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بهدف تحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية في الكويت

«االستثمار المباشر» تنظم االجتماع الثالث
مع فريق تقرير أداء األعمال للبنك الدولي

ق��ال م��دي��ر ع��ام «هيئة ت�شجيع
اال�ستثمار املبا�رش» الكويتية
ال�شيخ د .م�شعل اجلابر ان الهيئة
نظمت الزيارة الثالثة للعا�صمة
االمريكية وا�شنطن وذل��ك خالل
الفرتة من  22وحتى  24ابريل
لالجتماع مع خرباء فريق «تقرير
اداء االعمال» يف جمموعة «البنك
الدويل».
وا�ضاف ال�شيخ م�شعل �أول �أم�س
يف ختام االجتماعات ان «ذلك
ي�أتي يف اطار رئا�سة الهيئة للجنة
الدائمة لتح�سني بيئة الأعمال
وتعزيز التناف�سية يف الكويت
«اللجنة الدائمة» ومبوجب عقد
الدعم الفني مع البنك الدويل».
و�أك��د اهمية ه��ذه ال��زي��ارة التي
ت�أتي «ملوا�صلة م�سرية الإ�صالح
وتعزيز اجلهود املبذولة جلعل
بيئة االعمال يف الكويت جاذبة
لال�ستثمار مبا يحقق ر�ؤية «كويت
جديدة  »2035وركائزها واهدافها
املتعلقة بالتنويع االقت�صادي
ودعم دور القطاع اخلا�ص».

وا���ش��ار ال��ى ان��ه مت خ�لال االي��ام
الثالثة ا�ستعرا�ض و�ضع الكويت
وفق تقرير االعمال لعام 2019
ملكونات بدء الن�شاط التجاري
وا���س��ت��خ��راج ت��راخ��ي�����ص البناء
واحل�صول على الكهرباء وت�سجيل
امللكية واحل�صول على االئتمان
وانفاذ العقود وحماية امل�ستثمرين
االقلية ودفع ال�رضائب والتجارة
ع�بر احل����دود وت�����س��وي��ة ح��االت
االع�سار.
وذكر ان فرق العمل قدمت عرو�ضا
مبا�رشة للخدمات االلكرتونية
املقدمة ،ا�ضافة الى �رشح تف�صيلي
يبني ت�سل�سل اجراءات اال�صالحات
التي قامت بها واثرها من حيث
تقلي�ص ع��دد االج���راءات واملدة
الزمنية والكلفة او تطوير اجلانب
الت�رشيعي ب�إقرار قوانني جديدة
مثل قانون املعلومات االئتمانية
او ا�صدار قرارات او تعاميم ذات
ال�صلة من �ش�أنها ان تدفع نحو
اال�صالحات القانونية املطلوبة
وفق اف�ضل املمار�سات العاملية.

• ال�شيخ م�شعل اجلابر

وا�ضاف ال�شيخ م�شعل انه «ا�ستكماال
مل��ا مت بحثه يف ه��ذه ال��زي��ارة
�ستقوم بعثة م��ن ف��ري��ق تقرير
الأعمال لدى البنك الدويل بزيارة
الكويت لتفقد اال�صالحات التي مت
ذكرها على �أر�ض الواقع والت�أكد
من ا�ستفادة القطاع اخلا�ص منها
متهيدا لالنتهاء من جمع البيانات

لـ «تقرير االعمال  »2020الذي
�سي�صدر يف نهاية اكتوبر املقبل».
وتر�أ�س الوفد مدير عام الهيئة
ورئي�س اللجنة الدائمة مب�شاركة
اع�ضاء اللجنة الدائمة امل�ست�شار
جمال اجل�لاوي ممثال عن االدارة
العامة للجمارك و�أحمد الر�شيدي
ممثال عن وزارة الكهرباء واملاء
ود� .صالح العقيلي ممثال عن
وزارة التجارة وال�صناعة.
كما �شارك اع�ضاء من فرق العمل
امل�شكلة م��ن اجل��ه��ات املعنية
لكل م��ك��ون م��ن مكونات م�ؤ�رش
«�سهولة ممار�سة ان�شطة االعمال»
واملتمثلة بوزارة املالية ووزارة
العدل ومركز الكويت للأعمال
والأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية وبنك الكويت
املركزي ،ا�ضافة الى هيئة ا�سواق
امل��ال وبلدية الكويت والهيئة
العامة للبيئة والإدارة العامة
لالطفاء وغرفة جتارة و�صناعة
الكويت و�رشكة �شبكة املعلومات
االئتمانية.

