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:» المدير اإلقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لـ»

رئيس التقييمات السيادية ألوروبا وأفريقيا والشرق األوسط بوكالة »فيتش«:

مصر عادت للساحة االستثمارية مجددًا..ونظرة األجانب نحوها تغيرت

انخفاض متوقع للدين الحكومى إلى 87% من الناتج المحلى اإلجمالى العام المالى المقبل

السيادية  التقييمات  رئيس  إيليس  توبى  قــال 
ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بوكالة التصنيف 
االئتمانى فيتش، إن تنفيذ مصر اإلصالحات املالية 
أدت   ،2016 الثانى من عام  النصف  والنقدية منذ 
خاصة  االقتصادية،  اآلفــاق  فى  كبير  حتسن  إلــى 
يعد  والذى  املاضي،  نوفمبر  الصرف  إصالح سعر 

مبثابة نقطة حتول.
الصرف  سعر  نظام  أن  لـ»البورصة«،  وأضــاف 
يعيق  كــان  السابق  فــى  املــركــزى  يتبناه  كــان  ــذى  ال
االختالالت  زيادة  فى  ويسهم  االقتصادى  النشاط 

اخلارجية وتضاؤل   احتياطيات النقد األجنبي.
احلكومة  نفذتها  الــتــى  ت  ا ـ ـ »اإلصـــالحـ ــع:  ــاب وت
مصادر  تعزز  لدولى  ا النقد  صندوق  مع  بالتعاون 

التمويل اخلارجى فى مصر«.
وقال إيليس إن زيادة احتياطيات النقد األجنبى 
جهود  مصر  كثفت  ن  أ منذ  األبـــرز  التحسن  يعد 
اإلصالح، ليسجل 36 مليار دوالر فى يوليو املاضي، 

والتى عادت إلى مستويات ما قبل الربيع العربي.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة فى احتياطيات النقد 
متعددة  التمويالت  ــى  إل يرجع  املصرية  األجنبى 
األطراف وطرح السندات الدوالرية، وأن قيمة ما 
حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى وطرح 
 11 الدولية نحو  الدوالرية فى األســواق  السندات 

مليار دوالر.

وأشار رئيس التقييمات السيادية بوكالة »فيتش« 
إلى عالمات مبكرة حول إعادة التوازن إلى احلساب 
اجلاري، والتى ستكون مهمة لتحسني وضع املالية 
اخلارجية ملصر، فضاًل عن أن التطورات فى قطاع 
وغيرها  »ظهر«  حقل  اكتشاف  مع  الطبيعي،  الغاز 
من الزيادات فى إنتاج الغاز؛ والتى ينبغى أن تساعد 
فى حتسن احلساب اجلارى فى العام املالى 2018-

.2019
املالية  أوضـــاع  ضبط  عملية  أن  إيليس  وذكــر 
وخالل  املاضية،  املالية  السنة  فى  العامة حتسنت 
املاضى  املالى  العام  مايو  إلى  يوليو  بني  ما  الفترة 
املحلى  الناجت  9.5% من  إلى  املوازنة  تقلص عجز 
املحلى  الــنــاجت  مــن  بـ%11.5  مــقــارنــة  اإلجــمــالــى 
الفترة،  لتلك  السابق  املالى  العام  فى  اإلجمالى 
فضاًل عن انخفاض العجز األساسى إلى أكثر من 
النصف ليصل 1.4% من الناجت املحلى اإلجمالي، 

وتطبيق ضريبة القيمة املضافة ساعد فى ذلك.
وقال إن موازنة العام املالى اجلارى التى وضعتها 
احلكومة واقعية على نطاق واسع، وتوقع أن يصل 

العجز إلى 9.2% بنهاية السنة املالية اجلارية.
القيمة  ارتفاع معدل ضريبة  أن  إيليس  وأضاف 
إصالحات  من  الثانية  اجلولة  وإجـــراء  املضافة، 
املالية  السنة  بداية  منذ  والكهرباء،  الوقود  أسعار 
ستشكل  الضريبية  اإلجــراءات  من  وعــدد  احلالية 

ضبط  بجانب  املستهدفة  املالية  للبيانات  توحيداً 
أنه  إال  املوازنة،  فى  البنود  من  عدد  على  اإلنفاق 
فى  مــدرج  هو  عما  اإلنــفــاق  زيــادة  احتمال  يتوقع 

امليزانية العامة للعام املالى احلالي.
وقال »رغم أن استهدافات املوازنة العامة واقعية 
عند  املتوقع  التضخم  معدل  أن  إال  كبير،  حد  إلى 
15.2% يعتبر منخفضا جدا، ومن املرجح أن يكون 

فى السنة املالية احلالية أقرب إلى %20«.
ــامــة والــتــضــخــم  ــع ــة ال ــي ــال وقــــال إن ضــبــط امل
حتديات  متثل  مازالت  األعمال  بيئة  وإصــالحــات 
ذات  التحديات  عن  فضاًل  ملصر،  كبيرة  اقتصادية 

الصلة باحلد من املخاطر السياسية واألمنية.
وأضاف إيليس أن وضع املالية العامة مازال ميثل 
نقطة ضعف رئيسية فى الوضع االئتمانى املصري، 
التدريجى  املالى  الدعم  من  مزيداً  يتوقع  أنــه  إال 
للبدء فى خفض الدين احلكومى كنسبة من الناجت 

املحلى اإلجمالى فى السنة املالية احلالية.
كنسبة  العام  احلكومى  الدين  يكون  أن  ورجــح 
السنة  فى  ذروتــه  بلغ  اإلجمالى  املحلى  الناجت  من 
بالزيادة  مدفوعة   ،%100 بنحو  املاضية،  املالية 
على  الكبيرة  لــإضــافــات  املــشــتــرك  التأثير  فــى 
الدين اخلارجى وانخفاض اجلنيه بشكل حاد أمام 

العمالت األخرى.
وتوقع إيليس انخفاض   عجز امليزانية ليدور حول 
السنة  فى  و%8  حلالية،  ا املالية  السنة  فى   %9
املالية املقبلة؛ وأن التراجع من شأنه أن يساعد على 
خفض الدين احلكومى إلى 87% فى السنة املالية 
الناجت  من  كنسبة  الدين  وتخفيض   ،2019  -2018
يتطلب  بكثير  أقل  لى مستويات  إ اإلجمالى  املحلى 

جهودا كثيرة خالل سنوات متعددة.
فوق  التضخم  متوسط  يبقى  أن  إيليس  وتوقع 
مستوى 20% للفترة املتبقية من عام 2017، على 
أن ينخفض إلى 13.9% فى عام 2018، وأن يواصل 
ورفع  النقدى  االستهداف  حتقيق  املركزى  البنك 
أسعار الفائدة بشكل حاد ملحاولة احتواء التضخم.

 »B« لــدى فيتش هو  أن تصنيف مصر  أضــاف 
مستقر، بعدما شهدت تراجعاً فى التصنيف خالل 
منذ  واالقــتــصــادى  السياسى  االضــطــراب  سنوات 
االئتمانى  مصر  تصنيف  أن  بش والتوقعات   ،2011
الصاعدة  املــخــاطــر  أن  ــى  إل يشير  مــا  مستقرة؛ 

والهبوطية على التصنيفات متوازنة حاليا.
أوضح أن ثمة عوامل تؤثر على تصنيف مصر 
االئتمانى سواء بالسلب أو اإليجاب، وتتمثل العوامل 
أوضاع  فى ضبط  التقدم  ر  استمرا فى  اإليجابية 
املالية العامة ما يؤدى إلى تراجع الدين احلكومى 
النمو  وتعزيز  اإلجمالي،  ملحلى  ا الناجت  من  كنسبة 
االقتصادى بدعم من اإلصالحات فى بيئة األعمال 
ما يؤدى إلى زيادة االستثمار والعمالة، فضاًل عن 
عجز  وتضييق  األجنبى  النقد  احتياطيات  ــادة  زي
االستثمارات  صافى  ــفــاع  ت وار اجلـــارى  احلــســاب 

األجنبية املباشرة.
الــســلــبــيــة على  ــرات  ــي ــأث ــت ال إيــلــيــس إن  ــال  ــ وق
املالى  العجز  تضييق  الفشل  فى  تتمثل  التصنيف، 
ووضع الدين احلكومى فى اجتاه هبوطي، والتباطؤ 
ملواجهة  النقدية،  أو  املالية  تنفيذ اإلصالحات  فى 
التى قد حتدث وتراجع  االضطرابات االجتماعية 
الدولية بسبب الضغوط على ميزان  االحتياطيات 
احلصول  فرص  ضعف  ذلك  فى  مبا  املدفوعات، 

على التمويل األجنبي.

