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أعلنت شركة أم��ان واستثمار 
للخدمات ال��ع��ق��اري��ة مشاركتها 
ف��ي معرض ال��ع��ق��ارات الكويتية 
وال���دول���ي���ة احل�����دث ال��ع��ق��اري 
األك���ب���ر واألب������رز ف���ي ال��ك��وي��ت 
على اإلط��اق��وم��ن تنظيم شركة 
إكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
وامل��ؤمت��رات خ��ال ال��ف��ت��رة م��ن 9 
إل��ى 12 أكتوبر املقبل ف��ي فندق 
الريجنسي - البدع، مبشاركة نحو 
35 شركة عقارية محلية وخليجية 

وعاملية.
وق��ال نائب الرئيس التنفيذي 
في الشركة عز العرب إسماعيل عن 
استعداد الشركة التام للمشاركة 
ف���ي امل���ع���رض ب���ع���روض ه��ام��ة 
وفرص استثمارية المتتلكها باقي 
الشركات املشاركة، ملا تكتسبه 
هذه العروض من مصداقية وثقة 
واستثمار فعلي مبني على حجم 
العماء احملليني و اخلليجيني الذي 
استطاعت الشركة استقطابهم 
م��ن خ���ال مشاريعها املختلفة 
داخ�����ل دول�����ة ال��ك��وي��ت وال��ت��ي 
متيزت مبواقعها االستراتيجية 
واملستهدفة استثماريا وهي حولي 
والساملية ومدينة صباح االحمد 

البحرية.

وأضاف “ سيتم اطاق مشروع  
جديد الول مرة خال فترة املعرض 
وه��و ب��رج اجل���وري ال���ذي يتميز 
مبوقع استراتيجي ه��ام مبنطقة 
اجل��اب��ري��ة )ق��ط��ع��ة 3ب( مصمم 
بشكل هندسي ع��ص��ري و رائ��ع 
ذو واج��ه��ات زجاجية مطلة على 

الشارع الرئيسي”.
وتابع “ يتميز ب��رج اجل��وري 
بقلة الشقق لضمان اكثر ه��دوء 
و راح��ة م��اك الشقق حيث تبلغ 
م��س��اح��ت��ه اجل��م��ل��ي��ة 782 م2 ، 
واختارت الشركة ان تقام عليها 

20 شقة سكنية مبعدل 10 ادوار 
مكررة حتتوي شقتني منفصلتني 
في كل دوروال���ذي سيتم اجن��ازه 

خال فترة عام”.
وأك����د إس��م��اع��ي��ل ان ال��ش��رك��ة 
ح���رص���ت ع��ل��ى ان ي���ك���ون ب��رج 
اجل����وري ي��ح��ت��وي ك��ل اخل��دم��ات 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ألص��ح��اب ال��ش��ق��ق، 
فخصصت لوبي فاخر مفروش 
و ق��اع��ة ال��ع��اب لاطفال و قاعة 
ري��اض��ة، ب��االض��اف��ة ال��ى مسبح 
خ�����اص وب���ارك���ي���ن���غ س�����رداب 
مخصص ل��ك��ل ش��ق��ة، ب��االض��اف��ة 
الى التشطيبات الفاخرة واالمن و 

احلراسة للبرج.
وأك���د إسماعيل أي��ض��ا حرص 
الشركة الشديد في بعث االم��ان 
لكل مستثمريها من حيث اخلدمة 
مابعد البيع كالتأجير والتحصيل 
بالنسبة للمستثمرين و الصيانة 

والراحة التامة.
ودعا الى اغتنام فرصة التواجد 
باملعرض للحجز خال هذه الفترة 
مل��ا ت��وف��ره ال��ش��رك��ة م��ن اس��ع��ار 
مناسبة وت��س��ه��ي��ات ف��ي ال��دف��ع 
وخ��دم��ات مجانية اضافية فقط 
لزوار معرض العقارات الكويتية 

و الدولية.

