتاحة، 
والتكامل  للدولة،  التنموية  األولويات  وتحديد 

بني شركاء التنمية فيما يتعلق بالجهود املبذولة 
لدعم العمل التنموي.

املصرية  الدولة  أن  «املشاط»،  وذكرت 
في  الخاص  القطاع  مشاركة  تعظيم  تستهدف 
اإلصالحات  وتنفيذ  التنمية  مناحي  مختلف 
التي تدعم دوره خالل الفترة املقبلة،  الهيكلية 
هذه  في  التنمية  شركاء  مشاركة  أن  إلى  الفتة 
على  قرب  عن  للتعرف  فرصة  يتيح  املنصات 
وإصالحات  إجراءات  من  تنفيذه  يتم  ما 
القطاعات،  مختلف  في  تطوير  وخطط 
حيث  املقبلة،  املرحلة  خالل  األولويات  وتحديد 
الشركاء  كافة  مع  الخطط  هذه  مشاركة  يتم 
على  والوقوف  تفصيلي  بشكل  لدراستها 

الشراكات املستقبلية.
بشركاء  الدولي،  التعاون  وزيرة  وأشادت 
والبنك  املتحدة  األمم  بينهم  من  التنمية 
والذين  الدولي،  والبنك  للتنمية  األفريقي 
التنسيقي  التعاون  منصات  كافة  في  ساهموا 
الجاري،  العام  خالل  عقدت  التي  املشترك 
العام  من  األول  النصف  خالل  أنه  موضحة 
التعاون  منصات  من  العديد  عقد  تم  الجاري 
التنسيقي املشترك لقطاعات البترول والتموين 
والقطاع الخاص واملشروعات متناهية الصغر، 
املباحثات  لترجمة  املنصات  هذه  وتسعى 
واملناقشات املستمرة إلى شراكات واقعة لتنمية 
شركاء  بني  التعاون  وتعزيز  القطاعات  مختلف 

التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
طلعت،  عمرو  الدكتور  أكد  ناحيته  من 
أن  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 
أصبحت  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
فى  التطوير  استراتيجيات  فى  أساسيا  مكونا 

وزارة  حرص  الى  مشيرا  القطاعات؛  مختلف 
مد  على  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
إلقامة  الدولية  املؤسسات  مع  التعاون  جسور 
من  االستفادة  تعظيم  أجل  من  بناءة  شراكات 
التكنولوجيا فى تحقيق التنمية؛ مؤكدا على أن 
الدولة  ومؤسسات  أجهزة  مع  تتعاون  الوزارة 
لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتمحور 
التكنولوجيات  تطويع  حول  التنفيذية  خططها 

الرقمية لخدمة املواطن.
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  وأضاف 
املعلومات، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة 
فى التحول الرقمى؛ حيث تم حتى اآلن إطالق 
مصر  منصة  على  مرقمنة  حكومية  خدمة   ٧٥
وهى  أخرى  منافذ  من  إتاحتها  مع  الرقمية 
الحكومية؛  الخدمات  ومراكز  البريد،  مكاتب 
ومركز االتصال (١٥٩٩٩)؛ مشيرا إلى تضافر 
انتقال  مشروع  لتنفيد  الدولة  قطاعات  جهود 
الجديدة  اإلدارية  العاصمة  الى  الحكومة 

لتصبح حكومة ذكية تشاركية ال ورقية.
استراتيجية  تنفذ  الوزارة  أن  وأوضح 
وأنه  متميزة؛  رقمية  كوادر  لخلق  متكاملة 
التطبيقية  التكنولوجيا  مدرسة  إطالق  تم 
والتعليم ومستهدف  التربية  بالتعاون مع وزارة 
من  جيل  إلعداد  أخرى  مدارس  خمس  بناء 
االتصاالت  مجال  فى  املؤهلة  الفنية  العمالة 
جامعة  إنشاء  يتم  كما  املعلومات؛  وتكنولوجيا 
بالعاصمة  املعرفة  مدينة  فى  املعلوماتية  مصر 
اإلدارية الجديدة، باالضافة الى تنفيذ مبادرة 
مهنى  ماجستير  ملنح  الرقمية   مصر  بناة 
ُمستعرضا  سنويا؛  دارس  أللف  متخصص 
الوزارة  تنفذها  التى  واملبادرات  املشروعات 

التكنولوجى  لإلبداع  املحفزة  البيئة  لخلق 
وريادة األعمال.

بنحو  استثمارات  ضخ  تم  أنه  إلى  وأشار 
١٫٦ مليار دوالر خالل العامني املاضيني لرفع 
كفاءة خدمات االنترنت؛ مؤكدا على أن الوزارة 
كريمة  حياة  الرئاسية  املبادرة  في  شارك 

ُ
ت

القرى  ربط  وهى  رئيسية  محاور  ألربعة  وفقا 
بكابالت األلياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات 
اإلنترنت ملليون منزل، وتطوير ٩٠٦ مكتب بريد 
وتزويدهم بماكينة صراف آلى ، وتحسني جودة 
القرى  تزويد  خالل  من  االتصاالت  خدمات 
بالف محطة شبكة محمول تشاركية، باالضافة 
الى تنفيذ مشروع للتدريب ملحو االمية الرقمية 
منوها  التكنولوجيا؛  مجال  فى  القدرات  وبناء 
الى انه  يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد 
لتقديم  منفذا  ليصبح  فروعه  وزيادة  املصرى 
خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول املالى 

الى جانب الخدمات البريدية.
حامد،  عادل  املهندس  تناول  ناحيته  من 
للشركة  التنفيذى  والرئيس  املنتدب  العضو 
املطروحة  املشروعات  لالتصاالت،  املصرية 
تطوير  مجاالت  في  الشركة  في  لالستثمار 
خطة  موضحا  لالتصاالت؛  التحتية  البنية 
خدمات  كفاءة  رفع  مشروع  لتنفيذ  الشركة 
كريمة،  حياة  مبادرة  قرى  في  االنترنت 
بتوصيل  الخاص  املشروع  تنفيذ  خطة  وكذلك 
كافة  في  للمنازل  الضوئية  األلياف  شبكات 
الدكتور  استعرض  كما  الجمهورية..  انحاء 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  نائب  عثمان،  حسام 
«إيتيدا»؛  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية 
التي تمثل األولوية في استراتيجية  املشروعات 
تنفيذها  واملستهدف  االلكترونات  تصنع  مصر 
لإللكترونيات  املغذية  الصناعات  مجال  في 
املطبوعة  اإللكترونية  والدوائر  اللوحات  مثل 
في  الليثيوم  والبطاريات  أنواعها،  بكافة 
والدوائر  املحمول،  اإللكترونية  األجهزة  جميع 
الليد،  اإلضاءة  ومكونات  ملنتجات  اإللكترونية 
املحلي  السوق  حاجة  سد  في  يساهم  بما 
مضافة  قيمة  وتقديم  والعاملي  واإلقليمي 
عامليا..  تنافسيتها  وزيادة  املحلية  للمنتجات 
مستشار  رضوان،  جلستان  الدكتورة  وأكدت 
للذكاء  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 
من  عدد  تنفيذ  يتم  أنه  على  االصطناعي، 
الوطنية  االستراتيجية  اطار  فى  املشروعات 
تطبيقات  الستخدام  االصطناعى  للذكاء 
أجل  من  املبتكرة  والحلول  االصطناعى  الذكاء 

تعزيز وتطوير العمليات الحكومية.

لالستراتيجيات  التنفيذي  الرئيس  قال 
والعمالء في الظبي كابيتال املحدودة، محمد 
علي ياسني، إن هناك عدة عوامل وراء ارتفاع 
ملستوياته  أبوظبي  لسوق  السوقية  القيمة 
الحالية، منها اإلدراجات الجديدة للشركات، 
مثل ألفا ظبي، وإعادة هيكلة بعض الشركات 
وترتيب أوضاعها ووضع شركات خاصة تحت 

شركات مساهمة عامة.
السبب  أن  ياسني،  علي  محمد  وأضاف 
الرئيسي في املستوى التاريخي لسوق أبوظبي 
القيمة  أو  املؤشر  ناحية  من  سواء  املالي 
السوقية هو دعم الحكومة بعد جائحة كورونا، 
السوق،  صانع  بدور  الحكومة  قامت  وكيف 
االستقرار  من  العديد  أضاف  الذي  األمر 
لألسهم القيادية واملؤشر وحافظ على أوضاع 

ومكاسب السوق.
القابضة  العاملية  شركتي  دعم  إلى  وأشار 
أبوظبي،  لسوق  السوقية  للقيمة  ظبي  وألفا 
موضحًا أن شركة ألفا ظبي أدرجت يوم األحد 
املاضي برأسمال ١٠ مليارات درهم، فيما بلغ 
بنهاية العام املاضي ٣٠٠ ألف درهم، وجرت 
بالشركة  للسيولة  وضخ  هيكلة  إعادة  عملية 
دعم من  بعض األسهم، كل ذلك  وتخصيص 

القيمة السوقية لها.
الظبي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وذكر 
أصبح  القابضة  العاملية  سهم  أن  كابيتال، 
لسوق  السوقية  القيمة  من   ٪١٠ نحو  يمثل 

أبوظبي حاليًا.
النظر  يجب  الشركات  بعض  أن  وأوضح 
مشيرًا  األخرى،  من  أكثر  الحذر  بعني  إليها 

من  ارتفع  القابضة  العاملية  سهم  أن  إلى 
درهم   ١٢٠ إلى  اآلن  من  سنة  قبل  درهم   ٢٨
حاليًا، وبينما يرى املحللون أن أداء الشركة ال 
يبرر هذا السعر تظهر عمليات إعادة الهيكلة 

ودخول شركات تحتها.
األعلى  الشركة  القابضة  العاملية  أصبحت 
قيمة في أبوظبي بعد إدراج ألفا ظبي القابضة 
 ٪٤٥ العاملية  تملك  التي  املاضي،  األحد  يوم 
الصحية  الرعاية  قطاعات  في  وتعمل  فيها 

واإلنشاءات والضيافة.
درهما،   ٢٠ على  ظبي  ألفا  أسهم  فتحت 
اإلغالق  بحلول  درهما   ١٥ إلى  تراجعت  لكن 
السوقية  قيمتها  لتبلغ  املاضي،  األحد  بجلسة 
دوالر).  مليار   ٤٠٫٨) درهم  مليار   ١٥٠

وقفزت أسهم العاملية القابضة.

االتحاد والتضامن واملشاركة وتحقيق االستقرار 
الثالثية  فالقمة  الثابت،  املصرية  السياسة  نهج 
السيسى  الرئيس  بني  الشقيق  العراق  أرض  على 
و«الكاظمى  «األردن»  عبدالله  وامللك  «مصر» 
وبرهام صالح» العراقى لدعم العالقات وتطويرها 
التعاون  وتعزيز  والشراكة  التحديات  ومواجهة 
الجارى  املشروعات  ومتابعة  والتجارى  االقتصادى 
تنفيذها، فالثالث دول يمكنهم تحقيق التكامل في 
مجاالت متعددة بخطة استراتيجية وتحديد برامج 
املتبادلة  الوفود  خالل  من  اتفق  فقد  لتنفيذها، 
تحديث منظومة الصحة «تدريب فرق طبية ودعم 
فنى بالقطاع الصحى»، والتعليم «إصالح املنظومة 
املعامل»  وتطوير  املنهارة  املدارس  وبناء  التعليمية 
العمل  سوق  باحتياجات  الفنى  التعليم  وربط 
التجارة  حجم  وزيادة  التجارة  وتيسير  بالعراق، 
النفطية  املوارد  من  االستفادة  وتحقيق  البينية 
تكامل  إلحداث  الزراعي  املجال  وتطوير  العراقية، 
لديها  العزيزة  فمصر  الكهربائى،  والربط  ثالثى، 
شركات  فى  متمثلة  التحتية  البنية  فى  طويل  باع 
املقاوالت «املقاولون وحسن عالم وشركات التشييد 
فى  مخضرمني  وخبراء  املعدات،  بأحدث  والبناء» 
الزراعة والصناعة والتعمير وخبراء لهم باع طويل 
على  مصر  تتأخر  وال  والفنى  الجامعى  التعليم  في 
عامة  العربى  بالوطن  األشقاء  احتياجات  تلبية 

والعراق خاصة للنهوض والتقدم واالستقرار.
نقص  ملعالجة  واملساعدة  واملشاركة  فالتكاتف 
املاليات  في  املتخصصة  اإلدارية  اإلمكانات 
واملحاسبات والفنيات واألوضاع الصحية ومضاعفة 
يجعل  واملصنعات  املنتجات  في  التجارى  التبادل 
العراق يستعيد قواه ويحذو حذو بالد الني والروبل.. 
الدولة  من  والتقدير  اإلشادة  تستحق  فالزيارة 
العراق  أزر  لشد  ــ  والعرب  الدنيا  أم  ــ  املصرية 
فالعراق  ومساندته،  بجانبه  والوقوف  الشقيقة 
الحضارة  ذات  العربية  املجموعة  من  جزءا 
النيل،  وادى  حضارة  ومصر  واآلشورية،  البابلية 
التى  الحضارات  أقدم  والفرات  النيل  فحضارتا 
عرفها بنو اإلنسان، نشأتا وازدهرتا في وقت كانت 
والهمجية،  الجهالة  ظلمات  فى  غارقة  أوروبا  فيه 
تجتمع  بأن  غيرها  من  ألجدر  العربية  والشعوب 
بعضها  حقوق  وتصون  وتتضامن  وتتكاتف  وتتكتل 
واآلداب  والثقافة  اللغة  فى  فاالتحاد  ومصالحها، 
بأن  جدير  ذلك  كل  واألخالق،  والعادات  والتاريخ 
العربية،  بوحدتنا  واعتزازا  وتآخيا  تماسكا  يزيدنا 
والعتبارات  للطبيعة  أقرب  هى  العربية  والجامع 
جغرافية وتاريخية بعيدا عن الشر والعدوان ودعوة 

للخير والعدل واإلنسانية والسالم.

ولنا كلمة

بقلم : شريف حسن

التكامل العربى

طلعت: مد جسور التواصل مع املؤسسات الدولية إلقامة شراكات بناءة



انطالق «حياة كرمية» ىف ذكرى ثورة ٣٠ يونيو 

السيسى : 200 مليار جنيه لكل مرحلة فى مبادرة تطوير الريف املصرى

عانينا من تجريف األراضى الزراعية.. وعلينا االكتفاء بما فقدناه

الرئيس السيسى ىف الذكرى الثامنة للثورة:

«30 يونيو» أثبتت للعالم أن إرادة املصريني صلبة ال تلني وال يمكن كسرها
كتب: خالد املصرى

إن  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  قال 
نموذًجا  مثلت  يونيو  من  الثالثني  ثورة 
حيث  الشعبية  الثورات  تاريخ  في  ا 

ً
فريد

جسدت معاني وقيًما غالية أهمها، قدرة 
يتعرض  ما  تجاوز  على  املصري  الشعب 
له من تحديات والتي ما كان من املمكن 
واصطفافه  بوحدته  إال  عليها  التغلب 

الوطني.
كلمته  فى  السيسى،  الرئيس  وأضاف 
بمناسبة  ألقاها  التي  املصري  للشعب 
الذكرى الثامنة لثورة «30 يونيو املجيدة» 
وجداننا  في  الخالدة  الذكرى  «تلك  أن 
واملضيئة من تاريخ شعبنا والتي استعادت 
بها  وصــوب  الوطنية  هويتها  مصر  بها 
شعبها العظيم مساره ليثبت للعالم أجمع 
أن إرادته صلبة ال تلني، وال يمكن كسرها 
تطلعاته  لتحقيق  راسخة  عزيمته  وأن 
ومستقبل  أفضل  حياة  في  املشروعة 

مشرق ألبنائه، ولألجيال القادمة.
الدولة  أن  السيسى،   الرئيس  وأوضح 
أدوات  بكافة  التحديات  تلك  واجهت 

السنوات  مــدار  على  الشاملة  قوتها 
الــذي نجحت  ــاب،  اإلره املاضية ســواء 
في  البواسل  والشرطة  الجيش  ــوات  ق
محاصرته وكسر شوكته أو محاوالت بث 
لفظها  التي  والفوضى  االستقرار  عدم 
هذا الشعب العريق وبالتوازي؛ كان علينا 
واألكبر  اآلخــر  التحدي  مواجهة  ا 

ً
أيض

واإلدراك  الوعي  بناء  في  تمثل  ــذي  ال
الواقعي بحقيقة الظروف في مصر وسبل 
حل مشكالتها والشروع في عملية تنمية 
شاملة لالرتقــاء بكافــة مناحي الحيـــاة 

في كل ربوع وطننا العزيز «مصـر».
وأوضح أن وعي هذا الشعب، ومخزونه 
دعم  فــي  ساهم  العريق،  الحضاري 
املسار  نحو  قدًما  للمضي  الدولة  جهود 
الذي اخترناه مًعا من خالل تنفيذ رؤية 
قوي  وطــن  لبناء  شاملة  استراتيجية 
املجاالت  جميع  فــي  وحــديــث،  متقدم 
وذلك في إطار برنامج وطني لإلصالح 
االقتصادي واالجتماعي العميق والشامل 
وتعزيز قيم العلم الحـديث ومناهجـه في 
جميـع أوجـه حياتنا وذلك كخطوة على 
ملا  مصر  في  الحياة  واقع  لتغيير  الدرب 

نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل 
وليجد  ماضيها  ومجد  بعظمة  مصر 
كريًما  متسًعا  البلد  هذا  في  مواطن  كل 
املناسبة  هذه  وفى  واليوم  وألبنائه،  له 
العزيزة علينا جميًعا أؤكد لكم أننا نسابق 
التطلعات  تلك  تحقيق  أجل  من  الزمن 
مدار  على  قمنا  إذ  انتظارها  طال  التي 
األعوام املاضية بإطالق سلسلة متكاملة 
كافـة  في  القوميـــة  املشروعات  من 
إلى  باإلضافة  والقطاعات،  املجاالت 
تحســني  أجـل  من  الدولة  جهود  تعبئة 
بكافة  للمواطنــني  املعيشيــة  الظروف 

فئاتهم وعلى امتداد رقعة الدولة.
قد  مصر  أن  السيسى،  الرئيس  وأكد 
الحقيقية  التنمية  إلى  طريقها  وجدت 
شعبها  ودعـــم  باصطفاف  مــدعــومــة 
والتطوير  العمل  في  لالستمرار  العظيم 
التحديات  ملجابهة  ــالح  واإلص والبناء 

التي طال أمدها في الدولة.
وأضاف الرئيس: علينا جميًعا مواصلة 
التغلب  أجل  من  املضاعفة  الجهود  بذل 
العالم  على  املفروضة  التحديات  على 
حيث  «كــورونــا»  جائحة  ظل  في  اليوم 

واضحة  إنجازات  املقام  هذا  في  حققنا 
التنموية  املؤسسات  جميع  لها  شهدت 
املسار  خالل  من  الدولية  واالقتصادية 
في  الحكومــة  ســلكته  الــذي  املــتــوازن 
التعامـل مـع األزمـة وكلي إيمان، في أن 
ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب 
كفيل  واألوفــيــاء  املخلصني  مصر  أبناء 
من  املتوازن  النهج  هذا  في  باالستمرار 
أجل تحقيق التقدم والتنمية االقتصادية 
الشعب  إليها  يطمح  التي  واالجتماعية 
السيسى،  الرئيس  وتــوجــه  ــري..  ــص امل
بخالص التحية والتقدير تحية من القلب 
إدراكــهــم  على  ومصرية  مصري  لكل 
بمتطلبات  الحقيقي،  ووعيهم  العميق 
والقدوة  املثل  ليجسدوا  وطنهم  إصالح 
حكمة  مدى  مجدًدا  ويثبتوا  والنموذج 
وجدد  الكريم..  الشعب  هذا  وعبقرية 
الشعب  مع  العهد  جانبه  من  الرئيس 
بكتف  ا 

ً
كتف االستمرار  على  املصرى 

بيد في إرساء قواعد وأسس متينة  ا 
ً

ويد
التقدم والبناء، واالنطالق نحو  ملواصلة 
مستقبل أفضل لهم وألبنائهم مستلهمني 
في ذلك روح ثـــورة 30 يونيـــو املجـــيدة.

وزير املالية : مصر تسلمت 1.7 مليار دوالر من صندوق النقد
كتب: فتحى السايح

قال الدكتور محمد معيط، وزير املالية، فى تصريحات صحفية 
النقد  صندوق  قرض  من  شريحة  آخر  على  حصلت  مصر  إن 
الدولى، بقيمة 1.7 مليار دوالر، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 

5.4 مليار دوالر كامل قيمة القرض.
وأضاف وزير املالية، أنه تم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات 
وزارة املالية فى البنك املركزى املصرى، مما يدعم االحتياطى 

األجنبى ملصر، ويتم منح املقابل بالجنيه املصرى كأحد مصادر 
تمويل املوازنة العامة للدولة.

اكتمال  الــدولــى،  النقد  لصندوق  التنفيذى  املجلس  وأعلن 
املراجعة الثانية واألخيرة لبرنامج اإلصالح االقتصادى املصرى، 
واملدعوم بتمويل يبلغ مدته 12 شهًرا، مما يسمح للقاهرة سحب 
مليار   1.7 نحو  يعادل  ما  خاصة،  سحب  حقوق  وحدة  مليون   1.2

دوالر، وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر نحو 5.4 مليار دوالر. 3 اقتصادية - أسبوعية 

السنة الثانية عشرة

الطريق إلى الرخاء
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كتب: خالد املصرى
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رصد 
مبادرة  في  مرحلة  لكل  جنيه  مليار   200
الرئيس  وتطرق  املصري،  الريف  تطوير 
العضلى،  الضمور  مــرض  إلــى  السيسي، 
للكشف  وسائل  فيه  موضوع  «وده  مضيفا: 
املبكر في املرض ده في الشهور األوائل من 
ميالد الطفل ولو عرفنا كدة ليه العالج الذى 

يصل إلى 3 ماليني دوالر للطفل الواحد».
كلمته  خالل  السيسى  الرئيس  ــاف  وأض
«حياة  بمبادرة  الخاصة  املــعــدات  بتفقد 
كريمة» لتطوير الريف املصرى: «ممكن يبقا 
كل  وبطالب  ده..  تتحمل  والدولة  عالج  فيه 
من له قلب ومنظمات املجتمع املدني، عملنا 
ممكن  اللى  واألطفال  ماشية  واألمور  اتفاق 
حتى  العالج  األفضل  لكن  عالجهم،  يتم 
األمور  كده  بعد  ألن  الطفل  ميالد  من  سنة 
بتتصعب.. اختبار وفحص ما بعد الوالدة زى 
ما عملنا في السمع والقوقعة للحصول على 

أفضل نتيجة».
على  «حرصنا  السيسى:  الرئيس  وأضاف 
بدء املشروع في مثل هذا اليوم ليكون تغيير 
مصر..  سكان  نصف  من  ألكثر  حقيقى  آخر 
بنتكلم بني 50 و60 مليون إنسان في الريف 

املصرى بنغير حياتهم».
من  لكل  التحية  السيسي  الرئيس  ووجــه 
لتوفير  تهدف  التي  املبادرة  هذه  في  شارك 
األريــاف،  في  املصرية  لألسر  كريمة  حياة 
على  مشددا  احتياجا،  األكثر  األسر  خاصة 

استمرار الدولة في دعم بناء اإلنسان.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر 
فقدت الكثير من األراضى الزراعية، نتيجة 
مشيًرا  الصحراوى،  الظهير  استغالل  عدم 
يستهدف  الجديدة  الدلتا  مشروع  أن  إلى 

زراعة مليونني ونصف املليون فدان.
يوما  الناس  حال  عن  نغفل  لم  «أننا  وتابع: 
ما، وقررنا التصدي للمشكالت، كاشفا عن 
أن 150 ألف منزل بحاجة إلى التوسع األفقى 

فى إطار مبادرة حياة كريمة.
السيسي،  عبدالفتاح  الــرئــيــس  ــا  ودعـ
املدنى  املجتمع  منظمات  االحتفالية،  خالل 
لتطوير  كريمة،  حياة  مبادرة  في  للمشاركة 
نصف مليون منزل، مضيفا: « كل اللى عاوز 
وكل  يساعد  يقدر  كريمة  حياة  في  يساعد 

قطاعات الدولة».
السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  وجه  كما 
التحية لكل من ساهم وجهز النطالق املبادرة 
مؤسسات  ســواء  كريمة»  «حياة  الرئاسية 
الدولة أو القوات املسلحة أو القطاع املدنى، 
متابعا» «كل عام وأنتم طيبني بمناسبة ذكرى 

ثورة 30 يونيو».
أن  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  وقــال 
كريمة»  «حياة  مبادرة  لتنفيذ  الجهد  حجم 
وموارده  كبير  املصرى  الريف  قرى  لتطوير 
مدة  فى  إنفاقها  «يتم  متابعا  جــدا،  كبيرة 
زمنية أتمنى أن تكون 3 سنوات»، مستطرًدا 
تطوير  كل  عن  املسئولني  أن  أتمنى  «كنت   :
املبادرة  من  األولى  املرحلة  ضمن  قرية  كل 
يكونوا موجودين.. 1500 قرية عدد كبير على 
األقل املراكز.. املرحلة األولى تضم 52 مركزا 
القطاع  من  ســواء  مركز  كل  عن  واملسئول 
املدنى أو العسكرى يكون موجود معانا.. ولنا 
يكون  مركز  عن  مسئول  كل  ارجو  أخر  لقاء 
بـ  الخاصة  العمل  ومجموعة  باالسم  أمامى 
تم  فيما  الدولة  أداء  نقيم  وكلنا  مركز..   52

طرحه على الناس».
لتغيير  «نسعى  السيسى:  الرئيس  وتابع 
ــى  األول املرحلة  فــي  أهلنا  لحال  حقيقي 
والثانية والثالثة من املبادرة.. 52 مركزا في 

املرحلة األولى ومش هنسى بتوابعهم.. بنعمل 
ده علشان ده واجبنا تجاه بلدنا.. وكل مسئول 
أو  اإلسكان  أو  الكهرباء  سواء  معانا  يشارك 

الزراعة أو الرى».
أن  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  وأكــد 
الدولة املصرية عانت من تجريف األراضي 
بهدف  املاضية  السنوات  خالل  الزراعية 
بما  االكتفاء  أنه علينا  ا 

ً
البناء عليها، مضيف

فقدناه من أرض زراعية حفاظا على ما تبقى 
منها.

الرئيس:  قــال  للمواطنني،  رسالته  وفــى 
من  تبقى  مما  بالنا  نخلى  منكم  «بطلب 
البيت  على  مجتش  يقول  ومحدش  أرضنا، 
بتاعي، عشان لو تركت كل قرية وتابع يعمل 

 ..! كام  هيبقى  الرقم  شوفوا  تالتة،  بيتني 
النمو  بيضمن  النهارده  بنعملوا  اللى  يبقى 
السكاني وفرص للسكان، واملشروع دا ضخم 
وكبير، وأنا والحكومة وكلنا مع بعض لم نغفل 
وربنا  الناس،  حال  على  عنينا  ومغمضناش 
عشان  إيه  نعمل  بنحاول  إحنا  العالم  وحده 
نغير ونسعد أهلنا، ودا دورنا وليس منة منا، 

لكن هناك جزء منا وجزء عليكم».
مستوى  رفع  على  تعمل  الحكومة  أن  وأكد 
تحمل  الجميع  وعــلــى  املــصــري  ــن  ــواط امل
املسؤولية، متابعا: «انا والحكومة مغمضناش 
عنينا عن حال الناس، وفيه جزء مننا وجزء 
عليكم، ومش كل حاجه بالقانون.. باملسؤولية، 
إحنا خدنا الطرق الصعب وقولنا الزم نغير 

حياتنا ونحسن من حال الناس، بس لوحدنا 
مش هنقدر نعمل دا، بل مع بعضنا».

بإمكانيات  ده  بنعمله  «اللي   :
ً

قائال وواصل 
احنا  املشترك،  وجهدكم  املصرية،  الدولة 
أو  صحى  صــرف  بــس  نعمل  داخــلــني  مــش 
بنعمل  احنا  ال  الــشــرب  مياه  مــن  نحسن 
الصحة  أو  التعليم  ســواء  متكامل  برنامج 
عبدالفتاح  الرئيس  وقــال  االتــصــاالت..  أو 
لتصنيع  القومى  املــشــروع  إن  السيسي، 
حلما  ــان  ك مصر  فــي  الــبــالزمــا  مشتقات 
إلى  مشيرا  الواقع،  أرض  على  يتحقق  وبدأ 
وقــوى  مهم  مــشــروع  البالزما  «مشتقات 

وهيبقى ليه أثار طبية على الدولة».
ماشيني  «احنا  السيسي:  الرئيس  وتابع 

بكرم الله وليا الشرف إن أقول كده .. ويا رب 
ما يحرمني من كرمه ودعمه لينا.. لك الحمد 

يا رب حتى ترضى».
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  قــال  كما 
بتطبيق  املعنية  الــوزارات  من  وزارة  لكل  أن 
برنامج  كريمة»  «حياة  الرئاسية  املبادرة 
ضخم لتحقيق الهدف املنشود، رصدنا لكل 

مرحلة على األقل 200 مليار جنيه»
في  «قولنا  السيسى،:  الرئيس  ــاف  وأض
وملا  كلها..  للمبادرة  جنيه  مليار  البداية 450 
املعنية  الوزارية  واملجموعة  ــوزراء  ال رئيس 
عرضوا املوضوع القينا أن الرقم ممكن يقفز 
لـ 200 مليار جنيه في املرحلة األولى.. وقولنا 
ندبر الفلوس في سبيل تحقيق التطوير حتى 
لو املرحلة هتزيد 50 مليار جنيه ملا كنا احنا 

مخططني من البداية».
وذكر أن «مشروع الدلتا الجديدة يستهدف 
حجم  ولكن   ، فــدان  مليون   2.5 أو  مليون   2
ا، 

ً
جد كبير  رقم  لزراعتهم  املالية  التكلفة 

خاصة أن املياه القادمة من أسوان للدلتا لم 
تكن بحاجة ملحطات رفع، لكن اآلن وإلجراء 
ذلك، نأخذ مياه الصرف ونعالجها معالجة 
االتجاه،  عكس  املياه  ونعيد  متطورة،  ثالثية 
نتحدث  اإلسكندرية  بمنطقة  الجزء  وفى 
الجنيهات،  بمليارات  رفع  محطة   15 عن 
ان  العلم  مع  وإعادتها،  الصرف  مياه  لرفع 

االنحدار الطبيعي غير موجود».
وأضاف الرئيس: «اللي بنعمله ده بإمكانيات 
الدولة املصرية، ومحدش يتصور إن ده كان 
ممكن يتعمل إال بجهد مشترك، لكن تفتكروا 
ملا نخش قرية ونعمل فيها الصرف الصحي 
والغاز ومياه الشرب واالتصاالت والخدمات 
الكاملة عملناها بالشكل اللي يليق بها.. لكن 
هتحسوا  مش  دهانها  يتم  لم  القرية  بقية 
وبقول   .. أوي  بالفرق ومش هتبقوا فرحانني 

للجيش هل ممكن يبقى في لكل قرية ظابط 
ونصور  إيه  هيعملوا  ونشوف  عنها  مسؤول 
دكتور  يا  تزعل  اوعى   .. كلها  للدنيا  وهنورى 
مصطفى .. ونشوف مني هيعمل حاجة حلوة، 
غريب  «كالم  وتابع:  واحــدة»..  املصلحة  الن 
التموين،  هيشيل  الرئيس  إلحق  هيقولوا 
مناسب  بديل  هــذا  لو  ــك،  ذل أقصد  ال  أنــا 
دخله  اللى  والبيت  كدا..  أعمل  مستعد  ليكم 
مينفعش  يبقى  كفاءته،  واترفع  الصرف 
الزم  يبقى  كــدا  وعشان  دهــانــه..  يتم  ال  أن 
ودا  فلوس  فيه  كويس..  شكله  ويبقى  يدهن 
أولى.. وأرجوا تساعدونا وتستحملونا عشان 
نخلص املشروع بسرعة، وفكرة البيت يبقى 
وواصل  أوى»..  مهم  امر  وتالتة  واتنني  دور 
عن  حديثه  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
وقال  الزراعية،  األراضـــى  تجريف  ــة  أزم
النمو  من  املاضية  السنوات  خالل  :»عانينا 
الزراعية،  ــى  األراض تعديات  من  األفقى، 
الرئيس  وأضــاف  عليها»..  للقضاء  ونسعى 
واملعني  ظروفها،  ليها  قرية  :»كل  السيسي، 
شيء،  أفضل  لتقديم  ينتبه  أن  عليه  بالعمل 
عشان  كريمة،  حياة  وثيقة  إصــدار  وهيتم 
الـ 3 سنوات، سيتم تنفيذ  دا تاريخ، وخالل 
ذلك، ويتبقى أهلنا بالريف الذين سنتعامل 
وتساعدونا  تتعاونوا  لم  لو  وبقولهم  معهم.. 
بجد، وبتفاهم .. هتخلونا نعاني، وإحنا مش 
حتى  بسرعة..  نخلص  عشان  نعاني  عاوزين 
لو تعبتوا شوية معانا.. خصوًصا إن فيه حفر 
دا  بقوله  اللى  واملباني..  للمنشآت  وتنظيم 
تحدى.. وإحنا قلنا قبل كدا ملا بدأنا البرنامج 
في 2019.. وعشان كدا بنقول إن البيوت اللى 
حالتها صعبة هنحاول نحسنها ونعملها بما 
السنوات  خالل  عانينا  الناس..  بحياة  يليق 
تعديات  مــن  األفــقــى،  النمو  مــن  املاضية 

األراضى الزراعية، ونسعى للقضاء عليها».

الدولة ستتحمل عالج الضمور العضلى بتكلفة 3 ماليني دوالر لكل طفل

صرف مرتبات يوليو بالزيادات املالية الجديدة يوم 12 فى الشهراملصريون بالخارج يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو حول العالم 
كتب: فتحى السايح

املالية،  وزير  معيط،  محمد  الدكتور  أكد 
أنه سيتم صرف الزيادات املالية الجديدة 
للمخاطبني  الدورية  العالوة  تتضمن  التى 
الخاصة  والعالوة  املدنية،  الخدمة  بقانون 
اإلضــافــى،  والــحــافــز  املخاطبني،  لغير 
الشهر  مرتبات  مــع  بــالــدولــة،  للعاملني 
حيث   ،2021 يوليو   12 مــن  بـــدًءا  املقبل 
األضحى،  عيد  حلول  قرب  بمناسبة  تقرر 
أشهر  عن  املرتبات،  صرف  مواعيد  تقديم 
املالى  العام  من  وسبتمبر  وأغسطس  يوليو 
والهيئات  ــوزرات  ال تقسيم  وتم  الجديد، 
والجهات التابعة لها على خمسة أيام خالل 
هذه األشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات 
الصراف  ماكينات  في  منها  بكل  العاملني 
املالية  باملنظومة  املعلنة  املواعيد  اآللى وفق 
اإلداريــة  بالجهات  مهيًبا  اإللكترونية، 
إخطار العاملني بها بموعد بداية الصرف؛ 
على  الــتــزاحــم  تخفيف  فــي  ُيسهم  بما 
اإلمكان،  بقدر  اآللــي  الصراف  ماكينات 

التي  الجهود  مع  يتسق  الــذى  النحو  على 
التجمعات،  مــن  للحد  ــة  ــدول ال تبذلها 
املمكنة  االحترازية  اإلجراءات  كل  واتخاذ 
على  والتيسير  »كورونا«،  تداعيات  ملجابهة 

املواطنني وتخفيف األعباء عن كاهلهم.
شهر  مرتبات  صرف  سيتم  أنه  إلى  أشار 
أغسطس 2021 للعاملني فى 33 وزارة وهيئة 
يوم 17 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 20 
وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف 

أغسطس،   19 يوم  وهيئة  وزارة   13 مرتبات 
وجميع الوزارات والجهات األخرى يومى 22 
صرف  سيتم  أنه  إلى  ا 

ً
الفت أغسطس،  و23 

مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملني فى 33 
وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف 
مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم 
بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 
سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات األخرى 

يومى 26، و27 سبتمبر.

