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للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار 
التصنيف  بتثبيت  بــورز«  آند  »ستاندرد  مؤسسة 
االئتماني لمصر بالعملتين المحلية واألجنبية كما 
اإلبقاء على  تعديل عند مستوى»B«  مع  هو دون 
النظرة المستقبلية المستقرة لالقتصاد المصري 
التوالي  على  الرابعة  للمرة   »Stable Outlook«
ثقة إضافية  يعد شهادة  كورونا،  بدء جائحة  منذ 
ويعكس  المصري،  االقتصاد  وتنوع  صالبة  في 
والتزام  الدولية  المؤسسات  ثقة  تجديد  استمرار 

الحكومة بمسار مستدام لإلصالح.
بورز«  آند  »ستاندرد  مؤسسة  أن  معيط،  أوضح 
نمو  معدالت  المصري  االقتصاد  يحقق  أن  تتوقع 
قوية خالل المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5% 
خالل العام المالي 2023/ 2024 مدعومة بتعافي 

القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية 
واإلنجليزية وااليطالية إلى منطقة البحر األحمر.

زيــادة االستثمارات  أيًضا  تتوقع  الوكالة  أن  ونوه 
الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات.
أشار الوزير، إلى أن تقرير مؤسسة »ستاندرد 
»كــورونــا« على  أزمــة  تأثير  أن  يــرى  بــورز«  آنــد 
بدول نظيرة  المصري محدود مقارنة  االقتصاد 

الناشئة. االقتصادات  من 
وأكد الوزير، أن من أولويات الحكومة المصرية 
اإلصــالح  بــرنــامــج  تنفيذ  المقبلة،  الــفــتــرة  خــالل 
الهيكلي لتحسين مناخ األعمال من خالل إجراء عدة 
إصالحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع 

الخاص المحلي واألجنبي فى كل المجاالت.
أضاف الوزير، أن مؤسسة »ستاندرد آند بورز« 
إلى  العامة  للموازنة  الكلي  العجز  انحسار  تتوقع 
إلى  مستندة  الحالي،  المالي  العام  %6.8 خالل 
نتيجة  الضريبية  ــرادات  ــ اإلي نمو  وتــيــرة  تــســارع 

تحسن اإلدارة الضريبية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية 
باستمرار  الحكومة  التزام  إن  المؤسسي،  والتطوير 
وتيرة اإلصالح االقتصادي والمالي بالتوازن مع دفع 
معدالت النشاط االقتصادي والنمو جاء نتيجة تنفيذ 
حزمة اإلجراءات التحفيزية والوقائية المالية التي بلغت 
قيمتها %2 من الناتج المحلي لمساندة القطاعات 

االقتصادية المختلفة والفئات األولى بالرعاية.
المتوازنة  المالية  السياسة  هــذه  أن  أضــاف 
أسهمت في تعزيز قدرة االقتصاد المصري على 
تحقيق  في  تتمثل  قوية  مالية  مــؤشــرات  تحقيق 
المحلي  الناتج  من   %1.45 قــدره  أولــي  فائض 
خالل العام المالي الماضي، وهو واحد من أكبر 
نسب فوائض الميزان األولى التي تحققها الدول 

الناشئة خالل العام السابق.
المالية  والسياسات  اإلصــالحــات  أن  ــح  وأوضـ
المتبعة قد أسهمت في تحقيق خفض تدريجي في 

الناتج  من  إلى 8.8%  لتصل  الدين  خدمة  فاتورة 
نزواًل من %10 من الناتج المحلي في عام 2018/ 
2019، كما نجحت جهود وزارة المالية في إطالة عمر 
الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد االستثمار 
في األوراق المالية الحكومية مما أسهم في خفض 
وأجهزتها  للموازنة  التمويلية  االحتياجات  جملة 
وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خالل السنوات 
الماضية.وأشار إلى أن مؤسسة »ستاندرد آند بورز« 
بي.  »جــي.  لمؤشر  انضمام مصر  يدعم  أن  تتوقع 
مورجان« بنهاية يناير المقبل، ضخ استثمارات إضافية 
جديدة داخل سوق األوراق المالية الحكومية، وهو 
ما يسهم في تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة 
الدين للحكومة المصرية والمتمثلة في خفض تكلفة 
التمويل إضافة إلى تنشيط سوق األوراق المالية لزيادة 
مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين 
الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خالل تراجع 

العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين.

