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كــشــفــت نــيــفــيــن مــنــصــور، مــســتــشــار نــائــب 
المباردة  أن  المالية،  للسياسات  المالية  وزيــر 
الــجــديــدة الــخــاصــة بــالــســداد الــنــقــدى الــفــوري 
يتم  للمصدرين،  المتأخرة  المستحقات  لكافة 
ومن  الــوزراء،  مجلس  قبل  من  حالًيا  مراجعتها 
المقرر إطالقها خالل أيام بعد الموافقة عليها. 
حابي  لــنــشــرة  تصريحاتها  فــي  وأضـــافـــت، 
الهدف  أن  جــورنــال،  حابي  بوابة  عن  الــصــادرة 
للمصدرين،  سيولة  توفير  هو  المبادرة  هذه  من 
استكمال  أو  الــتــزامــاتــهــم،  ســـداد  مــن  تمكنهم 
تــوســعــاتــهــم  أو  الــقــائــمــة حــالــًيــا،  مــشــاريــعــهــم 
منحه  تم  ما  إجمالي  أن  إلى  مشيرة  الجديدة، 
للشركات المصدرة، خالل العام المالي الجديد 

بلغ 2 مليار جنيه، لما يزيد عن 2000 شركة.
وأطلقت وزارة المالية حتى اآلن  5 مبادرات 
والتي  االستثمار  مبادرة  آخرهم  وكان  مختلفة  
الشركات  مع  جديًدا  اتفاًقا   35 توقيع  شهدت 

مستحقاتهم. لتسوية  المصدرة 
المالية،  وزيــر  معيط،  محمد  الدكتور  وأكــد 
للتوجيهات  تنفيًذا  أنه  سبتمبر،  أواخر شهر  في 

الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية 
الــعــامــلــة فــى مــصــر، ورد األعــبــاء  واألجــنــبــيــة 
إضافية  سيولة،  لتوفير  المتراكمة  التصديرية 
الحكومة  فــإن  والتصدير،  الصناعة  لقطاعى 
ــدة لــلــســداد  ــام، مــبــادرة جــدي ــ تــطــلــق، خـــالل أي
المتأخرة  المستحقات  لكل  الــفــوري  النقدي 
لدى  الحالي  سبتمبر  نهاية  حتى  للمصدرين 
صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية 
أربع  15% بدالً من جدولتها على  العام بخصم 

أو خمس سنوات. 
سيولة  توفير  فى  يسهم  ذلــك   أن  وأوضــح 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــم  ــوفـ ــهــم مـــن الـ ــكــن ــَمّ ــة تُ ــقــدي ن
ــاظ عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة فـــي ظـــل أزمـــة  ــفـ ــحـ والـ
ــى الـــتـــوســـع فــى  ــل ــهــم ع ــشــجــع ــا«، وتُ ــ ــورونـ ــ »كـ
المزيد  خلق  أجل  من  االستثمارية؛  أنشطتهم 
اإلنتاجية،  قدراتنا  وتعظيم  العمل،  فرص  من 
تنافسية  وتعزيز  التصديرية،  القاعدة  وتوسيع 
العالمية،  األســواق  فى  المصرية  المنتجات 
ــع عجلة  دفـ فــى  يــســاعــد  الـــذى  الــنــحــو  عــلــى 
ــدالت الــنــمــو،  ــع ــقــومــى، ورفـــع م االقــتــصــاد ال
اإليرادات  وتعظيم  جديدة،  استثمارات  وجذب 
والمستدامة  الشاملة  التنمية  لتحقيق  العامة 
بمستوى  لــالرتــقــاء  الــقــطــاعــات  مختلف  فــى 

أوجــه  زيـــادة  خـــالل  مــن  الــمــواطــنــيــن  معيشة 
العامة. الخدمات  تحسين  على  اإلنفاق 

المبادرة  هذه  تنفيذ  سيتم  إنه  الوزير  وقــال 
تصدر  بحيث  المصرفي  القطاع  مع  بالتعاون 