كتب: كامل فهمى
دول  عدة  في  بالخارج  املصريني  من  عدد  احتفل 
حول العالم، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، تلك 
الثورة التي خرج فيها املصريون ليتصدوا ملحاوالت 
اختطاف الوطن.. ونشرت وزارة الهجرة صورا من 
الثورة  بذكرى  بالخارج  املصريني  احتفال  مظاهر 
على صفحتها، رافعني أعالم مصر وصور الرئيس 
السيسى ، مؤكدين على ما حققته القيادة السياسية 
من إنجازات غير مسبوقة في كل امللفات .. وتوجهت 
الدولة  وزيــرة  الشهيد  عبد  مكرم  نبيلة  السفيرة 
للهجرة وشئون املصريني بالخارج، بخالص التهنئة 
حلول  بمناسبة  الــخــارج  في  املصرية  للجاليات 
مشددة  املجيدة،  يونيو   30 لثورة  الثامنة  الذكرى 
املصريني  إلرادة  ا 

ً
عنوان تمثل  الثورة  تلك  أن  على 

ونسيجهم  هويتهم  على  الحفاظ  على  وإصرارهم 
الوطني الواحد.. وأكدت وزيرة الهجرة: «إننا جميعا 
نبذل قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل 
وكل   .. أبناؤه  إليه  يصبو  ما  وتحقيق  الغالي  لوطننا 

عام ومصر في أمن وسالم وازدهار».
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ترجمة وتحليل :

إيهاب حسن عبد الجواد
صحفي وباحث في الشئون 
اإلسرائيلية والقانون الدولي 

التقارب املصرى القطرى فى «عيون إسرائيل»

مصر تضيء ُمستقبل العراق بـ 500 ميجاوات خالل عامني

مركز دراسات األمن القومي اإلسرائيلي:

شهدت  املاضية  القليلة  األسابيع  خالل   
العالقات املصرية التركية تقاربا كبيرا تم 
التعبير عنه من خالل تبادل الدعوات بني 

قادة الدولتني لزيارات القاهرة والدوحة.
املصري  الخارجية  وزير  حضور  تبعها 
بالدوحة  العربية  للقمة  شكري  سامح 
العربي  املوقف  مناقشة  خاللها  تم  والتي 
والسودان  مصر  يهدد  الذي  الخطر  تجاه 
جراء التعنت اإلثيوبي واإلصرار على امللء 
الثاني لخزانات السد بإرادة منفردة دون 
مصر والسودان، بغض النظر عن العواقب 

الوخيمة التي ستتعرض لها البلدان.
في  الباحثني  انظار  لفت  التقارب  هذا 
معهد  عن  وخرجت  اإلسرائيلي  املجتمع 
هذا  اإلسرائيلي  القومي  األمن  دراســات 
املصري  التقارب  حــول  ــة  دراس األسبوع 
القطري وموقف إسرائيل منه خاصة بعد 

أحداث غزة األخيرة.
تصدى لهذا البحث كل من الدكتور أوفير 
وينتر زميل باحث في معهد دراسات األمن 
الــدراســات  قسم  في  ومحاضر  القومي 
أبيب  تل  جامعة  في  واإلسالمية  العربية 
أول  باحث  جوزنسكي  جويل  دكتور  وزميله 
في معهد دراسات األمن القومي في جامعة 
إيران  مع  التعامل  ملف  ومنسق  أبيب.  تل 
لألمن  الــوزراء  رئيس  مكتب  في  والخليج 

القومي. 
يقول الباحثان في دراستهما: في األشهر 
العالقات  في  دفء  هناك  كان   ، األخيرة 
عليها  أطــلــق  الــتــي  ــدول  ــ ال و  قــطــر  ــني  ب
واإلمارات  (السعودية  العربية»  «الرباعية 

ومصر والبحرين).
على  التطور  هذا  يؤثر  أن  املتوقع  ومن 
مشاركة قطر في قطاع غزة وعالقاتها مع 
حماس ومن هنا تأتي أهمية تلك التغيرات 

بالنسبة إلسرائيل.
اإلقليمية  قطر  تطلعات  كانت  لطاملا 
الوثيقة مع تركيا مشكلة ملعظم  وعالقاتها 
الدول العربية ، وكذلك إلسرائيل ، بسبب 
املسلمني  لإلخوان  وأنقرة  الدوحة  دعم 
غزة.  قطاع  في  حماس  وحركة  مصر  في 
في  املتحدة  العربية  اإلمـــارات  رأت  وقــد 
فقط  ليس  حقيقًيا  ا 

ً
تهديد السياسة  هذه 

 وقبل كل 
ً
على املستوى اإلقليمي ، ولكن أوال

شيء على الساحة املحلية. وذلك في ضوء 
تقويض  إلى  السياسي  اإلسالم  قوى  تطلع 
النظام السياسي القائم وترسيخ اإلسالم 
مجاالت  جميع  في  للسلطة  وحيد  كمصدر 

الحياة.
 عملية املصالحة

فور  لقطر  العربية  املقاطعة  اندلعت 
دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  زيــارة 

والتي   ،  2017 مايو  في  للسعودية  ترامب 
أعرب فيها عن  تعاطفه  العلني  مع مزاعم 
عزز  قطر.  ضد  العربية»  «الرباعية  قادة 
وقطر  الرباعية  اللجنة  بــني  الــخــالف 
قاعدة  أقامت  التي   ، تركيا  مع  عالقاتها 
إغالقها  كان  والتي   ، اإلمارة  في  عسكرية 
قطر  ــى  إل املقدمة  الــــ13  املطالب  ــد  أح
املطالب  وشملت  املقاطعة.  لرفع  كشرط 
اإلضافية وقف التحريض ضد هذه الدول 
مع  العالقات  وقطع  الجزيرة  شبكة  في 
الرئيس  أجندة  املسلمني.  واإلخوان  تركيا 
في  خاصة   ، والتفاهم  املختلفة  بايدن  جو 
الرياض ، بأن استمرار املقاطعة القطرية 
 ، ــا  املــزاي مــن  أكــثــر  عــيــوب  على  ينطوي 
إلى  السعودية  العربية  اململكة  دفع  مما 
في  الرئيسيني  الالعبني  بني  املصالحة 
 2021 يناير  حصار  وإنهاء  العربي  الفضاء 
حول  غموض  من  الرغم  على   ، قطر  على 

استيفاء املتطلبات املعروضة عليها.
العالقات  تحسنت   ، الصراع  نهاية  منذ 
القطرية مع مصر ، وفي مايو ُعقد اجتماع 
السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  بني 
عبد  محمد  القطري  الخارجية  ووزيــر 

الرحمن آل ثاني.
وأفادت األنباء أن الرئيس والوزير اتفقا 
من   » والتنسيق  املشاورات  تسريع   » على 
أجل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين. 
أقر  الــزيــارة،  ختام  في  تصريحاته  وفي 
في  الــريــادي  مصر  ــدور  ب الرحمن  عبد 
املسلسل الناشئ في قطاع غزة بعد عملية 

«مصر  أن  ــى  إل مشيًرا  ــدار،  ــج ال ــرس  ح
حماية  في  ومحوري  استراتيجي  دور  لها 
العرب.  والدفاع عن  العربي  القومي  األمن 
عبد  للرئيس  الدعوة  توجيه  قبل  وذلك   »
الفتاح السيسي من أمير قطر الشيخ تميم 
الدوحة. مثل هذا  ثاني لزيارة  بن حمد آل 
االجتماع ، إذا تم عقده ، سيكون األول بني 

الزعيمني.
خالل عملية «حرس الجدار» ، استقبلت 
خالل  من  املصرية  القيادة  ا 

ً
أيض قطر 

وتنسيق   ، وحماس  إسرائيل  بني  وساطة 
املواقف مع القاهرة - وهو دليل على تشكيل 
قطاع  معاملة  بشأن  الطرفني  بني  اتفاقات 
غزة وتطوير عالقات عمل طبيعية بينهما. 
 500 بمبلغ  دعــم  بتقديم  مصر  تعهدت 
(ليس  القطاع  تأهيل  إلعادة  دوالر  مليون 
شركات  خالل  من  ولكن   ، مباشر  بشكل 
الهندسية  واألدوات  املصرية  املــقــاوالت 
ملعادلة  قطر  اندفاع  مع   ، الخام)  واملــواد 
مليون   360 إلــى  باإلضافة   ، املبلغ  هــذا 
دوالر سنوًيا ، والتي سيتم تحويلها للتمويل 

املستمر. 
تطور آخر في العالقات بني مصر وقطر

العالقات  فــي  أخـــرى  قــفــزة  وسجلت 
منتصف يونيو عندما استضافت قطر بناء 
استثنائية  قمة  والسودان  مصر  طلب  على 
أزمة  ناقشت  العرب  الخارجية  لـــوزراء 
«إحياء السد» مع إثيوبيا. حيث التقى وزير 
خالل   ، شكري  سامح  املصري  الخارجية 
معه  وبحث  قطر  بأمير   ، للدوحة  زيارته 

لزيارة  ودعــاه  الثنائية  العالقات  تعزيز 
قناة  مع  تقليدية  غير  مقابلة  في  القاهرة. 
إلى  زيارته  أن  أوضح  القطرية،  الجزيرة 
مؤتمر  لحضور  فقط  تهدف  لم  الدوحة 
أثيوبيا  تصر  الــذي  اإلثيوبي،  السد  حول 
في  ينظر  كان  واحد  جانب  من  امللء  على 
ملصر  خطيرا  تهديدا  باعتباره  القاهرة 
وقطر.  مصر  املاضي..  لترك  أيضا  ولكن 
في يونيو، وألول مرة منذ أربع سنوات، تم 
العربية  واململكة  مصر  من  سفيرين  تعيني 

السعودية في قطر.
يجب أن يخدم التقارب مع قطر مجموعة 
بمجموعة  املتعلقة  املصرية،  املصالح  من 
توحيد  والثنائية:  اإلقليمية  القضايا  من 
وال  اإلقليمية،  قيادتها  حول  العربي  الخط 
والتي  غزة،  في  االستيطان  قضية  سيما 
في  كأصل.  مصر  صــورة  تعزز  أن  ينبغي 
املحور  في  شقوق  إحــداث  ؛  بايدن  إدارة 
النقد  كبح  القطري.  التركي  اإلسالمي 
الواسع للنظام املصري على قناة الجزيرة 
االقتصادية  الروابط  وتعزيز  ؛   2013 منذ 
من خالل االستثمارات القطرية في مصر 

ذلك  فــي  بما   ، الصناعات  مختلف  فــي 
العقارات والسياحة والتمويل.

وفوق كل هذا تقف أزمة سد إثيوبيا، التي 
والتي  حالًيا   القاهرة  اهتمامات  تتصدر 
وصلت مفاوضاتها إلى طريق مسدود منذ 

شهور عديدة.
الدوحة  تتمتع  أن  التقرير  وأضـــاف 
في  وخاصة  إثيوبيا  مع  وثيقة  بعالقات 
أن  مصر  وتأمل   ، االقتصادية  املجاالت 
والضغط  الوساطة  إلــى  توجيههم  يتم 
استفادت  ــد  وق الــفــعــال.  الدبلوماسي 
العربية  للجبهة  قطر  انضمام  من  مصر 
مجلس  تــدخــل  إلـــى  ــة  ــي داع املـــوحـــدة، 
تصريح  من  وكذلك   ، األزمــة  في  األمن 
«األمــن  بــأن  القطري  الخارجية  ــر  وزي
املصري  للشعبني  حياة  مسألة  املــائــي 
على  العربي  االتفاق  وهناك   ، والسوداني 

هذا الهدف «.
املشتركة  املصالح  هذه  ثقل  يكون  قد 
ما  التي  الــتــوتــرات  على  للتغلب  كافيًا 
زالـــت تــعــصــف بــالــعــالقــات املــصــريــة 
السياسي  الدعم  رأسها  وعلى   ، القطرية 
الــذي  واللوجستي  واملــالــي  واإلعــالمــي 
املسلمني  اإلخــوان  لجماعة  قطر  تقدمه 
مصر.  في  إرهابية  منظمة  تعتبر  التي   ،
القطرية  املصرية  املصالحة  أن  كما 
املوازية  الجهود  من  أسرع  بوتيرة  تتقدم 
للمصالحة  األخيرة  األشهر  في  املسجلة 
املصرية التركية. يبدو أن القاهرة تفضل 
للدوحة  مقاربتها  تسريع  األول  املقام  في 

دوري  كرئيس  الحالي  دورهــا  ضوء  في 
االقتصادية  والقوة  العربية،  للجامعة 
البراجماتي  والنهج  تمتلكها  التي  الهائلة 
األيديولوجيات  من  املتحررين  لقادتها 

الجامدة. 
معاني إلسرائيل

منذ عملية (الجرف الصامد) في 2017 
والهجوم على غزة، عمقت إسرائيل وقطر 
نقل املساعدات اإلنسانية  تعاونهما بهدف 
إلى قطاع غزة ومهام الوساطة مع حماس. 
هذه  أن  في  واضحة  مصلحة  وإلسرائيل 
لم  طاملا  القدوم  في  ستستمر  املساعدة 
ألنها  إرهابية،  تحتية  بنية  لبناء  تستخدم 
غزة  في  اإلنساني  الوضع  تحسني  أن  ترى 
حماس.  مع  املواجهة  منع  على  سيساعد 
وبحسب ما ورد زار رئيس املوساد السابق 
استمرار  لضمان  الدوحة  كوهني  يوسي 
من  أكثر   - لغزة  لإلمارة  املالية  املساعدة 
عملية  قبل   .2012 عام  منذ  دوالر  مليار 
دفعت  الجدران)،  (حرس   Wall Guard
غزة  قطاع  في  قطر  دور  لزيادة  إسرائيل 
بما يتجاوز تحويل األموال لتصبح شخصية 

قيادية في التسوية مع حماس.
اهتمام  بــني  تــوتــر  يــســود  اآلن،  حتى 
في  اإلنساني  الوضع  بتحسني  إسرائيل 
قطاع غزة وضرورة الحفاظ على عالقات 
 ، واإلمارات  والسعودية  مصر  مع  طبيعية 
التي تنزعج من النفوذ القطري في قطاع 
الــدول  بني  املـــدروس  التقارب  إن  ــزة.  غ
يسهل  قد   ، ناحية  من   ، وقطر  العربية 
العربية  الشرعية  اكتساب  إسرائيل  على 
في  قطر  مع  التعاون  استمرار  أجل  من 
كذلك   ، غــزة  بقطاع  املتعلقة  القضايا 
السلبية  الجوانب  القاهرة  مع  التنسيق 

يطرح  الذي  السؤال  لكن  قطر.  لسياسة 
إلسرائيل  يمكن  مدى  أي  إلى  هو  نفسه 
املصري  التعاون  يكون  أال  حقًا  تتوقع  أن 
حسابها.  على  غــزة  قطاع  في  القطري 
التنسيق  بطبيعة  أيضا  مرهون  األمر  هذا 
باستخدام  الــطــرفــني.  مــع  اإلسرائيلي 
، قد تفقد إسرائيل بعض  القناة املصرية 
نفوذها على حماس ، ألنه حتى يومنا هذا 

تمر األموال القطرية عبر إسرائيل.
تعميق  في  واضحة  مصلحة  إلسرائيل 
على  غــزة  قطاع  في  لتدخلها  اإلمـــارات 
حاليًا  تفتقر  اإلمارات  لكن  قطر.  حساب 
ألنها  الفلسطينية  الساحة  في  النفوذ  إلى 
بينها  شقاق  وهناك  عــدوًا  حماس  تــرى 
ويرجع   ، الفلسطينية  السلطة  قيادة  وبني 
ا.  دحالن.  ملحمد  دعمها  إلى  أساسًا  ذلك 
إسرائيل  ستحتاج   ، الواقع  هذا  مثل  في 
إلى خدمات الوساطة القطرية وستواصل 
موقعها  لترسيخ  ــك  ذل مــن  االســتــفــادة 

اإلقليمي.
االنــخــراط  يعتبر  الباحثان  ويضيف 
في  مهمة  أداة  الفلسطينية  الساحة  في 
مكانتها  لترسيخ  قطر  أدوات  صندوق 
وغنية  صغيرة  أميرة  بصفتها  اإلقليمية. 
فهي   ، جيرانها  مــن  بالتهديد  تشعر   ،
وجودها.  على  تأمني  بوليصة  تعتبرها 
أنها  على  إليها  ُينظر  أن  املهم  من  لذلك 
اإلقليميني  الــالعــبــني  نظر  فــي  حيوية 
واألهم   ، إسرائيل  ذلك  في  بما   ، املهمني 
من ذلك ، الحفاظ على القرب الضروري 
مصلحة  إلسرائيل  املتحدة.  الواليات  من 
التي  اإلنسانية  املساعدات  تكون  أن  في 
مدنية  ألغراض  موجهة  غزة  قطاع  تدخل 
 ، لحماس  عسكري  بتكثيف  تسمح  وال 
رام  أو  القاهرة  عبر  تمر  األمـــوال  وأن 
ولم  جديدة  مراقبة  آلية  من  كجزء  الله 
 ، قطر  مباشرة.  حماس  ــدي  أي في  تعد 
تحويل  في  االستمرار  تريد   ، جهتها  من 
قد  لذا   ، غزة  قطاع  إلى  مباشرة  األموال 
تكون القضية مثار جدل في النقاشات في 

القاهرة حول قطاع غزة.
مزايا  الجديدة  العربية  للديناميكية 
احتمال  ذلــك  في  بما  محالة،  ال  أخــرى 
مما   - وقــطــر  تركيا  بــني  شــرخ  حـــدوث 
املسلمني.  اإلخــوان  «محور»  يضعف  قد 
إبعاد  إلى  ا 

ً
أيض الجليد  ذوبــان  سيؤدي 

وإلحاق  الخليجية،  الساحة  عن  تركيا 
وتقليص  اإلقليمية،  أنقرة  بمكانة  الضرر 
املساعدات االقتصادية املتدفقة من قطر 
يؤدي  قد  املسلمني.  ــوان  واإلخ تركيا  إلى 
أقل  سياسة  تبني  إلى  تركيا  مكانة  تآكل 

قابلية للمقارنة مع إسرائيل.

يجب أال يؤثر هذا التقارب على مصالح إسرائيل يف منطقة الشرق األوسط

 شرخ وشيك بني تركيا وقطر يضعف «محور» اإلخوان املسلمني

ثالثية  قمة  ُعــقــدت،  قليلة  ــام  أي منذ 
الرئيس  بني  بغداد،  العراقية  بالعاصمة 
وزراء  ورئــيــس  السيسي،  الفتاح  عبد 
العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل اململكة 
األردنية الهاشمية، امللك عبدالله الثاني، 
وتعتبر هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس 
صــدام  ــزو  غ منذ  الــعــراق  ــى  إل مصري 
الرئيس  زيارة   ،1990 عام  للكويت  حسني 
أدلى  التي  الهامة  والتصريحات  للعراق 
 للشك أن مصر 

ً
بها تؤكد بما ال يدع مجاال

وعودة  الصعاب  اختراق  في  بقوة  تمضي 
بصفتها  ملصر  الريادي  والدور  العالقات 
العرب،  األشقاء  لكل  الكبرى  الشقيقة 
أثارها  وستظهر  كبيرة  دالئل  لها  الزيارة 
ا االقتصادية 

ً
على كافة املستويات وتحديد

قبلة..
ُ
واالستثمارية منها خالل املرحلة امل

على  املترتبة  النتائج  »األموال«  رصدت 
ما  منذ  مرة  ألول  التاريخية  الزيارة  هذه 

يقرب من 30 عاًما فماذا وجدنا؟ 
توقف  إلى  األولــى  الخليج  حرب  -أدت 
الــعــراق  بــني  الدبلوماسية  الــعــالقــات 
في  تحسنت  الــعــالقــات  لكن  ــر،  ــص وم
من  كثيرين  تبادل  مع  املاضية  السنوات 
تدخل  الزيارات،  البلدين  مسؤولي  كبار 
مرحلة  ــراق  ــع وال مصر  بــني  الــعــالقــات 
كافة،  األصعدة  على  التعاون  من  جديدة 
نصيب  على  االقتصادي  امللف  ويستحوذ 
وتتطلع  الــشــراكــة،  مستقبل  مــن  كبير 
والتبادل  التعاون  حجم  زيادة  إلى  مصر 
في  فعال  بشكل  واملساهمة  االقتصادي، 
وتحقيق  العراقي  باالقتصاد  االرتــقــاء 
بني  التعاون  أوجه  كانت  متبادلة،  منفعة 
صادر  سابق  بيان  حددها  والعراق  مصر 
على  تنطوي  املصرية،  الوزراء  رئاسة  عن 
ملفات مهمة مثل إنشاء منطقة اقتصادية 
ومناطق  لوجستية  ــز  ــراك وم مشتركة 
الـــوزراء  لرئيس  زيـــارة  وفــي  صناعية، 
مدبولي  مصطفى  الــدكــتــور  ــري  ــص امل
وقع   ،2020 أكتوبر  نهاية  في  للعراق، 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  نظيره  مع 
شملت  واالتفاقيات  شراكة،  اتفاقية   15
املائية،  ــوارد  واملـ النفط،  مثل  مجاالت 
وحماية  والنقل،  والتشييد،  واإلســكــان 
في  الخبرات  تبادل  جانب  إلــى  البيئة، 
في  وأيضا  املالية  األوراق  أسواق  مجاالت 

مجال العدل والقضاء.

في البداية صرح السفير بسام راضي، 
أن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  املتحدث 
القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثالثي 
الدول  بني  املجاالت  مختلف  في  املشترك 
التاريخية  العالقات  إطــار  في  الثالث، 
أن  موضًحا  تجمعها،  الــتــي  ــة  ــوي واألخ
الرئيس السيسي خالل القمة دعم تنفيذ 
التعاون  وآلية  االستراتيجية  املشروعات 
السياسي  املستوى  على  خاصة  الثالثي، 
الثالثة  الزعماء  تــنــاول  كما  واألمــنــي، 
االقتصادي  التعاون  مجاالت  تعزيز  سبل 
بهدف  وذلــك  واالستثماري،  والتجاري 
التكامل  مــن  جــديــدة  مرحلة  تأسيس 
قائمة  الثالث،  الــدول  بني  االستراتيجي 
على األهداف التنموية املشتركة، ال سيما 
والشعبية  التاريخية  الروابط  ضوء  في 
املتينة بينها، مشيًرا إلى أن القمة تطرقت 
إلى أبرز القضايا وامللفات اإلقليمية ذات 
مستجدات  خصوًصا  املشترك،  االهتمام 
القادة  أكد  حيث  الفلسطينية،  القضية 
الثالثة دعم الشعب الفلسطيني للحصول 
إقامة  فيها  بما  املشروعة،  حقوقه  على 
الشرعية  قــرارات  وفــق  املستقلة  دولته 
الدولية ذات الصلة، مع اإلشادة بالجهود 

مع  خصوًصا  الصدد،  هذا  في  املصرية 
تنفيذ  دعم  على  السيسي  الرئيس  تأكيد 
التعاون  وآلية  االستراتيجية  املشروعات 
السياسي  املستوى  على  خاصة  الثالثي، 
دعم  الثالثة  القادة  أكد  حيث  واألمني.. 
الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه 
املستقلة  دولته  إقامة  فيها  بما  املشروعة، 
ذات  الــدولــيــة  الشرعية  قـــرارات  ــق  وف
بالجهود املصرية في  الصلة، مع اإلشادة 
تطورات  القمة  تناولت  كما  الصدد،  هذا 
الرئيس  أكد  حيث  املنطقة،  في  األوضاع 
جميع  جهود  تضافر  أهمية  (املصري) 
األوســط  والــشــرق  العربي  الــوطــن  دول 
املنطقة  تهدد  التي  التحديات  ملواجهة 
التوافق  تم  كما  بها،  االستقرار  واستعادة 
العمل  أهمية  حــول  الثالثة  الــقــادة  بني 
املكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة 
واستقالل  وحدة  على  الحفاظ  إطار  في 

دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية.
ــد الــســيــســي حـــرص مــصــر على  ــ وأك
العربي،  املــائــي  األمـــن  على  الــحــفــاظ 
واألردن  ــراق  ــع ال بموقفي  والــتــرحــيــب 
سد  بشأن  املصري  للموقف  املساندين 
إحدى  تمثل  التي  القضية  وهي  النهضة، 

لتهديدها  املصرية،  السياسة  أولويات 
بمختلف  املصري  القومي  لألمن  املباشر 
موقف  أن  على  التأكيد  مجددا  جوانبه، 
التوصل  بضرورة  يقضي  الثابت  مصر 
ملء  قواعد  بشأن  ملزم  قانوني  التفاق 

وتشغيل سد النهضة.
15 اتفاقية شراكة

التعاون  حجم  زيــادة  إلى  مصر  تتطلع 
بشكل  واملساهمة  االقتصادي،  والتبادل 
العراقي  باالقتصاد  االرتــقــاء  في  فعال 
التعاون  أوجــه  متبادلة،  منفعة  وتحقيق 
رئاسة  عــن  ــادر  ص سابق  بيان  حــددهــا 
ملفات  على  تنطوي  املصرية،  ــوزراء  الـ
اقتصادية  منطقة  إنــشــاء  مثل  مهمة 
ومناطق  لوجستية  ــز  ــراك وم مشتركة 
مجاالت  االتفاقيات  وشملت  صناعية، 
واإلسكان  املائية،  ــوارد  وامل النفط،  مثل 
إلى  البيئة،  وحماية  والنقل،  والتشييد، 
جانب تبادل الخبرات في مجاالت أسواق 

العدل  مجال  في  ا 
ً

وأيض املالية  األوراق 
والقضاء.

والعراق  مصر  بني  التجارة  حجم  بلغ   -
مليون   486 حوالي  املاضي  العام  خالل 
عام  التجاري  التبادل  حجم  وكان  دوالر، 
رقم  أكبر  وهو  مليار،   1.650 وصل   2018
والــعــراق  مصر  بــني  الــتــجــاري  للتبادل 
للعراق  مصر  وتصدر   ،2003 عــام  منذ 
وغزل  األثاث  منها  ومنتجات،  سلع  عدة 
غذائية  ومحضرات  وعجائن  القطن 
متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت 
وسيلكون  وحديد  وحيوانية  نباتية  ودهون 
ومحضرات  ــون  ــاب وص مجفف  وبــصــل 
خزفية  صحية  وأدوات  وبــالط  تنظيف 
وفاكهة)  (خضر  الزراعية  وحاصالت 
ولدائن بأشكالها األولية ومالبس جاهزة 

ومنتجات بترول وكربون.
التجارية  الــغــرف  اتــحــاد  اتــفــق  كما 
إنشاء  على  العراقي  نظيره  مع  املصرية 
منتسبي  بني  الربط  تتولى  عمليات  غرفة 
للتصنيع  تحالفات  لخلق  االتــحــاديــن، 
إعـــادة  مــشــروعــات  وتنفيذ  املــشــتــرك 
اإلعمار، وتنمية التجارة البينية وتجاوزها 
الجوار  دول  أسواق  إلى  ثالثي  تعاون  إلى 

ودول اتفاقيات التجارة الحرة.
بتال  خالد  الدكتور  أشار  جانبه،  من 
إلى  العراقي،  التخطيط  ــر  وزي نجم، 
إلى  التوصل  سرعة  على  بــالده  حرص 
التنموية،  للمشروعات  محددة  قائمة 
تنفيذها  فـــي  الـــبـــدء  ســيــتــم  والـــتـــي 
ا 

ً
مضيف املصري،  الجانب  مع  بالتعاون 

املقبلة  القليلة  الفترة  فــي  سيتم  أنــه 
للمشروعات  محددة  لقائمة  التوصل 
تتضمن  أن  على  تنفيذها،  سيتم  التي 
كل  ترشحهما  مشروعني  أو  مشروًعا 
تكون  وأن  املعنية،  الــوزارات  من  وزارة 
ــوزارات  ال من  مستمرة  متابعة  هناك 
أنه  مراعاة  مع  الجانبني،  من  املعنية 
لتنفيذ  محدد  زمني  جدول  وضع  سيتم 
عليها  التوافق  تم  التي  املشروعات  هذه 
الدسوقي،  كمال  وأكــد  الجانبني..  بني 
باتحاد  البناء  مواد  غرفة  رئيس  نائب 
في  ستسهم  االتفاقية  أن  الصناعات 
زيادة صادرات مواد البناء املصرية من 
سنوًيا،  دوالر  مليارات   6 إلى  مليارات   5
املصرية  الــبــنــاء  ــواد  مـ ــات  ــرك ش وأن 
يحتاجها  التي  الكميات  لتصدير  جاهزة 

القطاعات. مختلف  في  العراق 

الربط الكهربائي
التي  الطاحنة  الكهرباء  أزمة  وفرضت 
العراقيون نفسها على أجندة  يعاني منها 
الرئيس  جمعت  الــتــي  الثالثية  القمة 
رئيس  مع  السيسي  الفتاح  عبد  املصري 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وامللك 
بغداد،  في  األردن  ملك  الثاني  الله  عبد 
حيث أن مشروع الربط الكهربي «املصري 
مرحلة  سيدخل  الــعــراقــي»  ـ  ــي  األردنـ ـ 
شهًرا،   18 ناهز 

ُ
ت فترة  خــالل  التنفيذ 

الفنية  ــات  ــدراس ال انتهاء  عقب  ــك  وذل
تصدير  إتمام  أجــل  من  حاليا  الجارية 
وبغداد،  عمان  إلى  مصر  من  الكهرباء 
ويهدف املشروع إلى معاونة مصر للعراق 
التي  الكهرباء  أزمات  تجاوز  في  واألردن 
وحدوث  الصيف  فصل  في  ذروتها  تصل 
عجز في الكهرباء، ويستهدف التعاون مع 
الظاهرة  هذه  على  نهائًيا  القضاء  مصر 
ضخمة  ملشروعات  كحصاد  البلدين  في 
وستتوج  املاضية،  السنوات  في  فذت 

ُ
ن

بمشروع الربط الكهربائي مع العراق، كما 
املتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة  أكدت 
في مصر، أنه ُيقدر فائض اإلنتاج املصري 
من الطاقة الكهربائية ما بني 26 حتى 38 

ألف ميجاوات.
تصدير الكهرباء

فإن  عراقية،  صحفية  تقارير  وحسب 
العجز بني القدرات واالستهالك في العراق 
ُيناهز 7 آالف ميغاوات من الكهرباء حاليا، 
لتنفيذ  العراقية  الحكومة  وسط مساع من 
جانب،  من  واألردن  مصر  مع  كهربي  ربط 
الكويت  ــة  دول عبر  العربي  الخليج  ودول 
جار  ملشروعات  إضافة  آخــر،  جانب  من 
املزمنة..  األزمــة  لحل  العراق  في  تنفيذها 
الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق  وقال 
الكهرباء وحماية املستهلك في مصر حافظ 
التي  الكهربائية  الطاقة  سلماوي، أن كمية 
ُستصدرها مصر إلى لعراق في أولى مراحل 
درات تتراوح 

ُ
الربط الكهربي بني البلدين بق

بني 500 إلى 700 ميجاوات كهرباء، متوقًعا 
أن يتم توصيل التيار الكهربي ألول مرة إلى 
العراق من مصر في أواخر 2023 أو بدايات 
2024 على أقصى تقدير، وذلك عقب انتهاء 
أعمال الربط الالزمة بني العراق واألردن، 
والتوصيل بشبكة الربط »املصرية  األردنية« 

عقب تدعيمها.

نصف مليار دوالر حجم التبادل التجاري بني البلدين

تقرير :

كريم سلطان
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صندوق النقد الدولى: مصر لديها القدرة على سداد كافة التزاماتها الخارجية
السياسة النقدية لعبت دوًرا بارزا فى دعم االقتصاد.. و قرار منح التمويل الجديد ملصر فى يد الحكومة

الدولي  النقد  صندوق  بعثة  رئيس  أالرد،  سيلني  قالت 
إن معدالت  بعد،  ملصر، خالل مؤتمر صحفي عقدته عن 

الدين الخارجي ملصر ما زالت في املستويات املعتدلة.
وأكدت أن الدين الخارجي يمثل ٣٦٪ من الناتج املحلي 
كافة  ســداد  على  القدرة  لديها  مصر  وأن  اإلجمالي، 

مستقبال. الخارجية  التزاماتها 
املجال  من  املزيد  إتاحة  أهمية  على  وشـــددت»أالرد»، 
بيئة  تحسني  خالل  من  الخاص  القطاع  أمام  والفرص 
الصغيرة  املشروعات  ودعــم  املنافسة،  ومناخ  العمل 

واملتوسطة.
االقتصاد  تواجه  قد  التي  املخاطر  بني  من  أن  وأكدت 
كورونا،  فيروس  ضد  التطعيم  وتيرة  تباطؤ  هي  املصري 
ما قد يؤثر سلبا على القطاع السياحي الذي يعد من أبرز 

املوارد الرئيسي الداعمة لالقتصاد املصري.
تمتلك  املصرية  الــصــادرات  أن  إلــى  آالرد،  وأشــارت 

يعزز من أهمية  الحالي، وهو ما  الوقت  فرصة كبيرة في 
دعم القطاع التصديري من خالل اإلجراءات الحكومية، 
وعملية  ــادرات  ــص ال دعــم  آليات  بني  من  أن  موضحة 
التجارة الخارجية إصالح منظومة الجمارك، وهو ما بدا 
الجديد  «القانون  مضيفة:  الجديد،  الجمارك  قانون  في 

خطوة جيدة في هذا االتجاه».
وأكدت على أهمية تعزيز إجراءات الشفافية والحوكمة، 
برنامج  بشأن  معينة  اشتراطات  وجود  عدم  إلى  مشيرة 
مع  مستمر  حوار  هناك  إن  حيث  الحكومية،  الطروحات 
الطروحات  برنامج  أن  ترى  التي  املصرية،  السلطات 

مرتبط بظروف سوق املال.
إن   ، ملصر  الصندوق  بعثة  رئيسة  آالرد،  سيلني  وقالت 
جيد  بوضع  املستجد  كورونا  فيروس  أزمة  دخلت  مصر 
التي  االقتصادية  اإلصالحات  بفضل  قوية،  واحتياطيات 
عدم  حالة  مواجهة  وفي   ،٢٠١٦ عام  منذ  تنفيذها  تم 

السياسات  نت 
ّ
مك املسبوقة،  غير  والعاملية  املحلية  اليقني 

تأمني  بني  تــوازنــًا  تحقيق  من  السلطات  اتبعتها  التي 
واالجتماعية  الصحية  النفقات  لحماية  الالزم  التمويل 
إعادة  أثناء  املالية  االستدامة  على  والحفاظ  الضرورية، 

بناء االحتياطيات الدولية.
املراجعة  الصندوق  خبراء  من  فريق  استكمل  قد  وكان 
الثانية واالخيرة ألداء البرنامج االقتصادي املصري الذي 
االئتماني  االستعداد  اتفاق  إطار  في  الصندوق  يدعمه 

ومدته ١٢ شهرا ويسمح ملصر بسحب ١٫٧ مليار دوالر.
التي  النقدية  السياسة  بــدور  آالرد،  سيلني  ــادت  وأش
يتبعها البنك املركزي املصري في دعم االقتصاد، ودعم 

النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية. 
الداخلة  املال  رأس  تدفقات  قوة  إلى  «آالرد»،  وأشارت 
دفاع  كوسيلة  الصرف  سعر  مرونة  أهمية  على  وشددت 

التقلبات.  ضد 

املبذولة  وبالجهود  املصرفي،  النظام  بمرونة  وأشادت 
وتعزيز  البنوك،  إيــرادات  مصادر  تنويع  في  للمساعدة 
الرقمية  املالية  التقنيات  خــالل  مــن  املــالــي  الشمول 

والتركيز على الفئات األكثر احتياجًا.
عن  ملصر،  الدولي  النقد  صندوق  بعثة  رئيسة  وكشفت 
ا?ن قرار منح تمويل جديد ملصر في يد السلطات املصرية 

التي ستحدد نوعية التعاون املستقبلي مع الصندوق.
مع  مستمرا  تواصال  هناك  «ا?ن  ا?الرد:  وا?ضــافــت 
لتقديم  مستعد  النقد  صندوق  وا?ن  املصرية،  الحكومة 
تقررها  التي  الصورة  في  املصري  لالقتصاد  التعاون 
رئيسة  آالرد،  سيلني  واستعرضت  املصرية»..  السلطات 
املادة  مشاورات  اختتام  تفاصيل  ملصر،  الصندوق  بعثة 
ملصر  واألخيرة  الثانية  األداء  مراجعة  واستكمال  الرابعة 
في ظل اتفاق االستعداد االئتماني والذي بموجبه تحصل 

مصر على ٥٫٤ مليار دوالر.

من  الفترة  إن  املصري،  املركزي  البنك  قال 
 /٢٠٢٠ املالية  السنة  من  مــارس  وحتي  يوليو 
االقتصاد  معامالت  أداء  تحسن  شهدت   ،٢٠٢١
ميزان  ليحقق  الخارجي،  العالم  مع  املصري 
مليار   ١٫٨ نحو  بلغ  كليًا  فائضًا  املدفوعات 
دوالر  مليار   ٥٫١ نحو  بلغ  بعجز  مقارنة  دوالر، 
السابق  املالي  العام  من  املناظرة  الفترة  خالل 

٢٠١٩ /٢٠٢٠، والذي تحقق أثر أزمة كورونا.
املدفوعات  مــيــزان  أداء  بيان  فــي  وأضـــاف 
قدرة  ليثبت  جاء  التحسن  هذا  أن  سنوي،  الربع 
من  السريع  التعافي  علي  املصري  االقتصاد 

األزمات التي قد تواجه االقتصاد العاملي.
الجارية  املعامالت  أن  املركزي  البنك  وذكر 
نحو  بلغ  عجز  عن  أسفرت  املدفوعات  بميزان 
مليار   ٧٫٣ نحو  مقابل  دوالر،  مليار   ١٣٫٣
أساسية  كنتيجة  املناظرة؛  الفترة  خالل  دوالر 
ثلث  من  أقل  علي  السياحية  اإليرادات  القتصار 
متأثرة  املناظرة،  الفترة  خالل  تحقيقه  تم  ما 
السياحة  لها  تعرضت  التي  القوية  بالصدمة 
يعاني  يزال  ال  والتي  يورونا،  أزمة  إثر  الدولية 

منها االقتصاد العاملي.
حقق  واملالي  الرأسمالي  الحساب  بأن  وأفاد 
مليار   ١٧٫١ نحو  بلغ  للداخل  تدفق  صافي 
دوالر، مقابل نحو ٤٫١ مليار دوالر خالل الفترة 

املناظرة.
في  املــلــحــوظ  التحسن  إلـــي  هـــذا  ــع  ــرج وي
األوراق  محفظة  في  األجنبية  االستثمارات 
املالية، نظرًا الستمرار سياسات تيسير األوضاع 
املالية العاملية بالرغم من عدم اليقني املستمرة 
نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة املستثمرين 

األجانب وقوة االقتصاد املصري.
املــيــزان  فــائــض  إن  ــزي  ــرك امل البنك  وقـــال 
علي  ليقتصر   ٪٦٢٫٢ بمعدل  تراجع  الخدمي 
مليار   ٨٫٤ نحو  مقابل  دوالر،  مليار   ٣٫٢ نحو 

دوالر، كنتيجة أساسية للعوامل اآلتية:
 ٪٦٧٫٤ بمعدل  السياحية  اإليرادات  -تراجع 
نحو  مقابل  دوالر،  مليار   ٣٫١ نحو  علي  لتقتصر 

٩٫٦ مليار دوالر.
 ٪١٢٫٩ بمعدل  النقل  متحصالت  -تــراجــع 
نحو  مقابل  دوالر،  مليار   ٥٫٥ نحو  لتسجل 
النخفاض  أساسية  كنتيجة  دوالر؛  مليار   ٦٫٣

كتب: فتحى السايح
اإلفريقي  العربي  والبنك  مصر  بنك  ــع  وق
تمويل مشترك طويل األجل لصالح  الدولي، عقد 
أحدى  وهي  العقاري،  لالستثمار  العاملية  الشركة 
مليارات   ٤ بقيمة  العقارية  عالم  حسن  شركات 
على  التوقيع  تم  وقد  جنيه،  مليون  وستني  ومائة 
عاكف  من   

ً
كال بحضور   ، املشترك  القرض  عقد 

مصر،  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  املغربي 
رئيس  ونائب  املنتدب  العضو  علوي،  وشريف 
الدولي،  اإلفريقى  العربي  البنك  إدارة  مجلس 
واملهندس محمد عالم الرئيس التنفيذي والعضو 
ولفيف  العقارية،  عالم  حسن  لشركة  املنتدب 
اإلفريقى  العربي  البنك   ، مصر  بنك  قيادات  من 

الدولي، وشركة حسن عالم العقارية.