ملؤسسة  اإلقليمى  املــديــر  مخلوف  مــؤيــد  ــال  ق
إفريقيا،  وشمال  األوسط  للشرق  الدولية  التمويل 
العامليني  املستثمرين  آراء  فى  حدث  تغيراً  ثمة  إن 
واإلقليميني جتاه مصر، وأنه شهد ذلك فى حواراته 
من  كهرباء  مشروعات  إنشاء  برنامج  ضمن  معهم 
الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية التى تنفذه 

مصر حالياً.
إلى  أن مصر قد عادت  »البورصة«،  لـ  وأضاف 
على  واألمثلة  األدلــة  أهــم  ومــن  مــجــدداً،  الساحة 
املسثمرين  قبل  من  واضــح  اهتمام  إبــداء  هو  ذلك 
عبارة  وهو  مصر،  فى  التغذية  تعريفة  برنامج  فى 
االستثمارات  أمام  املجال  لفتح  طموحة  خطة  عن 

اخلاصة فى شبكة الكهرباء.
التغذية  تعريفة  نظام  أقر  الــوزراء  مجلس  وكان 
الكهربائية فى سبتمبر 2014 لتشجيع انتاج الكهرباء 
من املصادر املتجددة »شمس ورياح« وأنشأت وزارة 
التغذية  تعريفة  وحدة  املتجددة  والطاقة  الكهرباء 
طلبات  لتلقى  الكهرباء  لنقل  املصرية  الشركة  فى 

املشروعات ضمن هذه اآللية.
املــاضــى، متت  يوليو  أنــه خــالل  وذكــر مخلوف، 
 635 بقيمة  شمسى  مجمع  تأسيس  على  املوافقة 
مشروع  وهــو   - أســـوان  منطقة  فــى  دوالر  مليون 
الدولية،  التمويل  مؤسسة  قبل  من  جزئًيا  مدعوم 
ويعتبر مشروعاً استثمارياً بارزاً فى البرنامج، ومن 
املتوقع أن يجذب استثمارات خارجية بقيمة 2 مليار 

دوالر.
الشمسى  املجمع  تنفيذ  فى  النجاح  أن  وأضاف 
ــالح الــتــى قــامــت بها  يــرجــع إلـــى عــمــلــيــات اإلصــ
الصرف  سعر  حتــريــر  تتضمن  والــتــى  احلــكــومــة، 
استهداف  وإعادة  الروتينية  اإلجــراءات  من  واحلد 

املعونات واملساعدات.
وأوضح أن تطبيق العديد من هذه اإلصالحات 

خطوات  أنها  إال  القريب،  املــدى  على  سهاًل  ليس 
البنية  وحتسني  العمل  فــرص  خلق  نحو  جوهرية 
التحتية املحلية وحتفيز التنمية فى القطاع اخلاص، 

والذى يعد جزءاً حيوياً من اقتصاد الدولة.
وقال مخلوف، إن مؤسسة التمويل الدولية تؤمن 
بأن حتقيق النمو االقتصادى فى مصر يتم بقيادة 
فى  االستثمار  إلــى  تسعى  وأنها  اخلــاص  القطاع 
وتطوير  العمل  فرص  خلق  على  القادرة  الشركات 
املبتكرة  اخلدمات  وتقدمي  املحلية  التحتية  البنية 

التى تسهل سير احلياة اليومية للمصريني.
االقتصادية  احلكومية  اإلصالحات  أن  وأضاف 
بدأت تؤتى ثمارها، ومن املتوقع أن يصل النمو إلى 
3.5% خالل 2017، وأنه أمر جيد جًدا نظًرا إلى 

التحديات التى تواجه الدولة.

وأضاف أن معدل النمو املتوقع ال يعكس احلقيقة 
كاملة، بل إن األهم من ذلك هو ثقة املستثمرين التى 
عادت لترتفع، ما ينتج عنه زيادة فى رأس املال الذى 

حتتاج إليه مصر إلطالق مرحلة منوها بقوة.
 2006 املالية ما بني  إنــه خــالل األعـــوام  وقــال 
التمويل  مؤسسة  اســتــثــمــارات  وصــلــت  و2017، 
ويشمل  دوالر،  مليار   2.9 إلى  مصر  فى  الدولية 
أخــرى،  دولــيــة  مؤسسات  مــن  اســتــثــمــارات  املبلغ 
وخالل العام املالى املاضى، استثمرت املؤسسة نحو 
146 مليون دوالر فى 5 مشروعات ضمن قطاعات 
والتكنولوجيا فى  التحتية  والبنية  والتأمني  البنوك 

مصر.
وذكر أن مجلس اإلدارة التنفيذى للمؤسسة وافق 
على استثمار 635 مليون دوالر لدعم برنامج تعريفة 

التغذية فى مصر، وسيتم توجيه هذا التمويل إلى 
11 محطة للطاقة الشمسية بقدرة  إنشاء وتشغيل 
وهذا  مصر،  صعيد  فى  ميجاوات   500 إجمالية 
األجنبية  االستثمارات  أضخم  مــن  يعد  املــشــروع 

املباشرة اخلاصة خالل السنوات األخيرة.
استثمرت  الدولية  التمويل  مؤسسة  أن  وأوضح 
 20 نحو  القابضة  عــالم  حسن  شركة  فى  مؤخًرا 
مليون دوالر، مت ضخ استثمارات فى شركة »سونكر 
قيمته  ما   »Sonker Bunkering  - السفن  لتموين 
144 مليون دوالر، لبناء أول محطة للوقود السائل 
فى مصر مملوكة للقطاع اخلاص فى ميناء السخنة.

لقطاع  دعماً  قدمت  املؤسسة  إن  مخلوف  وقال 
على  املــفــروضــة  القيود  وســط  مصر  فــى  البنوك 
العملة األجنبية، قبيل حترير سعر صرف اجلنيه، 
وشهدت تلك الفترة حاجة لتدخل مؤسسة التمويل 
الدولية لدعم قطاع البنوك من خالل توفير قروض 

طويلة األجل بالعملة األجنبية.
وأضاف أن املؤسسة وفرت قروضاً بقيمة 100 
فى  الدولى  األفريقى  العربى  للبنك  دوالر  مليون 
مصر ملساعدته فى توسيع نطاق عمليات اإلقراض 
للشركات األصغر حجًما، إلى جانب بناء محفظته 
وقدمت  املستدامة،  الطاقة  مشروعات  لتمويل 
50 مليون دوالر  حزمة متويل طويلة األجل بقيمة 
لبنك الكويت الوطنى فى مصر بهدف تعزيز قدرة 
إلى  الوصول  على  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
التمويل  نطاق  وتوسيع  إليه،  حتتاج  الذى  التمويل 

التجارى، ومتويل مصادر الطاقة املستدامة.
صرف  سعر  حترير  عقب  أنــه  مخلوف،  وذكــر 
لوجه  وجــًهــا  مصر  فــى  البنوك  أصبحت  اجلنيه 
أمام حتٍد كبير يتمثل فى احلفاظ على نسبة كفاية 
رأس املال التى تعد ضرورية المتصاص اخلسائر 
عدد  مع  حالًيا  املؤسسة  وتعمل  املودعني،  وحماية 

من البنوك على توفير قروض تابعة أو ثانوية لدعم 
جهود البنوك ملواجهة هذا التحدى، فضاًل عن أن 
يقدم  عاملى  متويل جتارى  برنامج  لديها  املؤسسة 
حدود  خــارج  التجارية  العمليات  لدعم  ضمانات 
مصر، يتضمن توفير التمويل التجارى لبنكى البركة 

واإلسكندرية.
الــدولــيــة« ضخت مــؤخــراً  »الــتــمــويــل  وقـــال إن 
الداعمة  املؤسسات  فى  أكبر  بشكل  استثمارات 
املخاطر،  املال  رأس  وصناديق  الناشئة  للشركات 
فينتشرز  و»أجليبرا   »Flat6Labs البز-   6 »فالت 

.”Algebra Ventures» -
ورأى مــخــلــوف تــغــيــرات إيــجــابــيــة فــى قــانــون 
العادلة  املــعــامــالت  وينظم  ــد،  اجلــدي االســتــثــمــار 
باحلصول  يسمح  كما  للمستثمرين،  واملنصفة 
ويحمى  بسالسة،  للتحويل  القابلة  العمالت  على 
ــول دون مــنــح تــعــويــضــات،  ــ ــغــالل األصـ مـــن اســت
األراضــى  لتخصيص  الشفافة  اإلجـــراءات  ويضع 
املستثمرين  بــني  مــا  التفرقة  ومينع  لالستثمار، 

األجانب.
ما  استراتيجى  بشكل  تقع  مصر  أن  وأضــاف 
بني الشرق والغرب، وقادرة على أن تصبح مركًزا 
لوجستًيا مهًما، ولكن اإلجراءات الروتينية وارتفاع 
رسوم اجلمارك حتد من إجراء العمليات التجارية.

اهتماًما  تولى  أن  عليها  يجب  مصر  إن  وقــال 
ملؤشر إنفاذ العقود؛ ففى الوقت الراهن، يحتاج حل 
أى نزاع جتارى عبر املحاكم إلى حوالى 3 سنوات، 
ومــن خــالل حتويل املــزيــد مــن إجـــراءات املحاكم 
على حل  قــادرة  الدولة  آلي، ستكون  بشكل  للعمل 

القضايا بسرعة أكبر.

اإلصالحات الحكومية بدأت تؤتى ثمارها.. والنمو يصل إلى 3.5% خالل2017  قانون االستثمار الجديد يمنع التفرقة بين الشركات المحلية 
واألجنبية  »التمويل الدولية« تؤمن أن القطاع الخاص يقود النمو..وتسعى لالستثمار فى الشركات القادرة على خلق الوظائف

توقعات بزيادة اإلنفاق عن القيمة المدرجة فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى  إصالح سعر صرف الجنيه 
نقطة التحول لالقتصاد  ضبط المالية العامة والتضخم وإصالحات بيئة األعمال..تحديات كبيرة

مؤيد مخلوف

توبى إيليس

احلسينى حسن

:» البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية لـ»

القطاع الخاص يلعب دورًا فاعاًل فى االقتصاد المصرى ويحتاج مزيدًا من الحيوية والتنافسية
البنك  إدارة  مــديــرة  هيكمان،  جانيت  قــالــت 
األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية فى منطقة جنوب 
وشرق البحر األبيض املتوسط، إن القطاع اخلاص 
ويوفر  املصرى،  االقتصاد  فى  فاعاًل  دوراً  يلعب 
يزال  ال  أنــه  رغــم  العمل،  فــرص  من  كبيرة  نسبة 

يحتاج إلى مزيد من احليوية والقدرة التنافسية.
وأشارت لـ»البورصة«، إلى وجود إمكانات كبيرة 
الستثمارات القطاع اخلاص، لتلبية الطلب املتزايد 
الــذى  األخــضــر  االقتصاد  وتعزيز  الطاقة،  على 
املخاطر  من  احلد  مع  االقتصادى  الوضع  يحسن 

البيئية.
ــرت »هــيــكــمــان«، أن اســتــمــرار اإلصـــالح  ــ وذك
األجانب  املستثمرين  جلــذب  املــتــزايــدة  واجلــهــود 

يدعم النمو االقتصادى فى السنة املالية اجلارية.
وتابعت: »عقب تنفيذ اإلصالحات، رأينا تعزيزاً 
التنافسية  الــقــدرة  وحتسني  لالستثمار  مستمراً 
ونظرة إيجابية للمستثمرين األجانب جتاه مصر«.