9 أكتوبر املقبل في الريجنسي من تنظيم »إكسبو سيتي« وينطلق 

»أمان واستثمار« تشارك مبشاريع محلية 
في »معرض العقارات الكويتية والدولية«

عز العرب إسماعيل
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ع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا ش��ه��ده ل��ب��ن��ان من 
اضطرابات سياسية وامنية طوال السنوات 
االخيرة فإن الكويتيني ال يزالون متمسكني 
مبمتلكاتهم وعاقاتهم في لبنان ووقفوا الى 

جانبه في احلك الظروف وال يزالون.
 وق��د تكون ق��رى االصطياف ف��ي جبل 
لبنان أكبر دليل على ذلك فهذه القرى التي 
تتوزع على منطقتي عاليه وبعبدا معروف 
عنها بأنها مناطق متركز الكويتيني في 
لبنان منذ عقود وال ت��زال وه��ي ساهمت 
بشكل كبير في ترسيخ العاقة اخلاصة 
بني دولة الكويت ولبنان وهي عاقة تتسم 
باملودة وتشتهر باستقرارها في مختلف 
مراحل التقلبات السياسية واالقتصادية 

واالمنية التي شهدها لبنان.
 ويبدو هذا االقبال الكويتي الكبير منذ 
ذلك الزمن جليا في االحصاءات حيث تشير 
تقارير املديرية العامة للشؤون العقارية 
في وزارة املالية الى ان اكثر منطقة يتركز 
فيها املالكون غير اللبنانيني هي العاصمة 
بيروت وهذا طبيعي في أي بلد حيث حيث 
يبلغ عددهم االجمالي 16174 مالكا تليها 
منطقة عالية بواقع 11390 مالكا ثم بعبدا 
ب11065 مالكا وامل��ن 9975 مالكا وهي 

مناطق متركز الكويتيني.
 وف��ي ه��ذا السياق ق��ال خبير العقارات 

الكويتي خالد الدعيج الذي يتولى االشراف 
على ع��دد كبير م��ن ال��ع��ق��ارات الكويتية 
املبنية واجل��اري بناؤها في قرى وبلدات 
االصطياف بجبل لبنان في تصريح لوكالة 
االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( “ان الكويتيني 
متمسكون بلبنان وال يتخلون عن ممتلكاتهم 

فيه وارتباطهم به”.
 واض��اف الدعيج “قد يقدم الكويتيون 
على البيع في حالة الرغبة بتغيير عقاراتهم 
المتاك أخرى لها افضلية او بداعي تغيير 
منطقة االقامة مبا يناسب العائلة ورغباتها 

فقط وليس لسبب آخر”.
 ولفت الى التواجد الكبير للكويتيني في 
قرى االصطياف كمالكني منذ عقود طويلة 
وه��و ما تدعمه األرق��ام حيث أن هناك في 
بلدة قرنايل نحو أربعة االف كويتي وفي 
قرية فالوغا اكثر من الفني في حني يشكل 
الكويتيون في بحمدون احملطة نحو 70 
باملئة من عدد املالكني وينسحب هذا التواجد 
الكبير في بلدات بحمدون الضيعة وحمانا 
والقلعة والشبانية وصوفر ومجدلبعنا 

واملنصورية وبطلون وقبيع والعبادية.
 وأشار الدعيج الى ان العديد من املشاريع 
قيد التنفيذ واخ���رى ج��اه��زة للمباشرة 
بتنفيذها اال ان اصحابها ينتظرون وضوح 
الصورة في املنطقة ككل للشروع بتحريكها 

وتفعيل العمل فيها.
 وب��دوره اكد رئيس بلدية صوفر كمال 
شيا ف��ي تصريح مماثل ل)ك��ون��ا( متسك 
الكويتيني بأماكهم في البلدة قائا “ان 
بعضهم طلب من البلدية تنفيذ بعض اعمال 
االض���اءة ح��ول منازلهم ومنهم من يقوم 

باجراءات ترميمها”.
 ورأى شيا ان ال��ت��واج��د الكويتي في 
صوفر تاريخي وان ابناء اخلليج عموما 
يشعرون في هذه البلدة وكأنهم موجودون 

في بلدانهم.
 من جانبه اعتبر رئيس احت��اد بلديات 
اجل��رد االع��ل��ى وبحمدون نقوال الهبر ان 
املنطقة تعود لها احلياة من خ��ال اقامة 
الكويتيني في ممتلكاتهم والتي تبلغ في 
بلدة املنصورية وحدها 22 عقارا بعضها 

مبني وأخرى غير مبنية.
 وأف���اد الهبر ب��أن الكويتيني يشكلون 
ج��زءا من املنطقة “ونحن نتواصل معهم 
كما نتواصل مع املواطنني في املنطقة حيث 