 Swan Lake مشروع  لتمويل  القرض  ويهدف 
بالشركة  الخاص  الجديدة  بالقاهرة   Residence
بمثابة  يعد  والذي  العقاري،  لالستثمار  العاملية 
شكل  في  للشركة  منحه  يتم  مشترك  تمويل  أول 
مشروعاتها  إحدى  لتمويل   Developer Finance
املرتب  بدور  مصر  بنك  قام  وقد  هذا  السكنية، 
التمويل  ووكيل  التمويل  ومسوق  األولى  الرئيسي 
العربي  البنك  قــام  بينما  الــحــســاب،  وبــنــك 
األولى  الرئيسي  املرتب  بدور  الدولي  اإلفريقى 
حساب  وبنك  الضمان  ووكيل  التمويل  ومسوق 
خدمة الدين، وقد ساهم كل بنك بنسبة ٥٠٪ من 

إجمالي قيمة التمويل.
من  املثمر  بالتعاون  املغربي،  عاكف  أشاد  وقد 
اإلفريقي  العربي  والبنك   ، مصر  بنكي  جانب 

بنجاح،  التمويل  إتمام  عن  اسفر  والذي  الدولي 
بشكل  املصري  املصرفي  للقطاع  الحيوي  وبالدور 
عام في دعم االقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك 
مصر في هذا التمويل تعد استكماال لدوره الرائد 
قطاع  وان  خاصة  املصري  االقتصاد  دعــم  في 
في  املؤثرة  القطاعات  اهم  ضمن  من  العقارات 
كبيرة  بمجموعة  الرتباطها  املصري،  االقتصاد 
الصناعات  ــذا  وك واألنشطة،  الصناعات  من 
الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير 
التخصصات  مختلف  في  العمل  فرص  من  املزيد 
ويحرص  التنمية،  خطط  عملي  بشكل  يخدم  بما 
رائده  مصرفية  مؤسسة  كونه  دائما  مصر  بنك 
التي  والبروتوكوالت  املبادرات  في  الدخول  على 
احتياجات  مع  تتناسب  خدمات  لتقديم  تهدف 

كافة شرائح العمالء.
العضو  علوي،  شريف  أضاف  الشأن  ذلك  وفى 
املنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي 
صادقا  إيمانًا  نؤمن  «نحن  الــدولــي:  االفريقي 
بإمكانات القطاع العقاري في مصر الذي ازدهر 
بشكل واضح على مدى السنوات القليلة املاضية، 
بتكملة  الدولي  اإلفريقى  العربي  البنك  ويتعهد 
وتنمية دوره الفعال في القطاع املصرفي بمواصلة 
مع  والتعاون  االستثنائية  العقارية  املشاريع  دعم 
البنوك الرائدة مثل بنك مصر ومشاركة شركات 
حسن  شركة  مثل  الناجحة  العقاري  التطوير 
ودعم  املصري  االقتصاد  لتنشيط  العقارية  عالم 
الخدمات  مختلف  وتوفير  والبناء  التشييد  وتيرة 

لشرائح السكان املتعددة.».

بجائحة  تأثًرا  الطيران  شركات  متحصالت 
كورونا، وكذلك تراجع املتحصالت من إيرادات 

رسوم املرور في قناة السويس.
البترولي  غير  التجاري  امليزان  عجز  -ارتفاع 
بمعدل ١٢٫٧٪ وبنحو ٣٫٥ مليار دوالر ليسـجل 
مليار   ٢٧٫٣ نحو  مقابل  دوالر  مليار   ٣٠٫٧ نحو 
الواردات  عن  املدفوعات  الرتفاع  نتيجة  دوالر؛ 
في  الزيادة  يفوق  بما  البترولية  غير  السلعية 
غير  السلعية  الــصــادرات  عــن  املتحصالت 
البترولية حيث ارتفعت املدفوعات عن الواردات 
دوالر  مليار   ٤٫٥ بنحو  البترولية  غير  السلعية 
تركزت  وقد  دوالر،  مليار   ٤٥٫٤ نحو  لتسجل 
وأجهزة  األدويـــة،  من  ــواردات  الـ في  الــزيــادة 
ــذرة،  وال كــورونــا،  أزمــة  ملواجهة  طبية  تعقيم 
وقــاطــرات  ــرارات،  ــ وج ســيــارات  غيار  وقطع 
الزيادة  اقتصرت  حني  في  الحديدية.  السكك 
نحو  علي  البترولية  غير  السلعية  الصادرات  في 
دوالر،  مليار   ١٤٫٦ نحو  لتسجل  دوالر  مليار 
األجهزة  من  الــصــادرات  في  معظمها  جــاءت 
ــالك  وأس املــنــزلــي،  لالستعمال  الكهربائية 

وكابالت.
تفاقم عجز  التي حدت من  اإليجابية  العوامل 

الحالي الحساب 
بالخارج  العاملني  املصريني  تحويالت  ارتفاع 
مقابل  مليار   ٢٣٫٤ نحو  لتسجل   ٪٨٫٥ بمعدل 

نحو ٢١٫٥ مليار دوالر.
البترولية  الصادرات  انخفاض  من  بالرغم 
البترولية  الواردات  بنحو ١٫٤ مليار دوالر، فإن 
مليار   ٢٫٣ نحو  بلغ  أكبر  بمقدار  انخفضت 
التجاري  املــيــزان  تحسن  إلــي  أدي  ما  دوالر، 
مليون   ١٧٤٫٩ بلغ  فائضا  ليسجل  البترولي، 

دوالر مقابل عجز بلغ ٧٧٣٫٣ مليون دوالر.
بمعدل  االستثمار  دخل  ميزان  عجز  تراجع 
ليسجل  دوالر  مليون   ٣٢٦٫٤ وبمقدار   ٪٣٫٦
مليار   ٩٫٢ نحو  مقابل  دوالر  مليار   ٨٫٩ نحو 
دخل  مدفوعات  لتراجع  أساسية  ينتيجة  دوالر؛ 
االستثمار بما يفوق التراجع في املتحصالت من 

دخل االستثمار.
بمقدار  االستثمار  دخل  مدفوعات  تراجعت 
مليار   ٩٫٢ نحو  لتسجل  دوالر  مليون   ٦٨٩٫٢
شركات  أرباح  من  كل  لتراجع  انعكاسًا  دوالر؛ 
تأثرت  التي  العاملة في مصـر  البترول األجنبية 
والفوائد  للبترول،  العاملية  األسعار  بتراجع 

املدفوعة علي الدين الخارجي.

1.8 مليار دوالر فائضا
فى ميزان املدفوعات خالل 9 أشهر 

البنك املركزي: ارتفاع املركز املالي للبنوك إلي 7.623 
تريليون جنيه .. والسيولة 5.184 تريليون

517 مليار جنيه زيادة في قروض القطاع املصرفي .. والودائع  38.14 مليار خالل 10 أشهر 
املحلية  السـيولة  ارتفاع  املركزي املصري، عن  البنك  أعلن 
خالل   ٪١٤٫٢ بلغ  نمو  بـمعدل  جنيه،  مليار   ٦٤٥٫٢ بمقـدار 
 ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ املالي  العام  من  إبريل  إلي  يوليو  من  الفترة 

لتصل إلي ٥٫١٨٤ ترليون جنيه بنهاية إبريل ٢٠٢١.
وقال البنك املركزي، في تقريره الشهري، إن هذه الزيادة 
جنيه،  مليار   ٥٣٣٫١ بنحو  النقــود  أشباه  نمو  علي  انعكست 
 ١١٢٫١ بمقدار  النقدي  واملعروض   ٪١٥٫٤ بلغ  نمو  بمعدل 
مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ ١٠٫٣٪، مشيًرا إلي أن الزيادة 
الجارية  غـير  الودائع  الرتفاع  محصلة  تعد  النقود  أشباه  في 
بلغ  نمو  وبمعدل  جنيـه،  مليـار   ٥٤١٫٣ بنحـو  املحلية  بالعملة 
يعـادل  بما  األجنبية  بالعمالت  الودائع  وانخفاض   ،٪١٩٫٤

٨٫٢ مليار جنيه، وبمعدل ١٫٢٪.
أما الزيادة في املعروض النقدي، فأوضح البنك املركزي، 
املحلية  بالعملة  الجارية  الودائع  لتصـاعد  نتيجة  جاءت  أنها 
املتداول  والنقد   ،٪١٤٫٢ بمعدل  جنيه  مليار   ٦٨٫٤ بمقـدار 
بمعدل  جنيه  مليار   ٤٣٫٧ بمقدار  املصرفي  الجهاز  خارج 

.٪٧٫٣
الجهاز  لدي  األجنبية  األصول  صافي  أن  املركزي،  وتابع 

خالل   ٪١٢٤٫٩ بمعدل  جنيه،  مليار   ١٥٠٫٢ يعـادل  بمــا  ارتفع  املصرفي 
محصلة  االرتفاع  وجاء   ،٢٠٢٠-٢٠٢١ املالي  العام  من  يناير  يوليو-  الفترة 
الرتفاع صافي األصول األجنبية لدي البنوك بمـا يعـادل ٨٨٫٥ مليار جنيه، 
وارتفاع صافي األصول األجنبية لدي البنك املركزي بمـا يعادل ٦١٫٧ مليار 

جنيه.
الـبنــك  للـبنـوك بـخالف  املالي اإلجـمالي  املركز  أن  إلي  التقرير  وأشار 
الــمركـزي تصاعد بـمـقـدار ١٫٢١٥ تريليون جنيه، بـمعــدل ١٩٪، خالل 
 ٧٫٦٢٣ نحو  إلي  ليصـل   ٢٠٢١/٢٠٢٠ املالي  العام  من  إبريل  يوليو-  الفترة 

ترليون جنيه، بنهاية إبريل ٢٠٢١.
القروض  أرصدة  إجمالي  ارتفاع  عن  املصري،  املركزي  البنك  وكشف 
جنيه  مليار   ٥١٧ بقيمة  املركزي  البنك  بخالف  البنوك،  لعمالء  املقدمة 
بنسبة ٢٣٫٥٪ خالل الفترة من يوليو ي إبريل من العام املالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
ليسجل ٢٫٧١٧ تريليون جنيه بنهاية إبريل املاضي، مقابل ٢٫٦٤٨ تريليون 

جنيه بنهاية مارس ٢٠٢١.
وأفاد البنك املركزي، بأن حجم القروض املمنوحة للحكومة بلغ ٩٧٢٫٨ 
مليار  و٢٧٣٫٥  املحلية،  بالعملة  جنيه  مليار   ٦٩٩٫٢ منها  جنيه،  مليار 
جنيه بالعملة األجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل 
و  املحلية،  بالعملة  جنيه  تريليون   ١٫٤٩٦ منها  جنيه،  تريليون   ١٫٧٤٤ إلي 

٢٤٨٫٠ مليار جنيه بالعملة األجنبية.

التسهيالت  أرصدة  من  كل  لزيادة  يرجع  االرتفاع  أن  التقرير  وأوضح 
بمعدل  جنيه  مليار   ٢٩٩٫٧ بنحو  للحكومة  البنوك  من  املمنوحة  االئتمانية 
بمقدار  الحكومة  لغير  املمنوحة  االئتمانية  التسهيالت  وأرصدة   ،٪٤٤٫٨

٢١٧٫٥ مليار جنيه بمعدل ١٤٫٢٪.
محصلة  للحكومة  املمــنوحة  األرصدة  في  الزيادة  أن  التقرير،  وأضاف 
جنيه،  ملــيار   ٢٩٢٫٦ بمقدار  املحلية  بالعمــلة  األرصدة  من  كل  لــزيادة 

واألرصدة بالعمـــالت األجـــنبية بما يعادل ٧٫١ مليار جنيه.
وأشار  تقرير البنك املركزي الشهري، إلي  أرتفاع أرصدة ودائع القطاع 
بنهاية  جنيه  تريليون   ٥٫٥٥ مسجلة   جنيه،  مليار   ٣٨٫١٤ بنحو  املصرفي 

أبريل املاضي، مقابل ٥٫٥١ تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.
  كشف التقرير عن زيادة أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتني املحلية 
واألجنبية بقمية ٧٫٤٢ مليار جنيه، لتبلغ ٩٨٨٫١٨ مليار جنيه بنهاية الشهر 

املاضي، مقارنة بـ  ٩٨٠٫٧٥٥ مليار جنيه نهاية مارس السابق عليه.
وعلي صعيد الودائع الحكومية بالعملة املحلية سجلت نحو ٨٥٩٫٤ مليار 
جنيه بنهاية أبريل، مقابل ٨٥١٫٥ مليار جنيه بنهاية مارس، فيما سجلت  
 ١٢٩٫١ مقابل  جنيه،  مليار   ١٢٨٫٩ األجنبية  بالعملة  الحكومية  الودائع 

مليار جنيه خالل نفس فترة.
بالعملتني  الحكومية  غير  العمالء  ودائع  أرصدة  زيادة  التقرير  أوضح 
جنيه  تريليون   ٤٫٥٦ إلي  لتصل  جنيه،  مليار   ٣٠٫٧٠ واألجنبية،  املحلية 

بنهاية أبريل، مقابل ٤٫٥٣ تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.

بنك مصر و«العربى اإلفريقى» يوقعان قرضا مشتركا بـ4 مليارات جنيه لشركة 

.. ويحدد أماكن ماكينات بنك saib  يفتتح مركزا جديدا للتثقيف املالي في مول مصر
الصراف اآللى فى الساحل  كتب: محمود حاحا

البنوك  أكبر  أحــد   ،saib بنك  أعلن 
العاملة في القطاع املصرفي، عن افتتاح 
ثالث  وهو  مصر  مول  في   «saib Cube»
والتي  للبنك،  املالي  التثقيف  مراكز 
فريدة  مصرفية  تجربة  تقديم  تستهدف 
واملعايير  النظم  ألحدث  وفقا  نوعها  من 
لعمالء  تمنح  املطبقة.كما  التكنولوجية 
املعامالت  جميع  إلجراء  الفرصة  البنك 
على  لإلعتماد  الحاجة  دون  البنكية 

موظفي خدمة عمالء.
يعتبر saib Cube امتدادًا لتوسع البنك 
أحد  ــو  وه اإللكترونية  الــخــدمــات  فــي 
إلى  و يهدف  املالية،  الثقافة  أدوات نشر 
تقديم أفضل خدمة وأعلى جودة لعمالء 
البنك باإلضافة إلى نشر الثقافة املالية 
بني كافةشرائح املجتمع من خالل توفير 

تجمعات  أماكن  فى  إلكترونية  خدمات 
الكبرى  التجارية  املراكز  مثل  العمالء 

والنوادى ومحطات الوقود.
أول  بإفتتاح  البنك  قيام  بالذكر  جدير 
مركز للتثقيف املالى saib cube  فى مول 
ويستهدف  الحالي  العام  أول  العرب 
للتثقيف  اخــرى  مراكز  افتتاح  البنك 
املالى خالل العام الحالي. يأتي ذلك في 
إطار خطة التطور الرقمي التي ينتهجها 
الذي  التكنولوجي  للتطور  مواكبًا  البنك 
وتدعيمًا  املــصــرفــي  الــقــطــاع  يشهده 
املالي.  للشمول  املركزى  البنك  لخطط 
املنتجات  إطالق  على   saib يحرص  كما 
ا مع 

ً
والخدمات املصرفية املختلفة تزامن

التحول  وتيرة  تسريع  نحو  العام  التوجه 
املقدمة  املصرفية  للخدمات  الرقمي 

لشرائح العمالء املختلفة.

كتب : محمود حاحا
القطاع  في  العاملة  البنوك  أبرز  أحد   ،saib بنك  أعلن 
اآللي  الصراف  ماكينات  تواجد  أماكن  عن  املصرفي، 
للتسهيل  وذلك  الشمالي،  الساحل  في  بالبنك  الخاصة 
على عمالءه في الحصول على الخدمات إلنجاز تعامالتهم 
الصيفية.  باألجازة  االستمتاع  أثناء  ويسر  بسهولة  املالية 
وتتواجد املاكينات في األماكن التالية: داخل قرية مراسي 
 Drive داخل بنزينة توتال  - أمام مارينا ٤ -The Park في
زهران  أمواج)-  قرية  (أمام  ماركت  الله  فتح   -Through

بدر مول (قبل مارينا)
بناًء  املواقع  أفضل  إختيار  على  البنك  خطة  وترتكز 
مع  جنب  الى  جنبًا  الرقمية  الخرائط  تحليالت  على 
إحتياجات العمالء مما يتيح تغطية جغرافية أكبر و أدق 
بنك   ويستهدف  البنك.  من  املقدمة  املصرفية  للخدمات 
 ٪٣٠٠ بنسبة  اآللي  الصراف  ماكينات  عدد  saibزيــادة 

بحلول عام ٢٠٢٢.

.. ويسلم 24 جنيه ذهب لـ 8 فائزين
البنوك  أبـــرز  ــد  ــ saib،أحـ بــنــك   أعــلــن 
العاملة في القطاع املصرفي في مصر، عن 
الفائزين في السحب الثالث على »حســـاب 
وزارة  إشراف  تحت  أُجري  والذي  الدهب« 
راجية  قامت  حيث  اإلجتماعي،  التضامن 
التوزيع   وقنوات  الفروع  قطاع  رئيس  سالم 
بجائزة  فائزين  لثمانية  الجوائز  بتسليم 
مقر  فــي  عميل  دهب»لكل  جنيه  «ثــالثــة 

البنك الرئيسي.
وكان بنك  saibقد قام بتطوير »حســـاب 
زيــادة  ليشمل  إطالقه  وإعـــادة  الــدهــب« 
الفائزين سنويًاوأيضًا إضافة فرصة  عدد 
الفوز بالجائزة الكبرى «سيارة» من خالل 
أدى  مما  الحساب،  على  السنوي  السحب 
العمالء  مــن  كبيرة  شريحة  ــذب  ج ــى  إل
دعم  في  يساهم  مما  إطالقه،  الجددمنذ 
خطة الشمول املالي بقيادة البنك املركزي 
القطاع  ــل  داخ جــدد  عمالء  اجــتــذاب  في 

املصرفي. 
وهو  الدهب«-  »حســـاب  أن  بالذكر  جدير 
جوائز  املحلية-يمنح  بالعملة  جاري  حساب 
البنك  لعمالء  فريدة  ومزايا  متعددة  ذهبية 
منتجات  لتقديم  البنك  خطة  مــع  تماشيًا 
تنافسية تخاطب شريحة عريضة من العمالء. 
هذا باإلضافة إلى منح بطاقة خصـم مباشـر 
بشكل مجاني بدون مصاريف إصدار للعمالء 
والخدمات  املزايا  من  املزيد  لتوفير  الجدد 
املصاريف  من  العمالء  إعفاء  وكذلك  لهم، 
»حســـاب  يقدم  الحساب.كما  على  الدورية 
 ٧٢ بإجمالي  لعمالئه  فــوز  فرصة  الدهب« 
جنيه دهب في السحب الربع سنوي بحد أدنى 
فقط،  جنيه  آالف   ٧ قــدره  السحب  لدخول 
بـسيارة  الفوز  فرصة  أو  للعميل،  قائم  رصيد 
أدنى  بحد  السنوي  السحـب  خالل  من  وذلك 
لدخول السحب يبلغ قدرة ١٥ ألف جنيه فقط، 

رصيد قائم للعميل.
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تصاد ح اال كاس اإلص  » وا القيادات المصرفية تكش لـ » األ
بينما يعيش الشارع املصري أصداء احتفاالت ثورة 30 يونيو، تواصل 
«األموال» نشر مقاالت اختصها بها عدد من القيادات املصرفية لرصد 
االنجازات التي حققها برنامج اإلصالح االقتصادي خاصة في القطاع 
املصرفي منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وكانت «األموال» قد نشرت في عددها السابق عددا من مقاالت قيادات 
مصرفية، على رأسها أشرف القاضي رئيس املصرف املتحد، والخبير 
املصرفي محمد عبدالعال.

قال عالء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أنه خالل  السنوات 
السبع املاضية كان للدعم الذي أواله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
الجمهورية للقطاع املصرفي الكثير من النتائج اإليجابية التي ساهمت 

بشكل كبير في تحقيق استقرارالجهاز املصرفي وتعظيم قدراته على 
خدمة االقتصاد املصري وتحقيق التنمية االقتصادية بمفهومها الشامل 
كما كان للبنك املركزي املصري برئاسة معالي املحافظ طارق عامر، 
وقيادته للقطاع املصرفي املصري، دورًا محوريًا في إدارة ملفات السياسة 
النقدية بنجاح، األمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء االقتصاد 
الوطني ككل نتيجة للقرارات الهامة والجريئة التي اتخذها البنك 
املركزي في عهد الرئيس السيسي ومن بينها قرار تعويم سعر الصرف.

وأضاف أن هذا القرار يعد األكثر جرأة في تاريخ القطاع املصرفي 
نظرا ملا ترتب عليه من آثار إيجابية على االقتصاد املصري وأبرزها 
عودة تدفقات النقد األجنبي إلى السوق املصرية بما ساهم في وصول 

احتياطي النقد األجنبي إلى أعلى مستوى له وما تبعه من استقرار سوق 
الصرف.

كما كان إلقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة 
القطاع املصرفي ودعم استقراره وقوته نظرا ألن القانون يستهدف 
تطبيق أفضل املمارسات املصرفية على الصعيد العاملي وتضمن أحدث 
التطبيقات املتبعة دوليًا. 
وأشار فاروق، إلى أن البنك املركزي حرص على إطالق سلسلة من 
املبادرات لدعم القطاعات االستراتيجية في البالد ودعم بيئة التنمية 
ومناخ االستثمار  لعل أبرزها مبادرة البنوك العاملة في السوق املصرفي 
بتخصيص %25 من محافظها االئتمانية لدعم املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة بهدف ضخ 200 مليار جنيه في تلك القطاعات خالل أربع 
سنوات بفائدة ميسرة %5 وتبع ذلك إطالق مبادرة رواد النيل والتي
تهدف إلى دعم نمو األعمال الصغيرة وتشجيع الشركات الناشئة في

القطاعات االقتصادية املستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة 
وتقديم الدعم الفني واإلداري بالتنسيق املستمر مع جميع الشركاء 
املعنيني في املجال االقتصادي، عالوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي 
كونه قاطرة التنمية االقتصادية في مصر وأحد أهم الدعائم لتحقيق 
األمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية 
املستدامة ورؤية الدولة املصرية 2030. 
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن  ما حققه القطاع املصرفي 

من نجاحات لدعم االقتصاد الوطني كان للبنك الزراعي املصري نصيب 
منها نظرا للدور الكبير الذي يقوم به البنك الزراعي املصري في تحقيق 
التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
السيسي بضرورة تعظيم االستفادة من القطاع الزراعي لدعم االقتصاد

القومي وسد الفجوة الغذائية لتحقيق األمن الغذائي، مشيًرا إلى أن 
الدعم الكبير الذي يوليه معالي املحافظ طارق عامر محافظ البنك 
املركزي بتوفير كافة اإلمكانيات لتطوير البنك الزراعي املصري يشير

إلى أهميته في تحقيق رؤية الدولة في هذا املجال، واإلسهام الكبير 
للبنك في تحقيق األهداف التنموية للوطن في مجال تعظيم االستفادة 
من القطاع الزراعي، في إطار التنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة 

واستصالح األراضي بقيادة السيد القصير وزير الزراعة.
ا، 

ً
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة املصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابق

أن أهم انجازات اإلصالح االقتصادي خالل فترة حكم الرئيس السيسي
تتمثل في وضع نظام جديد للعملة «تعويم الجنيه» والقضاء نهائًيا 
على السوق السوداء، وإزالة جميع القيود على حركة رأس املال وبالتالي 
تشجيع االستثمار املباشر وغير املباشر. 
وأشارت الدماطي، إلى أن  السياسة النقدية نجحت في تخفيض التضخم 
%5 مما ساهم في خفض معدل الفائدة وبالتالي تخفيض  من %30 إلى
التكاليف التمويلية للشركات مما يحفزها على زيادة الطاقة اإلنتاجية 
وفتح خطوط إنتاج جديدة.

والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية  جهاز  احتفل 
الصغيرة  للمشروعات  العاملي  باليوم  الصغر  ومتناهية 
الذي  الدعم  على  تأكيدا  الصغر،  ومتناهية  واملتوسطة 
توجهه الدولة لهذا القطاع  لدوره الهام في تحقيق التنمية 

االقتصادية املستدامة وتوفير فرص عمل.
والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  بحضور  وذلك 
رئيس  مرسي  مايا  والدكتورة  للجهاز،  التنفيذي  والرئيس 
إدارة  مجلس  رئيس  فاروق  وعالء  للمرأة،  القومي  املجلس 
رئيس  مرعي  محمد  والنائب  املصري،  الزراعى  البنك 
الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  لجنة 
الصناعة  لجنة  رئيس  العزم  أبو  وحنان  النواب،  بمجلس 
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  واملشروعات  والتجارة 
نائب  شاش  طــارق  واملهندس  الشيوخ،  بمجلس  الصغر 
الرئيس التنفيذي للجهاز، كما حضر االحتفالية لفيف من 

قيادات الجهاز.
جهاز  بني  عقود   3 توقيع  االحتفالية  فعاليات  ضمن  وتم 
 292 بقيمة  املصري  الزراعي  والبنك  املشروعات  تنمية 
مليون جنيه لتمويل املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 
والتوسع في  الريف املصري  في إطار مشروع تطوير قرى 
واألنشطة  الحيوانية  والثروة  الزراعية  املشروعات  تمويل 
املرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم واملساندة للمرأة 

الريفية.
بدر  نيفني  املشروعات  تنمية  جهاز  عن  بالتوقيع  وقام 
الصغر،  متناهي  للتمويل  املركزي  القطاع  رئيس  الدين 
لتمويل  املــركــزي  القطاع  رئيس  الــديــن  عماد  وهــانــي 
املشروعات الصغيرة، وعن البنك الزراعي املصري صالح 

محمود الشامي الرئيس التنفيذي لالئتمان.
والرئيس  والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  وأكدت 
مع  يتزامن  العقود  هــذه  توقيع  أن  للجهاز،  التنفيذى 
واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  العاملي  باليوم  االحتفال 
ومتناهية الصغر والذي جاء االحتفال به هذا العام مختلفا 
القطاع  هذا  لخدمة  الدولة  حققتها  التي  النجاحات  بعد 
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 
وتوجيهاته املستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية 
للنهوض بكافة أنواع هذه املشروعات اإلنتاجية والخدمية 
عمل  فرص  توفير  في  به  تسهم  ملا  والزراعية  والصناعية 
التي  املرأة  مشروعات  على  والتركيز  للمواطنني،  كثيفة 

تساعدها على تحسني مستوى معيشتها.
تنمية  جهاز  بني  الجديد  التعاون  هــذا  أن  وأضــافــت 
تمويل  في  سيسهم  املصري  الزراعي  والبنك  املشروعات 
الثروة  ومشروعات  الزراعية  املشروعات  من  اآلالف 
الحيوانية، وذلك بما يتفق مع أهداف املبادرات الرئاسية 
لتطوير الريف املصري و»حياة كريمة»؛ لتشجيع املواطنني 
مشروعات  إقامة  على  املرأة  خاصة  والقرى  املراكز  في 
املــوارد  استغالل  على  تعتمد  الصغر  ومتناهية  صغيرة 
أقصى  تحقيق  بهدف  محافظة  كل  في  املتاحة  الطبيعية 

استفادة منها لتلبية احتياجات السوق املحلي من املنتجات 
عمل  ــرص  ف وإتــاحــة  ناحية  مــن  والحيوانية  الغذائية 
ألصحاب هذه املشروعات والعاملني فيها من ناحية أخري.

لتمويل  املخصص  العقد  أن  إلى  جامع  نيفني  وأشــارت 
يعد  جنيه  مليون   100 وقدره  الصغر  متناهية  املشروعات 
لسنة   152 رقم  الجديد  املشروعات  تنمية  لقانون  تفعيال 
جنيه  ألف  من  تبدأ  ميسرة  قروضا  سيتيح  حيث   2020
بكافة  الصغر  متناهية  للمشروعات  جنيه  ألف   500 حتى 
بالدلتا  الريفية  املناطق  على  التركيز  مع  املحافظات 

والصعيد من خالل فروع البنك الزراعي املصري.
من   30% قدرها  بنسبة  ستستفيد  املرأة  أن  وأوضحت 
عدد املشروعات املمولة من هذا العقد الذى يمول مختلف 
األنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك 
من خالل تمويل رأس املال العامل مع إمكانية تمويل اآلالت 

واملعدات.
املشروعات  لتمويل  املخصصني  العقدين  أن  وأضافت 
سيتيحان  جنيه  مليون   192 مبلغ  بإجمالي  الصغيرة 
للمشروعات الصغيرة  قروض ميسرة حتى 5 مليون جنيه 
والحيوانى  الزراعى  القطاعني  لتمويل  املحافظات  بكافة 
والتركيز  املصرى  الريف  بقرى  لهما  القيمة  وسالسل 
القرى  الواقعة فى نطاق  الصغيرة  املشروعات  تمويل  على 
املستهدفة من املرحلة األولى ملبادرة ”حياة كريمة“ لتحقيق 

باملتحف  متميزة  احتفالية  املصري  األهلي  البنك  أقام 
القومي للحضارة املصرية شرفها بالحضور رؤساء مجلس 
ادارة البنك السابقني: فاروق العقدة، حسني عبد العزيز، 
شرف  كما  املصري،  املركزي  البنك  محافظ  عامر  طارق 
غنيم  وأحمد  الدايم  عبد  إيناس  الثقافة  وزيرة  الحضور 
املصرية،  للحضارة  القومي  للمتحف  التنفيذي  الرئيس 
البنك األهلي املصري وعدد  إدارة  وكذلك اعضاء مجلس 
من قياداته والفنانني الذين تم اختيارهم، حيث تم خالل 
االحتفالية اإلعالن عن أسماء الفنانني لرسم البورتريهات 
الفترة  في  السابقني  البنك  إدارة  مجالس  لرؤساء  الفنية 
من 1940 حتى 2013، حيث تأتي املسابقة تزامنا مع قرب 
وسيتم  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  في  البنك  مقر  افتتاح 
مجلس  اجتماعات  قاعة  في  الفائزة  البورتريهات  عرض 

إدارة البنك.
بحضور  سعادته  عن  عامر،  طارق  أعرب  الحفل  وخالل 
وأعرق  أكبر  يعتبر  الذي  املصري  األهلي  البنك  احتفالية 
البنوك املصرية واحد أهم املؤسسات االقتصادية العاملة 
البنك  ادارة  ملجلس  الشكر  ووجــه  املصري،  السوق  في 
ا على فخره بالبنك األهلي املصري ملا شهده 

ً
لدعوته، مؤكد

األعمال  وحجم  األداء  معدالت  في  مسبوق  غير  تطور  من 
بقيادة مجلس اإلدارة ومجهودات كافة العاملني وأثنى على 
دور البنك في دعم االقتصاد املصري وخطط التنمية في 
الدولة، مشيًرا إلى ثقة وتقدير القيادة السياسية في أداء 
القطاع املصرفي بشكل عام والبنك األهلي املصري بصفة 

خاصة في االرتقاء بالوطن.
تلك  بحضور  اعتزازها  الدايم  عبد  إيناس  أكدت  كما 
األهلي  البنك  دور  على  مثنية  املتميزة  الثقافية  االحتفالية 
املصري في دعم الثقافة والفنانني وإحياء وتشجيع الحركة 
الفنية وهو الدور الذي يقوم به البنك بشكل متنامي طوال 
سنوات عمره إيمانًا منه بأهمية الثقافة في حياة الشعوب 
باقة  اقتناء  على  الستينيات  منذ  حريصا  البنك  كان  حيث 
من األعمال الفنية وإقامة املحاضرات التثقيفية واملساهمة 

في نشر الثقافة وإقامة املعارض الفنية.
وأعرب فاروق العقدة، عن امتنانه بتكريم البنك األهلي 
مدة  طوال  للبنك  قدموه  بما  اعترافا  لقياداته  املصري 
القومي،  االقتصاد  على  باإليجاب  انعكس  والذي  خدمتهم 
متمنيا للبنك تحقيق املزيد من االزدهار والتقدم والنهضة، 

التي  بالخبرات  يزخر  املصرفي  القطاع  أن  على  ومؤكدًا 
تؤهله للوصول للمكانة املرموقة التي يحظى بها حاليًا.

البالغ  تقديره  علي  العزيز،  عبد  حسني  أكد  جانبه  ومن 
البنك األهلي املصري  أن  إلى  لدعوته لالحتفالية، مشيرا 

بمجهوداتهم،  البنك  أثروا  الذين  أبنائه  يقدر  ما  دائما 
وموجها رسالة الى شباب العاملني لبذل املزيد من الجهد 

والتفاني لرفعة بنك أهل مصر.
البنك األهلي  إدارة  وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس 

برؤساء  االحتفاء  إلى  تهدف  املبادرة  هذه  إن  املصري، 
مجلس اإلدارة السابقني ودورهم املحوري في إثراء مسيرة 
خدمة  في  ومساهماتهم  العريقة  املصري  األهلي  البنك 
تأسيس  عيد  مع  أيضا  تزامنا  وذلك  القومي،  االقتصاد 

وتعتبر هذه املبادرة  يونيو 2021 عاما املوافق 25 البنك 123
من  هاما  جزءا  تعد  والتي  العريق  البنك  ملسيرة  تتويجا 

تاريخ مصر.
ا على أهمية دور املؤسسات االقتصادية الكبرى في 

ً
مؤكد

الثقافي ويدعم  الثقافة والفنون مما يعزز دور مصر  دعم 
كما  واملجتمع  الفرد  رفعة  في  ويساهم  اإلبداعية  القيم 
الدولة  طموحات  ملواكبة  وذلك  القومي  االقتصاد  يدعم 

املصرية لالرتقاء بالذوق الفني العام وتنمية املجتمع.
كما تهدف املبادرة إلى اكتشاف وتشجيع املواهب الفنية 
الواعدة وكذلك إضافة لرصيد البنك من املقتنيات الفنية 
التشكيلي:  الفن  رواد  لتضم  الستينيات  منذ  تطورت  والتي 
كامل مصطفى، الحسني فوزي، أدهم وسيف وانلي، حسني 
الحميد،  عبد  زينب  افالطون،  انجي  ندا،  حامد  بيكار، 

جاذبية سري، حسن سليمان وغيرهم.
وأشارت نهال وهبي، شركة سكوير لالستشارات الفنية - 
املنسق الفني للمسابقة إن اللجنة الفنية والتي تضم عددا 
من خبراء الفن التشكيلي واملتخصصني قد اجتمعت بمقر 
للتأهل  وذلك  الفنانني،  الختيار  املصري  األهلي  البنك 
للمرحلة التالية، وقد شهدت املسابقة اهتماما غير مسبوق 
اثمر  والذي  التواصل االجتماعي  الفنانني علي وسائل  من 
وبعد  املشاركة  طلبات  من  فنان  700 تجاوزت  أعداد  عنه 
أجيال  يمثلون  فنان  35 علي  االختيار  وقع  الفرز  عملية 
كبار  العديد من  بينهم  فنية متنوعة من  ومدارس  مختلفة 
تجارب  لهم  الذين  التشكيلني  والفنانني  البورتريه  فناني 
فنية فريدة وأيضا عددا من الفنانني الشباب الذين تميزوا 
زكي،  فرحات  املشاركني:  الفنانني  ومن  واعــدة  بموهبة 
عصام طه، خالد هانو، عبد املنعم معوض، محمد خضر، 

هند الفالفلي، وئام املصري، رانيا فؤاد وحنفي محمود.
مضيفة إنه في املرحلة التالية سيقوم الفنانون الذين تم 
لالعالن  استعدادا  وذلك  البورتريهات  برسم  اختيارهم 
وكذلك  معرض  اقامة  ثم  القادم  أكتوبر  في  الفائزين  عن 
تنفيذ كتالوج فني لألعمال الفائزة واملشاركة في املسابقة.

املصرية  للحضارة  القومي  املتحف  اختيار  تم  وقــد 
لالحتفالية ملا يرمز اليه من قيم ثقافية وتاريخية عظيمة 
تمثل حضارة مصر عبر آالف السنني حتى اآلن حيث تمثل 

هذه املبادرة استمرارية لهذه املسيرة الخالدة.

املتكاملة واملستدامة كما سيتم تخصيص  الريفية  التنمية 
لتشجيع  يقدمها  التي  باملرأة  الخاصة  للمشروعات  نسبة 
التنمية  تحقيق  في  بفعالية  املشاركة  على  املصرية  املرأة 
الجهاز  بني  القائم  بالتعاون  ــادت  أش كما  االقتصادية 
فى  أساسى  شريك  يعد  الذى  املصرى  الزراعى  والبنك 
بكافة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  املشروعات  قطاع  دعم 
الزراعى  القطاعني  مشروعات  على  والتركيز  املحافظات 

والحيوانى بوجه خاص.
وأكدت الدكتور مايا مرسى رئيس املجلس القومى للمرأة 
أن ما نشهده اليوم خطوة هامة وجديدة تصب فى صالح 
تمكني املرأة املصرية اقتصاديا وتوفير فرص عمل لها مما 
تنفيذًا  ذلك  ويعد   ، معيشتها  مستوى  تحسني  في  يساهم 
لالستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية التى تأتى في 
وتستهدف مواجهة كافة التحديات  إطار رؤية مصر ٢٠٣٠

االقتصادية التي تواجه املرأة املصرية.
والبناء  املثمر  بالتعاون  مرسى  مايا  الدكتورة  وأشادت 
مع جهاز تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
الصغر والبنك الزراعى املصرى فى سبيل تحقيق التمكني 
أهم  من  القضية  هذه  أن  على  مؤكدة  للمرأة،  االقتصادى 
التمكني  أن  باعتبار  املجلس،  عليها  يعمل  التى  امللفات 
االقتصادي يعد هو األساس لتحقيق تمكني املرأة في جميع 

املجاالت.