ــه فــى أعــقــاب تنفيذ  ــكــمــان«، إنـ وقــالــت »هــي
مؤخراً  مصر  أدخلتها  التى  املهمة  اإلصــالحــات 
وحتديداً بعد حترير سعر الصرف، لعب االستثمار 
دوراً بارزاً فى النمو فى عام 2016 وفى بداية عام 

.2017
أثر على  التضخم  ارتفاع معدالت  أن  وأضافت 
تباطؤ  فــى  ساهم  ثــم  ومــن  اخلـــاص،  االستهالك 
 ،%4.1 إلى   2017/2016 املالية  السنة  النمو فى 

مقابل 4.3% فى السنة املالية السابقة، لكن تنفيذ 
التنافسية،  القدرة  حتسني  إلى  أدى  اإلصالحات 
بجانب ارتفاع االستثمار، وذلك له أثر إيجابى على 

األداء االقتصادى ملصر.
ينمو االقتصاد املصرى  أن  وتوقعت »هيكمان«، 

مبا يزيد على 4.5% فى السنة املالية احلالية.
وقالت مديرة البنك األوروبى لإنشاء والتعمير 
فى منطقة جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط، 
التضخم  تأثير  تشمل  للنمو  السلبية  املخاطر  إن 
املــرتــفــع على االســتــهــالك واالســتــثــمــار والــقــدرة 

التنافسية.
وأضافت أن عجز املوازنة العامة للدولة سجل 
متوقعة  ــوات،  ســن خمس  منذ  لــه  مستوى  أدنـــى 
تنفيذ  بفضل  احلــالــي،  املــالــى  الــعــام  يتراجع  أن 
القيمة  ضريبة  مــعــدل  زيـــادة  مثل  اإلصــالحــات 
املضافة، وإصالحات دعم الطاقة، واالعتدال فى 
بند األجور، وتطبيق ضريبة الدمغة على معامالت 

سوق رأس املال.
وقالت »هيكمان«، إن احلكومة املصرية والبنك 
فى  مسبوقة  وغير  جريئة  تدابير  اتخذا  املركزى 
إطار برنامج اإلصالح االقتصادى، وأنهما ملتزمان 
النقد  صندوق  برنامج  فى  املقررة  باإلصالحات 
الدولى، اعتباراً من نوفمبر املاضى وحتى املراجعة 

األولى التى أجريت فى يوليو 2017.
مبا  اإلصــالح،  فى  املحرز  التقدم  أن  وأضافت 

فى ذلك حترير سعر الصرف، وإصالح الضرائب 
زيـــادة  إلـــى  أدى  الــتــراخــيــص  وتسهيل  والـــدعـــم، 
فضاًل   ،%14 بنسبة  املباشر  األجنبى  االستثمار 
عن زيادة التحويالت املالية، وزيادة رغبة األجانب 
وجناح  املحلى،  الدين  أدوات  فى  االستثمار  فى 
إصدارات السندات الدولية وخلق أساسيات لتنمية 

القطاع اخلاص بشكل أكثر حيوية.
االحتياطيات  ــادة  ــ زي شـــأن  مــن  أن  ــت  وأضــاف
6 أشهر من  أكثر من  إلى مستوى لتغطى  الدولية 
الواردات بدالً من 3.1 أشهر فى يونيو 2016، أن 

تعزز الثقة فى االستثمار بشكل أكبر.
إلعــادة  األوروبـــى  البنك  إن  »هيكمان«،  وقالت 
حياة  وحتسني  االقتصاد  بتنمية  ملتزم  اإلعــمــار 

إلى  استناداً  وذلك  استثماره،  من خالل  املواطنني 
االستراتيجية القطرية مع مصر التى متت املوافقة 

عليها فى فبراير املاضى.
والتنمية  لإعمار  األوروبــى  عمل  أن  وأضافت 
مع  عليها  متفق  رئيسية  أولويات  أربــع  على  يركز 
التنافسية  القدرة  دعــم  وهــى  املصرية،  احلكومة 
للقطاع اخلاص، وحتسني نوعية واستدامة املرافق 
العامة من خالل مشاركة القطاع اخلاص وتسويقه، 
للحفاظ  دعماً  األخضر  االقتصاد  إلى  واالنتقال 
على البيئة، وتعزيز احلوكمة وإتاحة الفرص جلميع 

األعمال.
وقالت »هيكمان«، إن مصر من املرجح أن تكون 
لإنشاء  األوروبــى  البنك  عمليات  دولة  أكبر  ثانى 
سنوى  أعمال  حجم  مع   ،2017 عام  فى  والتعمير 
فى  عمله  البنك  بــدأ  أن  منذ  يــورو  مليار  يتجاوز 
من  أكثر  استثمار  2012؛ حيث مت  عام  فى  مصر 

2.6 مليار يورو فى 51 مشروعاً.
محفظة  من   %70 من  يقرب  ما  أن  وأضافت 
وأن  اخلاص،  القطاع  ملشاريع  توجه  سنوياً  البنك 
بنسبة  التحتية  البنية  على  تتوزع  االستثمارات 

37%، واملؤسسات املالية 28%، والطاقة %18.
استثماراتنا،  لــزيــادة  نخطط  »نحن  وتــابــعــت: 
ونتوقع أن تسهل القوانني اجلديدة فى ذلك، مثل 
وتبسيط  الصناعى،  والترخيص  االستثمار  قوانني 
تراخيص  على  واحلصول  الشركات  إنشاء  عملية 

كبيرة ومكافحة البيروقراطية«.
البنك يعمل مع احلكومة  وقالت »هيكمان«، إن 
حتقيق  على  ملساعدتها   2014 عام  منذ  املصرية 
الطاقة  مــصــادر  مــجــال  فــى  الطموحة  أهــدافــهــا 
على  وافــق  البنك  إدارة  مجلس  أن  كما  املتجددة، 
الطاقة  لتمويل  دوالر  مليون   500 يصل  متويل 
املتجددة ودعم تطوير املشاريع اخلاصة فى إطار 

برنامج تعريفة التغذية.
فى  مستثمرين   6 يدعم  البنك  أن  وأضــافــت 
مشروعاً   16 متــويــل  بــهــدف  الطاقة  مــشــروعــات 

للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وستحقق تلك املشروعات استثمارات كبيرة فى 
أن  املتوقع  ومن  عمل،  فرص  وتخلق  املنطقة  هذه 
تخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون مبقدار 900 

ألف طن سنوياً.
وقالت »هيكمان«، إن البنك يعمل مع السلطات 
فى العديد من اإلصالحات فى مجال السياسات، 
مستفيداً من أفضل املمارسات الدولية واخلبرات 

املكتسبة من بلدان البنك األخرى.
احلصول  فــرص  ضعف  إن  »هيكمان«،  وقالت 
على التمويل وعدم اليقني فى السياسات واللوائح 
القطاع  تنمية  يقيد  يـــزال  ال  املرهقة  التجارية 
مواصلة  إلــى  بحاجة  اإلصــالحــات  وأن  اخلــاص، 
تعزيز مناخ األعمال التجارية واجتذاب االستثمار 

املحلى واألجنبى وتعزيز النمو والعمالة.

العمل على استمرارية اإلصالح لجذب المستثمرين األجانب.. و2.6 مليار دوالر استثمارات البنك فى مصر منذ 2012

جانيت هيكمان

عدد خاص مبناسبة انعقاد مؤمتر  يورو منى 2017
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سليم حسن 

:» وزير التموين والتجارة الداخلية لـ»

االنتهاء من معايير تحديث البطاقات التموينية وطرحها للحوار المجتمعى نوفمبر المقبل

»دالتكس« تتوقع زيادة مبيعاتها 
إلى 1.05 مليار جنيه بنهاية 2017

»دالتكس«،  األراضــى  واستصالح  الزراعية  للتنمية  الــوادى  شركة  توقعت 
ارتفاع مبيعاتها لتصل 1.05 مليار جنيه بنهاية العام اجلارى، مقابل نحو 900 

مليون جنيه حققتها العام املاضى، بعد ارتفاع عائدات التصدير.
قال هشام النجار، العضو املنتدب للشركة، إن »دالتكس« نفذت جزءاً كبيراً 
من االستثمارات املرصودة للعام احلالى والبالغة 150 مليون جنيه، للتوسع فى 

املساحات الزراعية اململوكة لها.
آالف   5 »دالتكس« الستصالح  وتسعى 
فدان جديدة فى مناطق النوبارية، ووادى 
النطرون وشرق العوينات، لتنضم ملحفظة 
 100 والبالغة  للشركة  التابعة  األراضــى 
واملنيا،  الشرقية،  مبحافظات  فدان  ألف 

وأسوان.
لتخزين  الشركة إلنشاء ثالجة  وتسعى 
 10 إنتاجية  بطاقة  الزراعية،  احلاصالت 

آالف طن، فى منطقة شرق العوينات.
ــجــار، أن أســــواق روســيــا  ــن ــاف ال أضــ
من   %45 نــحــو  عــلــى  تستحوذ  وحــدهــا 
 %35 مقابل  الشركة،  صــادرات  إجمالى 

لعدد من الدول األوروبية، و13% لدول آسيا و7% للدول العربية.
وتُخطط »دالتكس« للتصدير إلى أسواق الهند والصني، باعتبارهما أسواقاً 

جديدة ميكنها استيعاب حاصالت زراعية مصرية خالل الفترة املقبلة.
أشار إلى أن مؤشرات املوسم التصديرى املقبل ستبدأ فى الظهور خالل 
شهر أكتوبر ومن خاللها ستحدد حجم التعامالت التى ميكن أن تتعاقد عليها 

الشركات خالل 2018.
كيلوجرامات،   4 زنة  للكرتونة  يــورو   11 بسعر  بدأ  املوسم  أن  إلى  أشــار 

وانخفض فى النصف األخير من املوسم إلى 2 يورو فقط.
توقعات  البصل بسبب  زيادة فى صادرات  املقبل قد يشهد  »املوسم  وقال 
ارتفاع الطلبات من الهند بعد الفيضانات التى حلقت بها مؤخًرا، والتراجع 

املتوقع بإنتاجها الزراعى.