«المركزي» الياباني ُيثبت سياسته النقدية
قرر البنك املركزي يف اليابان
تثبيت ال�سيا�سة النقدية يف
خطوة وافقت توقعات املحللني،
لكنه تعهد �أال يرفعها حتى ربيع
العام املقبل.
و�أظهر بيان ال�سيا�سة النقدية
ال�����ص��ادر ع��ن ب��ن��ك ال��ي��اب��ان،
�أم�س الإبقاء على �سعر الفائدة
ق�صرية الأجل عند م�ستوى 0.1 -
،%و�أبقى البنك املركزي على
م�ستهدف عائد ال�سندات احلكومية
لأج��ل � 10سنوات عند م�ستوى
ال�صفر ،وح��اف��ظ على برنامج

التي�سري الكمي عند نف�س الوترية
احلالية والبالغة  80تريليون ين
�سنوي ًا.وقال املركزي الياباين
يف بيان ال�سيا�سة النقدية �إنه
يعتزم الإبقاء على امل�ستويات
املنخف�ضة للغاية احلالية ملعدل
الفائدة ق�صرية وطويلة الأجل
لفرتة ممتدة من الوقت« ،على
الأقل حتى حوايل ربيع .»2020
و�أ���ض��اف البيان« :وي ��أت��ي ذلك
القرار مع الأخذ يف االعتبار حالة
عدم اليقني ذات ال�صلة بالن�شاط
االقت�صادي والأ�سعار».

وتابع بيان البنك �أن م�ستهدفه
ال�ستقرار الأ���س��ع��ار �سي�ستغرق
بع�ض ًا من الوقت ليتم �إجنازه،
ولكن �أ�رص على �أن الت�ضخم من
املحتمل �أن يرتفع تدريجي ًا نحو
م�ستوى « % 2ونتوقع �أن االقت�صاد
�سي�ستمر يف النمو بوترية تو�سع
منا�سبة على الرغم من تباط�ؤ
االقت�صاد العاملي».
وخ��ف�����ض امل���رك���زي ال��ي��اب��اين
تقديراته للنمو االقت�صادي يف
ال��ع��ام امل���ايل ال���ذي ينتهي يف
�أبريل  2020عند  % 0.9مقابل

التقديرات ال�سابقة عند .% 1
�أما فيما يتعلق بالت�ضخم ،ف�إنه
يتوقع �أن ُي�سجل م�ستوى  % 1.6يف
العام احلايل ،ويف خطوة تهدف
ال��ى حت�سني �أ�سا�سيات ال�سوق
وافق البنك على تخفيف �رشوط
ال�ضمانات والر�سوم على العديد
من ت�سهيالته الإقرا�ضية ،وذلك
عرب املوافقة على قبول ت�صنيف
ديون ال�رشكات وامل�صنفة عند «-
 »BBBك�ضمان ،ما يجعل الأمر
�أ�سهل على الالعبني يف ال�سوق يف
�أن يقرت�ضوا.

ارتفاع متوسط سعر الذهب في الكويت
ارتفع متو�سط �سعر الذهب يف ال�سوق الكويتي خالل تعامالت
�أم�س ،بالتزامن مع منو ال�سعر الفوري للمعدن النفي�س يف
الأ�سواق العاملية.
وارتفع متو�سط �سعر غرام الذهب يف الكويت عيار  24بن�سبة
 ،% 0.16عند  12.51دينار للغرام ،مقارنة بـ 12.49دينار ًا
لكل غرام �أول �أم�س ،وانخف�ضت �أ�سعار الذهب خالل تعامالت
�أم�����س ،مع ق��وة ال���دوالر الأم�يرك��ي وقبيل �إع�لان بيانات
اقت�صادية.
وانخف�ض �سعر العقود الآجلة للذهب ت�سليم يونيو بنحو
� % 0.08إلى  1278.40دوالر للأوقية.وفيما ارتفع �سعر الت�سليم
الفوري للمعدن الأ�صفر بن�سبة  % 0.07عند  1276.69دوالر ًا
للأوقية ،وخالل تلك الفرتة انخف�ض م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي
الذي يقي�س �أداء العملة �أمام  6عمالت رئي�سية بن�سبة � % 0.2إلى
 ،98.026ولكنه قريب من �أعلى م�ستوى يف نحو عامني.
وفيما يتعلق بالتطورات التجارية ،ف�إن الأ�سبوع املقبل من
املقرر �أن ي�شهد جولة جديدة من املحادثات التجارية،
حيث ي�سافر وزير اخلزانة واملمثل التجاري يف � 30أبريل
�إلى بكني ملوا�صلة املفاو�ضات ب�ش�أن العالقات التجارية،
ومن املقرر �أن يتم الإعالن عن بيانات طلبات �إعانة البطالة
وطلبات ال�سلع املعمرة يف الواليات املتحدة.
وكانت بيانات اقت�صادية �أظهرت �أول �أم�س �أن م�ؤ�رش طلبات
الرهن العقاري املعدل مو�سمي ًا تراجع بن�سبة � % 7.3إلى
 425.6نقطة خالل الأ�سبوع املنتهي يف � 19أبريل ،وهي �أكرب
وترية يف � 4أ�شهر.