القضية  بهذه  كبيرًا  اهتمامًا  ُيولي  املجلس  أن  أوضحت 
و  واملبادرات  الحمالت  من  متنوعة  مجموعة  يتفذ  حيث 
البرامج التدريبية واالنشطة الدورية التي يقوم بها مركز 
تنمية املهارات، كما يشارك املجلس في املبادرة الرئاسية 
قرية من خالل توعية املرأة بها وذلك من  بتطوير ال١٥٠٠
خالل فروعه بجميع املحافظات باالعتماد على حملة طرق 
األبواب، مؤكدة حرص املجلس على التوعية بهذه الخطوة 
الجديدة التي نحن بصددها اليوم ايضًا من خالل حمالت 

طرق االبواب.
يتزامن  الذي  اليوم  لقاء  «انتهز  قائلة:  كلمتها  واختتمت 
سيدة  كل  ألدعو  الصغيرة  للمشروعات  العاملي  اليوم  مع 
صغيرة  مشروعات  اقامة  على  لإلقبال  مصرية  وفتاة 
األحــوال  لتحسني  آمنة  وسيلة  فهى  الصغر،  ومتناهية 
ومسئولياتها،  الحياة  صعوبات  مواجهة  وبالتالي  املعيشية 
عالوة على أن ذلك يسهم ايضًا فى تفعيل مشاركة املرأة 

في التنمية االقتصادية».
ومن جانبه، أشاد عالء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك 
وجهاز  البنك  بني  الوثيق  بالتعاون  املصري،  الزراعي 
الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية 
الوطنى  االقتصاد  ودعم  التنمية  جهود  تعزيز  مجال  في 
ومتناهية  الصغيرة  املشروعات  وتمويل  دعم  خالل  من 
دعم  تستهدف  والتي  الريفية  املناطق  في  خاصة  الصغر 

فرص  توفير  في  واملساهمة  واملنتجني  املزارعني  صغار 
بمختلف  الشاملة  الريفية  التنمية  وتحقيق  جديدة  عمل 

محافظات الجمهورية.
الخاصة  التمويل  عقود  توقيع  أن  إلى  «فــاروق»،  وأشار 
تأكيدًا  يمثل  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  باملشروعات 
والجهاز،  الزراعي  البنك  بني  واملستمرة  املثمرة  للشراكة 
حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بني الطرفني 
منها  االستفادة  تم  اآلن،  حتى  جنيه  مليار  3.282 نحو 
ملشروعات  قــرض  ألــف  158 حوالى  تمويل  في  بالكامل 

صغيرة جديدة وقائمة.
توسيع  على  قادر  املصري  الزراعي  البنك  أن  وأوضــح 
التمويل من خالل شبكة فروعه  دائرة االستفادة من هذا 
1200 عن  تزيد  والتي  والقرى  املراكز  جميع  فى  املنتشرة 

املشروعات  تلك  تمثله  الذي  الحيوي  للدور  استشعارا  فرع 
للدولة،  واالجتماعية  االقتصادية  األهــداف  تحقيق  في 
التي  للقرى  التمويل  هذا  سيوجه  البنك  أن  إلى  مشيرًا 
قرى  لتطوير  كريمة»؛  «حياة  الرئاسية  املبادرة  تتضمنها 
الريف املصري بهدف الوصول الي الفئات األكثر احتياجا 
الظروف  لتحسني  مشروعات  إقامة  علي  ومساعدتهم 
املعيشية لهم وألسرهم وتوفير فرص عمل لكل من الشباب 
الريفية  التنمية  مفهوم  يحقق  بما  الريفيات  والسيدات 

املستدامة.
لجنة  رئيس  مــرعــي،  كمال  محمد  النائب  وأوضـــح 
الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املــشــروعــات 
بمجلس النواب، أن قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 
التى  بالدولة  الواعدة  القطاعات  من  الصغر  ومتناهية 
الوطني،  االقتصاد  تنمية  فى  بفاعلية  تسهم  أن  يمكنها 
التنفيذية  ولذلك تحرص اللجنة على قيام كافة الجهات 
بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية 
املواطنني  وتشجع  الصغيرة،  املشروعات  أصحاب  تخدم 
مشروعات  إقامة  فى  والتوسع  الحر  العمل  االقبال  على 
صغيرة جديدة خاصة بعد صدور قانون تنمية املشروعات 
لهذا  وحوافز  تيسيرات  من  تضمنه  وما  152/2020 رقم 

القطاع.
الصناعة  لجنة  رئيس  العزم،  أبــو  حنان  أكــدت  كما 
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  واملشروعات  والتجارة 
أجهزتها  بكافة  الــدولــة  أن  الشيوخ،  بمجلس  الصغر 
فى  املشاركة  بهدف  مهامها  تؤدى  والتنفيذية  التشريعية 
وتوفير املناخ التشريعي املناسب  تحقيق رؤية مصر 2030
والتجارة  الصناعة  قطاع  تواجه  التي  املشكالت  لحل 

وخاصة املشروعات الصغيرة.
ممثلي  مع  دوري  بشكل  تجتمع  اللجنة  أن  إلى  وأشارت 
والهيئات  الـــوزارات  من  بالدولة  التنفيذية  الجهات 
أهمها  ومن  الجديدة،  القوانني  تفعيل  ملتابعة  الحكومية؛ 
لقطاع  قوية  دفعة  سيعطي  الذي  2020 لعام  152 قانون 

املشروعات الصغيرة وريادة األعمال.

.. ومازالت أصداء 
احتفاالت ٣٠ يونيو تهز 

الشارع االقتصادى

سنوات، شهدت فيها البالد تقدما  مصر تعاصر نهضة حضارية غير مسبوقة، فى فترة ال تتعدي ٦
في العديد من املحاور، وبدأ باإلصالح االقتصادى الذى أرسى األسس واالستراتيجية املالية والنقدية 
والتى يمكن تخليص ما تم من إنجاز فى اآلتى، وضع نظام للعملة وهو العويم والقضاء بالكامل على 
السوق السوداء وإزالة كل القيود علي حركة رأس املال وبالتالى تشجيع االستثمار املباشر وغير املباشر.

ونجاح السياسة النقدية في تخفيض التضخم من مستوى أعلي من ٣٠٪ إلى حوالى ٥٪، مما 
ساهم فى تحقيق الفائدة بنسب تصل إلى حوالى ١٠.٥٪ حتى أصبحت الفائدة املدينة طبقا 
ز 

ّ
يحف وبالتالى  للشركات  التمويلية  التكاليف  تخفيض  فى  يساهم  مما   ٪٩.٢٥ للكوريدور 

الشركات على زيادة الطاقة االنتاجية وفتح خطوط إنتاج جديدة ويسهم فى زيادة النمو 
فى الناتج القومى.

منها  املجاالت  كافة  فى  العصر  مع  يتواكب  الذى  الجديد  واالئتمان  البنوك  قانون  على  واملوافقة 
الحوكمة واملخاطر والديون املتعثرة والتحول الرقمى وغيرها.

- وضع آليات جديدة شجعت على االستثمار فى األذون حتى وصل إلي حوالى ٢٨ مليار دوالر.
- وضع العديد من املبادرات مثال مبادرات السياحة وتمويل املشروعات الصغيرة واملتناهية الصغر 
والتمويل العقارى ملحدودى ومتوسطى الدخل وألول مرة يتم توفير تمويل عقارى لهذه الفئة من املجتمع 
عاما، إلى جانب مبادرات لتشجيع الصناعة واملقاوالت وغيرها من القطاعات. بنسبة ٣٪ علي مدى ٣٠

- التحول الرقمي والعمل علي دمج القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى.
- زيادة االحتياطى األجنبى حتى وصل إلى ٤٠.٣ مليار دوالر.

- قامت وزارة املالية بوضع قانون للضرائب الجديد لتشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة نتيجة 
نجاح االصالح االقتصادى بشهادة كافة املؤسسات الدولية ومؤسسات الجدارة االئتمانية استطاعت 
مرات مما مكن الدول من  عامًا ويتم تغطيتها ٣ و٤ مصر أن تصدر سندات بآجال مختلفة تصل إلى ٤٠

الحصول على التمويل الالزم ليس فقط بآجال طويلة األجل ولكن بفائدة مميزة جدا.
عندما تسلم السيد الرئيس الحكم تم وضع استراتيجية متكاملة لتنمية والنهوض بمصر 

تضمنت:
- مشاريع عمالقة مثل قناة السويس ومحور تنمية قناة السويس.

- العمل علي تحويل مصر إلي مركز لوجستى عاملى 
- مشاريع النقل والتى تضمن «ربط سيناء بالوطن األم عن طريق إنشاء أنفاق عمالقة، تطوير املوانئ 

وطرق السكك الحديدية وإنشاء مطارات جديدة.
- مشروع أمن مصر املائى بتكلفة ٣٠ مليار

إنشاء  تضمنت  والتى  العقارى  التطوير  في  كبيرة  نهضة  مصر  شهدت  العقارى:  التطوير  مشاريع   -
مدينة جديدة ومنها العاصمة اإلدارية ومدن جديدة فى أسيوط واملنصورة وأسوان  ما يزيد على ٢٠

والعلمني وغيرهم.
- تحويل القاهرة إلي العاصمة الفاطمية/ الخديوية لتشجيع السياحة وبالتالى تم تطوير العديد من 
املناطق منها تنمية الوراق ومثلث ماسبيرو وممشى مصر وغيرها، وتم إنشاء العاصمة السياحية وهى 

مدينة الشمس بالقرب من املتحف.
نهضة غير مسبوقة فى تطوير العشوائيات لتحقيق العدالة االجتماعية وسكن لكافة فئات 

املجتمع.
- مشروع إحياء الريف املصرى الذى يضم استصالح مليون ونصف املليون فدان وتم حاليا تنفيذ 

أكبر مشروع للنهوض بالقري املصرية وهو مشروع «حياة كريمة».

قطاع البترول
حاليات  تجرى  ذلك  جانب  وإلي  ظهر  حقل  اكتشاف  بعد  الغاز  في  الذاتى  االكتفاء  الدولة  شهدت 

عمليات التنقيب عن البترول والغاز فى أنحاء مختلفة من الجمهورية.

التضامن االجتماعى
خالل  من  جنيه  مليار  ٨٥ من  أكثر  إلى  وصلت  باستثمارات  االجتماعية  الحماية  مظلة  توسيع  تم 

برامج «حياة كريمة»، «تكافل وكرامة».

الصناعة
تم إنشاء العديد من املدن الصناعية الجديدة مثل مدينة الروبيكى واألثاث والصناعات البالستيكية 

إلى جانب تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصوب الزراعية.
قطاع الطرق والكبارى واملرافق

تم تنفيذ أكبر شبكة طرق فى مصر لم تشهد الدولة مثلها منذ آالف السنني وذلك لربط 
املناخ  تحسني  إلي  يؤدى  مما  املــرورى  التكدس  وتقليل  النقل  تكلفة  وتحقيق  املحافظات 
الصحى  والصرف  الشرب  مياه  مستوى  فى  مسبوق  غير  تطوير  ذلك  وجانب  االستثمارى، 

والطاقة سواء محطات الكهرباء أو الطاقة املتجددة.

االسكان االجتماعى
شهد طفرة كبيرة علي كافة املستويات االجتماعية، مثال العشوائيات واالسكان االجتماعى ملحدودى 
الدخل واملتوسط وتعكف الرئاسة على وضع االستراتيجية املستدامة للتعامل مع اإلصالحات الهيكلية 
والعمل على النمو الشامل املستدام مع تعزيز املرونة اإلنتاجية والقدرة التنافسية لتوفير فرص عمل 
مليار دوالر مستهدف وتخفيض العجز التجارى والفجوة التمويلية وكذلك  وزيادة التصدير إلى ١٠٠
توطني اإلصالح فى كافة املحافظات، فتحية للسيد الرئيس علي هذا اإلنجاز الرائع الذى قدرته كافة 

املؤسسات الدولية واإلقليمية واالفريقية.

 اجتازت الدولة املصرية خالل السنوات السبع املاضية مرحلة هامة من تاريخها، توجتها بالعديد 
من االنجازات التي تحققت على كافة األصعدة واملستويات، وكان نجاح البرنامج الوطني لإلصالح 
الشعب  وسانده  الجمهورية  رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  قاده  الذي  االقتصادي 
املصرى في مقدمة ما حققته الدولة املصرية من إنجاز، حيث منح برنامج اإلصالح االقتصادى 
ساهم  كما  والخارجية،  الداخلية  األزمــات  ملواجهة  القومي  لالقتصاد  املرونة  من  كبيًرا  قدرًا 
الحماية  مظلة  وتوسيع  والتعليم  الصحة  مجاالت  على  اإلنفاق  أوجه  لتعزيز  قوية  دفعة  إعطاء  في 
االجتماعية وإطالق املشروع القومى األضخم لتنمية الريف املصرى وغيرها من اإلنجازات غير 

املسبوقة والتي كانت نتاج اإلصالحات املالية واالقتصادية التي طبقتها الدولة املصرية.
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  أواله  الذي  للدعم  كان  املاضية  السبع  السنوات  وخالل 
بشكل  ساهمت  التي  اإليجابية  النتائج  من  الكثير  املصرفي  للقطاع  الجمهورية  رئيس 
كبير في تحقيق استقرار الجهاز املصرفي وتعظيم قدراته على خدمة االقتصاد املصري 
وتحقيق التنمية االقتصادية بمفهومها الشامل كما كان للبنك املركزي املصري برئاسة 
معالي املحافظ طارق عامر، وقيادته للقطاع املصرفي املصري، دور محوري في إدارة ملفات 
السياسة النقدية بنجاح، األمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء االقتصاد الوطني 
الرئيس  عهد  في  املركزي  البنك  اتخذها  التي  والجريئة  الهامة  للقرارات  نتيجة  ككل 
القرار بال شك األكثر جرأة في  السيسي ومن بينها قرار تعويم سعر الصرف وكان هذا 
املصري  االقتصاد  على  إيجابية  آثار  من  عليه  ترتب  ملا  نظرا  املصرفي  القطاع  تاريخ 
وأبرزها عودة تدفقات النقد األجنبي إلى السوق املصرية بما ساهم في وصول احتياطي 

النقد األجنبي إلى أعلى مستوى له وما تبعه من استقرار سوق الصرف.
ودعم  املصرفي  القطاع  مكانة  تعزيز  في  بالغة  أهمية  الجديد  البنوك  قانون  إلقرار  كان  كما 
الصعيد  على  املصرفية  املمارسات  أفضل  تطبيق  يستهدف  القانون  ألن  نظرًا  وقوته  استقراره 

العاملي وتضمن أحدث التطبيقات املتبعة دوليًا. 
وحرص البنك املركزي على إطالق سلسلة من املبادرات لدعم القطاعات االستراتيجية 
في البالد ودعم بيئة التنمية ومناخ االستثمار  لعل أبرزها مبادرة البنوك العاملة في 
الصغيرة  املشروعات  لدعم  االئتمانية  محافظها  من   25% بتخصيص  املصرفي  السوق 
بفائدة  أربع سنوات  القطاعات خالل  تلك  مليار جنيه في  واملتوسطة بهدف ضخ 200 
األعمال  نمو  دعم  إلى  تهدف  والتي  النيل  رواد  مبادرة  إطالق  ذلك  وتبع   5% ميسرة 
باستخدام  املستهدفة  االقتصادية  القطاعات  في  الناشئة  الشركات  وتشجيع  الصغيرة 
جميع  مع  املستمر  بالتنسيق  واإلداري  الفني  الدعم  وتقديم  الحديثة  التكنولوجيا 
الشركاء املعنيني في املجال االقتصادي، عالوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي كونه 
وسد  الغذائي  األمن  لتحقيق  الدعائم  أهم  وأحد  مصر  في  االقتصادية  التنمية  قاطرة 

الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية املستدامة ورؤية الدولة املصرية 2030. 
الزراعي  للبنك  كان  الوطني  االقتصاد  لدعم  نجاحات  من  املصرفي  القطاع  حققه  وما 
املصري نصيب منها نظرا للدور الكبير الذي يقوم به البنك الزراعي املصري في تحقيق 
التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة 
الغذائية  الفجوة  وسد  القومي  االقتصاد  لدعم  الزراعي  القطاع  من  االستفادة  تعظيم 
عامر  طارق  املحافظ  معالي  يوليه  الذي  الكبير  الدعم  أن  كما  الغذائي،  األمن  لتحقيق 
يشير  املصري  الزراعي  البنك  لتطوير  اإلمكانيات  كافة  بتوفير  املركزي  البنك  محافظ 
إلى أهميته في تحقيق رؤية الدولة في هذا املجال، واإلسهام الكبير للبنك في تحقيق 
إطار  في  الزراعي،  القطاع  من  االستفادة  تعظيم  مجال  في  للوطن  التنموية  األهداف 
الوزير  معالي  بقيادة  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  مع  الوثيق  والتعاون  التنسيق 

السيد القصير وزير الزراعة.
على  سواء  املستويات  كافة  على  شاملة  تطوير  لعملية  حاليا  املصري  الزراعي  البنك  ويخضع 
كما  جديدة،  منتجات  واستحداث  املنتجات  تنويع  أو  املصرفية  الخدمات  جودة  تحسني  مستوى 
تشمل خطة تطوير البنك الزراعي العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية ليواكب التقدم 
الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات املصرفية ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجي متكامل 
فرعا   670 من  أكثر  تطوير  حاليا  يتم  كما  العمالء،  احتياجات  وتلبية  التشغيلية  باحتياجاته  يفي 
الزراعي  البنك  استراتيجية  إطار  في  وذلك  الجاري  العام  خالل  منها  فرعا   114 افتتاح  سيتم 
املصري لتطوير شبكة فروعه التي تضم ا?كثر من 1200 فرع منتشرة في كافة مدن ومراكز وقرى 
الجمهورية إلتاحة كافة الخدمات املصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة تلبية الحتياجات كافة 

العمالء بمختلف شرائحهم ضمن جهود البنك لتحقيق االستراتيجية الوطنية للشمول املالي، كما 
يواكب ذلك التوسع في تركيب ماكينات الصراف اآللي حيث قام البنك بنشر أكثر من 600 ماكينة 

في قرى مصر خالل األسابيع القليلة املاضية. 
وترتكز استراتيجية البنك على عدد من املحاور من بينها أن يكون البنك الزراعي املصري 
تنمية  على  والعمل  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  تمويل  في  البنوك  أكبر  ضمن 
القطاع الزراعى ودعم الفالح واملزارع املصرى وتمويل سالسل القيمة املضافة الزراعية 
ودعم خطط الدولة فى القري وتنمية الريف املصرى عالوة على أن يصبح البنك هو 

بنك الشمول املالى األول في مصر.
تسهدفها  التي  والقرى  املراكز  كل  في  مكثفة  عمل  خطة  بتنفيذ  املصري  الزراعي  البنك  ويقوم 
أكثر من  «باب رزق» في  الصغر  التمويل متناهي  برنامج  مبادرة «حياة كريمة» من خالل إطالق 
200 قرية لتمكني املرأة الريفية اقتصاديًا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب حيث خصص البنك 
من  ميسرة  قروضا  يمنح  الذي  رزق  باب  برنامج  لتمويل  جنيه  مليون   100 نحو  املصرى  الزراعى 

2000 جنيه حتى 10 آالف جنيه دون أي مصاريف بنكية وبتسهيالت غير مسبوقة. 
الريف من  املصرفية لسكان  إتاحة كافة خدماته  املصري  الزراعي  البنك  كما يستهدف 
حياة  مبادرة  تتضمنها  التي  القرى  في  للبنك  جديدة  فروع  إنشاء  في  التوسع  خالل 
 «ATM» كريمة وتطوير فروع البنك القائمة باإلضافة إلى توفير ماكينات الصراف اآللي

بجميع القرى.
ونظرا ألهمية دوره في دعم املبادرات واملشروعات القومية للدولة يعمل البنك الزراعي املصري 
والذي  البتلو  إلحياء  القومي  املشروع  بينها  من  واملبادرات  البرامج  من  عدد  وتمويل  دعم  على 
يستهدف تحقيق إكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لتقليل الفجوة الغذائية حيث يمول البنك حاليا 

نحو 18,500 مربي بإجمالي نحو 238 ألف رأس وبتمويل تجاوز 3 مليارات جنيه. 
مراكز  وتطوير  القومي النشاء  املشروع  تمويل  املصري بدعم  الزراعي  البنك  يقوم  كما 
األلبان  انتاج  جودة  لضمان  وذلك  الدولية  واملقاييس  املواصفات  وفق  األلبان  تجميع 
الالزم ملراكز تجميع األلبان بفائدة  الدعم والتمويل  ومنتجاتها وذلك من خالل توفير 
التبريد  معدات  وشــراء  تجهيز  وتكلفة  اإلنشاء  تكاليف  دعم  التمويل  ويشمل   5%

والتخزين لنقاط تجميع األلبان بنسبة %100 من التكلفة. 
كما يدعم البنك الزراعي ويمول عدد من املبادرات واملشروعات القومية األخرى التي تستهدف 
تحقيق التنمية الزراعية وتطوير القطاع الزراعي مثل البرنامج القومي للميكنة الزراعية ومشروع 

استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي وغيرها من املشروعات.
جديدة  تنموية  مجتمعات  وخلق  الزراعية  الرقعة  بزيادة  السياسية  القيادة  أهتمام  مع  وتماشيا 
يعمل البنك الزراعي املصري على دعم وتمويل املشروعات القومية في كافة مناطق الدولة بهدف 
مصر  فى  الزراعية  والتنمية  القومى  اإلقتصاد  لخدمة  املصرفى  القطاع  إمكانيات  كافة  توفير 
ومن بني تلك املشروعات تمويل املشروعات الزراعية الكبرى في توشكى والوادي الجديد ومرسى 
وغيرها  فدان  مليون   1.5 الستصالح  القومي  واملشروع  مصر  مستقبل  ومشروع  وسيوه  مطروح 
وللمساهمة  مصر.  ربوع  كافة  في  الجديدة  التنموية  باملناطق  الكبرى  الزراعية  املشروعات  من 
التسليفة لقروض  الفئات  البنك الزراعي املصري بزيادة  في تخفيف األعباء على الفالحني قام 
املحاصيل الزراعية بنسبة 25 % إلى %70 لتناسب الزيادة في أسعار مستلزمات ومدخالت اإلنتاج. 
وفي سبيل تحقيق ذلك يقوم رئيس وقيادات البنك الزراعي املصري بجوالت وزيارات 
ميدانية مكثفة تجوب كافة محافظات الجمهورية واملناطق التنموية الجديدة للتواصل 
البرامج  الستعراض  املشروعات  تلك  أصحاب  من  واملنتجني  املستثمرين  مع  املباشر 
واملبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم لدعم القطاع الزراعي واألنتاج الحيواني 

واألنشطة املرتبطة بهما.
كافة  على  منجزات  من  املاضية   السبع  السنوات  خالل  املصرية  الدولة  حققته  ما  إن 
األصعدة وخاصة على صعيد الوضع األقتصادي، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو أمر يبعث على الفخر، بعد أن أصبح االقتصاد 
التصنيف  العالم، وما شهده  املصري مصنفا ضمن أسرع االقتصاديات نموًا على مستوى 
السيادي لالقتصاد املصرى من تحسن إيجابي ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة مؤسسات 
التصنيف االئتمانية، فما تحقق في برنامج اإلصالح االقتصادي لم يكن ليرى النور لوال 
ما ننعم به من مكتسبات مناخ االستقرار السياسى فى مصر، والذى أرسي دعائمه الرئيس 

عبدالفتاح السيسي فى ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة.

إنجازات الرئيس فى الفترة 
٢٠٢١ ما بني ٢٠١٤ -

ســـنوات من اإلنجــازات واملبادرات 
التاريخية لبناء الجمهورية الجديدة

تكتب :
د. سـهر الدماطى عــــالء فـــاروق

7 التاريخية لبناء الجمهورية الجديدةالتاريخية لبناء الجمهورية الجديدة
 البنك الزراعى ... الذراع التمويلية للدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية والشمول املالي

يكتب :

البنك الزراعى يوقع 3 عقود مع جهاز املشروعات بقيمة 292مليون جنيه 

البنك األهلى يعلن عن أسماء مرشحيه للمسابقة الفنية 

السنوي  تقييمها  العاملية   The banker مجلة  أعلنت 
2021 لعام  والقاري  العاملي  املستوي  على  البنوك  ألفضل 

بني  215 رقم  املرتبة  املصري  األهلي  البنك  احتل  حيث   ،
22 بذلك  متقدما  العالم  مستوي  على  بنك   1000 أفضل 

مركز عن ترتيب البنك املحقق العام املاضي استنادا إلى 
املركز  ايضا  ومحققا  اصوله،  وإجمالي  البنك  رأسمال 
الى  اضافة  املصرية،  البنوك  كافة  مستوي  علي  االول 
تحقيق البنك املركز الرابع بني البنوك على مستوي قارة 

افريقيا بأكملها.
قمة  على  النتائج  بتلك  املصري  األهلي  البنك  ويأتي 

املعايير  من  عدد  الى  استنادا  وذلــك  املصرية،  البنوك 
ومن  البنوك،  أعمال  في  املتخصصة  القياس  ومؤشرات 
أهمها قوة املركز املالي وإجمالي األرباح السنوية والقاعدة 
التي  املعايير،  من  وغيرها  األصول،  وثبات  له  الرأسمالية 
أهلت  التي  املعايير  وهي  البنك،  وثبات  قوة  مدى  تعكس 
البنك الى إحتالل تلك املكانة املتقدمة ليس فقط في مصر 

وافريقيا وانما عامليا.
يونيو  30 في  أرباح  صافي  حقق  قد  األهلي  البنك  وكان 
مليار جنيه بعد الضرائب، وهو االعلي  وصل إلى 13 2020

على مستوي القطاع املصرفي املصري.

كما كشفت مؤشرات أداء البنك عن ارتفاع املركز املالي 
تريليون جنيه، اضافة الى تخطي محفظته  ليصل الى 2.5
جاوزت  كما  جنيه،  مليار  133 حاجز  املصرفية  للتجزئة 
تريليون جنيه وحصيلة لهذا األداء بلغت  محفظة الودائع 2
مليار جنيه، مع إحداث  حقوق امللكية بالبنك الى نحو 127.3
وبشكل  املصرفي،  العمل  مجاالت  كافة  في  طفرة  البنك 
فيروس  تفشي  خالل  الرقمية  املصرفية  الخدمات  خاص 
واإلستراتيجية  التكنولوجية  البنية  قوة  يؤكد  بما  كورونا، 
16 من  أكثر  يخدم  الذي  املصري،  األهلي  للبنك  الرقمية 

مليون عميل من أهل مصر.

مة البنو المصرية ويترب على 

كتب محمود حاحا
وسط أجواء من الفرحة, وتحت شعار «15

احتفل  ومستمرون»,   .. االنجازات  من  عاما 
عاما  فريق عمل املصرف املتحد بمرور 15

على انشائه.   
فروع  جميع  االحتفال  مراسم  شملت 

املصرف املتحد ال67 ومراكزه الرئيسية.
مجلس  رئيس  القاضي،  ــرف  أش ــه  ووج
فيها  هنأهم  العمل  لفريق  كلمة  االدارة، 
عاما على إنشاء املصرف املتحد.  بمرور 15
املشرفة  اإلنــجــازات  سلسلة  على  وأثنى 
ليصبح  املتحد  املــصــرف  لها  وصــل  التي 
وذلك  املصري.  بالسوق  البنوك  اهم  احد 
نهاية  وفي  املخلصني.  ابناءه  جهود  بفضل 
علي  العمل  فريق  القاضي  حث  كلمته 
االداء  في  االحترافية  مسيرته  مواصلة 
لتحقيق مزيد من االهداف االستراتيجية 

للمؤسسة.

املصرف املتحد يحتفل 
عاما بمرور15

على إنشائه
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تصاد ح اال كاس اإلص  » وا القيادات المصرفية تكش لـ » األ
بينما يعيش الشارع املصري أصداء احتفاالت ثورة 30 يونيو، تواصل 
«األموال» نشر مقاالت اختصها بها عدد من القيادات املصرفية لرصد 
االنجازات التي حققها برنامج اإلصالح االقتصادي خاصة في القطاع 
املصرفي منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وكانت «األموال» قد نشرت في عددها السابق عددا من مقاالت قيادات 
مصرفية، على رأسها أشرف القاضي رئيس املصرف املتحد، والخبير 
املصرفي محمد عبدالعال.

قال عالء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أنه خالل  السنوات 
السبع املاضية كان للدعم الذي أواله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
الجمهورية للقطاع املصرفي الكثير من النتائج اإليجابية التي ساهمت 

بشكل كبير في تحقيق استقرارالجهاز املصرفي وتعظيم قدراته على 
خدمة االقتصاد املصري وتحقيق التنمية االقتصادية بمفهومها الشامل 
كما كان للبنك املركزي املصري برئاسة معالي املحافظ طارق عامر، 
وقيادته للقطاع املصرفي املصري، دورًا محوريًا في إدارة ملفات السياسة 
النقدية بنجاح، األمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء االقتصاد 
الوطني ككل نتيجة للقرارات الهامة والجريئة التي اتخذها البنك 
املركزي في عهد الرئيس السيسي ومن بينها قرار تعويم سعر الصرف.

وأضاف أن هذا القرار يعد األكثر جرأة في تاريخ القطاع املصرفي 
نظرا ملا ترتب عليه من آثار إيجابية على االقتصاد املصري وأبرزها 
عودة تدفقات النقد األجنبي إلى السوق املصرية بما ساهم في وصول 

احتياطي النقد األجنبي إلى أعلى مستوى له وما تبعه من استقرار سوق 
الصرف.

كما كان إلقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة 
القطاع املصرفي ودعم استقراره وقوته نظرا ألن القانون يستهدف 
تطبيق أفضل املمارسات املصرفية على الصعيد العاملي وتضمن أحدث 
التطبيقات املتبعة دوليًا. 
وأشار فاروق، إلى أن البنك املركزي حرص على إطالق سلسلة من 
املبادرات لدعم القطاعات االستراتيجية في البالد ودعم بيئة التنمية 
ومناخ االستثمار  لعل أبرزها مبادرة البنوك العاملة في السوق املصرفي 
بتخصيص %25 من محافظها االئتمانية لدعم املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة بهدف ضخ 200 مليار جنيه في تلك القطاعات خالل أربع 
سنوات بفائدة ميسرة %5 وتبع ذلك إطالق مبادرة رواد النيل والتي 
تهدف إلى دعم نمو األعمال الصغيرة وتشجيع الشركات الناشئة في 
القطاعات االقتصادية املستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة 
وتقديم الدعم الفني واإلداري بالتنسيق املستمر مع جميع الشركاء 
املعنيني في املجال االقتصادي، عالوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي 
كونه قاطرة التنمية االقتصادية في مصر وأحد أهم الدعائم لتحقيق 
األمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية 
املستدامة ورؤية الدولة املصرية 2030. 
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن  ما حققه القطاع املصرفي 

من نجاحات لدعم االقتصاد الوطني كان للبنك الزراعي املصري نصيب 
منها نظرا للدور الكبير الذي يقوم به البنك الزراعي املصري في تحقيق 
التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
السيسي بضرورة تعظيم االستفادة من القطاع الزراعي لدعم االقتصاد 
القومي وسد الفجوة الغذائية لتحقيق األمن الغذائي، مشيًرا إلى أن 
الدعم الكبير الذي يوليه معالي املحافظ طارق عامر محافظ البنك 
املركزي بتوفير كافة اإلمكانيات لتطوير البنك الزراعي املصري يشير 
إلى أهميته في تحقيق رؤية الدولة في هذا املجال، واإلسهام الكبير 
للبنك في تحقيق األهداف التنموية للوطن في مجال تعظيم االستفادة 
من القطاع الزراعي، في إطار التنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة 

واستصالح األراضي بقيادة السيد القصير وزير الزراعة.
ا، 

ً
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة املصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابق

أن أهم انجازات اإلصالح االقتصادي خالل فترة حكم الرئيس السيسي 
تتمثل في وضع نظام جديد للعملة «تعويم الجنيه» والقضاء نهائًيا 
على السوق السوداء، وإزالة جميع القيود على حركة رأس املال وبالتالي 
تشجيع االستثمار املباشر وغير املباشر. 
وأشارت الدماطي، إلى أن  السياسة النقدية نجحت في تخفيض التضخم 
من %30 إلى %5 مما ساهم في خفض معدل الفائدة وبالتالي تخفيض 
التكاليف التمويلية للشركات مما يحفزها على زيادة الطاقة اإلنتاجية 
وفتح خطوط إنتاج جديدة.

والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية  جهاز  احتفل 
الصغيرة  للمشروعات  العاملي  باليوم  الصغر  ومتناهية 
الذي  الدعم  على  تأكيدا  الصغر،  ومتناهية  واملتوسطة 
لدوره الهام في تحقيق التنمية  توجهه الدولة لهذا القطاع 

االقتصادية املستدامة وتوفير فرص عمل.
والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  بحضور  وذلك 
رئيس  مرسي  مايا  والدكتورة  للجهاز،  التنفيذي  والرئيس 
إدارة  مجلس  رئيس  فاروق  وعالء  للمرأة،  القومي  املجلس 
رئيس  مرعي  محمد  والنائب  املصري،  الزراعى  البنك 
الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  لجنة 
الصناعة  لجنة  رئيس  العزم  أبو  وحنان  النواب،  بمجلس 
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  واملشروعات  والتجارة 
نائب  شاش  طــارق  واملهندس  الشيوخ،  بمجلس  الصغر 
الرئيس التنفيذي للجهاز، كما حضر االحتفالية لفيف من 

قيادات الجهاز.
جهاز  بني  عقود  3 توقيع  االحتفالية  فعاليات  ضمن  وتم 
292 بقيمة  املصري  الزراعي  والبنك  املشروعات  تنمية 

مليون جنيه لتمويل املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 
والتوسع في  الريف املصري  في إطار مشروع تطوير قرى 
واألنشطة  الحيوانية  والثروة  الزراعية  املشروعات  تمويل 
املرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم واملساندة للمرأة 

الريفية.
بدر  نيفني  املشروعات  تنمية  جهاز  عن  بالتوقيع  وقام 
الصغر،  متناهي  للتمويل  املركزي  القطاع  رئيس  الدين 
لتمويل  املــركــزي  القطاع  رئيس  الــديــن  عماد  وهــانــي 
املشروعات الصغيرة، وعن البنك الزراعي املصري صالح 

محمود الشامي الرئيس التنفيذي لالئتمان.
والرئيس  والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  وأكدت 
مع  يتزامن  العقود  هــذه  توقيع  أن  للجهاز،  التنفيذى 
واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  العاملي  باليوم  االحتفال 
ومتناهية الصغر والذي جاء االحتفال به هذا العام مختلفا 
القطاع  هذا  لخدمة  الدولة  حققتها  التي  النجاحات  بعد 
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 
وتوجيهاته املستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية 
للنهوض بكافة أنواع هذه املشروعات اإلنتاجية والخدمية 
عمل  فرص  توفير  في  به  تسهم  ملا  والزراعية  والصناعية 
التي  املرأة  مشروعات  على  والتركيز  للمواطنني،  كثيفة 

تساعدها على تحسني مستوى معيشتها.
تنمية  جهاز  بني  الجديد  التعاون  هــذا  أن  وأضــافــت 
تمويل  في  سيسهم  املصري  الزراعي  والبنك  املشروعات 
الثروة  ومشروعات  الزراعية  املشروعات  من  اآلالف 
الحيوانية، وذلك بما يتفق مع أهداف املبادرات الرئاسية 
لتطوير الريف املصري و»حياة كريمة»؛ لتشجيع املواطنني 
مشروعات  إقامة  على  املرأة  خاصة  والقرى  املراكز  في 
املــوارد  استغالل  على  تعتمد  الصغر  ومتناهية  صغيرة 
أقصى  تحقيق  بهدف  محافظة  كل  في  املتاحة  الطبيعية 

استفادة منها لتلبية احتياجات السوق املحلي من املنتجات 
عمل  ــرص  ف وإتــاحــة  ناحية  مــن  والحيوانية  الغذائية 
ألصحاب هذه املشروعات والعاملني فيها من ناحية أخري.

لتمويل  املخصص  العقد  أن  إلى  جامع  نيفني  وأشــارت 
يعد  جنيه  مليون  100 وقدره  الصغر  متناهية  املشروعات 
لسنة   152 رقم  الجديد  املشروعات  تنمية  لقانون  تفعيال 
جنيه  ألف  من  تبدأ  ميسرة  قروضا  سيتيح  حيث  2020
بكافة  الصغر  متناهية  للمشروعات  جنيه  ألف  500 حتى 
بالدلتا  الريفية  املناطق  على  التركيز  مع  املحافظات 

والصعيد من خالل فروع البنك الزراعي املصري.
من   30% قدرها  بنسبة  ستستفيد  املرأة  أن  وأوضحت 
عدد املشروعات املمولة من هذا العقد الذى يمول مختلف 
األنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك 
من خالل تمويل رأس املال العامل مع إمكانية تمويل اآلالت 

واملعدات.
املشروعات  لتمويل  املخصصني  العقدين  أن  وأضافت 
سيتيحان  جنيه  مليون  192 مبلغ  بإجمالي  الصغيرة 
للمشروعات الصغيرة  مليون جنيه  قروض ميسرة حتى 5
والحيوانى  الزراعى  القطاعني  لتمويل  املحافظات  بكافة 
والتركيز  املصرى  الريف  بقرى  لهما  القيمة  وسالسل 
القرى  الواقعة فى نطاق  الصغيرة  املشروعات  تمويل  على 
املستهدفة من املرحلة األولى ملبادرة ”حياة كريمة“ لتحقيق 

باملتحف  متميزة  احتفالية  املصري  األهلي  البنك  أقام 
القومي للحضارة املصرية شرفها بالحضور رؤساء مجلس 
ادارة البنك السابقني: فاروق العقدة، حسني عبد العزيز، 
شرف  كما  املصري،  املركزي  البنك  محافظ  عامر  طارق 
غنيم  وأحمد  الدايم  عبد  إيناس  الثقافة  وزيرة  الحضور 
املصرية،  للحضارة  القومي  للمتحف  التنفيذي  الرئيس 
البنك األهلي املصري وعدد  إدارة  وكذلك اعضاء مجلس 
من قياداته والفنانني الذين تم اختيارهم، حيث تم خالل 
االحتفالية اإلعالن عن أسماء الفنانني لرسم البورتريهات 
الفترة  في  السابقني  البنك  إدارة  مجالس  لرؤساء  الفنية 
حتى 2013، حيث تأتي املسابقة تزامنا مع قرب  من 1940
وسيتم  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  في  البنك  مقر  افتتاح 
مجلس  اجتماعات  قاعة  في  الفائزة  البورتريهات  عرض 

إدارة البنك.
بحضور  سعادته  عن  عامر،  طارق  أعرب  الحفل  وخالل 
وأعرق  أكبر  يعتبر  الذي  املصري  األهلي  البنك  احتفالية 
البنوك املصرية واحد أهم املؤسسات االقتصادية العاملة 
البنك  ادارة  ملجلس  الشكر  ووجــه  املصري،  السوق  في 
ا على فخره بالبنك األهلي املصري ملا شهده 

ً
لدعوته، مؤكد

األعمال  وحجم  األداء  معدالت  في  مسبوق  غير  تطور  من 
بقيادة مجلس اإلدارة ومجهودات كافة العاملني وأثنى على 
دور البنك في دعم االقتصاد املصري وخطط التنمية في 
الدولة، مشيًرا إلى ثقة وتقدير القيادة السياسية في أداء 
القطاع املصرفي بشكل عام والبنك األهلي املصري بصفة 

خاصة في االرتقاء بالوطن.
تلك  بحضور  اعتزازها  الدايم  عبد  إيناس  أكدت  كما 
األهلي  البنك  دور  على  مثنية  املتميزة  الثقافية  االحتفالية 
املصري في دعم الثقافة والفنانني وإحياء وتشجيع الحركة 
الفنية وهو الدور الذي يقوم به البنك بشكل متنامي طوال 
سنوات عمره إيمانًا منه بأهمية الثقافة في حياة الشعوب 
باقة  اقتناء  على  الستينيات  منذ  حريصا  البنك  كان  حيث 
من األعمال الفنية وإقامة املحاضرات التثقيفية واملساهمة 

في نشر الثقافة وإقامة املعارض الفنية.
وأعرب فاروق العقدة، عن امتنانه بتكريم البنك األهلي 
مدة  طوال  للبنك  قدموه  بما  اعترافا  لقياداته  املصري 
القومي،  االقتصاد  على  باإليجاب  انعكس  والذي  خدمتهم 
متمنيا للبنك تحقيق املزيد من االزدهار والتقدم والنهضة، 

التي  بالخبرات  يزخر  املصرفي  القطاع  أن  على  ومؤكدًا 
تؤهله للوصول للمكانة املرموقة التي يحظى بها حاليًا.