جتمعنا عاقات مودة وصداقة متينة”.
 ومن جهته قال رئيس بلدية بحمدون 
احملطة أسطا ابورجيلي في تصريح مماثل 
ل)كونا( “ان املواطن الكويتي في لبنان 
ميتاز باالقبال على شراء العقارات وليس 
على بيعها وان ك��ان في الفترة االخيرة 

شهدت عمليات الشراء بعض اجلمود”.
 ولفت ابو رجيلي الى ان الكويتيني كانوا 
اول من بادر الى ترميم منازلهم فور انتهاء 
احل��رب اللبنانية وان عقاراتهم شهدت 
تطورا في اسعارها ما جعل استثمارهم 

عقاريا في لبنان هو االجنح.
 وأض��اف “اذا اعتبرنا البلدة كشركة 
كبيرة فالكويتيني لهم اكثر من 60 باملئة 
من اسهم هذه الشركة” مذكرا بأن “دولة 
الكويت لم تبخل علينا مبساعداتها ودعمها 
للبلدة التي تشكل معقل الكويتيني في 

لبنان”.
 واك��د املستشار العقاري وم��دي��ر عام 
شركة )سنتشري 21( احمد اخلطيب ان 
احلضور الكويتي عقاريا في مناطق جبل 
لبنان وم��ا يسمى بقرى االص��ط��ي��اف هو 
الطاغي مقارنة باحلضور العربي االخر 
وميتاز بوجوده الدائم بخاف س��واه من 

املتملكني العرب واالجانب.
 وأف��اد اخلطيب ب��أن قطاع العقارات ال 
يشهد ع��روض��ا للبيع وال��دل��ي��ل على ذلك 
اجلمود ال��ذي يصيب حركة العقارات في 
اجلبل الفتا الى “ان الكويتي يعرف عنه 
شراؤه للعقارات” كاشفا عن تنفيذه عددا 
من البيوعات لصالح كويتيني خال الفترة 

األخيرة.

الدعيج: هناك في بلدة قرنايل نحو أربعة االف كويتي

أصحاب األمالك الكويتيون في لبنان 
متمسكون مبمتلكاتهم رغم الظروف

نقوال الهبرأسطا ابورجيليكمال شيا

شيا : التواجد الكويتي في صوفر تاريخي 
ببلدانهم م���وج���ودون  وك��أن��ه��م  وي��ش��ع��رون 

م��ن  احل����ي����اة  ل���ه���ا  ت���ع���ود  امل���ن���ط���ق���ة    : ال���ه���ب���ر 
ممتلكاتهم ف���ي  ال��ك��وي��ت��ي��ن  إق���ام���ة  خ����الل 

إلى  ب���ادر  م��ن  أول  الكويتيون  رجيلي:  اب��و 
ترميم منازلهم فور انتهاء احلرب اللبنانية

املجموعة فازت باجلائزة في فعاليات احلفل السنوي لتوزيع جوائز »تيليكوم وورلد« في دبي

»زين« العالمة التجارية األفضل  لالتصاالت في الشرق األوسط 

منحت مؤسسة تيليكوم وورلد 
مجموعة زي��ن ج��ائ��زة » أفضل 
عامة جتارية » في منطقة الشرق 
األوسط في قطاع االتصاالت عن 
العام 2017، وهي اجلائزة التي 
مت اإلع��ان عنها خ��ال فعاليات 
احلفل السنوي لتوزيع جوائز 
تيليكوم وورلد الذي استضافته 

دبي مؤخرا.
وذكرت مجموعة زين التي متلك 
وتدير8 شبكات اتصاالت متطورة 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وأفريقيا 
أن جلنة التحكيم التي شّكلتها 
مؤسسة »terrapin« املسؤولة 
عن فعاليات هذا احلدث السنوي، 
منحتها اجل��ائ��زة للعام الرابع 
على التوالي تقديرا للنجاحات 
املتواصلة التي حتققها العامة 
التجارية »زي��ن«، والتي جاءت 
مدفوعة بالتطورات امللموسة 
وامل��ب��ادرات االستراتيجية التي 
حققتها وحداتها التشغيلية في 

أسواق املنطقة.
وبينت زين في بيان صحافي 
أن جلنة التحكيم سلطت الضوء 
على املسار االستراتيجي الذي 
التشغيلية  عملياتها  تتبناه 
والتجارية ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن، 
والذي تواصل فيه بناء شراكات 
استراتيجية إقليمية وعاملية 
ف��ي م��ج��ال اخل��دم��ات الرقمية، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى اس��ت��ث��م��ارات��ه��ا 
األخ��ي��رة ف��ي مشاريع التحديث 
وترقية الشبكات واالبتكارات 
التكنولوجية، والتي كان لها بالغ 
األث���ر ف��ي تعزيز جت��رب��ة قاعدة 