نحو  ويــوجــد  أشــهــر،  خمسة  يكفى  القمح 
طن  ألف  و970  محلى،  قمح  طن  مليون   2
قمح مستورد بجانب التعاقدات، بينما يبلغ 
ويبلغ  طن،  مليون   1.2 السكر  من  املخزون 
معدل االستهالك 250 ألف طن شهرياً، أى 

أن املخزون يكفى من 4 إلى 5 شهور.
ما  تنتج  مصر  إن  »املصيلحى«،  وقـــال 
القمح،  45% من استهالكها من  يعادل 
وتستورد 6 ماليني طن بتكلفة 
24 مليار جنيه مبعدل 2 مليار 
يصل  بينما  شــهــريــاً،  جنيه 
ــورة اســتــيــراد  ــات إجــمــالــى ف

80 مليار  والقمح  والزيت  السكر  السلع من 
جنيه سنوياً.

وأشار إلى أن خطة الوزارة لتوفير األرز 
خالل املوسم احلالى تعتمد على املساحات 
لتقديرات وزراتى الرى  املنزرعة وهى وفقاً 
والزراعة 1.8 مليون فدان وإنتاجها أكثر من 

االستهالك املحلى.
محدداً  تعلن سعراً  لن  ــوزارة  ال إن  وقــال 
احلالى،  املوسم  الشعير خالل  األرز  لشراء 
وستتركه آلليات العرض والطلب، لكنَّ احلد 
األدنى لسعر األرز الشعير لن يقل عن 3500 

جنيه للطن.

خالل  يــزيــد  لــن  األرز  سعر  أن  ــح  أوضـ
على  للكيلو  جنيه   6.5 على  احلالى  املوسم 
لــأرز  جنيه  و7.5  التموينية  الــبــطــاقــات 

بالسوق احلر.
ــات الــــــــوزارة مع  ــاوضـ ــفـ أشـــــار إلــــى مـ
مستثمرين صينيني إلقامة مشروعات إلنتاج 
املحلى  اإلنتاج  بني  الفجوة  خلفض  الزيوت 
من   %97 نحو  استيراد  ويتم  واالستهالك، 

احتياجات السوق املحلى.

معايير  حتديد  من  التموين  وزارة  تننهى 
شهر  خـــالل  التموينية  الــبــطــاقــات  تنقية 

نوفمبر املقبل.
ــور عــلــى املــصــيــلــحــى، وزيــر  ــت ــدك ــال ال قـ
إن جلنة  ــيــة،  الــداخــل ــجــارة  ــت وال الــتــمــويــن 
بوضع  حالياً،  تقوم،  االجتماعية  العدالة 
املعايير اخلاصة بتنقية البطاقات التموينية، 
للحوار  وطرحها  منها  االنتهاء  املقرر  ومن 
شهر  خـــالل  الـــنـــواب  ومــجــلــس  املجتمعى 
املعايير  تشمل  أن  عــلــى  املــقــبــل،  نوفمبر 
الكهرباء  استهالك  ومعدل  اإلنفاق  مستوى 
وامتالك األصول والسيارة ومساحة املنزل.

يكون  لــن  »الــدخــل«  أن مستوى  وأوضـــح 
املستحقني،  فــى حتــديــد  الــوحــيــد  الــعــامــل 
وال  شرائح،  إلى  املستفيدين  تقسيم  وسيتم 
70 مليون  بــني  الــدعــم  فــى  املــســاواة  ميكن 
مواطن على البطاقات التموينية وحصولهم 

على نفس القيمة.
الدعم  استحقاق  معايير  أن  إلــى  ولفت 
الكهرباء  استهالك  ومعدل  اإلنفاق  ستشمل 
املنزل  ومساحة  والسيارة  األصول  وامتالك 

بالنسبة لعدد السكان.
 وقال إن عدد املتقدمني لتحديث بيانات 
البطاقات التموينية وصل 30 مليون مواطن، 

مت االنتهاء من حتديث بياناتهم باستثناء 1.4 
تدقيق  ويجرى  أخطاء،  اكتشاف  مت  مليون 
بياناتهم مرة أخرى عن طريق وزارة اإلنتاج 
الشهر  منها  االنتهاء  املقرر  ومــن  احلربى، 

املقبل.
البيانات  حتديث  من  الهدف  أن  أوضــح 
ــر احــتــيــاجــاً، ووقــف  حــمــايــة الــفــئــات األكــث

خالل  من  تتم  كانت  التى  السرقات 
تكرار األسماء املقيدة على 

البطاقات واملتوفني.
التموين،  وزيـــر  تــابــع 
من  مــصــر  مــخــزون  أن 
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:» وزيرة التضامن االجتماعى فى حوار لـ»

:» وزير القوى العاملة لـ»

تعديل استراتيجية الحماية االجتماعية لتشمل أفقر  20% من السكان

بروتوكوالت تعاون مع شركات أجنبية لتدريب العمالة المصرية

وأوضحت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع 
قياس  على  االقتصاديني  اخلبراء  من  مجموعة 
معدل  أو  ومالية  اقتصادية  قـــرارات  أى  تأثير 
من  املستفيدين  وجميع  الفقراء،  على  التضخم 
بجميع  عامة  بصفة  االجتماعية  احلماية  برامج 

برامجها.
تسعى  االجتماعى  التضامن  ــرة  »وزي تابعت: 
اجتماعية  نظام مؤسسى كحماية  لوضع  الوزارة 
تهدف  التى  واملساعدات،  البرامج  من  متكاملة 
إلى متكني املواطنني من احلياة بشكل أفضل، عن 
فرص  وتوفير  اجتماعية،  سياسات  وضع  طريق 
بسوق العمل بالتعاون مع جميع اجلهات املعنية«.

14 مليون  الــوزارة أدرجت نحو  وأوضحت أن 
من  فقراً  األكثر  األســر  بيانات  بقواعد  مواطن 
وصولها  وتوقعت  اجلمهورية،  محافظات  جميع 
املقبلة،  الــســنــوات  خــال  مــواطــن  مليون  لـ20 
وجنــوع  قــرى  بجميع  شــامــل  ــراء حصر  إجـ بعد 

املحافظات.
وكرامة  تكافل  برنامج  ــوزارة  ــ ال طبقت  كما 
حالياً  ويجرى  اجلمهورية،  محافظات  فى جميع 

التوسع فى املدن والقرى التابعة لها.
وبلغ إجمالى املسجلني فى البرنامج حتى اآلن 
أسرة  مليون   1.7 منها  استفاد  أسرة،  مايني   4
فحص  حالياً  ويجرى  املاضي،  يوليو  شهر  حتى 
باقى الطلبات وحتويل عدد منها لاستفادة من 

برامج أخرى.

تعاون  بروتوكوالت  العاملة  القوى  وزارة  وقعت 
تدريبية  ــاذج  منـ لــوضــع  أجنبيتني  شركتني  مــع 

للعمالة املصرية خال 3 سنوات
العاملة،  الــقــوى  وزيـــر  سعفان  محمد  وقـــال 
القطاعات  على  تــركــز  التدريبية  الــبــرامــج  إن 
بأنواعه،  كاللحام  املطلوبة  احلرفية  والصناعات 
والتى  املختلفة،  اخلــراطــة  وأنـــواع  والــكــهــربــاء، 

حتتاجها معظم الدول الطالبة للعمالة املصرية.
وقال إن »القوى العاملة« اعتمدت على ميكنة 
التفتيش ومراقبة السامة والصحة املهنية لسد 
املنشآت  عــدد  مقابل  املفتشني  عــدد  فى  العجز 
للوزارة  التابعني  املفتشني  عدد  ويبلغ  واملصانع، 
مليون   2 من  أكثر  املنشآت  وعــدد  مفتش   1400

منشأة.
الوزارة تعد دراسات خاصة  وأكد سعفان، أن 
ألوضاع املصانع خاصة األسمنت لوضع تنبيهات 
وحتذيرات لتطبيق معايير السامة املهنية، على 
أن تكون املرحلة األولى خاصة مبصانع األسمنت.
دور  بــدء  مــع  العمل  قــانــون  يصدر  أن  وتــوقــع 
االنعقاد الثالث ملجلس النواب، فضًا عن قانون 

تنظيم احلريات النقابية.
أشار إلى أن عدد العمالة املصرية فى اخلارج 
يبلغ نحو 5 مايني عمل، وتستهدف الوزارة زيادته 
مليون   7.5 ليصل  عامني  خــال   %50 بنسبة 

عامل.
من  مــخــاطــبــات  تلقت  الـــــوزارة  أن  ــاف  وأضــ
نظيرتها الليبية بشأن تصدير العمالة املصرية فى 
الفترة األخيرة، وأوضحت للجانب الليبى حرص 
حالة  ظل  فى  عمالة  تصدير  عدم  على  الــوزارة 

عدم االستقرار التى تعيشها ليبيا حاليا.
أوضح أن زيادة العمالة املصرية باخلارج يزيد 
زيادة  فى  تساهم  التى  الدوالرية  التحويات  من 
خفض  عن  فضا  األجنبى،  النقدى  االحتياطى 

معدالت البطالة.
خلفض  ــوزارة  ــ ال مستهدفات  أن  إلــى  وأشـــار 
مبعدل  سنوات،   3 خال   %6 البطالة  معدالت 
انــخــفــاض ســنــوى 2% مــن خــال عــدة محاور 