البالغ  تقديره  علي  العزيز،  عبد  حسني  أكد  جانبه  ومن 
البنك األهلي املصري  أن  إلى  لدعوته لالحتفالية، مشيرا 

بمجهوداتهم،  البنك  أثروا  الذين  أبنائه  يقدر  ما  دائما 
وموجها رسالة الى شباب العاملني لبذل املزيد من الجهد 

والتفاني لرفعة بنك أهل مصر.
البنك األهلي  إدارة  وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس 

برؤساء  االحتفاء  إلى  تهدف  املبادرة  هذه  إن  املصري، 
مجلس اإلدارة السابقني ودورهم املحوري في إثراء مسيرة 
خدمة  في  ومساهماتهم  العريقة  املصري  األهلي  البنك 
تأسيس  عيد  مع  أيضا  تزامنا  وذلك  القومي،  االقتصاد 

البنك 123 عاما املوافق 25 يونيو 2021 وتعتبر هذه املبادرة 
من  هاما  جزءا  تعد  والتي  العريق  البنك  ملسيرة  تتويجا 

تاريخ مصر.
ا على أهمية دور املؤسسات االقتصادية الكبرى في 

ً
مؤكد

الثقافي ويدعم  الثقافة والفنون مما يعزز دور مصر  دعم 
كما  واملجتمع  الفرد  رفعة  في  ويساهم  اإلبداعية  القيم 
الدولة  طموحات  ملواكبة  وذلك  القومي  االقتصاد  يدعم 

املصرية لالرتقاء بالذوق الفني العام وتنمية املجتمع.
كما تهدف املبادرة إلى اكتشاف وتشجيع املواهب الفنية 
الواعدة وكذلك إضافة لرصيد البنك من املقتنيات الفنية 
التشكيلي:  الفن  رواد  لتضم  الستينيات  منذ  تطورت  والتي 
كامل مصطفى، الحسني فوزي، أدهم وسيف وانلي، حسني 
الحميد،  عبد  زينب  افالطون،  انجي  ندا،  حامد  بيكار، 

جاذبية سري، حسن سليمان وغيرهم.
وأشارت نهال وهبي، شركة سكوير لالستشارات الفنية - 
املنسق الفني للمسابقة إن اللجنة الفنية والتي تضم عددا 
من خبراء الفن التشكيلي واملتخصصني قد اجتمعت بمقر 
للتأهل  وذلك  الفنانني،  الختيار  املصري  األهلي  البنك 
للمرحلة التالية، وقد شهدت املسابقة اهتماما غير مسبوق 
اثمر  والذي  التواصل االجتماعي  الفنانني علي وسائل  من 
وبعد  املشاركة  طلبات  من  فنان   700 تجاوزت  أعداد  عنه 
أجيال  يمثلون  فنان   35 علي  االختيار  وقع  الفرز  عملية 
كبار  العديد من  بينهم  فنية متنوعة من  ومدارس  مختلفة 
تجارب  لهم  الذين  التشكيلني  والفنانني  البورتريه  فناني 
فنية فريدة وأيضا عددا من الفنانني الشباب الذين تميزوا 
زكي،  فرحات  املشاركني:  الفنانني  ومن  واعــدة  بموهبة 
عصام طه، خالد هانو، عبد املنعم معوض، محمد خضر، 

هند الفالفلي، وئام املصري، رانيا فؤاد وحنفي محمود.
مضيفة إنه في املرحلة التالية سيقوم الفنانون الذين تم 
لالعالن  استعدادا  وذلك  البورتريهات  برسم  اختيارهم 
وكذلك  معرض  اقامة  ثم  القادم  أكتوبر  في  الفائزين  عن 
تنفيذ كتالوج فني لألعمال الفائزة واملشاركة في املسابقة.

املصرية  للحضارة  القومي  املتحف  اختيار  تم  وقــد 
لالحتفالية ملا يرمز اليه من قيم ثقافية وتاريخية عظيمة 
تمثل حضارة مصر عبر آالف السنني حتى اآلن حيث تمثل 

هذه املبادرة استمرارية لهذه املسيرة الخالدة.

املتكاملة واملستدامة كما سيتم تخصيص  الريفية  التنمية 
لتشجيع  يقدمها  التي  باملرأة  الخاصة  للمشروعات  نسبة 
التنمية  تحقيق  في  بفعالية  املشاركة  على  املصرية  املرأة 
الجهاز  بني  القائم  بالتعاون  ــادت  أش كما  االقتصادية 
فى  أساسى  شريك  يعد  الذى  املصرى  الزراعى  والبنك 
بكافة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  املشروعات  قطاع  دعم 
الزراعى  القطاعني  مشروعات  على  والتركيز  املحافظات 

والحيوانى بوجه خاص.
وأكدت الدكتور مايا مرسى رئيس املجلس القومى للمرأة 
أن ما نشهده اليوم خطوة هامة وجديدة تصب فى صالح 
تمكني املرأة املصرية اقتصاديا وتوفير فرص عمل لها مما 
تنفيذًا  ذلك  ويعد   ، معيشتها  مستوى  تحسني  في  يساهم 
لالستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية التى تأتى في 
إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وتستهدف مواجهة كافة التحديات 

االقتصادية التي تواجه املرأة املصرية.
والبناء  املثمر  بالتعاون  مرسى  مايا  الدكتورة  وأشادت 
مع جهاز تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
الصغر والبنك الزراعى املصرى فى سبيل تحقيق التمكني 
أهم  من  القضية  هذه  أن  على  مؤكدة  للمرأة،  االقتصادى 
التمكني  أن  باعتبار  املجلس،  عليها  يعمل  التى  امللفات 
االقتصادي يعد هو األساس لتحقيق تمكني املرأة في جميع 

املجاالت.

القضية  بهذه  كبيرًا  اهتمامًا  ُيولي  املجلس  أن  أوضحت 
و  واملبادرات  الحمالت  من  متنوعة  مجموعة  يتفذ  حيث 
البرامج التدريبية واالنشطة الدورية التي يقوم بها مركز 
تنمية املهارات، كما يشارك املجلس في املبادرة الرئاسية 
بتطوير ال١٥٠٠ قرية من خالل توعية املرأة بها وذلك من 
خالل فروعه بجميع املحافظات باالعتماد على حملة طرق 
األبواب، مؤكدة حرص املجلس على التوعية بهذه الخطوة 
الجديدة التي نحن بصددها اليوم ايضًا من خالل حمالت 

طرق االبواب.
يتزامن  الذي  اليوم  لقاء  «انتهز  قائلة:  كلمتها  واختتمت 
سيدة  كل  ألدعو  الصغيرة  للمشروعات  العاملي  اليوم  مع 
صغيرة  مشروعات  اقامة  على  لإلقبال  مصرية  وفتاة 
األحــوال  لتحسني  آمنة  وسيلة  فهى  الصغر،  ومتناهية 
ومسئولياتها،  الحياة  صعوبات  مواجهة  وبالتالي  املعيشية 
عالوة على أن ذلك يسهم ايضًا فى تفعيل مشاركة املرأة 

في التنمية االقتصادية».
ومن جانبه، أشاد عالء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك 
وجهاز  البنك  بني  الوثيق  بالتعاون  املصري،  الزراعي 
الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية 
الوطنى  االقتصاد  ودعم  التنمية  جهود  تعزيز  مجال  في 
ومتناهية  الصغيرة  املشروعات  وتمويل  دعم  خالل  من 
دعم  تستهدف  والتي  الريفية  املناطق  في  خاصة  الصغر 

فرص  توفير  في  واملساهمة  واملنتجني  املزارعني  صغار 
بمختلف  الشاملة  الريفية  التنمية  وتحقيق  جديدة  عمل 

محافظات الجمهورية.
الخاصة  التمويل  عقود  توقيع  أن  إلى  «فــاروق»،  وأشار 
تأكيدًا  يمثل  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  باملشروعات 
والجهاز،  الزراعي  البنك  بني  واملستمرة  املثمرة  للشراكة 
حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بني الطرفني 
منها  االستفادة  تم  اآلن،  حتى  جنيه  مليار   3.282 نحو 
ملشروعات  قــرض  ألــف   158 حوالى  تمويل  في  بالكامل 

صغيرة جديدة وقائمة.
توسيع  على  قادر  املصري  الزراعي  البنك  أن  وأوضــح 
التمويل من خالل شبكة فروعه  دائرة االستفادة من هذا 
 1200 عن  تزيد  والتي  والقرى  املراكز  جميع  فى  املنتشرة 
املشروعات  تلك  تمثله  الذي  الحيوي  للدور  استشعارا  فرع 
للدولة،  واالجتماعية  االقتصادية  األهــداف  تحقيق  في 
التي  للقرى  التمويل  هذا  سيوجه  البنك  أن  إلى  مشيرًا 
قرى  لتطوير  كريمة»؛  «حياة  الرئاسية  املبادرة  تتضمنها 
الريف املصري بهدف الوصول الي الفئات األكثر احتياجا 
الظروف  لتحسني  مشروعات  إقامة  علي  ومساعدتهم 
املعيشية لهم وألسرهم وتوفير فرص عمل لكل من الشباب 
الريفية  التنمية  مفهوم  يحقق  بما  الريفيات  والسيدات 

املستدامة.
لجنة  رئيس  مــرعــي،  كمال  محمد  النائب  وأوضـــح 
الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املــشــروعــات 
بمجلس النواب، أن قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 
التى  بالدولة  الواعدة  القطاعات  من  الصغر  ومتناهية 
الوطني،  االقتصاد  تنمية  فى  بفاعلية  تسهم  أن  يمكنها 
التنفيذية  ولذلك تحرص اللجنة على قيام كافة الجهات 
بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية 
املواطنني  وتشجع  الصغيرة،  املشروعات  أصحاب  تخدم 
مشروعات  إقامة  فى  والتوسع  الحر  العمل  االقبال  على 
صغيرة جديدة خاصة بعد صدور قانون تنمية املشروعات 
لهذا  وحوافز  تيسيرات  من  تضمنه  وما   152/2020 رقم 

القطاع.
الصناعة  لجنة  رئيس  العزم،  أبــو  حنان  أكــدت  كما 
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  واملشروعات  والتجارة 
أجهزتها  بكافة  الــدولــة  أن  الشيوخ،  بمجلس  الصغر 
فى  املشاركة  بهدف  مهامها  تؤدى  والتنفيذية  التشريعية 
تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير املناخ التشريعي املناسب 
والتجارة  الصناعة  قطاع  تواجه  التي  املشكالت  لحل 

وخاصة املشروعات الصغيرة.
ممثلي  مع  دوري  بشكل  تجتمع  اللجنة  أن  إلى  وأشارت 
والهيئات  الـــوزارات  من  بالدولة  التنفيذية  الجهات 
أهمها  ومن  الجديدة،  القوانني  تفعيل  ملتابعة  الحكومية؛ 
لقطاع  قوية  دفعة  سيعطي  الذي   2020 لعام   152 قانون 

املشروعات الصغيرة وريادة األعمال.

.. ومازالت أصداء 
احتفاالت ٣٠ يونيو تهز 

الشارع االقتصادى

مصر تعاصر نهضة حضارية غير مسبوقة، فى فترة ال تتعدي ٦ سنوات، شهدت فيها البالد تقدما 
في العديد من املحاور، وبدأ باإلصالح االقتصادى الذى أرسى األسس واالستراتيجية املالية والنقدية 
والتى يمكن تخليص ما تم من إنجاز فى اآلتى، وضع نظام للعملة وهو العويم والقضاء بالكامل على 
السوق السوداء وإزالة كل القيود علي حركة رأس املال وبالتالى تشجيع االستثمار املباشر وغير املباشر.

ونجاح السياسة النقدية في تخفيض التضخم من مستوى أعلي من ٣٠٪ إلى حوالى ٥٪، مما 
ساهم فى تحقيق الفائدة بنسب تصل إلى حوالى ١٠.٥٪ حتى أصبحت الفائدة املدينة طبقا 
ز 

ّ
يحف وبالتالى  للشركات  التمويلية  التكاليف  تخفيض  فى  يساهم  مما   ٪٩.٢٥ للكوريدور 

الشركات على زيادة الطاقة االنتاجية وفتح خطوط إنتاج جديدة ويسهم فى زيادة النمو 
فى الناتج القومى.

منها  املجاالت  كافة  فى  العصر  مع  يتواكب  الذى  الجديد  واالئتمان  البنوك  قانون  على  واملوافقة 
الحوكمة واملخاطر والديون املتعثرة والتحول الرقمى وغيرها.

- وضع آليات جديدة شجعت على االستثمار فى األذون حتى وصل إلي حوالى ٢٨ مليار دوالر.
- وضع العديد من املبادرات مثال مبادرات السياحة وتمويل املشروعات الصغيرة واملتناهية الصغر 
والتمويل العقارى ملحدودى ومتوسطى الدخل وألول مرة يتم توفير تمويل عقارى لهذه الفئة من املجتمع 
بنسبة ٣٪ علي مدى ٣٠ عاما، إلى جانب مبادرات لتشجيع الصناعة واملقاوالت وغيرها من القطاعات.

- التحول الرقمي والعمل علي دمج القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى.
- زيادة االحتياطى األجنبى حتى وصل إلى ٤٠.٣ مليار دوالر.

- قامت وزارة املالية بوضع قانون للضرائب الجديد لتشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة نتيجة 
نجاح االصالح االقتصادى بشهادة كافة املؤسسات الدولية ومؤسسات الجدارة االئتمانية استطاعت 
مصر أن تصدر سندات بآجال مختلفة تصل إلى ٤٠ عامًا ويتم تغطيتها ٣ و٤ مرات مما مكن الدول من 

الحصول على التمويل الالزم ليس فقط بآجال طويلة األجل ولكن بفائدة مميزة جدا.
عندما تسلم السيد الرئيس الحكم تم وضع استراتيجية متكاملة لتنمية والنهوض بمصر 

تضمنت:
- مشاريع عمالقة مثل قناة السويس ومحور تنمية قناة السويس.

- العمل علي تحويل مصر إلي مركز لوجستى عاملى 
- مشاريع النقل والتى تضمن «ربط سيناء بالوطن األم عن طريق إنشاء أنفاق عمالقة، تطوير املوانئ 

وطرق السكك الحديدية وإنشاء مطارات جديدة.
- مشروع أمن مصر املائى بتكلفة ٣٠ مليار

إنشاء  تضمنت  والتى  العقارى  التطوير  في  كبيرة  نهضة  مصر  شهدت  العقارى:  التطوير  مشاريع   -
ما يزيد على ٢٠ مدينة جديدة ومنها العاصمة اإلدارية ومدن جديدة فى أسيوط واملنصورة وأسوان 

والعلمني وغيرهم.
- تحويل القاهرة إلي العاصمة الفاطمية/ الخديوية لتشجيع السياحة وبالتالى تم تطوير العديد من 
املناطق منها تنمية الوراق ومثلث ماسبيرو وممشى مصر وغيرها، وتم إنشاء العاصمة السياحية وهى 

مدينة الشمس بالقرب من املتحف.
 نهضة غير مسبوقة فى تطوير العشوائيات لتحقيق العدالة االجتماعية وسكن لكافة فئات 

املجتمع.
- مشروع إحياء الريف املصرى الذى يضم استصالح مليون ونصف املليون فدان وتم حاليا تنفيذ 

أكبر مشروع للنهوض بالقري املصرية وهو مشروع «حياة كريمة».

قطاع البترول
حاليات  تجرى  ذلك  جانب  وإلي  ظهر  حقل  اكتشاف  بعد  الغاز  في  الذاتى  االكتفاء  الدولة  شهدت 

عمليات التنقيب عن البترول والغاز فى أنحاء مختلفة من الجمهورية.

التضامن االجتماعى
خالل  من  جنيه  مليار   ٨٥ من  أكثر  إلى  وصلت  باستثمارات  االجتماعية  الحماية  مظلة  توسيع  تم 

برامج «حياة كريمة»، «تكافل وكرامة».

الصناعة
تم إنشاء العديد من املدن الصناعية الجديدة مثل مدينة الروبيكى واألثاث والصناعات البالستيكية 

إلى جانب تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصوب الزراعية.
قطاع الطرق والكبارى واملرافق

تم تنفيذ أكبر شبكة طرق فى مصر لم تشهد الدولة مثلها منذ آالف السنني وذلك لربط 
املناخ  تحسني  إلي  يؤدى  مما  املــرورى  التكدس  وتقليل  النقل  تكلفة  وتحقيق  املحافظات 
الصحى  والصرف  الشرب  مياه  مستوى  فى  مسبوق  غير  تطوير  ذلك  وجانب  االستثمارى، 

والطاقة سواء محطات الكهرباء أو الطاقة املتجددة.

االسكان االجتماعى
شهد طفرة كبيرة علي كافة املستويات االجتماعية، مثال العشوائيات واالسكان االجتماعى ملحدودى 
الدخل واملتوسط وتعكف الرئاسة على وضع االستراتيجية املستدامة للتعامل مع اإلصالحات الهيكلية 
والعمل على النمو الشامل املستدام مع تعزيز املرونة اإلنتاجية والقدرة التنافسية لتوفير فرص عمل 
وزيادة التصدير إلى ١٠٠ مليار دوالر مستهدف وتخفيض العجز التجارى والفجوة التمويلية وكذلك 
توطني اإلصالح فى كافة املحافظات، فتحية للسيد الرئيس علي هذا اإلنجاز الرائع الذى قدرته كافة 

املؤسسات الدولية واإلقليمية واالفريقية.

اجتازت الدولة املصرية خالل السنوات السبع املاضية مرحلة هامة من تاريخها، توجتها بالعديد 
من االنجازات التي تحققت على كافة األصعدة واملستويات، وكان نجاح البرنامج الوطني لإلصالح 
الشعب  وسانده  الجمهورية  رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  قاده  الذي  االقتصادي 
املصرى في مقدمة ما حققته الدولة املصرية من إنجاز، حيث منح برنامج اإلصالح االقتصادى 
ساهم  كما  والخارجية،  الداخلية  األزمــات  ملواجهة  القومي  لالقتصاد  املرونة  من  كبيًرا  قدرًا 
الحماية  مظلة  وتوسيع  والتعليم  الصحة  مجاالت  على  اإلنفاق  أوجه  لتعزيز  قوية  دفعة  إعطاء  في 
االجتماعية وإطالق املشروع القومى األضخم لتنمية الريف املصرى وغيرها من اإلنجازات غير 

املسبوقة والتي كانت نتاج اإلصالحات املالية واالقتصادية التي طبقتها الدولة املصرية.
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  أواله  الذي  للدعم  كان  املاضية  السبع  السنوات  وخالل 
بشكل  ساهمت  التي  اإليجابية  النتائج  من  الكثير  املصرفي  للقطاع  الجمهورية  رئيس 
كبير في تحقيق استقرار الجهاز املصرفي وتعظيم قدراته على خدمة االقتصاد املصري 
وتحقيق التنمية االقتصادية بمفهومها الشامل كما كان للبنك املركزي املصري برئاسة 
معالي املحافظ طارق عامر، وقيادته للقطاع املصرفي املصري، دور محوري في إدارة ملفات 
السياسة النقدية بنجاح، األمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء االقتصاد الوطني 
الرئيس  عهد  في  املركزي  البنك  اتخذها  التي  والجريئة  الهامة  للقرارات  نتيجة  ككل 
القرار بال شك األكثر جرأة في  السيسي ومن بينها قرار تعويم سعر الصرف وكان هذا 
املصري  االقتصاد  على  إيجابية  آثار  من  عليه  ترتب  ملا  نظرا  املصرفي  القطاع  تاريخ 
وأبرزها عودة تدفقات النقد األجنبي إلى السوق املصرية بما ساهم في وصول احتياطي 

النقد األجنبي إلى أعلى مستوى له وما تبعه من استقرار سوق الصرف.
ودعم  املصرفي  القطاع  مكانة  تعزيز  في  بالغة  أهمية  الجديد  البنوك  قانون  إلقرار  كان  كما 
الصعيد  على  املصرفية  املمارسات  أفضل  تطبيق  يستهدف  القانون  ألن  نظرًا  وقوته  استقراره 

العاملي وتضمن أحدث التطبيقات املتبعة دوليًا. 
وحرص البنك املركزي على إطالق سلسلة من املبادرات لدعم القطاعات االستراتيجية 
لعل أبرزها مبادرة البنوك العاملة في  في البالد ودعم بيئة التنمية ومناخ االستثمار 
الصغيرة  املشروعات  لدعم  االئتمانية  محافظها  من  25% بتخصيص  املصرفي  السوق 
بفائدة  أربع سنوات  القطاعات خالل  تلك  مليار جنيه في  واملتوسطة بهدف ضخ 200
األعمال  نمو  دعم  إلى  تهدف  والتي  النيل  رواد  مبادرة  إطالق  ذلك  وتبع  5% ميسرة 
باستخدام  املستهدفة  االقتصادية  القطاعات  في  الناشئة  الشركات  وتشجيع  الصغيرة 
جميع  مع  املستمر  بالتنسيق  واإلداري  الفني  الدعم  وتقديم  الحديثة  التكنولوجيا 
الشركاء املعنيني في املجال االقتصادي، عالوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي كونه 
وسد  الغذائي  األمن  لتحقيق  الدعائم  أهم  وأحد  مصر  في  االقتصادية  التنمية  قاطرة 

الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية املستدامة ورؤية الدولة املصرية 2030. 
الزراعي  للبنك  كان  الوطني  االقتصاد  لدعم  نجاحات  من  املصرفي  القطاع  حققه  وما 
املصري نصيب منها نظرا للدور الكبير الذي يقوم به البنك الزراعي املصري في تحقيق 
التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة 
الغذائية  الفجوة  وسد  القومي  االقتصاد  لدعم  الزراعي  القطاع  من  االستفادة  تعظيم 
عامر  طارق  املحافظ  معالي  يوليه  الذي  الكبير  الدعم  أن  كما  الغذائي،  األمن  لتحقيق 
يشير  املصري  الزراعي  البنك  لتطوير  اإلمكانيات  كافة  بتوفير  املركزي  البنك  محافظ 
إلى أهميته في تحقيق رؤية الدولة في هذا املجال، واإلسهام الكبير للبنك في تحقيق 
إطار  في  الزراعي،  القطاع  من  االستفادة  تعظيم  مجال  في  للوطن  التنموية  األهداف 
الوزير  معالي  بقيادة  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  مع  الوثيق  والتعاون  التنسيق 

السيد القصير وزير الزراعة.
على  سواء  املستويات  كافة  على  شاملة  تطوير  لعملية  حاليا  املصري  الزراعي  البنك  ويخضع 
كما  جديدة،  منتجات  واستحداث  املنتجات  تنويع  أو  املصرفية  الخدمات  جودة  تحسني  مستوى 
تشمل خطة تطوير البنك الزراعي العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية ليواكب التقدم 
الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات املصرفية ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجي متكامل 
فرعا  670 من  أكثر  تطوير  حاليا  يتم  كما  العمالء،  احتياجات  وتلبية  التشغيلية  باحتياجاته  يفي 
الزراعي  البنك  استراتيجية  إطار  في  وذلك  الجاري  العام  خالل  منها  فرعا  114 افتتاح  سيتم 
فرع منتشرة في كافة مدن ومراكز وقرى  املصري لتطوير شبكة فروعه التي تضم ا?كثر من 1200
الجمهورية إلتاحة كافة الخدمات املصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة تلبية الحتياجات كافة 

العمالء بمختلف شرائحهم ضمن جهود البنك لتحقيق االستراتيجية الوطنية للشمول املالي، كما 
ماكينة  يواكب ذلك التوسع في تركيب ماكينات الصراف اآللي حيث قام البنك بنشر أكثر من 600

في قرى مصر خالل األسابيع القليلة املاضية. 
وترتكز استراتيجية البنك على عدد من املحاور من بينها أن يكون البنك الزراعي املصري 
تنمية  على  والعمل  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  تمويل  في  البنوك  أكبر  ضمن 
القطاع الزراعى ودعم الفالح واملزارع املصرى وتمويل سالسل القيمة املضافة الزراعية 
ودعم خطط الدولة فى القري وتنمية الريف املصرى عالوة على أن يصبح البنك هو 

بنك الشمول املالى األول في مصر.
تسهدفها  التي  والقرى  املراكز  كل  في  مكثفة  عمل  خطة  بتنفيذ  املصري  الزراعي  البنك  ويقوم 
أكثر من  «باب رزق» في  الصغر  التمويل متناهي  برنامج  مبادرة «حياة كريمة» من خالل إطالق 
قرية لتمكني املرأة الريفية اقتصاديًا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب حيث خصص البنك  200
من  ميسرة  قروضا  يمنح  الذي  رزق  باب  برنامج  لتمويل  جنيه  مليون  100 نحو  املصرى  الزراعى 

2000 جنيه حتى 10 آالف جنيه دون أي مصاريف بنكية وبتسهيالت غير مسبوقة. 
الريف من  املصرفية لسكان  إتاحة كافة خدماته  املصري  الزراعي  البنك  كما يستهدف 
حياة  مبادرة  تتضمنها  التي  القرى  في  للبنك  جديدة  فروع  إنشاء  في  التوسع  خالل 
 «ATM» كريمة وتطوير فروع البنك القائمة باإلضافة إلى توفير ماكينات الصراف اآللي

بجميع القرى.
ونظرا ألهمية دوره في دعم املبادرات واملشروعات القومية للدولة يعمل البنك الزراعي املصري 
والذي  البتلو  إلحياء  القومي  املشروع  بينها  من  واملبادرات  البرامج  من  عدد  وتمويل  دعم  على 
يستهدف تحقيق إكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لتقليل الفجوة الغذائية حيث يمول البنك حاليا 

نحو 18,500 مربي بإجمالي نحو 238 ألف رأس وبتمويل تجاوز 3 مليارات جنيه. 
مراكز  وتطوير  القومي النشاء  املشروع  تمويل  املصري بدعم  الزراعي  البنك  يقوم  كما 
األلبان  انتاج  جودة  لضمان  وذلك  الدولية  واملقاييس  املواصفات  وفق  األلبان  تجميع 
الالزم ملراكز تجميع األلبان بفائدة  الدعم والتمويل  ومنتجاتها وذلك من خالل توفير 
التبريد  معدات  وشــراء  تجهيز  وتكلفة  اإلنشاء  تكاليف  دعم  التمويل  ويشمل  5%

والتخزين لنقاط تجميع األلبان بنسبة %100 من التكلفة. 
كما يدعم البنك الزراعي ويمول عدد من املبادرات واملشروعات القومية األخرى التي تستهدف 
تحقيق التنمية الزراعية وتطوير القطاع الزراعي مثل البرنامج القومي للميكنة الزراعية ومشروع 

استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي وغيرها من املشروعات.
جديدة  تنموية  مجتمعات  وخلق  الزراعية  الرقعة  بزيادة  السياسية  القيادة  أهتمام  مع  وتماشيا 
يعمل البنك الزراعي املصري على دعم وتمويل املشروعات القومية في كافة مناطق الدولة بهدف 
مصر  فى  الزراعية  والتنمية  القومى  اإلقتصاد  لخدمة  املصرفى  القطاع  إمكانيات  كافة  توفير 
ومن بني تلك املشروعات تمويل املشروعات الزراعية الكبرى في توشكى والوادي الجديد ومرسى 
وغيرها  فدان  مليون  1.5 الستصالح  القومي  واملشروع  مصر  مستقبل  ومشروع  وسيوه  مطروح 
وللمساهمة  مصر.  ربوع  كافة  في  الجديدة  التنموية  باملناطق  الكبرى  الزراعية  املشروعات  من 
التسليفة لقروض  الفئات  البنك الزراعي املصري بزيادة  في تخفيف األعباء على الفالحني قام 
لتناسب الزيادة في أسعار مستلزمات ومدخالت اإلنتاج.  % إلى 70% املحاصيل الزراعية بنسبة 25
وفي سبيل تحقيق ذلك يقوم رئيس وقيادات البنك الزراعي املصري بجوالت وزيارات 
ميدانية مكثفة تجوب كافة محافظات الجمهورية واملناطق التنموية الجديدة للتواصل 
البرامج  الستعراض  املشروعات  تلك  أصحاب  من  واملنتجني  املستثمرين  مع  املباشر 
واملبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم لدعم القطاع الزراعي واألنتاج الحيواني 

واألنشطة املرتبطة بهما.
كافة  على  منجزات  من  املاضية  السبع  السنوات  خالل  املصرية  الدولة  حققته  ما  إن 
األصعدة وخاصة على صعيد الوضع األقتصادي، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو أمر يبعث على الفخر، بعد أن أصبح االقتصاد 
التصنيف  العالم، وما شهده  املصري مصنفا ضمن أسرع االقتصاديات نموًا على مستوى 
السيادي لالقتصاد املصرى من تحسن إيجابي ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة مؤسسات 
التصنيف االئتمانية، فما تحقق في برنامج اإلصالح االقتصادي لم يكن ليرى النور لوال 
ما ننعم به من مكتسبات مناخ االستقرار السياسى فى مصر، والذى أرسي دعائمه الرئيس 

عبدالفتاح السيسي فى ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة.

إنجازات الرئيس فى الفترة 
ما بني ٢٠١٤ - ٢٠٢١

ســـنوات من اإلنجــازات واملبادرات 
التاريخية لبناء الجمهورية الجديدة

تكتب :
د. سـهر الدماطى عــــالء فـــاروق

7
البنك الزراعى ... الذراع التمويلية للدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية والشمول املالي

يكتب :

البنك الزراعى يوقع 3 عقود مع جهاز املشروعات بقيمة 292مليون جنيه 

البنك األهلى يعلن عن أسماء مرشحيه للمسابقة الفنية 

السنوي  تقييمها  العاملية   The banker مجلة  أعلنت 
 2021 لعام  والقاري  العاملي  املستوي  على  البنوك  ألفضل 
بني   215 رقم  املرتبة  املصري  األهلي  البنك  احتل  حيث   ،
 22 بذلك  متقدما  العالم  مستوي  على  بنك  1000 أفضل 
مركز عن ترتيب البنك املحقق العام املاضي استنادا إلى 
املركز  ايضا  ومحققا  اصوله،  وإجمالي  البنك  رأسمال 
الى  اضافة  املصرية،  البنوك  كافة  مستوي  علي  االول 
تحقيق البنك املركز الرابع بني البنوك على مستوي قارة 

افريقيا بأكملها.
قمة  على  النتائج  بتلك  املصري  األهلي  البنك  ويأتي 

املعايير  من  عدد  الى  استنادا  وذلــك  املصرية،  البنوك 
ومن  البنوك،  أعمال  في  املتخصصة  القياس  ومؤشرات 
أهمها قوة املركز املالي وإجمالي األرباح السنوية والقاعدة 
التي  املعايير،  من  وغيرها  األصول،  وثبات  له  الرأسمالية 
أهلت  التي  املعايير  وهي  البنك،  وثبات  قوة  مدى  تعكس 
البنك الى إحتالل تلك املكانة املتقدمة ليس فقط في مصر 

وافريقيا وانما عامليا.
يونيو   30 في  أرباح  صافي  حقق  قد  األهلي  البنك  وكان 
2020 وصل إلى 13 مليار جنيه بعد الضرائب، وهو االعلي 

على مستوي القطاع املصرفي املصري.

كما كشفت مؤشرات أداء البنك عن ارتفاع املركز املالي 
ليصل الى 2.5 تريليون جنيه، اضافة الى تخطي محفظته 
جاوزت  كما  جنيه،  مليار   133 حاجز  املصرفية  للتجزئة 
محفظة الودائع 2 تريليون جنيه وحصيلة لهذا األداء بلغت 
حقوق امللكية بالبنك الى نحو 127.3 مليار جنيه، مع إحداث 
وبشكل  املصرفي،  العمل  مجاالت  كافة  في  طفرة  البنك 
فيروس  تفشي  خالل  الرقمية  املصرفية  الخدمات  خاص 
واإلستراتيجية  التكنولوجية  البنية  قوة  يؤكد  بما  كورونا، 
 16 من  أكثر  يخدم  الذي  املصري،  األهلي  للبنك  الرقمية 

مليون عميل من أهل مصر.

مة البنو المصرية ويترب على 

كتب محمود حاحا
وسط أجواء من الفرحة, وتحت شعار «15 
احتفل  ومستمرون»,   .. االنجازات  من  عاما 
فريق عمل املصرف املتحد بمرور 15 عاما 

على انشائه.   
فروع  جميع  االحتفال  مراسم  شملت 

املصرف املتحد ال67 ومراكزه الرئيسية.
مجلس  رئيس  القاضي،  ــرف  أش ــه  ووج
فيها  هنأهم  العمل  لفريق  كلمة  االدارة، 
بمرور 15 عاما على إنشاء املصرف املتحد.  
املشرفة  اإلنــجــازات  سلسلة  على  وأثنى 
ليصبح  املتحد  املــصــرف  لها  وصــل  التي 
وذلك  املصري.  بالسوق  البنوك  اهم  احد 
نهاية  وفي  املخلصني.  ابناءه  جهود  بفضل 
علي  العمل  فريق  القاضي  حث  كلمته 
االداء  في  االحترافية  مسيرته  مواصلة 
لتحقيق مزيد من االهداف االستراتيجية 

للمؤسسة.

املصرف املتحد يحتفل 
بمرور15 عاما

على إنشائه
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الرقابة املالية توافق على أول إصدار للسندات الخضراء بـ 100 مليون دوالر للبنك التجارى الدولى
كتبت: هدى خليفة

املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وافقت 
على أول إصدار من السندات الخضراء 
مليون   100 بقيمة  مصر  في  للشركات 
مصر   - الدولي  التجاري  للبنك  دوالر 

بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
سيتم  أنــه  املالية  الرقابة  وأوضحت 
لتمويل  اإلصـــــدار  حــصــيــلــة  تــوجــيــه 
استعمال  شأنها  من  بيئية  مشروعات 
من  والتخفيف  النظيفة  الــطــاقــات 
حرارة  ارتفاع  إلى  تؤدي  التي  العوامل 
الخضراء  املشاريع  من  عدد  في  األرض 
الخضراء  املباني  ذلك  في  بما  القائمة 
ضمن  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  والطاقة 
محفظة اإلقراض للبنك، وذلك بحضور 
التعاون  املشاط-وزيرة  رانيا  الدكتورة 
عمران-رئيس  محمد  والدكتور  الدولى 
التمويل الدولية  الهيئة وقيادات مؤسسة 

والبنك التجاري الدولى.
ــدار عــالمــة هامة  ــ ويــعــد هــذا اإلص
املال في  وفارقة فى مساهمة سوق رأس 
االقتصاد  تحول  لدعم  املبذولة  الجهود 
ولعب  األخضر  االقتصاد  إلى  املصري 
دور حيوي مؤثر في تحقيق أجندة مصر 
املستدامة،  التنمية  في  وأهدافها   2030
في  نوعه  من  األول  انــه  إلــى  باإلضافة 

مصر.
ــا املــشــاط،  ــي ــورة ران ــت ــدك و قــالــت ال
أول  نجاح  إن  الــدولــي،  التعاون  ــرة  وزي
إصـــدار مــن الــســنــدات الــخــضــراء في 
الــدولــي  الــتــجــاري  البنك  ــني  ب مصر 

أهمية  يعكس  الدولية  التمويل  ومؤسسة 
الــدور  تعزيز  فــي  الدولية  الــشــراكــات 
دعم  في  الخاص  القطاع  به  يقوم  الذي 
أكبر  بــدور  والقيام  التنموية،  الجهود 
مشيرة   ،2030 الدولة  رؤيــة  تنفيذ  في 
الريادة  تعكس  اليوم  احتفالية  أن  إلى 
األخضر  االقتصاد  مجال  في  املصرية 
قامت  التي  لإلجراءات  امتداًدا  وتأتي 
مصر  أصدرت  حيث  مؤخًرا  الدولة  بها 
الشرق  منطقة  في  خضراء  سندات  أول 
 750 بقيمة  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط 
كما  املاضي،  العام  خالل  دوالر  مليون 
في  طموحة  استراتيجيات  تنفذ  أنها 
لترسيخ  التنموية  القطاعات  من  العديد 
من  يمكنها  بما  األخضر  االقتصاد  فكر 

تحقيق تعافي مرن ونمو مستدام.
أن  الدولي،  التعاون  وزيرة  وأوضحت 
الشراكات  خالل  من  تستهدف  الــوزارة 
متعددي  التنمية  شــركــاء  مــع  الدولية 
القطاع  دور  تحفيز  والثنائيني  األطراف 
التمويالت  مستوى  على  السيما  الخاص 
من  ــد  ــدي ــع ال أن  حــيــث  الـــخـــضـــراء، 
بإعادة  تقوم  الدولية  املالية  املؤسسات 
نحو  والتحول  استراتيجياتها  صياغة 
أن  إلى  الفتة  األخضر،  االقتصاد  دعم 
العام  خالل  وافقت  املصرية  الحكومة 
ا 

ً
صديق مــشــروًعــا   691 على  املــاضــي 

الطاقة  مثل  مختلفة  قطاعات  في  للبيئة 
املتجددة واملياه والنقل.