عمائها.
 وأفادت زين أن جلنة التحكيم 
ثمنت مشاريع االستدامة التي 
ت��ق��وم ب��ه��ا ف��ي أس����واق ال��ش��رق 
األوسط، والتي جنحت في  دمجها 

مع ق��رارات أعمالها، وهي في هذا 
اإلط���ار قامت بتوجيه جهودها 
نحو دعم االبتكار واالنتقال نحو 
اقتصاد قائم على املعرفة، كما 
امتدحت جلنة التحكيم احلمات 
التسويقية املبتكرة التي تقوم بها 
عبر شبكات التواصل االجتماعي، 
والتي وصفتها بأنها أسرت مخيلة 

شريحة كبيرة من اجلمهور. 
اجل��دي��ر بالذكر أن فعاليات 
املؤمتر السنوي جلوائز تيليكوم 
وورل���د دائ��م��ا م��ا تشهد توزيع 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز ع��ن األداء 
املتميز في مجاالت رئيسية في 
صناعة االتصاالت على مستوى 
منطقة الشرق األوس���ط، والتي 
يجري خالها تسليط الضوء على 

الاعبني الرئيسيني الذين أسهموا 
في جعل قطاع االتصاالت واحدا 
من أكثر القطاعات حيوية على 

مستوى العالم.
وقال رئيس اجلهاز التنفيذي 
ملكتب نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في مجموعة 
زي��ن مالك ماهر معرفي »عامة 
زي��ن التجارية تكمن في جوهر 
ك��ل م��ا نقوم ب��ه م��ن أع��م��ال، فهي 
التي حتدد رؤيتنا االستراتيجية، 
وهي أيضا التي توجه مشاركتنا 
وتركيزنا داخ���ل ال��ش��رك��ة، كما 
أنها متثل وعدنا الدائم لعمائنا 

بتقدمي أفضل جتربة اتصاالت ».
وأض��������اف م���ع���رف���ي ق��ائ��ا 
» التتويج ال���ذي حصلت عليه 

عامتنا التجارية، هو اعتراف 
لشغف ك����وادر عملنا إلح���داث 
الفارق في املجتمع الذي نقدم فيه 
خدماتنها، كما أن هذا االعتراف 
يبرز األس��ل��وب اإلي��ج��اب��ي ال��ذي 
نتعامل به مع جميع شركائنها 
االستراتيجيني على املستوى 

اإلقليمي والدولي ».
وكانت عامة »زين« التجارية 
قد تلقت تكرميا مرموقا مؤخرا، 
مبنحها لقب ثاني أق��وى عامة 
جت��اري��ة إقليمية على مستوى 
منطقة الشرق األوسط بعد عامة 
»ط��ي��ران اإلم����ارات« التجارية، 
وهو التكرمي الذي جاء من جانب 
مؤسسة »ب��ران��د فاينانس« في 
تقريرها السنوي ألقوى 50 عامة 

جت��اري��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى أس���واق 
املنطقة للعام 2017. 

وح��ال��ي��ا، مت��ت��ل��ك مجموعة 
زي��ن وش��رك��ات��ه��ا التابعة أكثر 
م��ن 9 مايني متابع على موقع 
فيسبوك، وأك��ث��ر م��ن 6 مايني 
متابع على ت��وي��ت��ر، وأك��ث��ر من 
1.2 مليون متابع على تطبيق 
إن��س��ت��غ��رام، وخ���ال ال��س��ن��وات 
األرب��ع املاضية، اجتذبت قنوات 
ال�يوتيوب اخل��اص��ة مبجموعة 
زين وشركاتها التابعة ما يربو 

على 200 مليون مشاهدة. 
وإلى جانب ذلك، فإن مجموعة 
زين باتت من املؤسسات النشطة 
على ق��ن��وات ت��واص��ل اجتماعي 
جديدة، مثل »سنابشات« حيث 
جتتذب حاليا آالف من املتابعني 
اجلدد يوميا، باإلضافة إلى شبكة 
»لينكدإن« الذي تستقطب زين من 
خالها جمهور أكثر مهنية قوامه 
نحو 100 ألف متابع، وجميع تلك 
العوامل هي مؤشرات ذات صلة 
تعكس وتثبت م��دى ق��وة العام 