حابي

مدته 3 سنوات

برنامج من 5 ركائز بين مصر ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
ــان،  ــورم ــيــاس ك مــجــلــس الـــــوزراء، ومــات
ــعــاون  ــت الــســكــرتــيــر الـــعـــام لــمــنــظــمــة ال
االقتصادي والتنمية، على مذكرة تفاهم 
أعوام،   3 مدته  قطري  برنامج  لتدشين 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  مصر  بين 
في  المنظمة  بمقر  وذلـــك  والــتــنــمــيــة، 

باريس.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
القطري  البرنامج  أن  الـــوزراء،  مجلس 
الــتــعــاون  ومنظمة  مــصــر  بــيــن  الــشــامــل 
زيادة  في  سيسهم  والتنمية،  االقتصادي 
في  ودمجها  لمصر  التنافسية  القدرات 
البرنامج  أن  مضيًفا  العالمي،  االقتصاد 
ــن تــحــقــيــق  ــ ــمــكــن مـــصـــر م ــك ســي ــذلـ كـ
من  ــيــه  إل تــطــمــح  ــا  م تنفيذ  ــي  ف ــقــدم  ت

من  الثانية  المرحلة  إطار  في  أولويات 
االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج 
بمثابة  سيكون  أنــه  كما  واالجــتــمــاعــي، 
اســتــراتــيــجــيــة  لتنفيذ  ــادي  ــ إرشـ ــل  ــي دل
التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
العام  األمين  كورمان،  ماتياس  وقــال 
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  لمنظمة 
التزام  بمثابة  يعد  القطري  البرنامج  إن 
للمضي  المصرية  الحكومة  جانب  من 
قـــدًمـــا فـــي تــنــفــيــذ اإلصـــالحـــات ذات 

األولوية.
ــي تم  ــت ــمــذكــرة الــتــفــاهــم ال ــًقـــا ل ووفـ
ــبــرنــامــج  تــوقــيــعــهــا أمــــس، يــتــضــمــن ال
الجانبين،  بين  للتعاون  تصوًرا  القطري 
 5 على  ذلك  ويعتمد  مشروًعا،   35 في 
حيث  محددة،  موضوعات  تتناول  ركائز 
تحقيق  أن  على  األول  الموضوع  يرتكز 
والمستدام  الشامل  االقتصادي  النمو 
ــمــعــوقــات الــتــي  فـــي مــصــر ســيــعــالــج ال

المنافسة  ويعزز  اإلنتاجية،  نمو  تعترض 
في االقتصاد، ويسهم في تطوير أسواق 
األخرى  األولــويــات  مع  ويتعامل  المال، 
تنافسية  أكثر  اقتصاد  بناء  لتعزيز خطة 

وشمولية.
مسألة  الثاني  المحور  تــنــاول  بينما 
سيتم  والتي  الرقمي،  والتحول  االبتكار 
تتقاطع  مشروعات  تنفيذ  إطــارهــا  في 
مجاالت  في  الحكومية  السياسات  مع 
البشري،  العنصر  كفاءة  ورفــع  التعليم 
االستفادة  المشروعات  هذه  وتستهدف 
بشكل أفضل من التحول الرقمي وتعزيز 

االبتكار.
وتناول المحور الثالث قضية الحوكمة 
من  سلسلة  عــبــر  ــفــســاد،  ال ومــكــافــحــة 
اإلصالحات  مثل  األولوية  ذات  القضايا 
الحكومة  وتطبيق  والتشريعات،  اإلدارية 

القانون. سيادة  وتفعيل  الرقمية، 
ــراء  ويــتــضــمــن الــمــحــور الـــرابـــع إجــ

بعينها  موضوعات  في  دقيقة  إحصاءات 
الــقــطــاع  وأداء  ــصــاد،  ــت االق بينها  ــن  م
للقيمة  اإلحصائي  والقياس  الــخــاص، 
الــمــضــافــة فـــي الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة، 
ــصــاد  ــت ــدى مــســاهــمــة االق ــ ــمــعــرفــة م ل

العالمية. القيمة  المصري في سالسل 
على  الــخــامــس  الــمــحــور  يــركــز  بينما 
المستدامة  التنمية  استراتيجية  تحقيق 
تنفيذ  تحكم  الــتــي  األطـــر  تعزيز  عبر 
أهـــداف هــذه االســتــراتــيــجــيــة، وكــذلــك 
على  واالعتماد  األخضر،  النمو  تعزيز 
الطاقة النظيفة، والتوسع في استثمارات 

الجودة. عالية  التحتية  البنية 
وبــمــوجــب بــنــود الــبــرنــامــج الــقــطــري، 
الذكر  سالفة  الــمــحــاور  جميع  ستركز 
بشكل قوي على المساواة بين الجنسين 
االقتصاد  في  والشباب  النساء  وإدمــاج 
القطاع  دمــج  على  وكــذلــك  والمجتمع، 

غير الرسمي في االقتصاد.