أنه  الــدولــي،  التعاون  ــرة  وزي ــرت  وذك
والتعاون  الدولية  الشراكات  خالل  من 
بقيمة  اتفاقيات  إبـــرام  تــم  اإلنــمــائــي 

خالل  الخاص  للقطاع  دوالر  مليار   3.2
في  شركائنا  ساهم  كما  املاضي،  العام 
التنمية في تمويل العديد من املشروعات 
توجه  تــعــزز  الــتــي  مصر  فــي  الحيوية 
الدولة نحو االقتصاد األخضر من بينها 
للطاقة الشمسية، ومحطة  بنبان  محطة 
املشروعات،  من  وغيرها  املحسمة  مياه 
بني  االستراتيجية  بالعالقات  مشيدة 
جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل 
التنمية  دفع  في  ساهمت  التي  الدولية 
املواطنني  حياة  وتحسني  االقتصادية 
الخاص  القطاع  نمو  تشجيع  خالل  من 

وتوفير التمويالت التنموية.
عمران-رئيس  محمد  الدكتور  وقــال 
عن  اإلعــالن  إن  املالية  الرقابة  هيئة 
الخضراء  السندات  مــن  إصـــدار  أول 
املصرى  املال  رأس  سوق  في  للشركات 

يمثل محصلة لجهود وشراكة مع مؤسسة 
دعم  بتقديم  أسهمت  الدولية  التمويل 
التنظيمي  اإلطــار  وضع  مجال  في  فني 
مالية  -كــــأداة  الــخــضــراء  لــلــســنــدات 
جديدة-وبما يتوافق مع مبادئ السندات 
الخضراء ((GBP الصادرة عن االتحاد 
عام   ICMA)) ــال  امل ألســواق  الــدولــي 
العام  اإلطار  وضع  إلى  2014،باإلضافة 
نحو  على  الخضراء  السندات  لدليل 
يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس املال 
التنفيذية  والئحته   1992 لسنة   95 رقم 
الدولية  الجهات  مــن  العديد  لجذب 
واملؤسسات املالية العاملية املهتمة برصد 
لتوجيهها  كبيرة  مالية  اســتــثــمــارات 

للمشروعات الخضراء،
الهيئة  موافقة  أن  عمران  د.  وأضــاف 
ــدار صـــدرت بــعــد إتــمــام  ــ عــلــى اإلصـ

إجراءات الفحص التي تقوم بها الهيئة، 
دولية  جهة  بــواســطــة  التحقق  وبــعــد 
املقرر  السندات  امتثال  تؤكد  مستقلة 
للسندات  العاملي  لإلطار  إصــداراهــا 
للمهام  تفعيال  ذلك  ويأتي  الخضراء، 
التى حددتها املادة 35 مكرر من الالئحة 
والتي  املـــال  ــوق  س لقانون  التنفيذية 
لتقييم  ــة  دراس تقارير  ــداد  إع تشترط 
للبيئة  الصديقة  املشروعات  واختبار 
وتحديد  الــخــضــراء)،  (املــشــروعــات 
بحصيلة  املمولة  املشروعات  توافق  مدى 
ــراء بــاشــتــراطــات  ــض ــخ ــدات ال ــن ــس ال
الخبراء  اختيار  ويتم  النظيفة،  البيئة 
بني  من  إليها  االستشارية  واملؤسسات 
إعداده  يتم  بالهيئة  جداول  في  املقيدين 

بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.
هيئة  مبادرة  إلى  عمران  د.  أشار  كما 

للسندات  حوافز  ملنح  املالية  الرقابة 
إلصدارها  الترويج  وتعزيز  الخضراء 
الخضراء  السندات  مصدري  بإعفاء 
الخدمات  مقابل  إجمالي  من   50% من 
الشركات-  وتشجيع  بالهيئة،  والفحص 
بالقطاع الخاص-األخرى على استخدام 
مالية  كـــأدوات  الــخــضــراء  الــســنــدات 
العوائد  بــني  ــوازن  ــت ال تحقيق  يمكنها 
املالية، وتعزيز األثر البيئي، واالستفادة 

املثلى من املوارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، أعرب حسني أباظة، 
والعضو  الرئيسي  التنفيذي  املــســؤول 
املنتدب بالبنك التجاري الدولي -مصر، 
مع  بالتعاون  البنك،  بأن  اعتزازه  عن 
في   ،(IFC) الدولية  التمويل  مؤسسة 
طريقة إلى إطالق أول إصدار للسندات 
مصر،  في  نوعها  من  األولى  الخضراء، 
من  يتجزأ  ال  جــزء  بمثابة  يعد  ــذي  وال
املجتمعات  تطوير  نحو  البنك  التزام 
أنه  أباظة  ــاف  وأض بأعماله.  املحيطة 
أنحاء  جميع  في  املتزايد  الطلب  ظل  في 
العالم على حلول التمويل التي تسهم في 
تحسني التغيرات املناخية، سوف يساهم 
تعزيز  في  املبتكر  التمويلي  الحل  هذا 
تدعم  التي  البيئة  صديقة  املشروعات 
التغيرات  من  للحد  الوطنية  الجهود 

املناخية في مصر
وقال وليد لبدي، املدير اإلقليمي ملصر 
الدولية:  التمويل  بمؤسسة  واليمن  وليبيا 
الرقابة  هيئة  بموافقة  اليوم  «نحتفل 
خضراء  سندات  أول  إصدار  على  املالية 
إلى  ونتطلع  مصر.  في  الخاص  للقطاع 

شريكنا  قبل  من  السندات  هذه  إصدار 
 ،  (CIB)مصر- الدولي  التجاري  البنك 
أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر. 
سوق  فتح  على  اإلصــدار  هذه  سيساعد 
وتشجيع  مصر  فــي  األخــضــر  التمويل 
رى على املساهمة في 

ْ
خ

ُ
مؤسسات مالية أ

وتمهيد  جديدة  خضراء  سندات  إصدار 
هذا  في  املستثمرين  من  لكثير  الطريق 

القطاع.»
املصرية  الــدولــة  أن  بالذكر  وجدير 
تعمل بنشاط وجدية نحو تعزيز سياسات 
حيث   ،2019 عام  منذ  املستدام  التمويل 
سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرقابة املالية القرار رقم 113 لعام 2019 
وحدد القائمة األولية للمراقبني الدوليني 
للمشاريع  خارجية  لجهات  التابعني 
الخضراء، كما يعتبر هذا القرار مرجًعا 
أدوات  بإصدار  املهتمة  للشركات  أولًيا 
مالية صديقة للبيئة. تؤيد القائمة أفضل 
أعلى  مع  خارجية  لجهة  تابًعا  ا 

ً
مدقق  11

باإلضافة  الدولية،  السوق  في  حصص 
للقرار رقم 127 لسنة 2019 بشأن إنشاء 
البيئيني املحليني لدعم  سجل للمراقبني 
مصر  في  الخضراء  السندات  إصــدار 
املدققني  مــن  قــوي  محلي  ســوق  وخلق 
السندات  ــدار  إصـ لتسهيل  البيئيني 
وعــدم  املــصــري  الــســوق  فــي  الخضراء 
اقتصارها على الشركات الكبيرة فقط، 
تحديد  فــي  ــقــرار  ال ــذا  ه يساعد  كما 
تحقيقها  يمكن  التي  املتطلبات  وتوضيح 
ا 

ً
طرف ليكونوا  املحليني  الخبراء  لتحفيز 

ا يثري السوق املحلي.
ً

ا محقق
ً
ثالث

مليار جنيه حجم األقساط التأمينية املستهدفة من مجمعة تأمني السفر خالل العام االول
الهيئة  رئيس  عمران،  محمد  الدكتور  كشف 
تفعيل  بصدد  الهيئة  أن  املالية،  للرقابة  العامة 
خالل  تأسيسها  تم  التي  السفر  تأمني  مجمعة 
ومن  الجاري،  يوليو  من  بداية  املاضية  الفترة 
األول  العام  خالل  املجمعة  تحقق  أن  املستهدف 
مشيرا  تأمينية،  أقساطا  جنيه  مليار  تفعيلها  من 
إلى أن قسط التأمني ال يتعدى ٣٠٠ جنيه على كل 
عالج  على  الوثيقة  تشمل  كما  جديد،  سفر  جواز 
مدة  تكون  أن  على  يورو،  ألف   ٣٠ بقيمة  املواطن 
التغطية ثالثة أشهر فقط وهى تختلف عن السفر 
لإلقامة أو الدراسة خارج الدولة والتي ال تخضع 

لهذه التغطية .
الذى  الصحفي  املؤتمر  خالل  عمران  وأوضح 
الهيئة  ألداء  حساب  كشف  طرح  بمناسبة  عقد 
العامة للرقابة املالية خالل األربع سنوات املاضية 
السفر  تأمني  مجمعة  تضيف  أن  املؤكد  من  أنه   ،
التأمني  ملنظومة  شخص  مليون   ٢٣ من  يقرب  ما 
، الفتا الى أن الهيئة تدخلت فى عمليات التسعير 
بمصلحة  منها  ايمانا  الوثائق  بهذه  الخاصة 
أعلى  كانت  التكلفة  الن  نظرا   ، املصري  املواطن 
باملشاورات  ــر  االم هــذا  تـــدارك  وتــم  ذلــك  مــن 
خالل الفترة املاضية، مؤكدا أنه على الرغم مما 
شهدته البالد من تحديات صعبة خالل السنوات 
السابقة، فقد استطاعت الحكومة املصرية تبني 
عام  في  االقتصادي  لإلصالح  شامل  برنامج 
القطاعات  كافة  أداء  تطوير  في  ساهم   ،٢٠١٦
املالي  القطاع  ضمنها  ومن  للدولة،  االقتصادية 
غير املصرفي، والذى شهد تطوًرا ملموًسا خالل 
في  املال  سوق  شهد  حيث   ،٢٠١٧-٢٠٢٠ الفترة 
قيمة  في  ا 

ً
ملحوظ ارتفاًعا  الفترة  خالل  مصر 

األوراق املالية املصدرة بالسوق األولي (إصدارات 
ليصل  املال)؛  رأس  زيادة  وأسهم  تأسيس  أسهم 
إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع األخذ 
االسمية  القيمة  تعديل  إصدارات  أن  االعتبار  في 
قيمتها  وصلت  املال  رأس  تخفيض  ــدارات  وإص
إلى ٧١٤ مليار جنيه. كما بلغت إصدارات سندات 
التوريق خالل الفترة حوالي ٥٦ مليار جنيه، منها 
قيمة  أعلى   - فقط   ٢٠٢٠ عام  في  جنيه  مليار   ٢٥
مؤشر  وهو  املصري-  املال  سوق  تاريخ  في  توريق 
هام ويدل على تفعيل هذه اآللية واستخدامها من 
خالل  من  التمويل  مصادر  كأحد  الشركات  قبل 

سوق رأس املال والبورصة املصرية.
 EGXوعلى صعيد آخر، بلغ املؤشر الرئيسي ٣٠
نهاية ٢٠٢٠ مقارنة  حوالى ١٠,٨٥٤٫٣ نقطة في 
ب١٥,٠١٩ في نهاية ٢٠١٧ بمعدل انخفاض قدره 

ما   ٢٠٢٠ خالل  التداول  قيمة  بلغت  كما   .٪٢٨
يقرب  بما  مقارنة  جنيه  مليار   ٦٨٩٫٦ من  يقرب 
من ٣٣٣ مليار جنيه في ٢٠١٧. بينما بلغ رأس املال 
السوقي ٦٤٩٫٩ مليار جنيه مقابل ٦٨٥مليار جن 

في نهاية ٢٠١٧.
الهيئة  رئيس  ــد  أك فقد  التأمني  نشاط  ــا  أم
القطاع  شهد  فقد  أن  املالية  للرقابة  العامة 
ا خالل الفترة؛ حيث ارتفع صافي 

ً
نشاًطا ملحوظ

 ٢٠٢٠ في  مليارات   ١٠٨ إلى  لتصل  االستثمارات 
مقارنة بـ ٨٦ مليار جنيه في ٢٠١٧، بزيادة بلغت 
٢٦٪. كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمني 
 ٦١ بـ  مقارنة   ٢٠٢٠ في  جنيه  مليار   ٨٣ الخاصة 
مليار جنيه في ٢٠١٧، بزيادة قدرها ٣٦٪، وعلى 
حجم  ارتفع  فقد  العقاري،  التمويل  نشاط  صعيد 
العقـــاري  التمويل  شركات  من  املمنوح  التمويل 
بما يزيد على مرتني، ليصل إلى ٣٫٤ مليار جنيه 
في ٢٠٢٠ ارتفاًعا من ١٫٥ مليار جنيه في ٢٠١٧.

ارتفع  فقد  التمويلي  التأجير  يخص  وفيما 
العقود  قيمة  تضاعفت  حيث  ا؛ 

ً
ملحوظ ارتفاًعا 

عام  في  جنيه  مليار   ٥٩ إلى  لتصل  الفترة  خالل 
٢٠٢٠ مقارنة ب٢٩ مليار جنيه في عام ٢٠١٧.

حجم  ارتفع  فقد  التخصيم،  نشاط  أن  وأوضح 
األوراق املخصمة ليصل إلى ١١٫٣ مليار جنيه في 
٢٠٢٠ مقارنة بما يقرب من ٩ مليارات جنيه في 
عام ٢٠١٧ بارتفاع بلغ ٢٧٪. وبلغت حجم األرصدة 
املمنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر 
ما يزيد على ١٩ مليار جنيه في عام ٢٠٢٠ مقارنة 
ب ٧ مليارات جنيه في عام ٢٠١٧، بارتفاع بلغ ما 
الضمانات  مجال  وفى  ونصف.  مرتني  على  يزيد 
 ٢٠٢٠ نهاية  في  الضمانات  قيمة  بلغت  املنقولة 
السجل  تشغيل  تم  أن  منذ  جنيه،  مليار   ٧٣٨ نحو 
رجع 

ُ
ن أن  ويمكننا   ،٢٠١٨ مارس  في  اإللكتروني 

هذا األداء الطيب إلى وجود استراتيجية واضحة 
واضحة  وبمستهدفات  مــحــددة  مــحــاور  ذات 
وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد االستراتيجية. 
مجلس  لتبني  الرئيسي  الدافع  هو  هذا  كان  ولقد 
إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع املالي 

غير املصرفي خالل الفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢.
ساهمت  االستراتيجية  إن   : عــمــران  وقـــال 
لتطوير  الهيئة  عمل  خطة  أولويات  تحديد  في 
على  والتعرف  املصرفية،  غير  املالية  الخدمات 
املصرفي  غير  املالي  بالقطاع  املحيطة  البيئة 
الضعف،  نقاط  تقوية  على  ساعد  مما  مصر؛  في 
غير  املالي  للقطاع  املتاحة  الفرص  واستغالل 
للتغلب  الالزمة  الخطوات  واتخاذ  املصرفي، 

تحديد  فى  ا 
ً

أيض ساهم  مما  التحديات؛  على 
الخدمات  ملستقبل  االستراتيجية  االتجاهات 
الخطوات  على  والوقوف  املصرفية،  غير  املالية 
املتغيرات  مع  نتواكب  حتى  اتخاذها  الواجب 
وعلى  الــخــدمــات،  تلك  تقديم  فــي  املتسارعة 
عمر  من  فقط  سنوات  ثالث  مــرور  من  الرغم 
معظم  أنجزت  الهيئة  أن  إال  االستراتيجية،  هذه 
االستراتيجية،  محاور  ضمن  الواردة  السياسات 
وقبل نهاية اإلطار الزمني املحدد لها في العديد 

من الجوانب.
دورهــا  تعزيز  على  حرصت  الهيئة  أن  وأكــد 
البيئة  توفير  خــالل  من  والرقابي  اإلشــرافــي 
وحماية  لالستثمارات  الــجــاذبــة  التشريعية 
الثالث  خالل  صدر  حيث  املستثمرين؛  حقوق 
التمويل  نشاط  تنظيم  قانون  السابقة  سنوات 
العديد  بتعديل  قوانني  صدرت  كما  االستهالكي. 
غير  املالية  لألنشطة  الحاكمة  القوانني  من 
املال  سوق  قانون  أحكام  تعديل  منها  املصرفية، 

والئحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي 
أحكام  وتعديل  والتخصيم،  التمويلي  التأجير 
قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل املشروعات 
بتعديل  قانون  صدر  كما  والصغيرة.  املتوسطة 
املركزي  والقيد  اإليـــداع  قانون  أحكام  بعض 
شركة  إنشاء  استحدث  والــذي  املالية  ــألوراق  ل
املالية  األوراق  في  متخصصة  ومقاصة  تسوية 
سندات  أو  خزانة  أذون  كانت  ســواء  الحكومية 
حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات املقاصة 
على  الهيئة  وافقت  كما  اآلجلة.  للعقود  والتسوية 
مناقشته  وجار  املوحد،  التأمني  قانون  مشروع 
املوافقة على قانون  في مجلس الشعب. كما تمت 
استخدام التكنولوجيا املالية FinTech في مجال 
مناقشته  وجار  املصرفية،  غير  املالية  األنشطة 
قامت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  النواب،  مجلس  في 
التشريعات  من  حزمة  ــرار  وإق بإصدار  الهيئة 
الجديدة املتعلقة باألسواق املالية غير املصرفية، 
املنظمة  التنفيذية  الــقــرارات  صـــدور  منها 
لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، باإلضافة 
إلى صدور الشروط الالزمة للترخيص بممارسة 
الوساطة  ونشاط  اآلجلة  العقود  بورصة  نشاط 
ومتطلبات  شــروط  وصــدور  اآلجلة،  العقود  في 

التصكيك، وصدور ضوابط  الترخيص لشركات 
إصدار  قواعد  وصدور  التكافلي،  التأمني  تنظيم 
النظام  وصدور  األجل،  قصيرة  السندات  وطرح 
املالية،  لـــألوراق  املصري  لالتحاد  األســاســي 
الشركات  التــحــاد  األســاســي  النظام  وصـــدور 
والتخصيم،  التمويلي  التأجير  مجال  في  العاملة 
اقتراض  عمليات  مزاولة  بتنظيم  قرار  وصدور 
القرارات  وصدور  البيع،  بغرض  املالية  األوراق 
وصدور  االستهالكي،  التمويل  لنشاط  املنظمة 
القيم  فى  االستثمار  صناديق  تعامل  ضوابط 
ل أو جزء من محفظة 

ُ
املنقولة من خالل حوالة ك

عن  والناشئة  لها  اململوكة  اآلجلة  املالية  الحقوق 
مزاولة نشاط التمويل غير املصرفي؛ بما يمكنها 
لألقساط  الحالية  القيمة  على  الحصول  من 

املستحقة على عمالئها.
وفي إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية 
إدارة  استحداث  تم  املستدامة،  للتنمية  الهيئة 
مستقلة للتنمية املستدامة، كما صدر أول تقرير 
وفى  مصرية.  حكومية  لجهة  لالستدامة  سنوي 
الخضراء،  السندات  ــدار  إص لتشجيع  خطوة 
قامت الهيئة بإعفاء ُمصدري السندات الخضراء 
من ٥٠٪ من إجمالي مقابل الخدمات والفحص 
تم  املــرأة،  وتشجيع  دعــم  مجال  وفــى  بالهيئة. 
يتيح  املحمولة  الهواتف  عبر  ذكي  تطبيق  إطالق 
املؤهلة  النسائية  الــكــوادر  عن  بيانات  قاعدة 
في  العاملة  الشركات  إدارات  مجالس  لعضوية 
وفى  املصرفية.  غير  املالية  الخدمات  مجال 
خطوة استباقية تم إنشاء املركز اإلقليمي للتمويل 
املالية  الخدمات  معهد  داخل  كوحدة  املستدام 

التابع للهيئة.
لحقوق  أفــضــل  حــمــايــة  تحقيق  أجـــل  ومـــن 
وتعزيز  املــرتــبــطــة  ــراف  ــ واألطـ املستثمرين 
جميع  وحماية  للمتعاملني،  السليمة  املمارسات 
املتعاملني في السوق من املمارسات غير القانونية 
والتالعب،  والغش  االحتيال  على  تنطوي  التي  أو 
من  املستثمر  حماية  صندوق  تنظيم  إعــادة  تم 
تأمينية  حماية  لتوفير  التجارية  غير  املخاطر 
للنظر  الهيئة  سعي  إلى  باإلضافة  للمستثمرين، 
املنصات  إنشاء  ضوابط  بشأن  اقتراحات  في 
اإللكترونية وتشغيلها وإدارتها لتمويل املشروعات 

. Crowdfunding أو ما يعرف
وفي خطوة لتحفيز املستثمرين على التداول في 
البورصة وزيادة تنافسية سوق األوراق املالية من 
 Transaction) التعامالت  تكلفة  تخفيف  خالل 
املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  من  كل  قام   ،(Cost

للمقاصة  مصر  وشركة  املصرية  والبورصة 
بتخفيض  املستثمر  حماية  وصندوق  والتسوية 
مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة 

املصرية.
املهم  ودورها  الهيئة  لنشاط  دولي  تقدير  وفي 
واالبتكاري وتطبيقها ألفضل املعايير الدولية في 
املصرفية  غير  املالية  األسواق  واستقرار  تنظيم 
في مصر، وكذلك مساهمتها الفعالة في أنشطة 
إعادة  تم  فقد  الصلة،  ذات  الدولية  املنظمات 
املنظمة  إدارة  مجلس  في  عضًوا  مصر  انتخاب 
للفترة   IOSCO املــال  ــواق  أس لهيئات  الدولية 
التوالي،  على  الرابعة  للمرة  وذلك   ٢٠٢٠-٢٠٢٢
الخامسة  للمرة  انتخابها  إعادة  إلى  باإلضافة 
الدولية  للمنظمة  التنفيذية  باللجنة  عضًوا 
الفترة  عن   IOPS املعاشات  صناديق  ملراقبي 
للمجموعة  الهيئة  انضمت  كما   .٢٠١٨-٢٠١٩
ملجلس  األوســط  للشرق  اإلقليمية  االستشارية 
 Financial Stability Board املالي  االستقرار 
لعضوية  الهيئة  النضمام  باإلضافة   .٠((FSB
املالية  الرقابة  وهيئات  املركزية  البنوك  شبكة 
 Central Banks and Supervisors Network for
الهادفة   ،٠(greening the Finance (NGFS
وانضمامها  األخضر،  املالي  النظام  إلى  للتحول 
مصر  لتكون   SIF املستدام  التأمني  منتدى  إلى 
ثاني دولة عربية في هذا املنتدى. وأخيًرا انضمت 
 (FAC) التمويل واملراجعة الهيئة لعضوية لجنة 
املال  أســواق  لهيئات  الدولية  للمنظمة  التابعة 
االستشارة  نشاط  لتنفيذ  تهدف  والتي   ،ISOCO
املصمم لتحسني وإضافة قيمة عمليات املنظمة، 
الدولية  الشبكة  لعضوية  الهيئة  انضمت  كما 
املعنية   (FC٤S Network) املالية  للمراكز 

باالستدامة.
 للمسيرة السابقة، فقد كان ضرورًيا 

ً
واستكماال

واستدامة  الستمرارية  مستقبلية  رؤيــة  وجــود 
املصرفية،  غير  املالية  الخدمات  قطاع  تطوير 
الهيئة  ?رؤية  وضع  في  الهيئة  تستهدفه  ما  وهو 
٢٠٢٥?، والتي تعكف على صياغتها حالًيا لتكون 
في  الهيئة  إدارة  ملجلس  أساسية  ركيزة  بمثابة 
االستراتيجية  من  الثانية  للمرحلة  التأسيس 
الفترة  لتشمل  لها  اإلعداد  يتحتم  التي  الشاملة 
بني  التكامل  يحقق  بما  ٢٠٢٦-٢٠٢٢؛  الزمنية 
الخبرات املتولدة والدروس املستفادة من الفترة 
في  املستقبلي،  التطوير  متطلبات  وبني  املاضية 
والتكنولوجية  االقتصادية  املتغيرات  تعقد  ضوء 

واالجتماعية والبيئة املحيطة.

تقرير :

على قناوى

عمران: نتوقع طرح شركتني أو ثالثة 
بالبورصة بالربع األخير من 2021 14 متنافسا على مقاعد مجلس إدارة البورصة املصرية

بعد غلق باب الرتشح

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة املالية، إن الربع 
األخير من العام الحالي سيشهد طرح شركتني جديدتني أو ثالث 

في البورصة املصرية.
ضمن  تكون  قد  املدفوعات،  مجال  في  شركة  إن  عمران  وكشف 

برنامج الطروحات الحكومية، دون ذكر اسمها.
وأعلنت مصر في ٢٠١٨ عن خطة طرح حصص تتراوح بني ١٥ 
مليار   ٤٫٥« جنيه  مليار   ٨٠ بقيمة  حكومية  شركة   ٢٣ من   ٪٣٠ و 

دوالر« في البورصة.
 ٣ نحو  القادمة  القليلة  األسابيع  تشهد  أن  أيضا  عمران  وتوقع 
إصدارات صكوك للشركات بقيمة تتراوح بني ٦ و٨ مليارات جنيه 

»٣٨٧ ? ٥١٥ مليون دوالر«.
أسهم  طرح  يتم  أن  توقع  قد  املصرية  البورصة  رئيس  وكــان 
الصناعات  في  تعمل   ،٢٠٢١ من  الثاني  النصف  في  شركات   ٤

الكيمياوية وتكنولوجيا املعلومات والزراعة.  

كتبت: هدى خليفة
مجلس  انتخابات  لخوض  الترشح  باب  أغلق 
الجديدة  ــدورة  ال في  املصرية  البورصة  إدارة 

٢٠٢١- ٢٠٢٥ حيث بلغ عدد املتنافسني نحو ١٤.
على  البورصة  إدارة  مجلس  انتخابات  وتجرى 
في  العاملة  للشركات  منها  ثالثة  مقاعد،  خمسة 
مجال األوراق املالية، ومقعدان للشركات املقيدة، 
واآلخر  الرئيسي  السوق  شركات  لتمثيل  أحدهما 

للشركات املتوسطة والصغيرة.
بطلبات  السمسرة  لشركات  ممثلني   ٦ وتقدم 
مجلس  رئيس  الفتاح  عبد  عادل  وهم  ترشحهم 
يعقوب  ورانيا  األوراق  لتداول  ثمار  شركة  إدارة 
األوراق  لتداول  واي  ثــري  إدارة  مجلس  رئيس 
لشركة  املنتدب  العضو  املراغي  وشوكت  املالية 
السعيد  وإيهاب  املالية،  األوراق  لتداول  برايم 

األوراق  لتداول  أصــول  لشركة  املنتدب  العضو 
لشركة  املنتدب  العضو  شحاتة  وأسامة  املالية، 
ومحمد  املالية،  األوراق  لــتــداول  يونيفرسال 
لتداول  أرزان  لشركة  املنتدب  العضو  عسران 

األوراق املالية.
االوراق  بمجال  العاملة  الشركات  صعيد  وعلى 
العضو  السعد  أبــو  أحمد  من  كل  تقدم  املالية 
األصول،  إلدارة  مصر  أزيموت  لشركة  املنتدب 
عكاظ،  لشركة  املنتدب  العضو  حامد  ورانــدا 
سوليد  لشركة  التنفيذي  الرئيس  رضا  محمد 
رئيس  الله  فتح  جمال  و  املالية  لالستشارات 

مجلس إدارة شركة بورتو جروب.
ويتنافس على املقعد املخصص لتمثيل شركات 
السوق الرئيسي كل من هاشم السيد نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة املصريني 

لإلسكان والتنمية والتعمير وإسالم نجيب رئيس 
مجلس إدارة شركة املنصورة للدواجن.

الشركات  مقعد  على  املنافسة  انحصرت  بينما 
العضو  السواح  داليا  بني  والصغيرة  املتوسطة 
الهندسية  لألعمال  املتكاملة  للمجموعة  املنتدب 
آراب  لشركة  املنتدب  العضو  العزب  ومحمد 

للتنمية واالستثمار العقاري.
املتقدمني  ملفات  املصرية  البورصة  وتفحص 
أوراقهم  املقبول  قائمة  لتحديد  يوليو   ٧ يوم  حتى 
في  التظلمات  تتلقى  أن  على  بذلك،  واخطارهم 
اإلعالن  قبل  يوليو   ١٤ وحتى  يوليو   ٨ من  الفترة 

عن القائمة النهائية للمرشحني.
املقاعد  على  االنتخابات  عقد  املــقــرر  ومــن 
وفقا  ــك  وذل ــاري،  ــج ال يوليو   ١٥ فــي  الخمسة 

للجدول الزمني املعلن من إدارة البورصة

رانياأباظةعمران
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خبير: العقود النموذجية لبيع الوحدات تسهم فى سرعة فض املنازعات

«ماروتا» تبدأ اإلنشاءات بمشروع «ماسترو» بالعاصمة الجديدة

500 مليون جنيه تحققها «نيو جينيريشن» في 45 يوما300 مليون جنيه حجم استثمارات «املؤشر» للتطوير العقارى

«إس دى أر» جروب تتعاقد مع «لوكيشن لالستثمار» لتسويق مشروع «كاسكادا مول» حصريًا فى القاهرة الجديدة

TAMAYOZ  تتعاقد مع «دارة» و«إتقان» و«هيلثي كير» 
«5BUSINESS HUB» لتصميم وإدارة

 كتب شيرين احمد
قانون  حاليا  النواب  بمجلس  اإلسكان  لجنة  تناقش 
وتنظيم  العقارى  السوق  لضبط  املطورين  اتحاد 
وتحقيق  العقارية  املنظومة  ــراف  أط بني  العالقة 
التوازن بني املطور والعميل وطالب العقاريون بسرعة 
إصداره لوضع قواعد محددة وحل العديد من املشاكل 

التى تواجه الشركات والعمالء
واقترح املهندس أبو الحسن أنصار استشاري وخبير 
التعديالت  من  عددا  للعقود  معتمد  ومحكم  عقاري 
أهمها  حقوقه  وحفظ  املستهلك  لحماية  القانون  على 
أن تكون هناك عقود نموذجية لبيع الوحدات العقارية 
ألعضاء  ملزمة  وتــكــون   املختص  الــوزيــر  يعتمدها 

بدء  العقاري  للتطوير  ماروتا  شركة  أعلنت 
بالعاصمة  «مــاســتــرو»  بمشروع  ــاءات  ــش اإلن
تبلغ  إجمالية  مساحة  على  الجديدة  ــة  اإلداري
تاون  بــالــداون  مميزة  منطقة  في  مترا   5250

بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
التنفيذي  الرئيس  الدكتور أشرف ضياء،  قال 
إن  العقاري،  للتطوير  ماروتا  بشركة  للعمليات 
ملشروعها  مميز  مكان  باختيار  قامت  الشركة 
الجديدة، فهو سيكون  بالعاصمة اإلدارية  األول 
بمثابة بوابة الترفيه والتنزه بالعاصمة اإلدارية، 
فهو يقع في املنطقة الوحيدة املخصصة ملنطقة 
الداون  منطقة  في  والترفيه  واملطاعم  التجزئة 
وفكرته  املــشــروع  مكان  يجعل  ما  وهــو  تــاون، 
على  قدرته  تدعم  مميزة  عناصر  وتصميمه 

املنافسة في منطقة الداون تاون.
الشركة،  عقدته  الذي  املؤتمر  خالل  وأضاف 
تجاري  مول  عن  عبارة  «ماسترو»  مشروع  أن 
مساحة  على  ويقع  أدوار،  و5  أرضي  من  يتكون 
املساحة  تبلغ  كما  مترا،   5250 تبلغ  إجمالية 
البنائية 9446 مترا باإلضافة إلى ساحة انتظار 
متر  آالف   10 الـ  تتجاوز  مساحة   على  سيارات 
يتم تنفيذها بنظام يسمح باستيعاب عدد أكبر 

من السيارات.
للتطوير  ماروتا  شركة  تأسيس  تم  أنه  وأوضح 
العقاري منذ حوالي عام، وقامت الشركة بشراء 
قامت  كما  املاضي،  أغسطس  املشروع  أرض 
والتسويق  املبيعات  فريق  باستكمال  الشركة 
الناجحة  ــوادر  ــك ال مــن  ــددا  ع تضمن  والـــذي 
مجال  في  قوية  بخبرة  تتمتع  والتي  واملتميزة 
االعتماد  أهمية  إلى  الفتا  واملبيعات،  التسويق 
على كفاءات ذات خبرات قوية في كافة اإلدارات 

الداخلية بالشركة.
التعاون مع عدد من شركاء  أنه تم  إلى  وأشار 
النجاح املتميزين في عدة تخصصات باملشروع 
بني  الــتــوازن  تحقيق  بغرض  وذلــك  اآلن  حتى 
الخارجي  والتصميم  للمشروع  الجمالية  املزايا 
الداخلية  التشغيلية  الوظائف  وكذلك  املميز 
الداخليني  املشغلني  نجاح  لضمان  للمشروع 
الزائرين  استمتاع  ضمان  وكذلك  وتميزهم، 
مكان  في  رحلة  بمثابة  تواجدهم  وليكون  للمول 

ترفيهي وليس مجرد مول تجاري.
السوقية  بالدراسات  قامت  الشركة  أن  وأكد 
وخارج  محليني  شركاء  مع  بالتعاون  الالزمة 
ورغبات  احتياجات  على  للتعرف  وذلك  مصر 

للتطوير  جروب   » أر  دى  «إس  شركة  تعاقدت 
وإدارة  لالستثمار  لوكيشن   » شركة  مع  العقارى 
 » مول  كاسكادا   » مشروع  لتسويق   » املشروعات 
القاهرة  فى  الخامس  التجمع  بمنطقة  حصريًا 
الشهر  للبيع  لطرحه  الشركة  وتخطط  الجديدة 

املقبل ضمن الخطة التسويقية للمشروع .
الشافي  عبد  هشام  الدكتور  التعاقد  ــع  ووق
رئيس  يسرى  ــاد  زي مع  اإلدارة  مجلس  رئيس 
لالستثمار  لوكيشن   » شــركــة  إدارة  مجلس 
املدير  الشيخ  ثروت  بحضور  املشروعات  وإدارة 
للتطوير  جروب   » أر  دى  لشركة»إس  التنفيذى 
التنفيذى  الرئيس  مصطفى  وحسام  العقارى 

لشركة لوكيشن لالستثمار وممثلى الشركتني .
رئيس  مقلد  الشافى  عبد  هشام  الدكتور  قال 
مجلس إدارة شركة «إس دى أر جروب» للتطوير 
مول  كاسكادا   » مشروع  استثمارات  إن  العقارى 
املشروع  تطوير  مراحل  خالل  ضخها  سيتم   »
وفقًا   ٢٠٢٤ فى  تنتهى  سنوات   ٣ تستغرق  والتى 

للبرنامج الزمنى .
 » مــول  كاسكادا   » مــشــروع  أن  مقلد  ــح  أوض

الــبــاز  محمد  املــهــنــدس  كــشــف 
رئيس مجلس إدارة  املؤشر للتطوير 
تستهدف  الشركة  أن   ، العقاري 
ــي مــشــروعــاتــهــا خــالل  الــتــوســع ف
أنحاء  مختلف  في  القادمة  الفترة 

الجمهورية.
تمتلك  الشركة  إن  الــبــاز   ــال  وق
مناطق  بمختلف  عقارية  محفظة 
ــع الــخــامــس بــإجــمــالــي  ــم ــج ــت ال
استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه في 
سنتني فقط من كونها شركه تطوير 

عقاري . 
الباز  محمد  مهندس  ــح  وأوضـ
سوق  دخــول  تستهدف  الشركة  أن 
خالل  الجديدة  اإلداريــة  العاصمة 
الفترة القادمة بمشروع مختلف عن 
عنها  اإلعالن  تم  التي  املشروعات 
أنها  إلى  مشيرًا  املطورين،  قبل  من 
فرًصًا  وبها  مختلفة  خطوة  ستكون 
 25 بخبره  مسبوقة  غير  استثمارية 

عاًما في إدارة البيزنس.
هندي  محمد  قــال  ناحيته،  من 
إن  املــؤشــر،  لشركة  الــعــام  املــديــر 
السوق  تطوير  في  تساهم  الدولة 
ضخ  خالل  من  عام  بشكل  العقاري 
مناطق  فــي  ضخمة  اســتــثــمــارات 
ان  و  الجمهورية  بانحاء  محتلفة 
محدودي  دعــم  تنسى  لــم  الــدولــة 
التطوير  هذا  في  الدخل  ومتوسطي 

التي  املــبــادرات  طريق  عن  ــك  وذل
الفتاح  عــبــد  الــرئــيــس  يطرحها 
التي  املبادرة  وخصوصا  السيسي 
طرحها مؤخًرا بفائدة 3 % على 30 

عاًما.
املؤشر  شركة  بــأن  هندي،  ــوه  ون
عد إحدى شركات 

ُ
للتطوير العقاري ت

التي تضم 25 شركة  الباز  مجموعة 
مستوي  علي  املجاالت  مختلف  في 

البيزنس فى مصر والشرق األوسط.
وقــال  إســالم رجــب  مدير قطاع 
واملستشار  بــالــشــركــة  املــبــيــعــات 
العقاري باكاديمية أعمل بيزنس، أن 
عد 

ُ
الشركة تمتلك فرعني مبيعات وت

االولى من مطورى التجمع الخامس 
بمناطق  فــرعــني  ــتـــالك  امـ فـــي 
الفرع  افتتاح  وتستهدف  مختلفة 
في  والتوسع  أكتوبر  بمنطقة  الثالث 
ا مع خطة مجلس  املحافظات تماشّيً
امتالك  رغــبــات  لتحقيق  اإلدارة 
املواطنني،  لكل  السكنيه  الوحدات 
توفير  عــلــى  ستعمل  ــة  ــرك ــش وال
جميع  مع  تتناسب  بأسعار  وحــدات 
أنحاء  مختلف  على  املجتمع  فئات 
للتنوع  تسعى  والشركة  الجمهورية، 
الفترة  ــالل  خ أراضــيــهــا  محفظة 
الساحل  نحو  ــاه  ــج واألت الــقــادمــة 
الفترة  الجديدة  والعلمني  الشمالي 

القادمة .

حققت شركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري مبيعات بقيمة 500 
مليون جنيه بمشروع «بوتانيكا» بالعاصمة اإلدارية الجديدة، وذلك 

خالل شهر ونصف الشهر فقط من إطالق املشروع.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  سليم،  أحمد  قــال 

املشروع  إن  العقاري،  للتطوير  نيوجينيريشن 
منطقة  فــي  فــدانــا   23 مساحة  على  يقام 

ويضم  الجديدة  اإلداريــة  بالعاصمة   r7
متنوعة  بمساحات  سكنية  وحدة   1000
ــدات  ووح تجاري  مــول  إلــى  باإلضافة 

فندقية كاملة التشطيب.
بعناصر  يتميز  املــشــروع  أن  وأكــد   
الوصول  على  قـــادًرا  تجعله  تنافسية 

للعمالء املستهدفني، فهو يقع في منطقة 
ــة  اإلداري بالعاصمة   R7 بمنطقة  مميزة 

وتفاصيل  عناصر  يضم  كما  الــجــديــدة، 
عن  فضال  باملشروع،  التكامل  تحقق  داخلية 

القدرات  مع  تتناسب  مميزة  سداد  أنظمة  تقديم 
الشرائية للكثير من العمالء.

مع  استراتيجية  شراكة  عقدت  جينيرشن  نيو  شركة  أن  وأوضح   

»بوتانيكا«  مشروع  وتطوير  لتنمية  الخارجية  بوزارة  العاملني  لجنة 
تسويق  املخطط  من  أنه  إلى  مشيرا  الجديدة،  اإلدارية  بالعاصمة 
وقت  في  إنهاءها  الشركة  وتتوقع  بيعية،  مراحل   3 على  املشروع 
خالل  قوي  إقبال  من  املشروع  به  يتميز  ملا  نظرا  قياسي 

املرحلة األولى للمشروع،
بالعاصمة  املنافسة  قوة  رغم  أنه  إلى  ولفت   
اإلدارية الجديدة والتي يكون العميل مستفيدا 
رئيسيا منها، إال أن العميل أصبح قادرا على 
التمييز بني املشروعات املطروحة والعروض 
املقدمة واالختيار من بينها وفقا ملا يتناسب 
مع احتياجاته في الوحدة واملشروع بالكامل 

ووفقا لقدرته الشرائية.
ــع افــتــتــاح املــرحــلــة األولـــى  ــد أنـــه م  وأكـ
في  بقوة  يساهم  الجديدة  اإلدارية  بالعاصمة 
املنفذة  العقارية  الشركات  كافة  مبيعات  تنشيط 
تتطلب  حياة  لوجود  نظًرا  بالعاصمة  ملشروعات 
توفير وحدات سكنية وخدمات متنوعة للمتواجدين بها، 
املحليني واألجانب  املستثمرين  أنه يساهم في جذب مزيد من  كما 

للمشروع في املرحلة املقبلة.