المركزى  البنك  لــدى  »ضمانة«  المالية  وزارة 
نهاية  حتى  المتأخرة  المستحقات  هذه  لتوفير 
الراغبة فى  سبتمبر الحالي للشركات المصدرة 
بخصم  فــوًرا  مستحقاتها  كامل  على  الحصول 

ــوزارة  الـ تتولى  ثــم   ،%15 يبلغ  ســـداد  تعجيل 
سنوات  ثالث  على  والفوائد  المبالغ  هذه  سداد 
إلى  الفًتا  المبادرة،  هذه  فى  المشاركة  للبنوك 
الدائمة مع  المشاورات  المبادرة تعكس  أن هذه 

المصدرين. وكبار  التصديرية  المجالس 
ــي الــمــجــالــس  ــول وخـــــالل لـــقـــاءه مـــع مــســئ
الدكتور  أكد  الماضي  الشهر  نهاية  التصديرية 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك 
رئيس  السيسي،  الفتاح  الرئيس عبد  تكليف من 
التصديرية  األعباء  رد  على  بالعمل  الجمهورية، 
العام  هذا  نهاية  قبل  المتأخرات  من  المتبقية 
أي  مــن  لالنتهاء  وسعياً  للمصدرين،  تشجيعاً 
القديم،  والبرنامج  بالملفات  تتعلق  إجـــراءات 
مستحقات  أي  تأخير  يتم  لن  أنه  على  مشدداً 

للمصدرين مرة أخرى.
الفتاح  عبد  الرئيس  تكليف  أن  إلــى  ولفت 
توقعات  كل  يتجاوز  الشأن،  هذا  في  السيسي، 
أن  إلــى  اإلشـــارة  مــجــدداً  أنفسهم،  المصدرين 
األعمال،  وحجم  الــصــادرات  ــادة  زي هو  هدفنا 
الذي  األعباء  رد  أنه بخالف تحدي  إلى  مشيرا 
باقي  حــل  عــل  العمل  سيتم  فــإنــه  حــلــه،  سيتم 

الصناعة. لقطاع  الدعم  وتقديم  التحديات 
البنك  مــحــافــظ  أعـــرب  ذلـــك،  ــي غــضــون  ف
الــمــركــزي عــن ســعــادتــه لعقد هــذا االجــتــمــاع، 
أي  لحل  المصرفي  القطاع  اســتــعــداد  مــؤكــداً 
هو  جميعاً  فهدفنا  بالمصدرين،  تتعلق  مشكالت 

دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.

مجلس الوزراء يراجع مبادرة السداد النقدي للمصدرين.. وإطالقها خالل أيام
نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية:

نستهدف توفير سيولة للشركات تمكنهم من سداد االلتزامات واستكمال المشاريع

صرف 2 مليار جنيه 
من المتأخرات حتى 

اآلن لما يزيد
 عن 200 شركة

فاروق يوسف

على  العمرانية  المجتمعات  هيئة  وافقت 
بالحصول  إيديوكيشن  السويدي  شركة  طلب 
على قطعة أرض بمساحة 50 فداًنا في مدينة 
أســيــوط الــجــديــدة إلقــامــة مــشــروع تعليمي، 
على  أراٍض  قطع   3 المدينة  جهاز  وعــرض 
الشركة لالختيار منها بما يتوافق مع خطتها 
عمار  جيهان  المهندسة  وفــق  االستثمارية، 

رئيس الجهاز.
لنشرة  تصريحاتها  فــي  عــمــار  وأضــافــت 
إن  جورنال،  حابي  بوابة  عن  الصادرة  حابي 
أغسطس  شهر  في  بالطلب  تقدمت  الشركة 
وتم  العمرانية،  المجتمعات  لهيئة  الماضي 
األراضــي  قطع  على  للتعرف  الجهاز  إخطار 
لتلبية باقي الطلبات األخرى  المتاحة، وذلك 
أن  إلــى  مشيرة  الشركات،  بها  تقدمت  التي 
الجهاز أبلغ الهيئة بوجود 3 قطع أراٍض متاحة 