انتهت املفاو�ضات بني «دويت�شه
بنك» و«ك��وم�يرز بنك» من �أجل
االندماج بالف�شل ،وقال «دويت�شه
بنك» يف بيان على موقعه �أم�س،
�إن��ه بعد التحليل الدقيق ف�إن
جمل�س �إدارة البنك خل�ص �أم�س
�إل��ى �أن االن��دم��اج مع «كومريز
بنك» لن يخلق �أي فوائد مر�ضية
تعو�ض امل��خ��اط��ر التنفيذية
الإ���ض��اف��ي��ة وت��ك��ال��ي��ف �إع���ادة

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل
الدينار �أم�س عند م�ستوى 0.304
دينار يف حني انخف�ض اليورو
�إلى  0.339دينار مقارنة ب�أ�سعار
�رصف �أول �أم�س.
وق���ال ب��ن��ك ال��ك��وي��ت املركزي
يف ن�رشته �أم�����س على موقعه
الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه
الإ�سرتليني انخف�ض �إلى م�ستوى
 0.392دينار فيما ا�ستقر الفرنك
ال�سوي�رسي عند م�ستوى 0.298
دينار وظ��ل ال�ين الياباين عند
م�ستوى  0.002دينار دون تغيري،
انخف�ض ال��دوالر �أم��ام العمالت
الرئي�سية خالل تعامالت �أم�س من

�سجلت كوريا اجلنوبية انكما�ش ًا
اقت�صادي ًا يف ال��رب��ع الأول من
العام احل��ايل بعك�س التوقعات
لي�سجل االقت�صاد �أ�سو�أ �أداء منذ
ُ
الأزمة املالية العاملية ،وك�شفت
البيانات ال�صادرة عن «بنك �أوف
كوريا» �أم�س �أن الناجت الإجمايل
املحلي انخف�ض بن�سبة  % 0.3يف
الربع الأول من العام احلايل على
�أ�سا�س ف�صلي ،وهو �أ�سو�أ �أداء منذ
نهاية  2008حينما انخف�ض بنحو
،% 3.3ويف ال��رب��ع الأخ�ي�ر من

أرباح الربع األول

بهدف االندماج.
وكانت احلكومة الأملانية �أبدت
حما�سها لتلك اخلطوة ،و�رصح
�أوالف �شولت�س وزير املالية يف
�أملانيا ب�أنه �سعيد با�ست�ضافة
العديد م��ن املقر�ضني م��ن كل
�أن��ح��اء ال��ع��امل ،لكن الدولة
واقت�صادها يحتاجون لبنوك
ق��وي��ة ميكنها دع���م الأع��م��ال
الأملانية.