رئيسية.
ــر أن الــــــوزارة تــخــطــط لــلــمــشــاركــة فى  ــ وذك
قناة  مــحــور  مثل  الكبرى  القومية  املــشــروعــات 
بتوفير  اجلــديــدة،  اإلداريـــة  والعاصمة  السويس 
العمالة املطلوبة فى مختلف القطاعات واألنشطة.
عمل  فــرصــة  مليون  توفير  »نتوقع  ــاف  وأضـ
قناة  محور  تنمية  مشروع  فى  املصرى  للشباب 
يساهم  ــوات، مبــا  3 ســن الــســويــس فقط خــال 
مع  يتناسب  مبــا  البطالة  مــعــدالت  خفض  فــى 

مستهدفات الوزارة«.
وأشار إلى أن املشاركة فى إعادة إعمار كل من 
سوريا والعراق وليبيا واليمن وتوفير فرص عمالة 
فى هذه الدول ضمن مخططات الوزارة خلفض 

معدالت البطالة وجذب العمالة املصرية.
وتطوير  تكثيف  على  تعمل  الـــوزارة  أن  وذكــر 

ملن  للتظلم  آلــيــة  تــوفــر  الــــوزارة  أن  وذكـــرت 
رفضهم البرنامج، ويبحث فريق عمل متخصص 
والنظر  بتظلمات  تقدمت  التى  احلــاالت  جميع 
فحصت  حيث  استحقاقهم،  مــدى  ملعرفة  فيها 

270 ألف تظلم حتى شهر أغسطس املاضى.
ــة: »خــــال فحص  ــل ــائ ــت الـــوزيـــرة ق ــ ــ وأردف
ألف   270 عن  يقل  ال  ما  وجــود  تبني  التظلمات 
للحصول  املتقدمة  األســر  فى  عاطلني  شخص 
على معاش تكافل، ومت توجيههم لاستفادة من 
برنامج فرصة والذى يستهدف تشغيل املواطنني 
القادرين على العمل، بالتعاون مع شركات القطاع 
واجلمعيات  املدنى  املجتمع  ومؤسسات  اخلاص 

األهلية.
وقالت إن الوزارة دبرت نحو 2.2 مليار جنيه 
مستمرة  املباحثات  ومــازالــت  فرصة،  لبرنامج 
املدنى  املجتمع  ومنظمات  اجلــهــات  جميع  مــع 
للمساهمة فى البرنامج، الذى يوفر فرص عمل 
للشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و35 عاماً 
للشباب،  صغيرة  مشروعات  إنشاء  خــال  من 

اإليطالى،  التدريبى  مبعهد  التدريبية  البرامج 
العنصر  جــذب  فى  ــى  األول املرتبة  حتتل  لكونها 
إليها،  العمالة  تصدير  ملضاعفة  وذلك  املصرى، 

دون حتديد حجم العمالة إليطاليا.
من اخلطط خللق  بعض  »هذه  وتابع سعفان: 
املــصــرى مبا  العامل  أمــام  أســـواق  وفتح  فــرص 
من  لكن  البطالة،  مــعــدالت  خفض  فــى  يساهم 
قبل  العامل  تطوير  على  العمل  مبكان  األهمية 
فتح أسواق جديدة أمامه لتكون إمكاناته متطابقة 
الفترة  ــوزارة  ــ الـ عليه  عكفت  مــا  ــذا  وهـ مــعــهــا، 

املاضية«.
تعاون ملدة  بروتوكوالت  الــوزارة وقعت  إن  قال 
يسمهما  -لــم  أجنبيتني  شركتني  مــع  ســنــوات   3

وتشغيل البعض بشركات القطاع اخلاص.
بقيمة  وكرامة  تكافل  معاش  الــوزارة  ورفعت 
100 جنيه لذوى االحتياجات اخلاصة مع بداية 
العام املالى اجلديد، ليصل إلى 450 جنيهاً بداًل 
من 350 شهرًيا، كما مت رفع معاش املسنني ليصل 

إلى 450 جنيهاً أيضاً.
وذكرت د. غادة والى، أن الوزارة خصصت 500 
مليون جنيه للمنح الدراسية ألبناء املستفيدين من 
برامج احلماية االجتماعية، كما قدمت نحو 325 

مليون جنيه منحاً دراسية لأليتام.
فى  التوسع  حالياً  تسعى  ــوزارة  ال إن  وقالت، 
مع  بالتعاون  املدرسية  للتغذية  القومى  البرنامج 
وزارة الصحة واملعهد القومى للتغذية، الستهداف 
 1.1 قدرها  بتكلفة  طالب،  مايني   10 حوالى 

مليار جنيه.
ــى أن احلــكــومــة تــســانــد وتــدعــم  ولــفــتــت إلـ
خاصة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  املشروعات 
فى املناطق األكثر فقراً واألولى بالرعاية لتوفير 
فرص عمل ألهالى هذه املناطق، ملساعدتهم على 
اخلروج من دائرة الفقر، خاصة الشباب واملرأة 
عمل  فرص  توفير  من  ــوزارة  ال ومتكنت  املعيلة، 
ملليون إمرأة حتى اآلن، ونفذت الوزارة العديد من 
بالصعيد،  واملبادرات فى محافظات  املشروعات 
بدأت  والتى  كــرمي»  «سكن  مــبــادرة  ضمنها  من 

مشتركة  عــمــل  خــطــة  إعــــداد  »مت  وأضــــاف 
النواب  العاملة ملجلس  القوى  بالتنسيق مع جلنة 
العمالية  القوانني  مشروعات  إقرار  من  لانتهاء 
قبل  عمالية  انــتــخــابــات  ــراء  إجــ عــن  واإلعــــان 
النقابية  املنظمات  لقانون  وفقاً   2017 نهاية عام 

اجلديد«.
تنفيذ  على  العمل  منظمة  موافقة  إن  وقــال 
برنامج العمل األفضل فى مصر خطوة ثانية تؤكد 
للخطوات  وتفهمها  ملاحظتها،  املنظمة  مراجعة 

التى تقوم بها الوزارة واحلكومة املصرية.
إلى  يهدف  األفضل  العمل  برنامج  أن  أضاف 
املنشآت  داخــل  العمل  معايير  فى  النظر  إعــادة 
ومعايير  املهنية  الكفاءة  درجــة  ورفــع  الصناعية 

مليار جنيه إجمالى 
دعم برنامج »فرصة«.. 
ومفاوضات مع المجتمع 

المدنى لدعمه

مليون أسرة استفادت من 
»تكافل وكرامة« من بين 
4 ماليين أسرة مسجلة 

بالبرنامج

النمطية  النماذج  غير  تدريبية  منــاذج  لوضع   -
التقليدية املتبعة طوال الفترة املاضية.

ــى قــائــمــة  ــع مــصــر عــل ــى أن وضــ ــ وأشـــــار إل
الدولية  العمل  مبنظمة  القصيرة  املــاحــظــات 
جاء نتيجة عدم تفهم بعض خبراء املنظمة أثناء 
 106 الدولى  العمل  مؤمتر  هامش  على  لقائهم 
لتأخر قانون التنظيمات النقابية، إال أن املنظمة 
اتخذتها  التى  للخطوات  تفهمها  وأبدت  تراجعت 

الوزارة فى هذا الشأن.
القانون فى  انتهت من  الوزارة  أن  وتابع »رغم 
يوليو  ــوزراء  الـ مجلس  من  وخــرج   ،2016 أبريل 
2016، ثم من مجلس الدولة، إلى مجلس النواب، 

لكن املنظمة لم تتفهم كل هذه اخلطوات«.
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زيادتهم إلى 7.5 مليون 
عامل فى 2019
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فى محافظات أسيوط وسوهاج واألقصر، وهى 
تستهدف  وكرامة  تكافل  لبرنامج  مكملة  مبادرة 
للقرى  األساسية  واالحتياجات  اخلدمات  توفير 
ومحطات  مياه شرب  كتوصيل  النائية،  واملناطق 

الصرف الصحى وترميم أسقف املنازل.
وبلغ إجمالى متويل املبادرة 550 مليون جنيه، 
ستستفيد منها نحو 56 ألف أسرة، بالتعاون مع 
املعنية من ضمنها  واجلهات  الــوزارات  من  عدد 

وزارة اإلسكان وبعض منظمات املجتمع املدنى.
وبحسب وزيرة التضامن االجتماعى، تستحوذ 
محافظات الصعيد على 52% من الدعم املادى 
الذى تقدمه الوزارة ألنها األكثر احتياجاً، وشكلت 
البيانات  قاعدة  الستكمال  حالية  جلنة  ــوزارة  ال
جلميع املستحقني للدعم، وميكنة النظم احلالية 
الدعم  وتوصيل  الفساد  مكافحة  على  للقدرة 

ملستحقيه.
وفيما يتعلق مبنظومة التأمينات االجتماعية، 
احلماية  مظلة  إن  ــي،  وال غــادة  الدكتورة  قالت 
االجــتــمــاعــيــة فـــى مــصــر تــتــمــثــل فـــى الــتــأمــني 
االجتماعية،  واملساعدات  والصحى  االجتماعى، 
باإلضافة إلى الضمان االجتماعى والدعم املقدم 

من الدولة للمواطنني.
ويبلغ عدد املؤمن عليهم 16.5 مليون مواطن، 
و11  للقطاع احلكومى،  تابعون  مليون   5.6 منهم 

مليوناً للقطاعني العام واخلاص.
التأمينات  قــانــون  مراجعة  ــوزارة  ــ ال وتنتظر 
عليه  والتصويت  الــدولــة  مجلس  مــن  الــشــامــل 
برملانياً، متهيداً إلقراره والبدء فى تطبيقه خال 
األشهر القادمة، لتدشني صندوق حكومى إلدارة 
القصوى،  لاستفادة  التأمينات  أموال  واستثمار 

وفقا للوزيرة.
أضافت أن الوزارة تعقد حالياً اجتماعات مع 

السامة الصحية واملهنية.
أوضح أن منظمة العمل الدولية اقترحت على 
مصر االشتراك فى البرنامج للمساهمة فى رفع 
أن  بدليل  املصرية،  املنتجات  بعض  عن  احلظر 
بعض  على  حظرها  رفعت  العاملية  ديزنى  شركة 
والتى  مصر،  فى  معها  تتعامل  التى  الشركات 
املابس  قطاع  فى  تعمل  شركة   30 عددها  يبلغ 