تتناسب مع النشاط التعليمي.
»حابي«  لجريدة  سابقة  تصريحات  وفــي 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  إيهاب سالمة  قال 
السويدي إيديوكيشن، إن الشركة تفاضل بين 
مشروع  إلقامة  وأســيــوط  المنيا  محافظتي 
تعليمي على غرار جامعة المعرفة التي تعمل 
عليها الشركة في العاصمة اإلدارية الجديدة، 
الشركة  تسعى  التي  التوسعات  ضمن  وذلــك 
إلى تنفيذها والتي تتضمن أيًضا مدينة الشيخ 

زايد.
أنه  إلــى  عمار  جيهان  المهندسة  ولفتت 
بزيارة  الشركة  من  وفد  يقوم  أن  المقرر  من 
لمعاينة  المقبلة  األســابــيــع  خــالل  المدينة 
إحداها  على  واالستقرار  الثالث  األراضـــي 
أنه  إلى  مشيرة  التخصيص،  إجــراءات  لبدء 
فور وقوع اختيار الشركة على أي من األراضي 
المعروضة ستبدأ اللجنة المخصصة للتسعير 
في تحديد قيمتها ومن ثم التعاقد مع الشركة.

على  إيديوكيشن  السويدي  شركة  وتعمل 

مشروع جامعة المعرفة الدولية في العاصمة 
فــداًنــا،   50 مساحة  على  الجديدة  اإلداريـــة 
مليارات   7 إلــى  تصل  استثمارات  بإجمالي 
جنيه على مدار 10 سنوات، وأسندت الشركة 
للمقاوالت،  الرواد  لشركة  اإلنشاءات  أعمال 
تم  ــذي  ال الزمني  الــجــدول  وفــق  وهــي تسير 
االتفاق والمتابعة مع اإلدارة الهندسية للقوات 

المسلحة، وفق الرئيس التنفيذي للشركة.
وتخطط شركة السويدي إيديوكيشن فرًعا 
إعمار  مشروع  داخــل  المعرفة  لجامعة  آخر 
بمدينة الشيخ زايد خالل العام المقبل، حيث 
إنه من المقرر أن يتم االنتهاء من المخطط 
والتصميمات الخاصة بالمشروع خالل الفترة 
تحديد  سيتم  أساسها  على  والتي  الحالية 

قيمة االستثمارات الخاصة بالمشروع.
تــزال  ال  المفاوضات  إن  الشركة  وقــالــت 
البنود  بعض  حــول  إعــمــار  شركة  مــع  قائمة 
الخاصة باالتفاق، وتأمل الشركة االنتهاء منها 
خالل األسابيع القليلة المقبلة حتى يتسنى لها 
البدء بصورة فورية في المشروع، مشيرة إلى 
أن الشركة تخطط أيًضا لالستثمار في عدة 
دول إفريقية وخاصة الدول التي تتواجد بها 
للسويدي  الشقيقة  إلكتريك  السويدي  شركة 

إديوكيشن.
إعمار  شركة  وقعت  الماضي  يوليو  وفــي 
مذكرة  إديوكيشن  السويدي  ومؤسسة  مصر 
الدولية،  المعرفة  جامعات  إلنــشــاء  تفاهم 
وجامعات  كوفنتري  جامعة  فرع  لتستضيف 
دولية أخرى وذلك على مساحة 50 فداًنا في 
إعمار على  تقيمه  الذي  زايد  الشيخ  مشروع 

مساحة 500 فدان.
في  المعرفة  جامعة  بمشروع  يتعلق  وفيما 
إن  سالمة  قــال  الجديدة  اإلداريـــة  العاصمة 
استثمارات  من  كبيرة  نسبة  ضخت  الشركة 
تبلغ قيمتها  والثانية والتي  المرحلتين األولى 
المرحلة  الشركة  افتتحت  حيث  جنيه،  مليار 
األولى في سبتمبر الماضي وبدأت في أعمال 

اإلنشاءات الخاصة بالمرحلة الثانية.