التجارية »زين«.
يذكر أن مجموعة زي��ن كانت 
أعلنت ع��ن تبنيها لسلسلة من 
امل��ب��ادرات ال��ت��ي تستهدف منها 
التحول إل��ى مشغل االت��ص��االت 
ال��رق��م��ي، وه���ي ف��ي ه���ذا اإلط���ار 
استثمرت في مجاالت حلول املدن 
الذكية، بهدف االستفادة من اآلفاق 
الكامنة الهائلة اخلاصة بتحول 
املنطقة إل��ى امل���دن ال��ذك��ي��ة، كما 
استثمرت أيضا في مجال احللول 
النّقالة واخلدمات االستشارية، 
وه��و االستثمار ال��ذي يساعدها 
في دف��ع جهودها اإلبتكارية في 
مجال تطوير التطبيقات، وتقدمي 
خدمات رقمية عالية اجلودة إلى 

عمائها.

معرفي: عالمة زين تكمن في جوهر كل ما نقوم به من أعمال ومتثل وعدنا الدائم لعمالئنا 

مالك معرفي مستلماً اجلائزة

ق��ال محلل األب��ح��اث ف��ي FXTM بقلم  لوكمان 
أوتوجنا،  لقد كان »اإلقبال على املخاطرة« هو السمة 
املهيمنة خ��ال جلسة ت��داول ي��وم أم��س االثنني وقاد 
أس��واق األسهم العاملية إلى االرتفاع ملستويات غير 
مسبوقة في ظل انحسار القلق بشأن شبه اجلزيرة 

الكورية. 
وقد تلقت معظم املؤشرات اآلسيوية دعًما كبيًرا 
من انحسار التوترات اجليوسياسية خ��ال بداية 
ال��ت��داوالت ال��ي��وم الثاثاء وم��ن امل��رج��ح أن تستفيد 
األسهم األوروب��ي��ة من جتدد اإلقبال على املخاطرة. 
وكانت وول ستريت قد سرقت األض���واء ي��وم أمس 
االثنني بعد أن ارتفع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 
500 ومؤشر داو جونز الصناعي إل��ى مستويات 
قياسية قبيل اجتماع البنك املركزي األمريكي. ومن 
امل��رج��ح أن ي��ؤدي استقرار أس��ع��ار النفط وارت��ف��اع 
التفاؤل بشأن االقتصاد العاملي باإلضافة إلى انحسار 
التوترات اجليوسياسية إلى استفزاز وإيقاظ ثيران 
األسهم وهو األمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع سوق 

األسهم ملواصلة الصعود.
 محافظ البنك املركزي البريطاني كاري يضرب من 

جديد 
تخلى املشاركون في السوق بشكل غريزي عن 
م��راك��ز اجلنيه اإلسترليني ي��وم أم��س االث��ن��ني في 
أعقاب التصريح الذي أدلى به محافظ البنك املركزي 
البريطاني مارك كارني الذي قال فيه إن أي رفع لسعر 

الفائدة في املستقبل سيكون محدوًدا وتدريجًيا. 
وجاء تصريح كارني بأن رفع سعر الفائدة ميكن 

أن يكون »بوتيرة تدريجية ومب��دى محدود« أشبه 
بصيغة باهتة م��ن الرسالة التي تصب ف��ي اجت��اه 
تشديد السياسة النقدية التي أرسلها البنك املركزي 
البريطاني األسبوع املاضي، حيث أضفت تصريحات 
كارني أجواء من احلذر على املشهد. وعلى الرغم من أن 
اجلنيه اإلسترليني قد متكن من االرتفاع من مستوى 
1.3500 صباح اليوم، ولكن الشك في أن البنك املركزي 
البريطاني ميكن بالفعل أن يرفع أسعار الفائدة هذا 
العام قد يتسبب في إحداث بعض االضطرابات للثيران 
على طول الطريق. وملا كانت األفعال أبلغ من األقوال، 
فهناك مخاطر من أن يجد اجلنيه اإلسترليني نفسه 
معرًضا لصدمات هبوطية إذا عجز البنك املركزي 