تجارية  إدارية  مشروعات  مجموعة  ضمن  يأتى 
خالل  طرحها  الشركة  تخطط  متنوعة  وأنشطة 
الفتًا  الجديدة  القاهرة  بمدينة  املقبلة  الفترة 
أراض  قطع   ٤ تتضم  الشركة  محفظة  أن  إلى 
الجديدة  القاهرة  مدينة  فى  مختلفة  بمساحات 

سيتم اإلعالن عن خطة تنميتها تباعًا .
أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن «إس 
محفظة  تمتلك  العقارى  للتطوير  جروب»  أر  دى 
وتخطط  مصر  صعيد  فى  متنوعة  مشروعات 
الشركة خالل الفترة املقبلة لزيادة تلك املحفظة 
القاهرة  فى  جديدة  مشروعات  تطوير  عبر 

الجديدة والعاصمة اإلدارية الجديدة .
التوسع  تستهدف  الشركة  أن  إلى  مقلد  لفت 
ضمن  املقبلة  الفترة  خالل  العقارى  السوق  فى 
االستثمارية  الفرص  ودراسة  التوسعية  خطتها 
الشركة  استراتيجية  مع  تتالءم  التى  املتاحة 
فى  جــديــدة  استثمارات  ضــخ  ــى  إل باإلضافة 
مقارنة  جاذبية  يشهد  والذى  العقارى  القطاع 

بباقى القطاعات التنموية.
لوكيشن   » شركة  اختيار  أن  إلى  مقلد  أشــار 

لتسويق   » ــات  ــروع ــش امل وإدارة  لالستثمار 
ووضــع  لخبرتها  يأتى  حصريًا  مشروعاتها 
التجارية  لألنشطة  تقليدية  غير  تسويقية  حلول 
تقوم  التى  السوقية  الدراسات  بجانب  واإلدارية 

بها الشركة بهدف تحقيق مستهدفاتها البيعية.

ومن جانبه قال زياد يسرى رئيس مجلس إدارة 
شركة « لوكيشن لالستثمار وإدارة املشروعات « 
إن التعاقد مع شركة «إس دى أر جروب» للتطوير 
العقارى لتسويق مشروع «كاسكادا مول « حصريًا 
يأتى ضمن إستراتيجية الشركة لتسويق عدد من 

خالل  حصريًا  والتجارية  اإلداريــة  املشروعات 
الفترة املقبلة .

أوضح يسرى أن الشركة وضعت خطة تسويقية 
« بهدف االنتهاء  متكاملة ملشروع «كاسكادا مول 

من تسويقه خالل عام من طرح املشروع .
ــداد  ــه تــم االنــتــهــاء مــن إع أضــاف يسرى أن
وتصميمات  والهندسية  االستشارية  الدراسات 
باملشروع  األولى  املرحلة  طرح  ومقررًا  املشروع 

الشهر املقبل وفقًا لخطة طروحات املشروع.
لوكيشن   » شركة  إدارة  مجلس  رئيس  لفت 
لالستثمار وإدارة املشروعات « إلى أن مشروع « 
كاسكادا مول « يقام على مشروع ٤٫٣ ألف متر 
وإداريــة  تجارية  متنوعة  وحــدات  ويضم  مربع 
مربعا  مترا   ٤٥ مــن  تبدأ  بمساحات  وطبية 
ــة  اإلداري للوحدات  مربعا  مترا  و٤٤  للتجارى 

والعيادات الطبية تبدأ من ٤٤ مترا مربعا.
تسويقية  حلوال  وضعت  الشركة  أن  يسرى  تابع 
القدرة  مع  تتناسب  وتسهيالت  بيعية  وخطط 
راغبى  مــن  املستهدفني  للعمالء  الشرائية 
االستثمار منها أنظمة سداد تبدأ من ١٠٪ مقدم 

وأقساط تصل إلى ٦ سنوات بدون فوائد.
على  يبحث  حاليًا  العميل  أن  إلى  يسرى  أشار 
مع  تتالءم  التى  املشروعات  من  النوعية  تلك 
متعددة  سداد  أنظمة  له  وتتيح  الشرائية  قدرته 
الخدمات  مناطق  من  املــشــروع  قــرب  بجانب 
جذب  فى  ساهمت  والتى  الرئيسية  واملــحــاور 
عن  الباحثني  الــعــمــالء  مــن  جــديــدة  شــرائــح 

االستثمار.
لوكيشن   » شــركــة  تركيز  على  يــســرى  ــد  أك
االستحواذ  على   » املشروعات  وإدارة  لالستثمار 
ــة  اإلداريـ بــاملــشــروعــات  األكــبــر  الحصة  على 
القاهرة  شــرق  بمنطقة  والطبية  والتجارية 
تقديم  خاللها  من  الشركة  تسعى  لخطة  وفقًا 
في  جودة  وجود  مع  العمالء  طلبات  يحقق  منتج 

التصميمات البنائية.
ــة  اإلداريـ األنــشــطــة  تشهد  أن  يــســرى  تــوقــع 
والتجارية والطبية بمنطقة شرق القاهرة زيادة 
سعرية بنسبة ١٠ إلى ١٥٪ خالل ٢٠٢١ مع تنامى 
الطلب فى تلك املنطقة بجانب جذب مزيدًا من 

االستثمارات واملشروعات الجديدة .

 TAMAYOZ ــة  ــــ ــركـ شـ ــت  ــنـ ــلـ أعـ
الشركات  كبرى  إحــدى  للتطويرالعقاري 
مجال  فــي  ــدة  ــرائ ال السعودية  املصرية 
التعاقد مع عدد من  العقاري، عن  التطوير 
واملتخصصة  االستشارية  الشركات  كبرى 
لتصميم وإدارة «5BUSINESS HUB» ثان

ىمشروعاتهابالعاصمةاإلداريةالجديدة.
املشروع  تفاصيل  عن  الشركة  وكشفت 
النجمني  فيه  تألق  كبير  فىحفل  الجديد 
وذلك  العسيلي،  ومحمود  هــالل  حمادة 
العامة  الشخصيات  كبار  من  بحضورعدد 
واملسوقني  واملــطــوريــن  األعــمــال  ــال  ورجـ

العقاريني.
الهندسى  املكتب  مع  الشركة  وتعاقدت 
االستشاري  بكير  تامر  املهندس  «دارة» 
املــعــمــاري  التصميم  لــوضــع  الــهــنــدســي 
لالستشارات  إتــقــان  وشــركــة  للمشروع، 
كير  هيلثي  وشركة  والتسويقية،  املالية 
الطبي  الــنــشــاط  إلدارة  التخصصية 
وذلك  املشروعات  وMRPإلدارة  للمشروع، 
بما  وتشغيلية  تسويقية  استراتيجية  لوضع 
للمشروع  االستثمارية  القيمة  رفع  يضمن 
وتحقيق  األمثل،  بالشكل  وتشغيله  وإدارتــه 

أعلى عائد استثمارى للعمالء.
العضو  الشاذلي  أحمد  املهندس  وقــال 
إن  العقاري،  للتطوير  تميز  لشركة  املنتدب 
كبرى  من  عدد  مع  للتعاقد  سعت  الشركة 
لوضع  نجاح  شــركــاء  ليكونوا  الشركات 
أن  إلى  الفتا  املشروع،  وإدارة  تصميمات 
TAMAYOZ أول شركة بالعاصمة اإلدارية 
«هيلثى  شركة  وهى  طبي  مشغل  مع  تتعاقد 
ولن  باملشروع،  الطبي  النشاط  إلدارة  كير» 
املشروع  ــدات  وح بتسليم  الشركة  تكتفى 
لكافة  إدارة  أفضل  ضمان  على  تعمل  ولكن 
أنشطته بما يخدم مصالح العميل والشركة.

الشركات  كبرى  من  كير  هيلثي  وشركة 
مصر،  فــى  العاملة  املتخصصة  الطبية 
 ٢٠١٥  /٩٠٠١ االيــزو  شهادة  على  وحاصة 
الخدمات  من  متكاملة  مجموعة  وتقدم 

الطبية والعالجية.
األرض  قطعة  على  املشروع   أن  وأضــاف 
بخمسة  ــاون  ت الـــداون  منطقة  في   ٥ رقــم 
،إداري،  (طبى  متنوعة  استثمارية  أنشطة 
مساحة  على  تكنولوجيا)  مطاعم،  تجزئة، 
واملساحه  مــربــع  متر  مــربــع  متر   ٢٦٠٠
متر   ١٠٠٠٠ من  أكثر  للمشروع  البيعية 
مليون   ٣٥٠ ل  تصل  استثمارات  بإجمالى 
مداخل  أحــد  على  يقع  واملــشــروع  جنيه، 
محطة  من  بالقرب  تــاون  ــداون  ال منطقة 
املونوريل املركزية والحي الحكومي ومنطقة 
البنوك وسوق الذهب وفندق املاسة والنهر 

االخضر.
رئيس  ــرور  س محمد  قــال  جانبه،  ومــن 
بخطى  نسير  بالشركة،  التجاري  القطاع 
ثابتة لزيادة وتعظيم استثماراتنا بالعاصمة 
الكبير  النجاح  وبعد  الجديدة،  اإلداريـــة 
قررنا  بـــالزا»  ــفــورى  «اي األول  ملشروعنا 
زيادة  ونستهدف  الجديد  املشروع   طرح 
حاليا  تصل  والتى  بالعاصمة  استثمارتنا 
إتاحة  إلــى  مشيرا  جنيه،  مليار  لحوالي 
أنظمة سداد مختلفة لتناسب جميع العمالء 

تصل إلى ١٢ سنة بدون فوائد.

الطالق  تخطط  الشركة  أن  على  ــد  وأك
الثالث بالعاصمة االدارية خالل  مشروعها 

الربع الثالث من العام الجاري.
الشركات  أوائل  من  الشركة  أن  وأضاف 
التى حصلت على رخصة بناء لتنفيذ مشروع 
«ايفوري بالزا»، وخالل مارس املقبل سيتم 
االنشائية  االعــمــال  تنفيذ  مــن  االنــتــهــاء 
التشطيبات  أعمال  فى  ونبدأ  باملشروع 
 ٪٧٠ حوالي  املــشــروع  مبيعات  وتــجــاوزت 
بقيمة حوالي ٤٠٠ مليون جنيه، ومن املقرر 

تسليم وحدات املشروع خالل يونيو ٢٠٢٣.
الرئيس  الشربينى  بــاســم  قــال  فيما 
املالي  االستشارى  إتقان  لشركة  التنفيذى 
سوق  إن   ،  TAMAYOZلــــــ والتسويقي 
األكثر  يعد  الجديدة  ــة  اإلداريـ العاصمة 
بكل  مصرمقارنة  فى  ونشاطا  ونموا  رواجا 
العاصمة  أن  إلى  الفتا  األخرى  القطاعات 
تحصل  التى  أكثراملشروعات  ــة  ــ اإلداري
والحكومة  السياسية  القيادة  اهتمام  على 

ووسائل اإلعالم املختلفة.
«إتــقــان»  بــني  الكبير  بالتعاون  ــاد  وأشـ
قامت  الشركة  أن  ــى  إل الفــتــا  و«تــمــيــز»، 
والتسويقية  املالية  ــات  ــدراس ــدادال ــإع ب
مؤكدا  ومـــدروس،  علمي  بشكل  للمشروع 
على أن شركة إتقان تتواجد فى مصرمنذ ٣ 
الخدمات  تقديم  حالياعلى  سنوات،وتركز 
واإلداريــة  والتسويقية  املالية  االستشارية 
وقدمنا  الجديدة،  ــة  اإلداري العاصمة  فى 
عقارية  شركة   ٢٠ لحوالي  بالفعل  خدماتنا 

تعملب العاصمة اإلدارية.
مجموعة  تــقــدم  ــان»  ــق إت  » أن  ــح  وأوضـ
بدًءا  واالستشارات،  الخدمات  من  متكاملة 
واختيار  للشركة  تنظيمي  هيكل  وضع  من  
مميزات  بدراسة  والقيام  املشروع  موقع 
واملنافسني  السوق  أبحاث  ــراء  وإج املوقع 
من  الشركة   تمكن  التي  النقاط  ملعرفة 
خطة  ووضـــع  املــنــافــســني،  ــط  وس التميز 
وتقديم  للمشروعات  تسويقية  وخطة  عمل 

التوصيات والدعم في املعارض العقارية.

املشغلني باملشروع والزائرين له، مشيرا إلى أن 
الشركة تسعى ألن تكون كل زيارة من املواطنني 
متعددة  تفاصيل  تضم  رحلة  بمثابة  للمشروع 

ومميزة ومختلفة عن أي مشروع تجاري آخر.
وأوضح أن الشركة قامت باختيار االستشاري 
العاملي رائف فهمي وهو أحد املبدعني في املجال 
االستشاري  بــدور  ليقوم  والهندسي  املعماري 
املميزة  املكاتب  أحد  وهو  للمشروع،  الهندسي 
التخصص،  هــذا  في  قوية  بخبرة  تتمتع  التي 
املشروع  موقع  بتميز  إعجابه  أبــدى  والـــذي 
بها،  يتواجد  التي  املنطقة  مع  نشاطه  وتناسب 
وهو ما يساهم في تنفيذ مشروع سيكون بمثابة 
إلى  الفتا  بها،  يتواجد  التي  للمنطقة  أيقونة 
الهندسيني  االستشاريني  أحد  فهمي  رائف  أن 
مميزة  رؤيــة  لديه  والــذي  مجاله  في  العظماء 
ماروتا  شركة  رؤيــة  مع  تتناسب  التصميم  في 

ملشروعها.
وأضاف أنه تم التعاون مع «بيزنس كونسيرج» 
املتخصصة  الشركات  إحدى  وهي  الفرنسية، 
والتخصصات  املالية  الــدراســات  تحديد  في 
إلى  لفت  كما  باملشروع،  الخاصة  التجارية 
التعاون مع شركة مصرية متخصصة وقوية في 

مجال التكنولوجيا سيتم اإلعالن عنها قريبا.
متخصصة  شركة  مع  التعاقد  تم  أنه  وأضاف 
وجود  يضمن  للمول  داخلي  تقويم  وضــع  في 
أنشطة ترفيهية متنوعة طوال العام داخل املول، 
مؤكدا أن الشركة ال ترى املشروع باعتباره مجرد 
مميز  مشروع  لتنفيذ  تسعى  ولكنها  بيعية  أمتار 

وجاذب للعمالء ومربح للمشغلني.
املشروعات  مدير  سليم،  وليد  املهندس  وقال 

الشركة  إن  العقاري،  للتطوير  ماروتا  بشركة 
وهو  تسويقه  قبل  باملشروع  الحفر  أعمال  بدأت 
وكذلك  للشركة،  قوية  مالية  مــالءة  يعكس  ما 
الذاتي  التمويل  على  تعتمد  تنفيذية  خطة  وجود 
للمشروع، الفتا إلى أهمية هذه الخطوة ودورها 

في تعزيز ثقة العمالء بالشركة.
وأشار إلى أنه من املخطط بدء تسليم املشروع 
الشركة  ولكن  العام،  ونصف  ــوام  أع  3 خــالل 
أشهر  بـ6  موعده  قبل  املشروع  تسليم  تستهدف 
تم  الذي  الزمني  الجدول  على  اعتمادا  وذلك 
الخدمات  توفير  سرعة  إلى  باإلضافة  تحديده، 
املتواجدون  العمالء  يتطلبها  والتي  الالزمة 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة بالفعل.
اإلدارية  العاصمة  في  الحياة  بدء  مع  أنه  ونوه 
الجديدة والتي تبدأ تدريجيا مع انتقال موظفي 
له  واملقرر  ــة  اإلداري للعاصمة  الحكومي  الحي 
النصف الثاني من العام الجاري، فإنه ستظهر 
للمواطنني  متنوعة  خدمات  لتوفير  الحاجة 
وكذلك  اإلداريـــة  العاصمة  فــي  املتواجدين 
سكنية  مشروعات  في  يسكنون  الذين  لألفراد 
بالعاصمة خالل الـ3 سنوات املقبلة وحتى تسليم 

املشروع.
التجاري  القطاع  مدير  سمير،  أحمد  وأشــار 
بشركة ماروتا للتطوير العقاري، إلى أن الشركة 
لتسويق  وشاملة  مميزة  تسويقية  خطة  لديها 
املشروع وتوصيله للعمالء املستهدفني، باإلضافة 
زمنية  وفترات  متنوعة  سداد  أنظمة  وضع  إلى 
للعمالء  الشرائية  القدرات  مع  تتناسب  مرنة 
املستهدفني، وبمقدم حجز يبدأ من %0 ويصل 

إلى 15%.

الرشيد  التوازن  بنودها  في  يتحقق  بحيث  االتحاد 
للحقوق والواجبات بني طرفي العقد وكذلك يتضمن 
لفض  والتحكيم  للوساطة  اللجوء  ــوب  وج العقد 
عدم  أيضا  نضمن  حتي  العقد   طرفي  بني  املنازعات 
اللجوء  إلي  العقارية  الوحدات  مشتري  اضطرار  
بعد عدة  النزاع   والفصل في  الشديد  ببطئه  للقضاء 
بالقضايا املختلفة   اكتظاظ املحاكم  سنوات(  بسبب 
بينه وبني املستثمر العقاري عضو االتحاد مما قد يؤدي 
املشتريني املتضررين لترك حقوقهم مضطرين لذلك 
وهذا ما يحدث حاليا في التعامالت العقارية بالسوق 
غير  العقارية  الشركات  بعض  من  املصري  العقاري 
فى  مطبق  النموذجى  العقد  أن  إلى  مشيرا  املسئولة 

التعامالت  لضبط  شير  التايم  لعقود  السياحة  قطاع 
مع  الشركات  مشاكل  كثرت  أن  بعد  املجال  هذا  فى 

املشترين .
وأضاف نصار أن التعديالت يجب أن تتضمن فض 
التحكيم  طريق  عن  االتحاد  أعضاء  بني  املنازعات 
أيضا وتنظم الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات 
املتعلقة بالوساطة والتحكيم وتحدد الرسوم املستحقة 

لالتحاد بهذا الشأن
بني  حاليا  الحادثة  املشاكل  لتجنب  أنه  إلى  مشيرا 
واملشترين  املسئولة  غير  العقارى  االستثمار  شركات 
مادة  إضافة  يجب  منها  العقارى  املستهلك  ولحماية 
أحد  لوحدات  للبيع  العرض  جــواز  عــدم  هى  هامة 

موافقة  اخذ  يتم  ان  قبل  االتحاد  أعضاء  مشروعات 
املشروع  إقــامــة  على  املعنية  الحكومية  الجهات 
عضو  ويلتزم  بذلك  البناء  ترخيص  على  والحصول 
االتحاد باطالع العميل على مستند امللكية وترخيص 
بيع  عقد  على  توقيع  قبل  بمشروعه  الخاص  البناء 

الوحدة العقارية بذات املشروع 
الشركات  سيطرة  تجنب  من  البد  انه  نصار  (وتابع 
لها  يسمح  وال  العقاري  السوق  علي  املصرية  غير 
بامتالك مشروعات اال باالشتراك مع شركة مصرية 
نظرا إلمكانياتها الكبيرة بمقارنتها بمعظم الشركات 
املصرية ولذا ال يسمح لها بتملك مشروع إال باملشاركة 
مع إحدى الشركات املصرية من خالل صيغة قانونية.

سليم

يسرى
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يقدمها :
مــاجـــد على

وزير الطيران: تثبيت أسعار الرحالت الداخلية بتخفيض 50 % لتشجيع السياحة

>> أصدرت شركة مصر للطيران عدة تعليمات لعمالئها 
واالشتراطات  الضوابط  تحديث  بشأن  مصر  إلى  القادمني 
واملستجدات  الدخول  بنقاط  املقررة  الصحية  واإلجــراءات 

والتطورات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.
من  الصادرة  التعليمات  إلى  باإلشارة  إنه  الشركة  وقالت 
للطيران«  »مصر  تحيط  الصحة،  بوزارة  املختصة  السلطات 
فيروس  ضد  تطعيم  شهادات  وبحوزتهم  القادمني  عمالءها 

كورونا باآلتي:
- القادمون وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا 
من الدول املتأثرة بالسالالت املتحورة لفيروس كورونا بدول 
الهند وبنجالديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام 
أو  مباشرة  بطريقة  الالتينية  وأمريكا  والبرازيل  وسريالنكا 
اإلجراء  تطبيق  يتم  السابقة،  يوم  الـ١٤  خالل  مباشرة  غير 

التالي:
فيروس  ضد  الراكب  بحوزة  التطعيم  شهادة  مراجعة   -١
كورونا وقبول الشهادات املعتمدة في الدولة (جهة اإلصدار) 
بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول 

هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.
إيجابية  حال  وفي   ١٩-ID Now Covid تحليل  إجــراء   -٢
 PCR ــراء  إج يتم   ،١٩  ID Now Covid الختبار  النتيجة 

بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـPCR يتم تحويل 
وتطبيق  املعني  املستشفى  أو  الحميات  مستشفى  إلى  الراكب 

البروتوكول املوضوع في هذا الشأن.
- القادمون وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا 
من الدول غير املتأثرة بالسالالت املتحورة لفيروس كورونا، 
السابقة،  يوم  الـ١٤  خالل  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 
فيروس  ضد  الراكب  بحوزة  التطعيم  شهادة  مراجعة  يتم 
كورونا وقبول الشهادات املعتمدة في الدولة (جهة اإلصدار) 
بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول 

هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.
- يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة 
الصحة العاملية وهيئة الدواء املصرية على أن ُيراعى الفترة 
الجرعة  على  الحصول  من  يوما   ١٤ بمرور  وذلك  الزمنية 
(فايزر  جرعتني  على  عطى 

ُ
ت التي  اللقاحات  من  الثانية 

أو  سينوفاك  أو  سينوفارم  أو  موديرنا  أو  استرازينيكا  أو 
سبوتنيك) أو مرور ١٤ يوما من الحصول على الجرعة األولى 

من لقاح جونسون أند جونسون.
>> أكدت شركة مصر للطيران، استعدادها إلتمام مرحلة 
عودة ضيوف مهرجان أسوان الدولي ألفالم املرأة في دورته 
للمهرجان  رعايتها  ضمن  وذلك  أسوان،  بمدينة  الخامسة 

وباعتبارها الناقل الرسمي لضيوفه.
وأشاد منظمو املهرجان، الذي أقيمت فعاليات خالل الفترة 
من ٢٤ حتى ٢٩ يونيو املاضي، بالدور الهام الذي لعبته مصر 
للطيران في إقامة املهرجان، حيث تضمنت املواد اإلعالنية 
قدمتها  التي  للتسهيالت  تقديًرا  الشركة  شعار  الحدث  عن 
املسافرين  الهامة  والشخصيات  املهرجان  لضيوف  الشركة 
على رحالت مصر للطيران الدولية والداخلية باإلضافة إلى 

أسعار السفر املميزة التي قدمتها للمشاركني في املهرجان.
ا مع قرار 

ً
وتأتي مشاركة مصر للطيران في املهرجان تزامن

من  للسفر  الخاصة  األسعار  طرح  في  االستمرار  الشركة 
القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو األقصر بسعر ٢١٥٠ 
جنيها و٢٤٥٠ جنيها للسفر إلى مرسى علم أو أسوان للذهاب 

والعودة شاملة الرسوم والضرائب.
رحالت   ٣ متوسط  حاليا  سير 

ُ
ت للطيران  مصر  أن  يذكر 

يومية بني القاهرة وأسوان.
مصر  شركة  الوطنى  الناقل  وقيادات  طيارو  احتفى،   <<
للطيران بخروج أقدم طيارى الشركة على املعاش بعد بلوغه 

الـ٦٥ عاما.
مصر  في  كابنت  ــدم  أق ــام  إم جمال  طيار  الكابنت  ــان  وك
للطيران قد اختتم مسيرة حياته املهنية فى الطيران بقيادتة 

لرحلة شركة مصر للطيران التى وصلت من نيويورك اليوم 
كنيدى  جون  بمطار  املراقبة  برج  احتفى  وقد  الخميس، 
برش  املطار  قام  كما  به  بالترحيب  البرج  وقام  بنيويورك، 
الطائرة التى يقودها باملياه فى تقليد متبع فى عالم الطيران.

كما احتفل زمالء وتالمذة الكابنت جمال به وسط صيحات 
اإلشادة والترحيب.

وكان الكابنت جمال قد التحق عام ١٩٨٢ بمصر للطيران 
الطيران  خدمة  فى  أمضاهم  عاما   ٤٠ قرابة  بها  واستمر 
كبير  و  نائب  بني  ما  عاما   ١٤ وملدة  خاللها  عمل  املصرى، 
قام  عاما،   ٢٠ ملدة  مدربًا  و  قائدا  و   ٧٧٧ البوينج  طــراز 
بتدريب العديد من طياري الشركة الذين يدينون له بالفضل 

والعرفان.
فى  وكان  القاهرة،  بمطار  له  رحلة  آخر  هبوط  وبمجرد 
سالم  إبراهيم  طيار  منهم  الطيارين  من  العديد  انتظاره 
اإلدارة  مدير  كامل  هاني  وطيار  الجوية،  العمليات  مدير 
العامة للتدريب الجوى، وطيار وسام بقطر نائب كبير طراز 
الـــ٨٠٠/٧٣٧،  طراز  كبير  نائب  أمني  محمد  وطيار   ،٧٧٧
كابنت  ونائبه   ٧٨٧ البوينج  طراز  كبير  علي  سمير  وطيار 
إبراهيم الشيمي، وطيار كريم جميل قطاع السالمة والجودة 

الشركة القابضة مصر للطيران.

أن  املدني،  الطيران  وزير  الطيار محمد منار  أكد 
مصر للطيران بدأت تنتشر وتتوغل في أفريقيا بقوة 
من خالل إنشاء كيانات في بعض الدول األفريقية، 
لتشغيل  وذلــك  الــســودان،  وجنوب  غانا  دولــة  مثل 
الطائرات من هناك، وافتتاح خطوط طيران جديدة 
من تلك الدول إلى مختلف دول العالم، وهو استثمار 

كبير وتم مراجعته من قبل كافة الجهات املختصة.
وأضاف وزير الطيران، على هامش مؤتمر صحفي 
الدولي،  القاهرة  بمطار  تفقدية  جولة  عقب  عقده 
تنفيذها  يتم  التي  االحترازية  اإلجـــراءات  ملتابعة 
إنشاء  الدخول  ندرس  أننا  كورونا،  جائحة  ملكافحة 
موضًحا  حاليا،  جديده  أفريقية  دول   ٤ مع  كيانات 
إلى أن ذلك سوف يساعد الشركة أيضا في تشغيل 
بمختلف  الطائر  الركب  وكذلك  طائراتها  اسطول 

تخصصاته.
منح  على  عملت  الطيران  وزارة  أن  الوزير،  وتابع 
تخفيضات وتيسيرات لعملية نقل البضائع بني الدول 
االستثمار  حجم  زيــادة  في  يساهم  مما  األفريقية 
االقتصادية  ــوارد  امل وتنوع  التنمية  في  واملشاركة 

بالقارة.
املدني،  الطيران  وزير  منار  محمد  الطيار  وأكد 
قرى  من  عدد  إلقامة  التخطيط  تدرس  الــوزارة  أن 
أحدث  على  الكبرى  اإلفريقية  باملطارات  البضائع 
النماذج العاملية لزيادة االستثمار فئ مجال الشحن 
التجارة  في  اإلفريقية  القارة  حصة  وزيادة  الجوى 

العاملية.
وقال الطيار محمد منار وزير الطيران املدنى، إنه 
من املقرر إنشاء منطقة لوجيستية بمطار القاهرة، 
الخليج  بدول  مستثمرين  من  عروضا  تلقينا  »حيث 

بهدف املنافسة، كما سيتم إنشاء مناطق عالجية«.
وأكد املهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة 
مناطق   ٥ يمتلك  القاهرة  مطار  أن  للمطارات، 
استثمارية بمطار القاهرة، منهم املنطقة ٥ والتى تقع 
على محور جوزيف تيتو، حيث تم عرض االستثمارات 
التي  املشروعات  أقوى  من  وهى  الوزراء  رئيس  على 

اقتربت وزارة الطيران املدنى من تدشني 
غانا،  ــة  دول مع  بالشراكة  طيران  شركة 
لتصريحات  تبعا  شهر،  خالل  لها  واملتوقع 

الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.
قال مناع أنه تم االتفاق على جميع البنود 
الغانية بشأن  بني مصر للطيران والخطوط 

إنشاء الشركة الجديدة.
أن تستحوذ شركة  املقرر  أنه من  وأضاف 
مال  رأس  من   ٪  ٧٥ على  للطيران  مصر 
الشركة الجديدة والباقى للخطوط الغانية، 
مليون   ١٠٠ الشركة  رأســمــال  يبلغ  حيث 

دوالر.
طيران  رحــالت  تنظيم  سيتم  أنه  وذكــر 
األفريقية  الدول  جميع  إلى  غانا  داخل  من 
الدول  مع  الحركة  لتعظيم  منها  القريبة 

املجاورة.
ستقوم  للطيران  مصر  شركة  أن  وأكــد 
لنقل  ألسطولها  تابعة  طــائــرات  بتشغيل 
ــدول  ــى ال ــارات غــانــا إل ــط ــاب مــن م ــرك ال

املجاورة.
ملصر  التابعة  إيركايرو  شركة  أن  وأكــد 
مع  شراكة  عقد  بتوقيع  ستقوم  للطيران 

خالل  السودان  جنوب  فى  الطيران  خطوط 
حركة  تسهيل  فى  املساهمة  بهدف  شهر 
الطيران بداخل جنوب السودان التى تعانى 

من ضعف حركة الطيران الداخلية.
جنوب  مــن  رحـــالت  تنظيم  سيتم  كما 
تعظيم  بهدف  املجاورة  الدول  إلى  السودان 

حركة النقل مع الدول املجاورة.
أن  املقرر  من  إيركايرو  شركة  أن  وذكــر 
تستلم ١٠ طائرات جديدة خالل عام ٢٠٢١ 
خطتها  تنفيذ  من  التمكن  بهدف   ٢٠٢٢/
رحــالت  تنظيم  تتضمن  التى  التوسعية 
شرم  ومطارى  األوروبية  الدول  بني  طيران 
التدفق  تعزيز  بهدف  والــغــردقــة  الشيخ 

السياحى.
بتنظيم  إيركايرو  شركة  ستقوم  وكذلك 
رحالت شارتر بني مطارى سوهاج واسيوط 
نقل  من  التمكن  بهدف  الخليج  دول  إلــى 
العماله التى ترغب فى العمل بدول الخليج.

بشأن إعادة هيكلة شركات مصر للطيران 
أكد أنه تم تشكيل لجنه بشأن دراسة إعادة 
تم  حيث  للطيران،  مصر  شركات  هيكلة 
 ٣ إلــى  شركات   ٩ تحويل  على  اإلستقرار 

ــن خــالل دمــج الــشــركــات ذات  فــقــط، م
الجوية  الخطوط  مثل  املشترك  النشاط 
األرضية  الخدمات  مع  الجوى  الشحن  مع 
ترشيد  من  التمكن  بهدف  واحد  كيان  فى 

النفقات بداخل تلك الشركات.
الشركات  دمــج  خطة  من  اإلنتهاء  توقع 
ــام الــحــالــى، مــشــيــرا إلـــى أن  ــع خـــالل ال
عمليات الدمج لن تؤثر على العمالة بداخل 

الشركات.
تم  ــه  أن ــد  أك املـــطـــارات...  تطوير  وحــول 
املاضى  األسبوع  خالل  التجريبى  االفتتاح 
بمبنى  السيور  منطقة  من  األولى  للمرحلة 
فى  شنطة  أالف   ٦ استقبال  تتضمن  التى   ٣
شنطة   ٤٥٠٠ استقبال  من  بــدال  الساعه 
من  األولى  املرحلة  تنفيذ  قبل  الساعه  فى 

مشروعات التطوير بمنطقة السيور.
من  الثانية  املرحلة  افتتاح  سيتم  كما 
الحالى  العام  خالل  السيور  تطوير  منطقة 
شنطة  ألف   ٦ استقبال  من  التمكن  بهدف 

أخرى فى الساعة.
رى  اإلكس  أجهزة  أحدث  تركيب  تم  كما 
بهدف  القاهرة  مطار  بــداخــل  الحديثة 

باالضافة  املعادن،  الحقائب  على  الكشف 
على  الكشف  أجــهــزة  ــدث  أح تركيب  إلــى 
ــدث  أح تركيب  على  ــالوة  عـ املــفــرقــعــات 
كاميرات املراقبة بهدف التمكن من مراقبة 

األحوال األمنية بداخل مطار القاهرة.
وذكر أنه تم إستقبال ٣ االف سائح روسى 
مطار  بداخل  املاضى  قبل  األسبوع  خالل 
الروسية  الخطوط  أن  إلى  مشيرا  القاهرة، 
مطار  إلى  أسبوعيا  طيران  رحالت   ٩ تنظم 

القاهرة.
ملطارى  الروسية  السياحة  ــودة  ع حــول 
الوفد  أن  أكــد  ــغــردقــة...  وال الشيخ  شــرم 
الشيخ  شرم  مطارى  تفقد  الــذى  الروسى 
يرصد  لم  املاضى  الشهر  خالل  والغردقة 
التى  أى مالحظات على االجراءات األمنية 
يساهم  مما  املطارين  بداخل  تطبيقها  يتم 
مدن  إلى  السياحية  الحركة  عودة  بسرعة 

شرم الشيخ والغردقة.
بداخل  السياحية  الحركة  أن  إلى  ولفت 
بواقع  تعافت  والغردقة  الشيخ  شرم  مطارى 
تطبيق  بفضل  املاضية  الفترة  خالل   ٪  ٧٠

أفضل اإلجراءات األمنية بداخل املطارين.

الطيران  وزير  نائب  مناع   منتصر  اللواء  كشف 
الطيران  وزارة  بني  باتفاقيات  القيام  عن  املدني، 
الفترة  خــالل  األفريقية  الــدول  وبعض  املدني 
القادمة لعقد شراكة بني الطرفني يتم من خاللها 
صيانة  في  املتمثلة  املصرية  الخبرات  إعــارة 
بشركة  ومتخصصني  مهندسني  من  الطائرات 
ورخصة  األيزو  على  والحاصلني  للطيران  مصر 
األوربية  الطائرات  وصيانة  للتفتيش  االيازا  من 
معها  املتعاقد  االفريقية  بالدول  ستهبط  التي 
بمهنية  يتمتعون  املصريني  املهندسني  أن  خاصة 

وحرفية عالية.
ــار خطة  أنــه يأتي ذلــك فــي إط وأعــلــن مــنــاع، 
وزير  منار  محمد  وتوجيهات  املصرية  الحكومة 
ــادة  وزي التنمية  عجلة  لدعم  املدني  الطيران 
معدالت الدخل، حيث أن هناك طرازات ال يتوافر 
لها صيانة ببعض الدول األفريقية مما يعوق حركة 
الطيران في مثل هذه الدول ولكن إذا علمت الدول 
قطع  و  الكاملة  الصيانه  بتوافر  وغيرها  األوربية 
غيار وإمكانية إصالح أعطال تلك الطائرات ذلك 
الدول  تلك  في  والطيران  بالهبوط  سيحفزهم 
الدول من خالل  لهذه  الخدمة  تلك  ونحن سنوفر 
سيقوم  خاللها  من  البلدين  بني  مبرمة  اتفاقية 
املهندسني والفنيني املتخصصني بإصالح وصيانة 
الطائرات كال منهم حسب الطراز املتخصص فيه 
واملتدرب عليه ألن هناك دول ال تهبط على أرضها 

الطائرات األوربية لعدم توافر الصيانة.
وأفاد نائب وزير الطيران: «أننا سنتولى تعريف 
العالم اآلخر أن تلك الدول قادرة على القيام بهذه 
الخدمات والصيانة مما يحقق مكاسب للطرفني».

في  لها  بيان  فى  للطيران  مصر  قالت 
بتعزيز  للطيران  مصر  اهتمام  ضــوء 

شبكة خطوطها الدولية وفي ظل 
الزيادة التدريجية لحركة 

العالم،  حــول  السفر 
أعلنت شركة مصر 

عن  لــلــطــيــران 
تردداتها  زيــادة 
ــرة  ــاه ــق بـــني ال
واســـطـــنـــبـــول 
ــى ٣  ــ لــتــصــل إل

ــالت يــومــًيــا  ــ رح
 ٢١ ــي  ــال ــم ــإج (ب

ــة أســبــوعــيــة)  ــل رح
وذلــك اعــتــبــارا مــن ٢ 

يوليو ٢٠٢١.
بتشغيل  للطيران  مصر  وستقوم 

ــرة  ــاه ــق ــا املــبــاشــرة بـــني ال ــه ــالت رح
 A٣٢٠ اآليــربــاص  بطراز  واسطنبول 
طــــرازات  أحــــدث  أحـــد  وهـــو   ،Neo

أعلن املركز اإلعالمى لوزارة الطيران  فى 
ومرسى  طابا  مطارى  حصول  عن  له  بيان 
مطروح على شهادات االعتماد الصحى على 
بالتزامن  األوسط  والشرق  إفريقيا  مستوى 

مع إحتفاالت ثورة 30 يونيه املجيدة. 
النجاحات  ضــوء  فــى  ــه  أن البيان،  ــال  وق
على  املدنى  الطيران  قطاع  يشهدها  التى 
السياسية  القيادة  واهتمام  سنوات،   7 مدار 
وزارة  وحرص  الهام،  الوطنى  املرفق  بهذا 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  على  املدنى  الطيران 
سفر  تجربة  لتوفير  والوقائية  االحترازية 
آمنة للمسافرين، حصل مطارا طابا ومرسى 
مطروح على  شهادة االعتماد الصحى للسفر 
الصحى  االعــتــمــاد  برنامج  ضمن  اآلمـــن 
للمطارات (AHA) من قبل مجلس املطارات 
عدد  إجــمــالــي  ليصبح   (ACI) الــدولــى  
االعتماد  شهادة  على  حصلت  التي  املطارات 
و  القاهرة  مطارات  وهم  مطارًا   11 الصحى 
الشيخ  وشرم  العرب  وبرج  وأسوان  األقصر 
علم   ومرسى  وأسيوط  وسوهاج  والغردقة 

مطروح،  ومرسى  طابا  ملطارى  باإلضافة 
على  ــدول  ال أكثر  من  مصر  تصبح  وبذلك 
عدد  في  األوسط   والشرق  افريقيا  مستوى  

املطارات الحاصلة على تلك الشهادة.
تقوم  التى  املجهودات  إطار  فى  ذلك  يأتى 
مع  بالتنسيق  املدنى  الطيران  وزارة  بها 

املختلفة  الدولة  بقطاعات  املعنية  الجهات 
ملصر  كانت  حيث  كورونا،  لجائحة  للتصدى 
االعتماد  برنامج  في  املشاركة  فى  السبق 
 AHA) Airport) لــلــمــطــارات  الــصــحــي 
والذي  انطالقه  منذ   Health Accreditation
توافق  مدى  على  يؤكد  تقييم  املطارات  يمنح 
كورونا  فــيــروس  ضــد  الصحية  تدابيرها 

وغيرها من األوبئة . 
منار  محمد  الطيار  أكد  السياق،  هذا  وفى 
مطارا    11 حصول  إن  املدنى  الطيران  وزير 
انجازًا  يعد  الصحى  االعتماد  شهادة  على 
كبيرًا على املستوى الدولى واإلقليمى وتأكيدًا 
اتخاذ  الطيران على  على مدى حرص قطاع 
جميع الضوابط الوقائية  باملطارات املصرية، 
وعلى منت الطائرات وفقًا للتوصيات الدولية 
على  واملحافظة  كورونا  فيروس  تفشي  ملنع 
سالمة وصحة املسافرين ، وبما يتماشى مع 
والصحة  السالمة  وضوابط  العاملية  املعايير 
الــدولــى  املــطــارات  مجلس  وضعها  الــتــي 

ومنظمة الطيران املدنى الدولى «االيكاو».