وفد من الشركة سيزور المدينة لمعاينة 
األراضي لبدء إجراءات التخصيص

المجتمعات العمرانية توافق على 
طلب تخصيص 50 فداًنا للسويدي 
إديوكيشن في أسيوط الجديدة 

الجهاز يعرض 3 قطع أراٍض الختيار إحداها

بكر بهجت

نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية

أهم األخبار
اضغط على العناوين

سيمنز األلمانية تستهدف تطوير 
نشاطها في مصر بمجالي النقل 

الذكي ورقمنة الصناعة

البورصة ترتفع %0.37 في 
ختام التعامالت بدعم 

من مشتريات العرب

ضعف الرغبة في المخاطرة 
يسيطر على األسواق العالمية 

مع ارتفاع إصابات كورونا

مجلس الوزراء يوافق على 
دمج مصلحتي الخزانة 

العامة وسك العملة

بنك أبوظبي األول ينفي 
أي محادثات اندماج مع 

أبوظبي اإلسالمي

نمو
 اإليرادات 

بأكثر من  %18 
والمصروفات 

%11

وكاالت

حابي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس 
تفشي  عــودة  لمواجهة  جديدة  مشددة  إجـــراءات 
تجول  فــرض حظر  بينها  مــن  ــا،  ــورون ك فــيــروس 
الطوارئ  وإعالن حالة  باريس  العاصمة  ليلي في 

الصحية في عموم البالد.
وقال ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الفرنسي 
إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتباًرا من 
يوم السبت وسيستمر يومّيًا من التاسعة مساء حتى 

السادسة من صباح اليوم التالي.

المالية  ــر  وزي معيط،  محمد  الدكتور  قــدم 
خالل اجتماع مجلس الوزراء أمس، عرًضا حول 
مؤشرات األداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى 

شهر سبتمبر للعام 2020/2021.
قدره  بسيًطا  أولًيّا  فائًضا  الموازنة  حققت   
100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير 
بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لجميع 
ــادة  زي جانب  إلــى  الصحة،  قطاع  احتياجات 
وســداد  كبير،  بشكل  الحكومية  االستثمارات 
فضاًل  المعاشات،  صناديق  مستحقات  جميع 

عن توفير احتياجات أجهزة الموازنة كافة.
وأضاف وزير المالية أن معدل النمو السنوي 
خالل   18.4% بنحو  ارتفاًعا  شهد  لإليرادات 
الرغم  على   ،2020 سبتمبر  يوليو-  من  الفترة 
السلبية  كورونا  جائحة  تداعيات  استمرار  من 
معدل  بلغ  حين  في  االقتصادي،  النشاط  على 

وأشار إلى أن حظر التجول سيبقى سارًيا لمدة 
أربعة أسابيع.

الــطــوارئ  حــالــة  الفرنسية  الحكومة  وأقـــّرت 
القيود  لبعض  قانونّيًا  إطاًرا  تشّكل  التي  الصحية 
أكتوبر،  ليل 17  بدًءا من منتصف  التي ستفرض 
وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال 

أزمة وباء كورونا.
وذكر محضر مجلس الوزراء أن اشتداد األزمة 
يبرر إعالن حال الطوارئ الصحية من أجل التمكن 
من اتخاذ اإلجراءات التي تناسب بدقة المخاطر 

الصحية وتالئم ظروف الزمان والمكان.
ــار، أكــد مــاكــرون أنــه ال عــودة  وفــي هــذا اإلطـ

النمو السنوي للمصروفات %11 بسبب ارتفاع 
مخصصات االستثمارات الحكومية )معدل نمو 
سنوي قدره %60(، وتوفير مخصصات الدعم 
وبرامج الحماية االجتماعية وزيادة اإلنفاق على 

قطاعي الصحة والتعليم.
يوليو-  من  الفترة  أن  المالية  وزيــر  وأوضــح 
2020/2021 شهدت  المالي  العام  من  سبتمبر 
وتعويضات  األجــور  بــاب  وجملة  فــاتــورة  ــادة  زي
السابق،  بالعام  مقارنة   5.1% بنحو  العاملين 
إطالة  فى  ــوزارة  ال جهود  استمرار  إلى  مشيًرا 
عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 في يونيو 2020 
بداًل من 1.3 في يونيو 2013 ونحو 1.8 في يونيو 
بحلول   3.8 إلــى  وصوله  المتوقع  ومــن   ،2014