اجلاهزة واملنسوجات.
وذكر أن الشركة أصدرت قراراً فى 31 ديسمبر 
الشركات،  هــذه  مــن  االســتــيــراد  بحظر  املــاضــى 
بعد   2017 يونيو   30 فى  عنه  تراجعت  أنها  إال 
والتواصل  األفضل  العمل  برنامج  فى  االشتراك 
الدولية، والــوزارة تواصلت مع  العمل  مع منظمة 

مجموعة من اخلبراء واالقتصاديني ملعرفة الرؤية 
لاستفادة  تطبيقها  ميكن  التى  االستثمارية، 
القصوى من أموال التأمينات، والقطاعات التى 
التأمينات  قانون  ويتضمن  أكثر،  عائداً  ستحقق 
الشامل حتديد طرق اختيار وتعيني من سيتولى 

اإلشراف على إدارة األموال.
العمل  القانون  أبرز مامح  من  أن  وأوضحت 
تاريخ  فى  احلالية  التأمينية  النظم  إغاق  على 
الــعــمــل بــالــقــانــون اجلــديــد، وحــســاب احلــقــوق 
التأمينية عن مدة االشتراك وفقاً للقواعد الواردة 
ومعاجلة  االستحقاق،  تاريخ  فى  مع صرفها  بها 

أجر تسوية احلقوق وفقاً ملعدل التضخم.
االشتراك  مدد  دمج  على  القانون  ينص  كما 
للمعاش فى  أدنــى  ووضــع حد  أجــر موحد،  فى 
 %65 حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 

من احلد األدنى لألجور على املستوى القومى.
وتــابــعــت الــوزيــرة: »ويــشــمــل الــقــانــون صرف 
املعاش املبكر بعد حتديد مدة االشتراك الفعلية، 
65% عــلــى األقـــل أو احلـــد األدنـــى  لــيــصــرف 
للمعاش أيهما أكبر لضبط حاالت املعاش املبكر«.
العمل،  إصابات  مع  التعامل  القانون  وينظم 
النقدية  واإلعانات  الطبية  الرعاية  توفر  التى 
املستحقني  ومعاشات  الدائم  أو  املؤقت،  للعجز 
قصيرة  مــزايــا  وتشمل  املعاشات  أصــحــاب  عــن 

وطويلة األجل.
متويل  على  يعمل  القانون  إن  الوزيرة  ذكــرت 
قبل  مــن  عــامــة  بصفة  العمل  ــات  إصــاب جميع 
أصحاب األعمال فقط، وتعامل كفرع مستقل من 

التأمينات االجتماعية.
نقدية  مزايا  توجد  للقانون  وفقاً  إنه  وقالت، 
املؤقت،  العجز  املفقود بسبب  الدخل  حتل محل 
عن  للتعويض  مقطوع  مبلغ  أو  شهرى  ومعاش 
معاش  صرف  على  أيضا  وينص  الدائم،  العجز 
وسيتم  املتوفى،  العامل  لورثة  مقطوع  أو  شهرى 
األخذ فى هذا املشروع بأسلوب النسب املتفاوتة 
معظم  على  اإلبقاء  مع  االشتراكات،  فى حتديد 

قواعد وأسس النظام احلالى.
أبرز  من  إن  الوزيرة  قالت  آخــر،  جانب  على 
التحديات التى تواجه احلماية الصحية استمرار 
واالجتماعية،  الصحية  التغطية  فــى  التوسع 
وضــمــان اســتــدامــة متــويــل الــرعــايــة فــى سياق 
رعــايــة صحية  وتــقــدمي  الــدميــوغــرافــى،  التغير 
جيدة، وسيتم اإلبقاء على الوضع احلالى لتأمني 
املرضى فى مشروع القانون حلني إصدار مشروع 

قانون التأمني الصحى.

بخصوص  الصناعات  واحتــاد  الصناعة،  وزارة 
إعادة التأكيد على االلتزام مبعايير العمل الدولية 

داخل املصانع لرفع احلظر.
ــه ســعــفــان مــديــريــات الـــقـــوى الــعــامــلــة  ووجــ
الشركات  عن  دورية  تقارير  بإعداد  باملحافظات 
األفضل  العمل  برنامج  فى  املشاركة  واملصانع 
ودعم  حتسينها  على  والعمل  األخــطــاء  ملعاجلة 

الشركات التى تلتزم مبعايير العمل الدولية.
جميع  يضم  شامل  برنامج  األفضل«  و»العمل 
ظــروف  لتحسني  املــابــس  مــســتــويــات صــنــاعــة 
العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدى 
إلى تعزيز إنتاجية املصانع وربحيتها، فضا عن 
نفاذها  لتتيح  املصدرة  املنتجات  بجودة  االرتقاء 
الفرصة  وإتــاحــة  اخلــارجــيــة،  األســـواق  ملختلف 
لهذه الشركات للتعاون مع كبرى املاركات العاملية 

لتصنيع منتجاتهم فى مصر.
واملديريات  املكاتب  وجهت  الـــوزارة  إن  وقــال 
التقارير  بتقدمي  املحافظات  مختلف  فى  التابعة 
اخلــاصــة بسير الــعــمــل فــى املــصــانــع، واتــخــاذ 
عن  املقصرين  ومحاسبة  الــازمــة،  ــراءات  اإلجــ

العمل بالقانون.
وضعت  العام  األعمال  قطاع  وزارة  أن  أوضح 
خطة طموحة إلعادة هيكلة شركات قطاع الغزل 

والنسيج، على املستوى الفنى واألجور.
ترسيخ فلسفة  الــوزارة على  إلى حرص  أشار 
»صاحب  اإلنتاجية  العملية  طرفى  لــدى  العمل 
ــعــامــل« مــن خـــال عــقــد الــعــديــد من  الــعــمــل وال

مؤمترات لتوعية للطرفني.
وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة »مصر أمانة 
بني إيديك« بهدف توعية طرفى العملية اإلنتاجية 

بحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
على  عامل  أفضل  املــصــرى  »الــعــامــل  وتــابــع: 
مستوى العالم، وهذه ليست مبالغة، لكن ينقصه 
عليه  نعمل  ما  وهــذا  والتدريب،  التطوير  بعض 
طوال الفترة املاضية من خال تلك البرامج التى 

سبقت اإلشارة إليها«.
الطوارئ  وذكر أن إجمالى ما صرفه صندوق 
مليون   500 بلغ  املتعثرة  للمنشآت  للوزارة  التابع 
جنيه، وقال إن موارد الصندوق تتمثل فى حتصل 

قيمة اشتراك هذه املنشآت.
وأكد سعفان أن اجلميع سيجنى ثمار اإلصاح 
بعد  خاصة  القريب،  املستقبل  فى  االقتصادى 
حتسن املناخ االقتصادى واالستثمارى فى مصر.

إلى ضخ  ودعا املستثمرين املحليني واألجانب 
املــزيــد مــن االســتــثــمــارات فــى الــســوق املــصــرى، 
فى  واملساهمة  القائمة،  األنشطة  فى  والتوسع 
أعلنتها  التى  الكبرى  القومية  املشروعات  تنفيذ 
للتحقيق  االستراتيجية  خطتها  إطار  فى  الدولة 

معدالت منو اقتصادى كبيرة.

الوزارة أدرجت 14 مليون مواطن بقواعد بيانات األسر األكثر فقرًا على مستوى الجمهورية  استعدادات لتدشين صندوق 
حكومى إلدارة أموال التأمينات فور إقرار القانون الجديد  استثمار أموال التأمينات بقطاعات مرتفعة العائد

مخاطبة »وكالة التشغيل« التونسية لفتح أسواق أفريقية أمام العمالة المصرية
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رفعت وزارة التضامن االجتماعى 
نسبة الفئات التى تستهدفها برامج 
احلماية االجتماعية ضمن خطتها 
للعام املالى اجلديد لتستهدف أفقر 
20% من السكان، مقارنة بـ%10 
فقط للعام املاضى.
قالت غادة والى وزيرة التضامن 
االجتماعى فى حوار لـ»البورصة«، 
إن الوزارة حترص على توصيل 
الدعم ملستحقيه من خالل برامج 
احلماية االجتماعية ومعاشات 
الضمان االجتماعى، وتتعاون مع 
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
التابع ملجلس الوزراء، واجلهاز 
املركزى للتعبئة واإلحصاء، لتحديد 
األسر األكثر احتياجًا ومدى وصول 
الدعم لها.