حابي

الشركة تخطط للعمل بمحطات المياه والصرف والطرق وتصنيع مواد البناء

باحتياطي 50 مليون برميل مكافئ زيت من الموارد البترولية

الحاذق للمقاوالت تقتنص عقود إسناد بمليار جنيه في العاصمة اإلدارية

إيني تعلن عن 3 اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية

بدعم من نقص في المعروض العالمي

أسعار النفط عند أعلى 
مستوياتها منذ 2014

اقتنصت شركة الحاذق للمقاوالت عقود إسناد 
منطقة  في  جنيه  مليار  بقيمة  إنــشــاءات  أعمال 
الجديدة،  ــة  اإلداري بالعاصمة  المركزية  األعمال 
المنتدب  العضو  الحاذق،  محمود  المهندس  وفق 
للشركة، مشيًرا إلى أن تلك األعمال بدأت الشركة 
هيئة  مــع  االتــفــاق  بحسب  وتسير  تنفيذها  فــي 

المجتمعات العمرانية.
الصادرة  حابي  لنشرة  تصريحاته  في  وأضاف 
عن بوابة حابي جورنال، أن الشركة تتنافس حالًيا 

أعلنت شركة إيني اإليطالية تحقيق 3 اكتشافات 
غرب  وجنوبي  مليحة  امتياز  مناطق  في  جديدة 

مليحة بالصحراء الغربية في مصر.
وتشمل اكتشافات إيني: بترول وغاز ومتكثفات 
في  بترولي  واكــتــشــاف  مليحة،  تنمية  عقد  فــي 

منطقة امتياز جنوب مليحة.
تنمية  امــتــيــاز  فــي  االكــتــشــافــات  وتحققت 
و   W-1X يــاســمــيــن  بــئــري  خـــالل  مــن  مليحة 
التوالي  على  حفرهما  تم  اللذين   ،MWD-21

من  بالقرب  العميقة  جنوب  آمان  منطقة  في 
العميق. مليحة  غرب  حقل 

 5 مــســافــة  عــلــى   W-1X ياسمين  بــئــر  ويــقــع 
أسفرت  حيث  ياسمين،  حقل  غربي  كيلومترات 
برميل   2000 إنتاج  معدل  عن  اإلنتاج  اختبارات 
مكعب  قدم  و7 ماليين  الخفيف  الخام  من  يومي 

يومّيًا من الغاز المصاحب.
ربطه  تــم  ــذي  ال  MWD-21 البئر  أسفر  كما 
بالفعل على اإلنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 

2500 برميل يومّيًا.
وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تحقق الكشف 
من خالل بئر  SWM-4X، ويقع على بعد 35 كم 

معدل  عن  االختبار  وأسفر  مليحة،  حقل  جنوب 
إنتاج نحو 1500 برميل مكافئ زيت يومّيًا.

ويبلغ إجمالي االحتياطي المؤكد الذي أسفرت 
مكافئ  برميل  مليون   50 نحو  الثالثة  اآلبــار  عنه 

زيت من الموارد البترولية.
اآلبــار  تضيف  البترول،  لــوزارة  بيان  وبحسب 
مكافئ  برميل   6000 نحو  إنتاج  إجمالي  الثالث 

زيت يومّيًا.
شركة  تواصل  االكتشافات،  هــذه  خــالل  ومــن 
البحث  في  الناجحة  استراتيجيتها  متابعة  إيني 
بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائًدا سريًعا على 
االستثمار من خالل ربط االكتشافات بتسهيالت 

اإلنتاج الحالية الستغالل االكتشافات الجديدة.
يذكر أن إيني تمتلك، من خالل شركتها الفرعية 
امتياز  منطقة  في  نسبتها 38%  حصة  ــوك(،  )أيـ
مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% 
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

إيني،  تمتلك  مليحة،  غرب  جنوب  امتياز  وفي 
بينما   50% نسبتها  حصة  )أيـــوك(،  خــالل  مــن 
الـ  نسبة  للبترول  العامة  المصرية  الهيئة  تمتلك 

%50 المتبقية.
وهي   1954 عام  منذ  في مصر  إيني  وتعمل 
 360 نحو  حالًيا  إنتاجها  ويبلغ  رئيسي  منتج 

يومًيّا. زيت  مكافئ  برميل  ألف 

مستوياتها  أعلى  إلــى  النفط  أسعار  ارتفعت 
في  نقص  من  بدعم  الثالثاء،  أمس   ،2014 منذ 
الــواليــات  فــي  قــوي  وطلب  العالمي،  المعروض 

المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.
ــهــت عــقــود خـــام بــرنــت الــقــيــاســي جلسة  وأن
لتسجل   ،0.5% أو  سنًتا،   41 مرتفعة  التداول 

عند التسوية 86.40 دوالًرا للبرميل.
غرب  األمريكي  القياس  خام  عقود  وصعدت 
تكساس الوسيط 89 سنًتا، أو %1.1، لتبلغ عند 

التسوية 84.65 دوالًرا للبرميل.
وقالت مصادر في السوق نقاًل عن بيانات من 
مخزونات  إن  الثالثاء،  األمريكي،  البترول  معهد 
ارتفعت  المتحدة  الــواليــات  فــي  ــوقــود  وال النفط 

األسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات 
الخام األمريكية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل 

على مدار األسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.
برميل  ألف   500 البنزين  وزادت مخزونات 
التقطير  نــواتــج  مــخــزونــات  سجلت  حين  فــي 

برميل. مليون  قدرها  زيادة 

على أعمال أخرى بعدة مناطق بقيمة 1.5 مليار 
نهاية  قبل  عليها  الحصول  المستهدف  من  جنيه، 
العام الجاري، لتضاف إلى حجم األعمال المتعاقد 
عليه والبالغ قيمته حتى اآلن نحو 6 مليارات جنيه.

بالعاصمة  المركزية  األعــمــال  منطقة  تضم 
اإلدارية الجديدة، 20 برًجا باستخدامات متنوعة، 
ومنها البرج األيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، 
هذا  استثمارات  وتقدر  متر،   400 نحو  بارتفاع 
تنفيذها  ويتم  دوالر،  مليارات   3 بنحو  المشروع 
هيئة  فــي  ممثلة  اإلســكــان،  وزارة  بين  بالتعاون 
 ”cscec“ وشركة  الجديدة،  العمرانية  المجتمعات 

الصينية.
وتبلغ مساحة المنطقة 1.71 مليون متر مربع 

وتقدر، وضمت منطقة األعمال المركزية الشرقية 
وإجمالي  متر مربع  ألف  األولــى” 520  “المرحلة 
المنطقة  داخـــل  ستنفذ  الــتــي  ــراج  ــ األب مساحة 
إجمالي  يبلغ  كما  مربع  متر  مليون  يبلغ  المركزية 
مساحة التجاري والخدمات 230 ألف متر مربع 
وإجمالي المساحة المبنية فوق األرض يبلغ 1.24 
مليون متر مربع وإجمالي المساحة المبنية تحت 

األرض يبلغ 465 ألف متر مربع.
القتناص  تخطط  الشركة  أن  الــحــاذق  وتــابــع 
أعمال خالل العام المقبل بنحو 4 مليارات جنيه، 
وذلك في مختلف المدن الجديدة التي تعمل عليها 
الخاص،  القطاع  مشروعات  وأيــًضــا  الحكومة، 
الفًتا إلى أن تلك التحركات تأتي في إطار الخطة 

التوسعية التي تعمل الشركة على تنفيذها.
أعمال  إسناد  أمس عقود  أول  الشركة  ووقعت 
إيكو  بمشروع  جنيه  مليون   270 بقيمة  مقاوالت 
لتنفيذ  وذلك  سيتي،  نيو  لشركة  المملوك  ويست 
 270 تضم  والتي  المشروع  من  األولــى  المرحلة 

وحدة سكنية.
وخالل المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل يومين، 
قال الحاذق، إن الخطة التوسعية للشركة تتضمن 
إلى عدة قطاعات وأنشطة جديدة، مثل  الدخول 
النقل بجميع أنواعه، والطرق والكباري، ومحطات 
الصحي،  الــصــرف  معالجة  ومحطات  التحلية 

باإلضافة إلى دراسة تصنيع بعض مواد البناء.

بكر بهجت

حابي

وكاالت

بدًلا من %25

قناة السويس تخفض إعفاء 

ناقالت الغاز إلى %15

تخفيض  عــن  السويس  قناة  هيئة  أعلنت   
الممنوحة  الــعــبــور  رســوم  مــن  اإلعــفــاء  نسبة 

الطبيعي. الغاز  لناقالت 

وقالت الهيئة في منشور دوري إنه تقرر تعديل 
التخفيض الممنوح لناقالت الغاز الطبيعي المسال 

العابرة من القناة إلى %15 بداًل من 25%.
الرسوم  تدخل  أن  المقرر  من  أنــه  وأوضــحــت 

الجديدة حيز التطبيق بدًءا من أول نوفمبر.

رويترز

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات الدكتور محمد معيط وزير المالية
المالية والتطوير المؤسسي
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