البريطاني عن رفع أسعار الفائدة هذا العام.   
وسوف يراقب املستثمرون املشهد ملعرفة ما إذا كان 
البنك املركزي البريطاني سيقوم برفع أسعار الفائدة 
في محاولة خلفض التضخم، أو إذا كان البنك سيضطر 
إلى اإلبقاء على سياسته النقدية بدون تغيير وسط 
الغموض الذي يكتنف تداعيات ومحادثات انسحاب 

بريطانيا من االحتاد األوروبي. 
وم���ن امل��ن��ظ��ور ال��ف��ن��ي، م��ا ي����زال زوج اجلنيه 
اإلسترليني/الدوالر األمريكي يتحرك بشكل صعودي 
على الرسم البياني اليومي. ومن املنتظر أن يؤدي 
اإلغ��اق األسبوعي فوق مستوى 1.3500 لتشجيع 
حدوث مزيد من االرتفاع نحو مستوى 1.3700. أما 
عن السيناريو العكسي، ف��إذا استمر الضعف حتت 
مستوى 1.3500، فمن املرجح أن يؤدي ذلك حلدوث 

تصحيح فني والهبوط نحو مستوى 1.3350.

FXTM: اإلقبال على املخاطرة يدفع 
أسواق األسهم العاملية لالرتفاع

رسم بياني توضيحي 

 60 ايرباص تتوقع أن حتتاج الصن بن 
380 خالل 5 أعوام و100 طائرة ايه 

قال اريك تشن رئيس ايرباص 
في الصني امس  الثاثاء إن شركة 
ص��ن��اع��ة ال��ط��ائ��رات الفرنسية 
تتوقع أن حتتاج اخلطوط اجلوية 
الصينية بني 60 و100 طائرة من 
طراز ايه380 على مدى السنوات 
اخل��م��س املقبلة وس��ط ح��ال��ة من 
الغموض بشأن مستقبل الطلب 

العاملي على الطائرة العماقة.
ك��ان تشن يتحدث في مناسبة 

تنظمها ايرباص في بكني.
والصني أسرع أسواق الطيران 
من��وا وتشهد منافسة حامية بني 
اي��رب��اص ومنافستها األمريكية 
الرئيسية بوينج التي توقعت في 
اآلونة األخيرة أن تنفق بكني أكثر 
من تريليون دوالر على الطائرات 

خال السنوات العشرين املقبلة.
وف����ي ي��ول��ي��و مت����وز وق��ع��ت 
ايرباص اتفاقا لبيع 140 طائرة 

إلى الصني في صفقة تصل قيمتها 
لنحو 23 م��ل��ي��ار دوالر بحسب 
قائمة األسعار خال زيارة قام بها 
الرئيس الصيني شي جني بينغ 
ألملانيا. ويوم األربعاء تدشن أكبر 
شركة ط��ائ��رات أوروب��ي��ة مركزا 

لتسليم ال��ط��ائ��رات ايه330 في 
مدينة تياجنني بشمال الصني.

واملنشأة هي األول��ي للطائرة 
عريضة البدن خارج أوروبا ومن 
املتوقع أن تقوم بتسليم أول طائرة 

من هذا الطراز خال العام احلالي.

55.1 مليار دوالر  بنوك مصر وفرت 
لتمويل التجارة منذ حترير سعر الصرف

ق��ال مسؤول في البنك امل��رك��زي املصري 
لرويترز ام��س  الثاثاء إن البنوك العاملة 
ف��ي ال��ب��اد وف���رت نحو 55.1 مليار دوالر 
لتلبية احتياجات العماء وتدبير االعتمادات 
املستندية منذ حترير سعر الصرف في نوفمبر 

تشرين الثاني وحتى منتصف سبتمبر أيلول.
وتنفذ احلكومة املصرية برنامج إصاح 
اق��ت��ص��ادي منذ ال��ع��ام امل��اض��ي شمل فرض 
ضريبة القيمة املضافة وحترير سعر الصرف 
وخ��ف��ض ال��دع��م امل��وج��ه للكهرباء وامل���واد 

البترولية سعيا إلنعاش االقتصاد وإعادته 
إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير 

األساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا لاستثمار 
وإصاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار 

قانون للتفليسات.
وقال املسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
”مت س��داد مستندات حتصيل واعتمادات 
مستندية بنحو 40 م��ل��ي��ار دوالر وفتح 

اعتمادات مستندية بنحو 15.1 مليار دوالر“.

إحدى طائرات إيرباص

مقر البنك املركزي املصري