غادة والى

محمد سعفان

حوار- شيماء البدوى

عماد حمدى وأحمد الفايد

عدد خاص مبناسبة انعقاد مؤمتر  يورو منى 2017
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بني  لظلم  تعرض  اخلــاص  القطاع  أن  وأضــاف 
ــار ذلك  خــال الــســنــوات املــاضــيــة، ولــن ينسى آثـ
نشاطه  واســتــعــادة  سريعاً،  نشاطه  على  الــعــدوان 
االستثمار  ومناخ  األعمال  لبيئة  إصــاح  يتطلب  ال 
حتى  للمستثمر  نفسياً  عاجاً  يتطلب  بل  فحسب، 

يستعيد نشاطه.
وتابع أنه بدون املستثمر املحلى لن يأتى املستثمر 
لرأس  محفز  أكبر  املحلى  االستثمار  ألن  األجنبى، 
اإلصــاحــات  فــى  ثقته  على  ودلــيــل  األجنبى  ــال  امل

االقتصادية التى تقوم بها احلكومة.
تعامل  يشهده  كبيراً  حتسناً  منصور  والحــظ 
الدولة مع القطاع اخلاص، وبات مناخ االستثمار 
جيداً بفضل اإلصاحات التشريعية األخيرة التى 
عمل  وتفعيل  االقــتــصــادى،  النشاط  أداء  حتكم 
جلان فض املنازعات، واحترام الدولة لتعاقداتها، 
تعاقداته  فى  ثقة  أكثر  اخلــاص  القطاع  فأصبح 

احلكومية فى ظل مناخ أعمال تنافسى وصحى.
وأضاف أن الفترة املاضية شهدت عدم احترام 
وجلأ  األجنبية،  الشركات  مع  لتعاقداتها  الدولة 
الدولة  وخسرت  الــدولــى  للتحكيم  املستثمرون 
ليس فقط أمــواالً، لكن سمعتها فى دوائر  كثيراً 
املال واألعمال العاملية، اآلن توجد إدارة اقتصادية 
حتفز القطاع اخلاص وتطمئنه وتعاقد معه بشكل 

جاد ومحترم.
حتويل  من  األجنبية  الشركات  متكني  أن  وأكــد 
أرباحها يرفع تنافسية السوق املصرى، ألن املستمر 
يريد أن يكسب ويحول أرباحه بحرية، باإلضافة إلى 
تعهد الدولة بتثبيت التشريعات االقتصادية لتمكني 
العائد  املستثمر من إعداد دراسات جدوى حتسب 

واملخاطرة لفترة طويلة وبدقة.
أجنبية  استثمارات  الــبــاد  تلقى  عــدم  وأرجـــع 
مباشرة بالقدر املأمول حتى اآلن، إلى مرور الدول 
ــدورات،  ب االقتصادى  التحول  فترات  فى  النامية 
ونتائج اإلصاح ال تتحقق دائماً بشكل سريع، فمصر 
االقتصادية  ــقــرارات  ال مــن  حزمة  اتــخــذت  حالياً 
وخفض  الــصــرف  سعر  حترير  مــن  بـــدءاً  الصعبة 
الدعم وتطبيق ضريبة القيمة املضافة واالتفاق مع 

صندوق النقد الدولى.
من   ،%100 سليمة  االقتصادية  فالقرارات 
كان  أنــه  رأى  الــذى  منصور،  ياسني  نظر  وجهة 
من الطبيعى أن يحدث قدر من االضطراب فى 
تستوعب  أن  قبل  األولــى،  املرحلة  فى  األســواق 
تلك  مع  احلكومة  تعاملت  فيما  الصدمة،  تلك 
القطاع  لدى  وأصبحت  جيد،  بشكل  االختاالت 
املصرفى وفرة من العملة الصعبة تتيحها جلميع 

القطاعات االقتصادية.
أضاف منصور: »مصر متر حالياً مبرحلة تثبيت 
واألعــمــال،  ــال  امل مجتمعات  لطمأنة  اإلصــاحــات 
فنحن اآلن محل اختبار من قبل جميع املستثمرين 
فى العالم، وعادة ما مير املستثمرون بثاث مراحل 
فى االستثمار فى تلك األوقات، املرحلة األولى هى 
أو  داخلياً  احلكومية  الدين  أدوات  فى  االستثمار 
خارجياً، والثانية االستثمار فى سوق املال البورصة، 
األجل  طويل  املباشر  االستثمار  إلــى  التحول  قبل 
التنمية  ويسهم فى حتقيق  يخلق فرص عمل  الذى 

ويخفض األسعار«.
وحتول ميزان املدفوعات من العجز إلى حتقيق 
االستثمار  وحتــســن  فــائــض،  دوالر  مــلــيــار   13.7
األجنبى املباشر ليسجل 7.9مليار دوالر بنهاية العام 
املالى  العام  دوالر  6.9مليار  مقابل  املاضى  املالى 
فى  تركز  وإن  دوالر،  مليار  قدرها  بزيادة  األسبق، 
القطاع النفطى الذى استحوذ على 4 مليارات دوالر 
على  املباشرة،  األجنبية  االستثمارات  إجمالى  من 

حساب قطاع الصناعة واإلنتاج.
ــإن حتــســن األداء  لــيــاســني مــنــصــور، فـ ووفـــقـــاً 
االقتصادى على الشركات واملؤشرات سيظهر خال 
بدء  إلى عامني من  العام  فترة ما بني عام ونصف 
تنفيذ برنامج اإلصاح، ويتطلب أن ترسل احلكومة 
تفيد  واألجــنــبــى  املحلى  املستثمرين  ــى  إل رســائــل 
باستقرار التشريعات وسوق النقد األجنبى واحترام 
سرعة  خاصة  األعمال،  بيئة  وحتسني  التعاقدات، 
األمــور قطعاً  وهــذه  السوق،  واخلــروج من  الدخول 
إلى  املباشر  األجنبى  االستثمار  عودة  من  ستسرع 

القطاع الصناعى.
وشدد على أن اقتصاد مصر على الطريق السليم، 
بشكل  االقتصادى  املسار  إجراءات تصحيح  وتسير 
النقدى  الدعم  إلى  التحول  بدء  وأهمها  جيد جدا، 
من  كبيراً  تلتهم جزءاً  التى  الدعم  منظومة  وهيكلة 
موازنة الدولة، وحتدث اختاالت فى األسواق وتعزز 

الظلم االجتماعى.

كانت  الــوقــود  دعــم  منظومة  هيكلة  أن  أضــاف 
من  كثيراً  اســتــفــادوا  اليخوت  فأصحاب  حتمية، 
ومعدومى  مــحــدودى  حساب  على  املــدعــم  الــوقــود 
الدخل، وكانت املراكب تبحر بالوقود املدعم وتبيعه 
إلى دول أخرى بأسعاره العاملية لتتربح على حساب 
الدولة والفقراء، لذلك كان من الضرورى أن تتداول 
آليات  وفــق  احلقيقى،  بسعرها  واخلــدمــات  السلع 
العرض والطلب، بالتوازى مع حصر ملستحقى الدعم 

حلمايته.
بشكل  مــراً  دواًء  »مصر جترعت  منصور:  وقــال 
االقتصادية  القرارات  تلك  تنفيذ  وبدون  اختيارى، 

الصعبة لدفعنا جميعاً فاتورة إصاح أكثر قسوة«.
ثمنها  دفع  القاسية  اإلصــاح  فاتورة  أن  وأردف 
خارجياً  تتعامل  والتى  أيــضــاً،  املقتدرة  الطبقات 
لكن  اجلنيه،  ــام  أم ثمنه  تضاعف  ــذى  ال بــالــدوالر 
األكبر من اإلصاح  العبء  التى وقع عليها  الطبقة 
مساندتها  تتطلب  لذلك  املتوسطة،  الطبقة  هــى 
سرعة إجناز فترة اإلصاح حتى يتعافى االستثمار 
مما  الشركات،  وتنشط  التشغيل  معدالت  وترتفع 

يؤدى لزيادة فرص العمل وارتفاع األجور.
وأقر منصور، أن تعافى االقتصاد اإلنتاجى يحتاج 
بعض الوقت، خاصة وأن السنوات املاضية شهدت 
حالة من الشلل التام جلميع الصناعات وتوسعاً فى 

االستيراد على حساب اإلنتاج والتصنيع، ساهم فيه 
رخص العملة، ولكن مع التعومي بات التصنيع املحلى 
يتطلب  لكنه  حالياً،  يحدث  ما  وهو  تنافسية،  أكثر 

وقتاً ليس بالقصير.
ينعكس  وأن  البــد  العملة  تعومي  أن  على  وشــدد 
وجودتها  قوتها  حيث  من  املحلية،  الصناعة  على 
وزيادة اإلنتاجية والتنافسية فى األسواق اخلارجية، 
وإال فا فائدة من إجــراءات اإلصــاح، ولكن عدم 
التحسن الكبير فى امليزان التجارى خال أول عام 
بعد حترير اجلنيه يعد أمرا طبيعيا، ألنها التزال فى 
مرحلة امتصاص الصدمة والترتيب لزيادة اإلنتاج.

املصرية  الصناعة  ــادرات  صـ زيـــادة  ترتبط  وال 
الرخيص  فاملنتج  العملة،  قيمة  بتخفيض  فقط 
ليس الشرط الوحيد لزيادة التصدير، واجلودة تعد 
أمراً ضرورياً، هو ما يجب أن تعمل عليه الصناعة 

املصرية لضمان إضافة أسواق جديدة.
أما بالنسبة للسياحة، فتشهد حتسناً كبيراً وفقاً 
الذى  العملة  تعومي  بسبب  األخيرة  الفترة  ألرقــام 
سياحياً  مقصداً  املصرى  السوق  جعل  فى  ساهم 
تنافسياً بسبب سعره الضعيف جدا، إذا مت حتييد 
أثر اجلانب األمنى، ومصر تتحرك نحو وضع أمنى 
قرار  ثمار  السياحة  قطاع  وسيجنى  استقرار،  أكثر 

التعومي بشكل كبير جداً.

ياسني  األعــمــال  رجــل  اتفق  ــواٍز،  مـ جانب  على 
الذى  التعافى  ألن  تذهب  التى  اآلراء  مع  منصور، 
يشهده االقتصاد يقتصر على اجلانب املالى فقط، 
النقد  صندوق  روشتة  على  تسير  مصر  إن  وقــال 
للموارد  لتدفق  الباد بحاجة  أن  إال  الدولى حالياً، 
الدوالرية متكنها من حتويل أرباح الشركات األجنبية 
وتأمني التجارة اخلارجية وسداد مستحقات شركات 
النفط األجنبية، وكل ماسبق يعزز من ثقة العالم فى 

مصر كمقصد استثمارى.
أضــاف أن أســرع مــورد للدوالر هو سوق الدين 
املــال،  إلــى ســوق  ــى، باإلضافة  أو دول ســواء محلى 
والشك أن االحتياطى األجنبى الذى سجل 36.14 
ــبــاد عــلــى ســداد  ــدرة ال مــلــيــار دوالر يــعــزز مــن قـ

التزاماتها ويرفع من تصنيفها االئتمانى.
»جدلية  الــفــائــدة  سعر  ارتــفــاع  قصة  أن  ورأى 
10 %خال  الفائدة أكثر من  جداً«، فاملركزى رفع 
العام املاضى، خلفض التضخم، الذى ارتفع بسبب 
قرارات أخرى متعلقة برفع أسعار الوقود والتعومي.