يونيو 2021.
وأضاف أن الوزارة حققت التزامات صندوق 
المالي  الــعــام  مــن  األول  للربع  الــدولــي  النقد 
إصـــدارات  صافي  تحقيق  خــالل  مــن  الحالي 

للسندات بنحو 71%.
وأشــار الدكتور محمد معيط إلى أن إجمالي 

لفرض اإلغالق العام في فرنسا.
وسجلت فرنسا، الثالثاء، نحو 13 ألف إصابة 
بالفيروس، و8500 إصابة، اإلثنين، فيما سجلت، 
السبت، أعلى حصيلة من اإلصابات اليومية منذ 

تفشي الوباء، بنحو 27 ألف إصابة.
ووسعت الدول األوروبية القيود الهادفة إلى احتواء 
الموجة الثانية من كورونا، متجاوزة الحياة االجتماعية 

إلى إغالق المدارس وإلغاء عمليات جراحية.
إجــراءات  األوروبــيــة  الحكومات  أغلب  وخفف 
الــعــزل الــعــام فــي الــصــيــف لــلــبــدء فــي إنــعــاش 
اقتصاداتها المتجهة بالفعل نحو تراجع لم يسبق 
األولى  الموجة  بسبب  للوظائف  وفقدان  مثير  له 

من تفشي فيروس كورونا.
ــود تــســبــب فـــي زيـــادة  ــي ــق ــكــن تــخــفــيــف ال ل

اإلصابات. في  قياسية 
وبلغ معدل اإلصابة اليومي في أوروبا مئة ألف 
حالة -أي نحو ثلث اإلصابات العالمية- مما أجبر 
وضع  محاولة  مع  القيود  تشديد  على  الحكومات 
معايير لها بحيث تحمي الصحة دون أن تدمر سبل 

كسب الرزق.
بريطانيا  إن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول 
نصف  من  أكثر  مثلت  وإسبانيا  وروسيا  وفرنسا 
األسبوع  في  أوروبا  في  الجديدة  اإلصابة  حاالت 

المنتهي في 11 أكتوبر الجاري.

خالل  شهدت  المنفذة  الحكومية  االستثمارات 
المالي  الــعــام  مــن  سبتمبر  يوليو-  مــن  الفترة 
2020/2021 ارتفاًعا بنحو %60 لتصل إلى نحو 
40 مليار جنيه، وارتفعت االستثمارات الممولة من 
الخزانة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% 

عن المحقق خالل نفس الفترة من العام السابق.
بياًنا  العرض،  خــالل  المالية،  وزيــر  وتناول 
بــأهــم الــمــبــالــغ الــتــي يــتــم تــدبــيــرهــا ولـــم تكن 
المالي  للعام  للدولة  العامة  بالموازنة  مدرجة 
2020/2021، مشيًرا إلى أن تلك البنود تضمنت 
من  والسكان  الصحة  وزارة  احتياجات  توفير 
لألطفال  الصناعية  واأللبان  العالجية  األلبان 
يوم حتى عام بخالف  الــوالدة من سن  حديثي 
بالموازنة،  الغرض  لهذا  المخصص  االعتماد 
للمنحة  واألخيرة  الثالثة  الدفعة  صرف  وكــذا 
يتعلق  ومــا  المنتظمة،  غير  للعمالة  الرئاسية 
إلى  العقاري،  بالشهر  المعلومات  نظم  بتطوير 
التكنولوجية  البنية  كفاءة  ورفــع  ميكنة  جانب 

لفروع التوثيق علي مستوى الجمهورية.

أوروبا تجدد إجراءات تشديد القيود دون نية اإلغالق العام 

ا من يوليو إلى سبتمبر  100 مليون جنيه فائًضا أولًيّ

فرنسا تفرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة عودة كورونا

وزارة المالية تتوقع وصول متوسط عمر الدين

إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021

سجلت إصابات قياسية جديدة

بلغ نحو 3.2 في يونيو 2020 مقابل 1.3 في يونيو 2013
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