بدرجة  مقعدا   ١٦ بـ  واملـــزود  الشركة 
بالدرجة  مقعدا  و١٢٦  األعمال،  رجال 
الطائرة  فــإن  وكذلك  السياحية، 
شخصية  بشاشات  مــزودة 
يتوافر  الدرجات  بجميع 
من  ــد  ــدي ــع ال عليها 
الترفيهية،  ــواد  املـ
ــى  ــة إل ــافـ ــاإلضـ بـ
ــات  ــدم ــر خ ــوافـ تـ
Wi- ــتـــرنـــت  اإلنـ

من  ــك  ــذل وك  ،Fi
سير 

ُ
ت أن  ــرر  ــق امل

الـــشـــركـــة واحــــدة 
اليومية  رحالتها  من 
بــــطــــراز اآليــــربــــاص 
بخدمات  املــزود   ٣٠٠-A٢٢٠
Audio/ الـ  وخدمات   Wi-Fi اإلنترنت 
للمسافرين  ويمكن   Video Streaming
االستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.

ستحدث في مصر خالل الفترة القادمة، أما املنطقة 
مقام  مسطح  متر  ألف  مساحة ٣٦  على  تقع  التي   ٣

عليها استثمارات لقطع غيار السيارات.
على  الثانية  املنطقة  أن  الشركة،  رئيس  وذكــر 
الطريق الدائرى على مساحة ٣٫٥ مليون متر، الفتا 
إماراتية  شركة  من  عروضا  تلقت  القابضة  أن  إلى 

بهدف املنافسة على الفوز بتلك املنطقة.
 ١٠ نقل  تم  إنه  للمطارات  القابضة  رئيس  وقــال 
إلى املطارات  ألف رحلة  ماليني راكب على منت ٨٨ 

املصرية، خالل شهرى أبريل ومايو من عام ٢٠١٩.
وكشف محروس ، أن هذه النسبة انخفضت بسبب 
ومايو  أبريل  شهرى  خالل  أنه  حيث  كورونا،  جائحة 
من عام ٢٠٢٠ تم نقل ٣٩٠ ألف راكب على منت ١٣ 

ألف رحلة.
سبتمبر  إلى  يوليو  من  الفترة  خالل  أنه  وأوضــح 
٢٠١٩ تم نقل ١١ مليون راكب على منت ٩٤ ألف رحلة، 
بينما فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٠ تم نقل ٢ 

مليون راكب على منت ٢٨ ألف رحلة.
وأكد رئيس القابضة للمطارات ، أنه خالل الفترة 

ماليني   ٩ نقل  تم   ٢٠١٩ ديسمبر  وحتى  أكتوبر  من 
و٥٠٠ ألف راكب على منت ٨٧ ألف رحلة، وخالل نفس 
على  راكب  ماليني   ٣ نقل  تم   ٢٠٢٠ عام  من  الفترة 
عنبه  منار  محمد  الطيار  وقال  رحلة..  ألف   ٣٧ منت 
وزير الطيران املدني، أن نسبة اإلشغال على رحالت 
مصر للطيران تجاوز ٣٠٪ خالل مايو املاضي، إلى 
٥٠٪ خالل الفترة الحالية بنهاية يونيو، في ظل تعافي 

قطاع الطيران من تداعيات فيروس كورونا الجديد.

الشركة  رئيس  أبوالعنني،  عمرو  الطيار  وتوقع 
القابضة ملصر للطيران خالل املؤتمر، أن تصل نسبة 
اإلشغال على رحالت مصر للطيران إلى ٧٠٪ خالل 
للقطاع  التعافي  في  املقبل،  وأغسطس  يوليو  شهري 

وظهور اللقاحات.
وكشف الطيار عمرو ابو العينني، أن الشكل النهائي 
لشركة مصر للطيران بعد الهيكلة الجديدة التي جار 
تابعة،  أن تكون شركة قابضة و٣ شركات  تنفيذها، 

النفقات  لتقليل  الشركة  خطة  إطار  في  ذلك  ويأتي 
وتعظيم العائد.

الشركة  أن  للطيران،  ملصر  القابضة  رئيس  وأكد 
من  للوقاية  االحترازية  ــراءات  اإلجـ جميع  تطبق 
فيروس كورونا على منت الطائرة، ويتم التعقيم بشكل 

كامل ودوري حفاظا على سالمة املسافرين.
إن  املدني،  الطيران  الطيار محمد منار وزير  قال 
أعمال  كافة  إلنهاء  جاء  سفنكس  مطار  إغالق  قرار 
التطوير داخله، ورفع الكفاءة وزيادة أعداد الركاب 
جاهز  ويكون  راكبا،   ٩٠٠ إلى  الساعة  في   ٣٠٠ من 

لالفتتاح بالتطوير الجديد مع افتتاح املتحف الكبير.
الطيران  وزيــر  عنبه  منار  محمد  الطيار  وقــال 
على  الطيران  تذكرة  سعر  تثبيت  تم  إنــه  املدني، 
املصرية،  السياحية  املدن  إلى  الداخلية  الرحالت 
بتخفيض يصل لنحو ٥٠٪ عن ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح وزير الطيران، أن سعر التذكرة للرحالت 
الداخلية، وصل خالل الفترة املاضية لـ ١٥٠٠ جنيه، 
ضمن مبادرة شتى في مصر، وتم االتفاق على تثبيت 
السعر بزيادة فقط على هذا التخفيض املوجود في 

املبادرة بنسبة ١٧٪ إلى ١٨٪.. وتابع وزير الطيران، 
تحفز  أن  استطاعت  مصر  في  شتى  مــبــادرة  إن 
السياحية،  املصرية  املدن  إلى  الداخلية  السياحية 
الشركة  طرحتها  التي  التخفيضات  ضوء  في  وذلك 
والسفر  السياحة  لتشجيع  للطيران،  مصر  الوطنية 
أيضا، عن طريق توفير أسعار في متناول أغلب فئات 

املواطنني.
الطيران  وزيــر  عنبة  منار  محمد  الطيار  وقــال 
الدولة  تكفل  يفيد  جديد  قــرار  أصــدر  أنه  املدني، 
لعالج أي سائح قادم من الخارج، في حال إكتشاف 
إصابته بفيروس كورونا أثناء الكشف عليه باملطارات 

 من إعادته للدولة القادم منها.
ً
املصرية وذلك بدال

يتم  الذي  السائح  إرسال  يتم  بأن  الوزير،  وأشار 
إكتشاف إصابته بكورونا ملستشفي هليوبوليس التي 
أصبحت مستشفي الحجر الصحي ألي أجنبي يصل 
ويخضع  املطار  في  إصابته  اكتشاف  ويتم  مصر 

للعالج على حساب الدولة املصرية.
الطيران  وزير  نائب  مناع،  منتصر  الطيار  وقال 
املدني، إن معدالت تشغيل الرحالت في مطاري شرم 
ما  نسب  من  و٧٠٪   ٦٠ بني  تتراوح  والغردقة  الشيخ 
قبل جائحة كورونا، موضحا أن هذا التطور في زيادة 
توافد رحالت الطيران السياحية إلى مطاري شرم 
الشيخ والغردقة جاء نتيجة ثقة السائحني ومنظمي 
في  املطبقة  االحترازية  اإلجـــراءات  في  الرحالت 
جميع مراحل وصول وسفر الركاب، وتعقيم وتطهير 
فيها  بما  السائحني،  يستخدمها  التي  املرافق  جميع 
تعقيم الطائرات عند وصولها.. وأشار الطيار منتصر 
مناع نائب وزير الطيران، إلى أنه ال توجد مالحظات 
للوفود األمنية على مطارات شرم الشيخ والغردقة، 
الفتا إلى أننا من جانبنا قدمنا كل ما يمكن تقديمة 
ومطار تنا مؤمنة بنسبة ١٠٠٪ ومستعدون إلستقبال 
»الوفد  قائال:  وصولها،  عن  اإلعالن  فور  الرحالت 
والحمد  واحدة،  مالحظة  يكتب  لم  الروسي  األمني 
الطلبات  جميع  من  لإلنتهاء  كبير  بمجهود  قمنا  لله 

التي طلبتها الوفود السابقة«.

صيانة الطائرات األوروبية مصر للطيران تستحوذ على 75 % من أسهم شركة جديدة مع الخطوط الغانية
فى افريقيا بخبرات مصرية

حصول مطاري طابا ومرسى مطروح على شهادة االعتماد الصحى من ACIتشغيل 21 رحلة أسبوعية بني القاهرة وإسطنبول

ا من الخليج إلنشاء منطقة لوجيستية بمطار القاهرة
ً

عنبة: ندرس إنشاء كيانات مع 4 دول إفريقية.. وتلقينا عروض

نسبة اإلشغال على الطائرات خالل مايو املاضي وصلت ٣٠٪

٣ شركات تابعة للقابضة ملصر للطريان بعد اهليكلة

مناع

أبوالعينني سعيد
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االنسداد  حالة  بني  الوثيق  االرتباط  على  خالف  ال  وألنه 
الكارثى  التدهور  وبني  الحكومة  تشكيل  تعيق  التى  السياسي 
ت بوضوح شديد ومؤلم على 

ّ
لألوضاع االقتصادية والتى تبد

الذين  اللبنانيني  من  العظمى  للغالبية  املعيشية  ــاع  األوض
الفقر املدقع، حتى باتوا مهددين فعليا  ينزلقون إلى مستنقع 
بالجوع وفقا للمؤشرات االقتصادية وتحذيرات الخبراء وعلى 
النحو الذي ُينذر بأن استمرار هذه األزمة قد ُيسفر عن حالة 
تفسخ اجتماعى مروع إلي درجة أن بالغ أحد النشطاء بقوله 

إن اللبنانيني قد يأكلون بعضهم فى الشوارع.
>> >

استمرار  ثم  ومن  السياسى  االنسداد  حالة  استمرار  فإن  لذا 
املكلف  الحريرى  سعد  برئاسة  سواء  الحكومة  تشكيل  تعثر 
بتشكيلها حتى اآلن أو برئاسة غيره إن تم التوافق عليه.. ُينذر 
الكثيرين  أو على حد تحذيرات  فى واقع األمر بانهيار لبنان، 

ينذر بموت لبنان.
الجمهورية  رئيس  أن  اللبنانى  السياسى  املشهد  فى  املتواتر 
ميشيل عون هو املسئول عن تعطيل تشكيل الحكومة باعتبار 
أنه ظل ومازال يرفض أكثر من قائمة حكومية عرضها عليه 
زيارت  عدة  خالل  مرات  عدة  الحريرى  سعد  املكلف  الرئيس 

قام بها للقصرالجمهوري فى بعبدا.
>> >

الحكومة  ُيعّطل تشكيل  الخالف بني عون والحريرى والذي 
الحريرى بتشكيل حكومته  التزام  الحقيقي  اآلن سببه  حتى 
املزمنة  السياسية  الشخصيات  عن  بعيدا  اختصاصيني  من 
وبعيدا عن املحاصصة الطائفية والحزبية.. اتساقا مع املبادرة 
اللبنانيني  السياسيني  مع  ماكرون  الرئيس  واتفاق  الفرنسية 
للبنان  الشهيرة  زيارته  خالل  عون  الرئيس  مقدمتهم  وفي 

عقب انفجار مرفأ بيروت.. سبيال للخروج من األزمة السياسية 
هذا  تجاوز  عون  الرئيس  يريد  بينما  االقتصادية،  واألزمــة 

االتفاق وتمثيل األحزاب والطوائف في الحكومة.
>> >

حتى املحاولة التى قام بها نبيه برى رئيس البرملان اللبنانى 
والحريرى  عــون  بني  الخالف  وتجاوز  ــة  األزم من  للخروج 
عون  رفضها  إذ  بالفشل  بــاءت  حكومية  لتشكيلة  بتقديمه 
حركة  رئيس  هو  والذى  برّى  محاولة  أن  مالحظة  مع  أيضا، 
أمل الشيعية والذي من املعلوم تماهيه وتنسيقه بالضرورة مع 
حزب الله «الشيعى» كانت تعد مخرجا معقوال من األزمة بقدر 
ما كانت مفاجئة أيضًا، غير أن فشلها يعكس بقدر ما يؤكد تعنت 
الرئيس عون حيث ال يخفى دور صهره جبرائيل باسيلي فى 
الكبير لوراثة  استمرار األزمة على خلفية طموحه السياسى 

منصب رئيس الجمهورية استنادا إلي تأييد حزب الله.
>> >

أمام  املتهم األول  الرئيس عون جعله  التعنت من جانب  هذا 
وأمام  املعيشية  األوضــاع  تدهور  بسبب  الغاضبني  اللبنانيني 
وتعريض  الحكومة  تشكيل  بتعطيل  السياسيني  من  الكثير 
السياسي  االنسداد  استمرار  ظل  فى  االنهيار  ملخاطر  لبنان 
صورها  أوضح  فى  ت 

ّ
تبد والتى  االقتصادية  األوضاع  وتردي 

وصل  حيث  اللبنانية،  لليرة  املسبوق  غير  الكارثى  باالنهيار 
حيث  األخير،  األسبوع  في  ليرة  ألف   ١٥ إلى  الــدوالر  سعر 
مع  والبنزين  الخبز  علي  للحصول  اللبنانيني  غالبية  يعانى 
تفاقم أزمة الوقود التى جعلت اللبنانيني يقفون لساعات فى 
طوابير طويلة للحصول على البنزين، بينما ال يملك الكثيرون 
اللبنانى  الشباب  أوصل  الذى  النحو  البنزين وعلى  حتى ثمن 

إلى حالة الغليان.

>   > >
تلك الحالة عكستها التظاهرات واالحتجاجات التى اندلعت 
األسبوع املاضى والتزال حتى كتابة هذه السطور فى عدة مدن 
لبنانية خاصة بيروت وطرابلس والتي تحولت إلى اشتباكات 
عنيفة بني املتظاهرين الشباب وعناصر الجيش بعد محاوالت 
هؤالء الشباب القتحام مصرف لبنان املركزى وهو األمر الذى 
البلد،  املحدق بهذا  الداهم  يعكس مأساة لبنان وُينذر بالخطر 
أو  كلهم  السياسيني  مسئولية  علي  اللبنانيون  يجمع  وحيث 
الخطر  هذا  عن  كلن»  يعني  «كلكن  الشباب  تعبير  حد  علي 
الطبقة  اللبنانى هو ضرورة رحيل كل  ومن ثم فإن اإلجماع 
املتناحرة على السلطة والتخلي عن الحكم لخبراء  السياسية 
من االختصاصيني غير الحزبيني وغير الطائفني للخروج من 

األزمة وإبعاد خطر االنهيار.
>> >

األخطر فى املشهد اللبنانى أو باألحرى فى الكارثة اللبنانية 
أنها وصلت إلى الجيش حسبما حذر قائده قبل أسبوعني  هو 
أن  مالحظة  مع  والضباط،  للجنود  رواتب  يجد  ال  قد  أنه  من 
ما  إلى  هبط  دوالر   ٧٠٠ قيمته  ما  كان  الذى  الرواتب  متوسط 
قيمته ٤٠ دوالرا بعد االنهيار الكارثى لقيمة الليرة، ومن ثم 
في  بات  الدولة  على  للحفاظ  األهم  املؤسسة  الجيش..  فإن 

خطر داهم وهو الخطر األكبر الذى يتهدد لبنان.
>> >

االنسداد  حالة  استمرار  مع  واألخطر  الحقيقي  للقلق  املثير 
إلى  األزمة  ووصول  االقتصادية  األوضــاع  وتدهور  السياسي 
بانقالب  والقيام  الجيش  لتدخل  احتمال  وجود  هو  الجيش 
عسكرى محتمل بدعوى إنقاذ لبنان من االنهيار والحفاظ على 
انهيارا  ذاته  حد  في  يمثل  االحتمال  هذا  أن  مع  الدولة،  بقاء 

املحاصصة  ومساوئ  مساوئه  رغم  الديمقراطي  املدنى  للحكم 
الطائفية التى أوصلت لبنان إلي هذه األزمة وهذه الكارثة.

>> >
غير أنه مما ُيعد مدعاة للدهشة واألسى أن يعانى لبنان من 
باعتباره  الوجودية  ثم  ومن  واالقتصادية  السياسية  أزمته 
للتدخل  املؤسفة  العربية  الغيبة  تلك  مع  باالنهيار  مهددا 
الحقيقي إلنقاذه بعيدًا عن حالة التمحور التي جعلته موزعا 
أزماته  في  الحقيقى  السبب  كانت  متباينة  عربية  محاور  بني 
السياسية خالل عقود سابقة، وهي الحالة التي اتسعت مؤخرا 
بالتمحور اإلقليمى. إيران تحديدا، وحيث بات التدخل العربي 

إلنقاذ لبنان ضروريا.
>> >

وإخراجه من  لبنان  التعويل على تدخل دولي إلنقاذ  حتى 
فى  متاح  غير  يبدو  الكارثية  واالقتصادية  السياسية  أزمته 
ولعل  املنطقة،  وصراعات  أزمات  تشابك  بسبب  الراهن  الوقت 
نجاح مفاوضات إحياء االتفاق النووى مع إيران قد تفتح الباب 
لتدخل أمريكى يساعد لبنان فى الخروج من أزمته، وفى نفس 
والرئيس  الفرنسية  املبادرة  علي  التعويل  يبقى  فإنه  الوقت 
املدخل  هو  مبادرته  تنفيذ  متابعة  عن  توقف  والذى  ماكرون 
عون  والرئيس  السياسية  الطبقة  علي  والضاغط  املناسب 

تحديدا للخروج من األزمة.
>> >

لكن يبقى التعويل األهم واألوحد على السياسيني اللبنانيني 
فوق  العليا  الوطن  مصلحة  إلعــالء  ا 

ً
تحديد عون  والرئيس 

التنافس على السلطة وكراسى الحكم في بلد ينهار، ثم على 
فوق  يبقي  ال  حتى  لبنان..  إلنقاذ  طوائفهم  بكل  اللبنانيني 

بركان.. مهدًدا باالنهيار.. انهيار الدولة والوطن.

بينما اليزال تشكيل الحكومة اللبنانية متعثًرا، فإن األزمة االقتصادية الطاحنة 
تتزايد حدتها ومخاطرها شهًرا بعد شهر وأسبوًعا بعد أسبوع بل يوًما بعد يوم 
يستطيع  ال  كارثية  حالة  إلى  اللبنانى  للشعب  املعيشية  األوضاع  وصلت  حتى 
اللبنانيون تحملها دون أن يتراءى ضوء في نهاية النفق السياسى شديد الظلمة 

يشير إلى حل قريب حتى يتجاوز لبنان محنته.

رؤية سياسية

لبنــان فــوق بـرگــان

د. محمد فراج أبو النور يكتب :

هزيمة «آبى أحمد» املهينة فى تيجراى.. كيف نستفيد منها؟
القوات االثيوبية أعلنت وقف إطالق النار من جانب واحد.. 
وانسحبت من اإلقليم على وجه السرعة بصورة مهينة، فيما 
مدينة  فى  ونهب  سلب  بأعمال  قامت  أن  بعد  الفرار،  يشبه 
«ميكيلى» عاصمة اإلقليم.. وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير 
التيجراى» دخلت «ميكيلى» وأحكمت السيطرة عليها، وأعلنت 
أنها ستواصل مطاردة قوات أديس أبابا، وتطهير اإلقليم منها 

بالكامل.
قومية  وتسكنه  الذاتى،  بالحكم  يتمتع  إقليم  التيجراى 
بحذاء  اثيوبيا  غربى  شمال  ويقع  االسم..  بنفس  معروفة 
نسمة»،  ماليني  «ستة  سكانه  عدد  ويبلغ  السودانية،  الحدود 
أبابا  أديس  مع حكومة  اختلفت  قد  اإلقليم  وكانت حكومة 
لالنتخابات  أحمد»  «آبــى  ــوزراء  الـ رئيس  تأجيل  بسبب 
واالقتصادية  السياسية  الحقوق  وانتقاص  التشريعية، 
بتنحيه  املركزية  الحكومة  اهتمام  وعدم  اإلقليم،  لسكان 
واالستجابة الحتياجات سكانه.. فقامت أديس أبابا بتوجيه 
إريتريا  دولة  من  قوات  وجلب  اإلقليم،  إلى  الجيش  قوات 
املجاورة «على البحر األحمر».. وتم اجتياح اإلقليم عسكرًيا، 
قوات  وارتكبت  أثيوبيني،  مواطنني  ليسوا  سكانه  أن  لو  كما 
الغزو مذابح وحشية ضد السكان املدنيني، وجرائم اغتصاب 
الشهور  خالل  للممتلكات  ونهب  وسلب  والفتيات  للنساء 
 -  ١٥٠) بني  يتراوح  ما  قتل  عن  أسفرت  املاضية  الثمانية 
٢٠٠ألف) إصابة مئات اآلالف، فضال عن فقدان مئات اآلالف 
د  وتشرُّ السودان،  إلى  منهم  كبيرة  أعــداد  ولجوء  ملنازلهم 
وتصرفت  بالدهم..  داخــل  مختلفة  مناطق  فى  اآلخرين 
القوات االثيوبية واالريترية فى العاصمة «ميكيلى» وغيرها 
من مدن وبلدات التيجراى كأنها مدن مستباحة تحت احتالل 

أجنبى.
الفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات آبى أحمد وحلفاؤه 
العالم،  أنحاء  مختلف  فى  واسًعا  غضًبا  أثارت  االريتريون 
من  وعديد  اإلنــســان  حقوق  ومنظمات  اإلعــالم  وأدانــهــا 
ضد  عقوبات  املتحدة  الواليات  وفرضت  الدولية،  املنظمات 
وانتشرت  للسالم!!»  نوبل  جائزة  على  «الحائز  أحمد  آبى 
التى  الجائزة،  من  بتجريده  مطالبات  الغربى  اإلعالم  فى 
جهات  من  بدعم  وارتبط  أصال،  خطأ  عليها  حصوله  كان 
صهيونية ويمينية أمريكية له.. وال نبالغ إذا قلنا إن األمر 

كان متصال بمعركة «سد الخراب».. التى يخوضها آبى أحمد 
بقدر كبير من التطرف والعدوانية ضد مصر والسودان.

عناصر ضاغطة
حول  السياسية  التعبئة  أجــواء  أحمد  آبى  استغل  وقد 
مع  إليها  أشرنا  التى  بالوحشية  ليتصرف  «السد»  قضية 
قومية «التيجراى» لكن رد الفعل الدولي تجاه جرائم الحرب 
التى ارتكبتها إثيوبيا فى التيجراى وتحول إلى عنصر غير 
مواٍت إلثيوبيا فى معركة السد وانسحبت القوات االريترية 
اإلدانــة  حمالت  عن  بنفسها  «أسمرة»  لتنأى  اإلقليم  من 
الدولية، تاركة أديس أبابا وحيدة فى مواجهة هذه الحمالت 
نفسه  ليجد  دوليا،  أحمد  آبى  نظام  موقف  أضعفت  التى 
السد  قضية  فى  متزايدة  دولية  عزلة  مخاطر  مواجهة  في 
خاصة مع استمرار مواقفه املتعنتة واملراوغة تجاه الحقوق 
أو  األمن  مجلس  إلى  االحتكام  ورفض  والسودانية،  املصرية 

غيره من املنظمات الدولية.
وإذ كانت املواقف الدولية من قضية التيجراى قد أصبحت 
عنصرا ضاغطا على آبى أحمد لالنسحاب من اإلقليم، فإن 
ر االنسحاب  العنصر الداخلى كان ضغطه أشد.. وهو ما يفسِّ
فإن  املهني،  الفرار  إلى  أقرب  بدا  والذى  السريع،  االثيوبى 
لم تتوقف عن  التيجراى»  لتحرير  الشعبية  «الجبهة  قوات 
املاضية،  األشهر  طوال  االثيوبية  القوات  ضد  الهجمات  شن 
الوطأة،  شديد  استنزاف  عنصر  مثلت  التى  الهجمات  وهى 
«الجبهة  بأن  علًما  االريترية..  القوات  انسحاب  بعد  خاصة 
السلطة  العصابات ضد  بفنون حرب  تمرست  الشعبية» قد 

املركزية على مدى عقود، دفاعا عن حقوق «التيجراى».
أشباح الحرب

السودانية  الحدود  منطقة  فى  التوتر  وتصاعد  استمرار 
حدوث  واحتماالت  «النهضة»  سد  من  بالقرب  االثيوبية   -
والسودانية،  املصرية  الــقــوات  جانب  من  عسكرى  عمل 
القرار  صانع  على  األخرى  هى  شديد  ضغط  عنصر  تمثل 
مختلف  فى  قواته  بعثرة  على  قــادًرا  تجعله  ال  االثيوبي، 
فى  أهلية  حرب  فى  لالستنزاف  نهبا  وتركها  البالد،  أنحاء 
أحد أقاليم البالد.. خاصة أن استنفاد الجهود الدبلوماسية 
يجعل احتماالت العمل العسكرى املصرى - السودانى تتزايد، 
التيجراى كانت ضرورية  ومن ثم فإن سمعة االنسحاب من 

بالنسبة ألديس أبابا.
دولة هشة

التى  الضغط  لعناصر  البالغة  األهمية  من  وبالرغم 
فى  يتمثل  منها  أهمية  أكثر  عنصرا  هناك  فإن  إليها،  أشرنا 
خطورة انتشار عدوى التمرد واالنفصال إلى بقية األقاليم 
االثيوبية، ذلك أن اثيوبيا دولة متعددة القوميات واألعراق، 
آبى  إليها  ينتمى  التى  ــو،  واألوروم «األمهرا،  وأكبرها  أهمها 
تم  بعضها  األصغر،  القوميات  من  كبير  عدد  ومعها  أحمد» 
قتاال  تاريخها  فقد شهد  ومن ثم  الدولة قسًرا،  لقوام  ضمه 
ضم  أجل  من  أو  والسيطرة،  النفوذ  أجل  من  إما  مستمرا 
األصغر  القوميات  هذه  بعض  سعى  أو  األصغر،  القوميات 
لالستقالل والعودة إلى أحضان الدول التى تم سلخها عنها.. 
البحر  على  املطلقة  أريتريا  دولة  فإن  املثال  سبيل  وعلى 
لها  ا 

ً
ومنفذ اثيوبيا،  من  جزءا  سابق  وقت  فى  كانت  األحمر 

على البحر، وقاتل االريتريون طويال حتى تمكنوا من نيل 
استقاللهم، األمر الذى أدى لحرمان اثيوبيا من منفذها على 

البحر.
وفى الوقت الحاضر تحتل اثيوبيا إقليم أوجادي «الصومال 
تم  حتى  مريرا  قتاال  السبعينيات  فى  شهد  الذى  الغربى» 
إخضاعه، لكن النار تحت الرماد، ويبلغ عدد سكانه نحو ستة 
ماليني نسمة هو اآلخر، وهناك منطقة منتزعة من كينيا 
املجاورة وأخرى منتزعة من جيبوتى جزء من أراضى قبائل 
ا منطقة بنى شنقول القائم عليها 

ً
العز والعيس، وهناك أيض

سد الخراب، وهى أرض كانت مصرية فى القرن التاسع عشر، 
البريطانى  االحتالل  عنها  وتنازل  السودان،  إلى  آلت  ثم 
أى  إقامة  بعدم  األخيرة  تعهد  مقابل   ١٩٢٠ عام  الثيوبيا 
منشآت على «النيل األزرق» بدون موافقة مصر والسودان أو 

ما يسمى «حق االرتفاق» للقاهرة والخرطوم.
وهناك أيضا أقليات قومية عديدة، منها بالطبع التيجراى 
الذين تحدثنا عنهم فى بداية مقالنا.. وأغلب هذه القوميات 
يتجمع أبناؤها فى مكان واحد، وبعضها ينتشرون في مختلف 
أنحاء البالد، ومنهم من يعتنق االسالم «نحو ٤٠٪ من السكان» 
ومن يعتنق املسيحية األرثوذكسية أو أديان ومذاهب أخرى.. 
وهناك تداخالت بني مختلف التركيبات املذكورة.. وتواريخ 

من النزاعات والثأرات القومية والقبلية..الخ.

حسن،  تركيب  ذات  دولــة  تعتبر  إثيوبيا  فإن  كله  ولهذا 
يفاقم من هشاشته غياب العالقات الديمقراطية واألساليب 
«العنف  واملظالم  الخالفات  تسوية  في  املتحضرة  السلمية 
عن  فضال  واملوارد  الثروات  توزيع  وفي  تاريخيا»  السائد  هو 

اختالف مستويات التطور بني أقاليم ومناطق البالد.
شروخ فى الكيان االثيوبى

هذه الحقائق السياسية والقومية واالجتماعية والتاريخية 
ا قابال للتشقق، وقد حاولت 

ً
هى التى تجعل من أثيوبيا كيانا هش

النظم السياسية املتعاقبة فى الفترة األخيرة أن تجعل من 
جامعا  وطنيًا  عنصرًا  الخراب»  «سد  وبناء  التنمية»  «حلم 
والحما لكل هذه الفسيفساء من املكونات القومية والعرقية 
والدينية، لكن نظام «آبى أحمد» مضى أبعد من الجميع فى 
استنادا  االثيوبى»  «الوطنى/  والتطرف  التعصب  نيران  إذكاء 
إلى تأجيج العداء من الدول املجاورة، وخاصة مصر والسودان 
ذات  القديمة  االمبراطورية  التوسعية  لألحالم  وتحقيقا 
هو  كونه  عن  النظر  وبغض  «األمهرية»  ــول  واألص النشأة 

شخصيا ينتمى إلى قومية األورومو املتنافسة مع األمهرا.
وما يعنينا هنا هو توضيح أن اثيوبيا ذات التركيبة الهشة 
جيرانها  أغلب  مع  عدائية  عالقات  فى  واملنخرطة  أصــال، 
تنطوى على عناصر ضعف بنيوية.. وأنها مادامت قد اختارت 
التوسعية  إلى تحقيق أحالمها  والتطلع  العداء ملصر،  خندق 
الجنونية فى القرن األفريقى وشرق القارة، من خالل إلحاق 
أبلغ الضرر بمصر بالذات، بوضع «محبس» على النيل األزرق 
أبابا  أديس  فإن  كذلك  األمر  مــادام  مياهنا..  من   ٪٨٥ مصر 
تنخرط فى حالة «عداء تاريخى وجودى» مع مصر، لم نختره 
وبالتالي  علينا،  فرض  ولكنه  إطالقا،  إليه  نسع  ولم  نحن، 
بالصورة  الحالية  املصيرية  األزمــة  حل  تم  لو  حتى  فإنه 
التى ترضى مصر، فإن الخطر سيظل قائما، والصراع سيظل 
هذا  ويستدعى  جديد..  من  ليستعر  إال  يهدأ  ال  مفتوحا 
بالضرورة أن نهتم أشد االهتمام بدراسة أثيوبيا من الداخل 
وعناصر قوتها وضعتها كدولة وكمجتمع، تاريخيا وفى الوقت 
الراهن، ألن هذه العناصر كلها ستكون ذات أهمية كبرى لنا 
النيل مصدر حياتنا، ومن أجل  فى صراعنا من أجل حماية 
حماية مكانة مصر وكرامة شعبها.. وهو صراع ال مفر لنا من 

خوضه بكل أشكاله السلمية وغير السلمية.

تطورات خطيرة ومفاجئة فى إقليم «التيجراى» األثيوبى املجاور 
عة  مروِّ وانتهاكات  دامية  معارك  شهد  والذى  السودانية،  للحدود 
لحقوق سكانه، بني مجازر وحشية وأعمال اغتصاب جماعى وتنكيل 
االريترية  والقوات  أحمد»  «آبى  أيدى  على  مواطنيه  ضد  همجى 

املتحالفة معها.
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الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت واملهندس عبد الصادق  افتتح 
اليوم  أخبار  بوابة  مقر  للصحافة،  الوطنية  الهيئة  رئيس  الشوربجي 
اإللكترونية، بعد تطويره ليصبح أحدث صالة تحرير ذكية في الشرق 
األوسط وكان في مقدمة الحضور الكاتب الصحفي أحمد جالل رئيس 
الشناوي  جمال  الصحفي  والكاتب  اليوم  أخبار  مؤسسة  إدارة  مجلس 
الصحفي  والكاتب  املسائي  واألخبار  اليوم  أخبار  بوابة  تحرير  رئيس 
عمرو  الصحفي  والكاتب  األخبار  جريدة  تحرير  رئيس  ميري  خالد 
تحرير  رؤســاء  والسادة  اليوم،  أخبار  جريدة  تحرير  رئيس  الخياط 

إصدارات أخبار اليوم املختلفة.
التحرير الجديدة طفرة في منظومة الصحافة املصرية  وتعد صالة 
الخدمات  من  حزمة  املختلفة  الوسائط  عبر  للقارئ  تقدم  حيث 

الصحفية واإلعالمية تضع املستخدم والقارئ في قلب الحدث.
استغرق العمل في صالة التحرير الجديدة 240 يوما بتكلفة إجمالية 
وصلت إلى 2 مليون جنيه، وقد بدأ العمل بها في 10 نوفمبر 2020، والتي 
عن  الجديدة  التحريرية  بالصالة  الخاصة  األعمال  جميع  تنفيذ  تم 
طريق اإلدارة الهندسية وإدارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات داخل 

مؤسسة أخبار اليوم.
والقاعة  الرئيسية  التحرير  أقسام  علي  الجديدة  الصالة  وتشتمل 
الفرعية للمالتي ميديا ووحدة االستديو والتصوير الديجيتال واألوفيس 
ومكتب رئيس التحرير ومكاتب مديري التحرير، باإلضافة إلي تجهيز 
مكاتب الزمالء باألخبار املسائي وتشمل 2 صالة تحرير باسم الراحلني 
الصحفية  األقسام  ملختلف  ومكاتب  ــع،  راف ومحمود  زكريا  هشام 
والتحريرية باإلصدار كما شملت عملية التطوير إصدار أخبار الرياضة 

ونقله إلى املقر الجديد.
الكاريكاتير  لرسامي  األصلية  للصور  معرض  عمل  التطوير  وشمل 
الكبار بأخبار اليوم وعلى رأسهم الفنانون صاروخان ورخا ومصطفي 
 25 ثورتي  تاريخ  توثق  التي  الصور  من  مجموعة  إلي  باإلضافة  حسني، 
يناير و30 يونيو وما تبعها من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهم 

اللقاءات والزيارات التي حضرها.
كما تم ضم املعرض الصور التي تؤرخ ألهم إنجازات مؤسسة أخبار 
زيارة  من  بداية  الدار  شهدتها  التي  الزيارات  وأهم  نشأتها  منذ  اليوم 

علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء املصري.
عت بروتوكوال مع وزارة االتصاالت 

َ
يذكر أن مؤسسة أخبار اليوم قد وق

الرقمي  واملحتوي  التكنولوجية  البنية  بتطوير  املعلومات  وتكنولوجيا 
وتقديم الدعم الفني إلدارة ومنظومة مركز البيانات، وال سيما أن دار 
«أخبار اليوم» كانت دائما سباقة في تقديم كل جديد في عالم الصحافة 
وال زالت املؤسسة العريقة علي درب املؤسسني فهي تقدم أحدث أنظمة 

التكنولوجيا للقارئ املصري والعربي.

وزير االتصاالت ورئيس 
الهيئة الوطنية للصحافة 

يشيدان بالثورة التكنولوجية
أحدث صالة تحرير ذكية في الشرق األوسط 

خطوة لعودة أخبار اليوم إلى القمة

أشاد بها جميع احلضور
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املستثمرين  املركزي املصري بتدشني منصة عالقات  البنك  قام 
وتعزز  تدعم  ان  شأنها  من  والتي  للبنك  اإللكتروني  املوقع  على 

ــة  ــي ــاف ــف ــش مـــســـتـــويـــات ال
البنك  وبيانات  للسياسات 
سالي  وصــرحــت  ــزي،  ــرك امل
البنك  محافظ  وكيل   » رفعت 
ــواق»  األسـ لقطاع  املــركــزي 
تتمثل  املــنــصــة  مــهــمــة  أن 
إقامة  وتشجيع  تعميق  فــي 
فتح  مــع  وفــعــال،  بناء  ــوار  ح
للمستثمرين  اتصال  قنوات 
ــزي من  ــركـ ــك املـ ــن ــب مـــع ال
ــة  أجـــل الــحــصــول عــلــى رؤي
ــاق  ــول اآلف أكــثــر وضــوحــًا ح
كما  االقتصادية.  والتطورات 
تقدم نظرة  املنصة  أن  أكدت 
عمل  إطار  عن  وشاملة  عامة 
مصر،  في  الكلي  االقتصاد 

وسلسلة من الروابط املفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك 
املركزي املصري، الى جانب التحديث املستمر للفعاليات املستقبلية 

واألحداث الهامة التي تنظمها ادارة عالقات املستثمرين.

https://www.cbe. :لتصفح املنصة برجاء نقر الرابط التالي
org.eg/ar/IR/Pages/default.aspx

تدشني منصة عالقات املستثمرين على 
املوقع اإللكتروني للبنك املركزي  