�أعلى م�ستوى يف � 23شهر ًا ،مع
ترقب �إعالن بيانات اقت�صادية،
ويف انتظار تطورات جتارية.
وا�ستقر الدوالر �أمام اليورو عند
 1.1155دوالر ،فيما انخف�ض
�أم���ام ال�ين عند  111.80ين،
وا�ستقرت العملة الأمريكية �أمام
اجلنيه الإ�سرتليني عند 1.2909
دوالر ،كما ا�ستقرت �أمام الفرنك
ال�سوي�رسي عند  1.0205فرنك،
وخ�لال تلك الفرتة هبط م�ؤ�رش
ال���دوالر الرئي�سي ال��ذي يقي�س
�أداء العملة �أمام  6عمالت رئي�سية
بنحو  % 0.2عند  ،97.997وذلك
بعد �أن �سجل م�ستوى  98.18يف

وقت �سابق من اجلل�سة وهو �أعلى
م�ستوى يف � 23شهر ًا.
كما من املقرر �أن تبد�أ الواليات
املتحدة واليابان �أم�س اجلولة
الثانية من مباحثاتهم التجارية
يف وا�شنطن والتي تهدف �إلى
ت�أمني اتفاق �رسيع ب�ش�أن التجارة
ع��ل��ى �أن ت��رك��ز ع��ل��ى ال��زراع��ة
وال�سيارات .ويف الأ�سبوع احلايل
كانت احلكومة الأمريكية �أعلنت
وق��ف تطبيق ال��ق��رار املتعلق
بال�سماح لـ 8دول با�ستمرار �رشاء
النفط من �إي��ران دون التعر�ض
لعقوبات اقت�صادية ،وذلك بدء ًا
من  2مايو املقبل.

كوريا الجنوبية ُتسجل انكماش ًا
اقتصادي ًا في الربع األول

التكاليف بعد تراجع

مفاوضات اندماج «دويتشه بنك» و«كوميرز بنك» تنتهي بالفشل
الهيكلة واملتطلبات الر�أ�سمالية
املرتبطة بذلك الدمج.
و�أ����ض���اف امل����صرف الأمل����اين:
«ونتيجة ل��ذل��ك ف����إن البنكني
قررا عدم ا�ستمرار املباحثات»،
و�شدد «دويت�شه بنك» على �أنه
يعتزم اال�ستمرار يف مراجعة
جميع البدائل بهدف حت�سني
الربحية على امل��دى الطويل
وع��وائ��د امل�ستثمرين .وق��ال

الدوالر استقر أمام الدينار عند  304فلوس
 ...واليورو انخفض إلى 339

«باركليز» يتوقع
مزيداً من خفض

م�صدر مطلع على الأم��ر ملحطة
«�سي�.إن.بي�.سي» الأمريكية مل
ت�سمه �إن ال�شعور العام هو �أن
ذلك االندماج لي�س بفكرة عظيمة
حيث �أن «كومريز بنك» ال يتوافر
لديه نف�س ق��در امل�صداقية يف
ال�سوق املتوفرة لـ«دويت�شه
بنك».ويف مار�س املا�ضي كان
امل�رصفان الأملانيان �أعلنا ب�شكل
ر�سمي �أنهما بد�أ مباحثات ر�سمية

اقتصاد

تراجعت �أرب��اح باركليز % 10
يف الربع الأول من العام بفعل
�ضغوط تواجهها وحدة الأن�شطة
امل�رصفية اال�ستثمارية يف �أ�سواق
�صعبة ،ما دفع البنك للإعالن عن
احتمال تطبيق مزيد من اخلف�ض
يف التكاليف �إذا ا�ستمرت هذه
الأو�ضاع.
وي�أتي �سوء �أداء قطاع ال�صريفة
اال�ستثمارية يف وقت حرج للبنك
يف ظل نزاع بني رئي�سه التنفيذي
جي�س �ستايل وامل�ستثمر �إدوارد
برام�سون ال��ذي يريد تقلي�ص
الوحدة لتعزيز الإيرادات الكلية
للبنك.
و�أعلن باركليز �أم�س �أن عوائد
ق��ط��اع ال�صريفة اال�ستثمارية
ان��خ��ف�����ض��ت �إل�����ى  % 9.5من
 % 13.2قبل ع��ام و�أن �إجمايل
الأرب���اح بلغ  1.54مليار جنيه
ا�سرتليني « 1.99مليار دوالر»،
يتفق ذلك مع متو�سط توقعات
 13حملال ا�ستطلع البنك �آراءهم،
حيث تكهنوا ب���أن يحقق 1.57
مليار ا�سرتليني.

العام املا�ضي �سجل اقت�صاد كوريا
اجلنوبية منو .% 1
وكانت توقعات املحللني �أ�شارت
�إل��ى �أن الناجت الإجمايل املحلي
للدولة الآ�سيوية �سيزيد بنحو 0.3
 %يف �أول � 3أ�شهر من .2019وعلى
�أ�سا�س �سنوي ف�إن اقت�صاد كوريا
اجلنوبية منا بنحو  ،% 1.8مقابل
توقعات بـ.% 2.5ويف  2018منا
اقت�صاد كوريا اجلنوبية ب�أبط�أ
وترية يف � 6سنوات عند م�ستوى
 .% 2.7و�أو�ضحت البيانات �أن

اال�ستثمارات الر�أ�سمالية هبطت
بن�سبة  % 10.8وهو �أ�سو�أ �أداء منذ
عام � ،1998أما ا�ستثمارات البناء
فرتاجعت بنحو  ،% 0.1وتابعت
�أن ال�صادرات لدى كوريا اجلنوبية
تراجعت بنحو  % 2.6على �أ�سا�س
ف�صلي يف الربع الأول من العام،
مقابل هبوط بن�سبة  % 1.5يف
الربع الأخري من العام املا�ضي،
�أما اال�ستهالك اخلا�ص فزاد بنحو
 % 0.1نتيجة االرتفاع يف الطلبات
على ال�سلع املعمرة.

«نيكي» يصعد لذروة
 4أشهر ونصف بفعل نتائج
أفضل من المتوقع

�صعد امل�ؤ�رش نيكي الياباين �إلى �أعلى م�ستوى يف � 4أ�شهر
ون�صف عند الإغالق �أم�س ،حيث جاءت نتائج �أرباح بع�ض
ال�رشكات �أقل �سوءا مما كان يخ�شاه بع�ض امل�ستثمرين �إلى
جانب انح�سار البيع قبيل عطلة طويلة.
وق��ال متعاملون �إن املعنويات تعززت بعدما ق��ال بنك
اليابان املركزي �إنه يدر�س خطة لإقرا�ض بع�ض حيازاته
ال�ضخمة من �صناديق امل ��ؤ��شرات وتعهد ب�إبقاء �سعر
الفائدة منخف�ضا حتى مطلع  2020على الأقل ،وارتفع نيكي
 % 0.48ليغلق عند  22307.58نقاط وهو �أعلى م�ستوى �إغالق
للم�ؤ�رش القيا�سي منذ مطلع دي�سمرب .
و�صعد امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع نطاقا � % 0.51إلى 1620.28
نقطة.وقفز �سهم هيتا�شي لآالت البناء  % 4.9بعد �إعالن
النتائج.و�صعد �سهم كاو كورب ل�صناعة م�ستح�رضات التجميل
والعناية بالب�رشة  % 5.3بالرغم من �إعالنها انخفا�ض �صايف
الربح  % 5على �أ�سا�س �سنوي بني يناير ومار�س ،ويف حني
تلقى ال�سهم دعما جزئيا من �إعالن ال�رشكة عن �إعادة �رشاء
�أ�سهم ،ف�إن الأرباح مل تكن بال�سوء املتوقع حيث كان القلق
ي�ساور امل�ستثمرين ب�ش�أن ارتفاع تكاليف املواد .ونزل �سهم
كيين�س كورب ملعدات امل�صانع  % 4.1بعدما �أعلنت ال�رشكة
�أن �أرباحها الت�شغيلية للعام املايل حتى مار�س جاءت �أقل
من توقعات ال�سوق ،وانخف�ض �سهم موتور � % 1.8إلى �أدنى
م�ستوى يف نحو � 4أ�شهر بعدما خف�ضت ال�رشكة توقعاتها
لأرباح العام ب�أكمله �إلى �أدنى م�ستوى يف نحو ع�رشة �أعوام
بفعل �ضعف الأداء يف الواليات املتحدة .وتُ غلق الأ�سواق
املالية اليابانية �أبوابها بني � 27أبريل وال�ساد�س من مايو
مع دمج �سل�سلة عطالت عامة لالحتفال بتتويج ويل العهد
الأمري ناروهيتو �إمرباطورا للبالد يف �أول مايو .

مصر تفاوض الصندوق العربي لدعم المشروعات بـ 2.3مليار دوالر
�شاركت وزيرة اال�ستثمار والتعاون الدويل
امل�رصية د� .سحر ن�رص� ،أم�س يف اجلل�سة
االفتتاحية لالجتماعات ال�سنوية للم�ؤ�س�سات
والهيئات املالية العربية واملنعقدة فى
الكويت ،بح�ضور د .عز الدين �أبو �ستيت،
وزير الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ،وحمافظي
 20دولة عربية .وعقب ذلك تر�أ�ست الوزيرة
وف��د م�رص يف االج��ت��م��اع ال�سنوي الثامن
والأرب���ع�ي�ن ملجل�س حمافظي ال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي،
باعتبارها حمافظ م�رص ل��دى ال�صندوق،
بح�ضور عبداللطيف احلمد ،رئي�س جمل�س
�إدارة ال�صندوق ،و�ضم الوفد امل�رصي ك ً
ال من
د� .شهاب مرزبان ،كبري م�ست�شاري الوزيرة،
وغدير حجازي ،م�ساعدة الوزيرة ،وخالد
عياد ،معاون ال��وزي��رة .وقالت الوزيرة:
جنتمع ملتابعة �أو�ضاع ون�شاط ال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي خالل
عام  ،2018وما حققه من نتائج ت�صب يف دعم
م�ؤ�رشات التنمية االقت�صادية واالجتماعية
على م�ستوى املنطقة العربية ،وزي��ادة
م�شاركة القطاع اخلا�ص ،حيث �إن ال�صندوق

العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي �أجاد
يف حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ،فقد ك��ان حري�ص ًا
على امل�ساهمة يف متويل كل ن�شاط يحقق
قيمة م�ضافة على �صعيد التنمية االقت�صادية
واالجتماعية لكل من الدول الأع�ضاء فيه،
وذلك الأمر الوا�ضح يف التقرير املقدم من
جمل�س �إدارة ال�صندوق ،والذي ير�سم �صورة
متكاملة ووا�ضحة لن�شاط ال�صندوق العربي
خ�صو�ص ًا يف جماالت البنية الأ�سا�سية والطاقة
اجلديدة واملتجددة،وتكنولوجيا املعلومات
وتنمية القطاع اخلا�ص ،ومل ين�س ال�صندوق
الاً ���س��ت��ث��م��ار يف امل��واط��ن ال��ع��رب��ي ،وهي
امل�رشوعات التي متثل �أولوية لدى م�رص،
وتربز الدور امللحوظ الذي يلعبه ال�صندوق
يف املنطقة العربية ككل ،وم�ساندته جلهود
التنمية العربية االقت�صادية واالجتماعية،
داعية ال�صندوق �إل��ى زي��ادة دعمه للقطاع
اخل��ا���ص م��ن �أج��ل امل�شاركة يف التنمية.
و�أو�ضحت الوزيرة� ،أن حمفظة التعاون بني
م�رص وال�صندوق العربي تبلغ  1.5مليار دينار
نحو « 5مليارات دوالر» ،مت من خاللها تنفيذ
 63م�رشوع ًا يف خمتلف املجاالت ،ويجري

حالي ًا العمل على التفاو�ض مع ال�صندوق
لدعم نحو  17م�رشوعا ب�إجمايل  715مليون
دينار ،نحو « 2.35مليار دوالر» ،م�شرية �إلى
�أهمية التعاون من خالل امل�رشوعات القومية
امل�ستقبلية املنتظر تنفيذها مثل م�رشوع
�إن�شاء منظومة مياه م�رصف بحر البقر الذي
ي�شارك فيه جميع ال�صناديق العربية ،ويف
�ضوء جتربة الإ�صالح االقت�صادي املتكامل
التي طبقتها احلكومة امل�رصية بتوجيهات
من القيادة ال�سيا�سية ور�ؤية �شاملة طموحة
و�ضعها الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ،مبوجب
برنامج �إ���ص�لاح وطني من�ضبط لت�صويب
االخ��ت�لاالت الهيكلية ،وتعزيز م�ؤ�رشات
ال�سالمة املالية لالقت�صاد ،لتهيئة املناخ
جلذب اال�ستثمار اخلا�ص ،التي �أ�شادت بها
امل�ؤ�س�سات الدولية وكذلك التح�سن يف
الت�صنيف االئتماين ،والهدف الرئي�سي يف
ه��ذا الربنامج هو حتقيق �أه��داف التنمية
والعدالة معاً ،وحت�سني �أو���ض��اع الفئات
املهم�شة ،مع و�ضع برامج �أكرث تفا�ؤ ً
ال حول
م�ستقبل امل��ر�أة وال�شباب ورواد الأعمال
وال�رشكات النا�شئة.

• جانب من امل�ؤمتر