وقال: »قطعاً نحن بحاجة ماسة وعاجلة خلفض 
الفائدة، وأتوقع أن يتم انخفاضها مبعدالت تتراوح 
بني 2 و3% خال 6 أشهر، خاصة فى ظل ظهور 
بوادر على انحسار التضخم وبدء اجتاهه النزولى«.

بل  املرتفعة،  الــفــائــدة  تضر  منصور،  وبحسب 

وتدمر القطاع اخلاص ألنها ترفع من تكلفة النشاط 
االقتصادى واإلنتاج، كما أنها تدفع املواطنني إليداع 
البنوك على حساب االستثمار وحتمل  أموالهم فى 

املخاطرة.
وقال: »أتفهم جيداً أننا منر بفترة استثنائية، لكن 
الصناعة  الفائدة حلماية  أسعار  ملراجعة  األوان  آن 
ال  حتى  تدريجى  بشكل  ذلك  يتم  أن  على  املحلية، 
نخسر مورداً جيداً من العملة الصعبة تعتمد الدولة 
استثمارات  مع  تتقاطع  الفائدة  ألن  كثيراً،  عليه 

األجانب فى سوق الدين«.
بعدم  النقدية  السياسة  على  القائمني  ونصح 
الــدوالر  أمــام  صعوده  ألن  اجلنيه،  بتقوية  التعجل 
ــل الــقــصــيــر مــضــر جـــداً  ــع فـــى األجــ بــشــكــل ســري
البلد  على  الفرصة  لتفويت  وســيــؤدى  لاقتصاد، 
ويقلص  مباشرة  أجنبية  استثمارات  اجتذاب  فى 
الدين ويقلل من  من استثمارات األجانب فى سوق 

تنافسية الصادرات املصرية والسياحة.
»قطعاً  منصور:  ياسني  قــال  نفسه،  الوقت  فى 
ــرص جنـــاح عــمــلــيــة طـــرح الــشــركــات  ــ حــظــوظ وف
البورصة ستكون ضعيفة جداً، فمن  فى  احلكومية 
سيستثمر فى البورصة فى ظل حصوله على فائدة 
الشهادات،  20% على  إلى  مصرفية مرتفعة تصل 
 19 مابني  عائداً  متنح  حكومى  دين  أدوات  أن  كما 

و20%، مما يتطلب إعادة النظر فى أسعار الفائدة 
فى  احلكومية  الــطــروحــات  برنامج  جنــاح  لضمان 

البورصة.
ودافع ياسني منصور عن تدخل الدولة بقوة فى 
فى  أعمال  رجــل  وقـــال:»أى  االقــتــصــادى،  النشاط 
القطاع اخلاص مع السوق احلرة التى تنظم الدولة 
قواعد اللعب داخله وتراقب عليه مع السماح للقطاع 
اخلاص بالعمل واإلنتاج فى سوق تنافسى يضمن أن 

تنخفض األسعار وفق آليات العرض والطلب«.
النشاط االقتصادى،  الدولة فى  وتابع أن تدخل 
كان   ،2011 عام  مابعد  مرحلة  توسع خال  والــذى 
اخلــاص،  القطاع  عمل  النحسار  نــظــراً  »حتمياً«، 
فالبلد كانت متر بظرف استثنائى وكان يتوجب على 
الدولة أن تنتج وتشق طرق وتبنى مصانع وإال كانت 
القطاع  رجــال  كان  حيث  الشل،  من  ستعانى  البلد 
اخلاص مابني السجن أو على قائمة ترقب الوصول 
استثنائية  ظــروف  فكانت  السفر،  مــن  ممنوع  أو 
تطلبت تدخل اجلهات احلكومية فى العمل واإلنتاج، 
النشاط  فى  الدولة  لدور  تراجعاً  أالحظ  اآلن  لكن 
االقتصادى لصالح القطاع اخلاص، وأتوقع أن يعود 
للنمو  ومحرك  االقتصادية  للتنمية  كقائد  لــدوره 

خال فترة تتراوح بني 3 و4 سنوات.
ورفض منصور الضرائب التصاعدية،التى يطلب 
بها البعض لزيادة موارد الدولة، وقال: »لدينا تدرج 
فى الضرائب، لكن فرض أى أعباء ضريبية إضافية 
على  عكسية  نتائج  ستحقق  حالياً  األعــمــال  على 
األجنبى سيتحول  فاملستثمر  واالستثمار،  االقتصاد 
لذلك  تكلفة،  وأقل  استقراراً  أكثر  أخرى  دول  إلى 
ينبغى دراسة جميع القرارات االقتصادية جيداً قبل 
اتخاذها وأن نكون على دراية بجميع تبعاتها السلبية 
القرارات  ثمن  جميعاً  سندفع  وإال  اإليجابية  قبل 

املتسرعة.
غالى  بطرس  يوسف  الدكتور  إلى جتربة  وأشار 
الضرائب  خفض  عندما   ،2011 قبل  املالية  وزيــر 
عملية  كبيرة  بنسب  وتراجعت  احلصيلة  فـــزادت 
يستند  التى  األالعيب  وتوقفت  الضريبى  التهرب 
إليها البعض فى التهرب ألنها باتت أكثر تكلفة من 

سداد الضرائب.
فى الوذت ذاته، دعا ياسني منصور إلى االهتمام 
مبلف آخر سيضيف الكثير خلزانة الدولة وهو تقنني 
االقتصاد غير الرسمى، والذى ال يدفع ضرائب وال 
يضاف إلى الناجت املحلى اإلجمالى، وتوجد تقديرات 
متفاوتة وكثيرة بشأن حجم هذا االقتصاد، لكنه لن 

يقل أبداً عن حجم االقتصاد الرسمى.
وقال إنه يتعني على احلكومة أن تتعامل مع هذا 
القطاع بحساسية شديدة ألنه تخشى دوماً التعامل 
معها، لذلك فإذا ساندته الدولة، على سبيل املثال، 
فى احلصول على التمويل ورعايته بدراسات جدوى 
أن  قبل  بالضرائب  إرهابه  وعــدم  تسويق  وخطط 
من  لعدد  ضريبياً  بإعفائه  الرسمى،  السوق  يدخل 
السنوات كى يستقر ويبدأ إنتاج ويتوسع حتت مظلة 

العمل الرسمى.
رئيس  منصور،  ياسني  أشــار  آخــر،  جانب  على 
بني  الثقة  انعكاس  إلــى  للتعمير  هيلز  بالم  شركة 
القطاع اخلاص واحلكومة على شركته، التى وقعت 
 3 لتطوير  اإلسكان  وزارة  مع  مؤخراً  شراكة  عقد 
آالف فدان فى مدينة 6 أكتوبر لبناء مدينة جديدة 
إلى  تصل  باستثمارات  أكتوبر«  »واحــة  اسم  حتمل 

150 مليار جنيه.
 70 نحو  تــرصــد  هيلز  بــالــم  إن  منصور،  وقـــال 
مليار جنيه أخرى لضخها فى عدد من مشروعاتها 
املطلوبة  األعمال  من  كبير  جزء  الستكمال  القائمة 

خال السنوات املقبلة.
التطوير  حتقيق  يستهدف  املــشــروع  أن  أضــاف 
أرض  نحو  توفير  مع  الصحراء  بتنمية  والتشغيل، 
فى  تنموية  نوعية  نقلة  إحداث  شأنها  من  املشروع 
بالكامل،  للقاهرة  الغربى  والقطاع  أكتوبر   6 مدينة 
املنطقة،  لهذه  املستدامة  الشاملة  التنمية  من حيث 
ملشروعات  مستقبلياً  جذب  محل  ستكون  وبالتالى 
فى  للحكومة  مضافة  قيمة  سيمثل  ممــا  أخـــرى، 

تسويق هذه املنطقة خال املرحلة املقبلة.
أوضح أن استثمارات املشروع املقدره بنحو 150 
قرابة  بضخة  ملتزمة  الشركة  أن  تعنى  جنيه  مليار 
حلني  املصرى،  السوق  فى  سنوياً  جنيه  مليار   13
االنتهاء من املشروع، وعقب االنتهاء من اإلجراءات 
واملتطلبات الازمة لبدء لنشاط وتصميم الرسومات 

املطلوبة خال 18 شهراً.
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االقتصاد المصرى 
على الطريق 

الصحيح بدليل 
تحسن المؤشرات 
وإنهاء أزمة العملة

أوقات التحول االقتصادى 
يبدأ المستثمر األجنبى 

بأدوات الدين ثم 
البورصة قبل االستثمار 

المباشر

رفع الفائدة يستهدف 
جذب األجانب لسوق 

الدين وليس لمكافحة 
التضخم.. وأتوقع 

تراجعها خالل 6 أشهر

«فى أول حوار صحفى منذ سنوات: رجل األعمال ياسين منصور لـ»

:» رجل األعمال صالح دياب لـ»

انفراجة كبيرة فى أزمة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص

المشهد االقتصادى أصبح واعدًا.. واالستثمارات األجنبية قادمة ال محالة
رئيس  ديــاب،  صاح  األعمال  رجل  قال 
مجلس إدارة شركة املشروعات واالستثمارات 
»Pico«، إن االقتصاد املصرى، أصبح واعدا 
بعد  اجلــديــدة  االستثمارات  جلــذب  ومهيأ 

تنفيذ اجلزء األكبر من برنامج اإلصاح.
إجراءات  إن  لـ»البورصة«،  »ديــاب«  وقال 
اإلصاح االقتصادى التى اتخذتها احلكومة 
الفترة املاضية ساهمت فى مواجهة الواقع 

واخلروج من نفق االقتصاد الوهمى.
وأضــاف »ديــاب«: »اإلصــاح االقتصادى 
كــان قــادمــاً ال ريــب، ومواجهة الــواقــع اآلن 
أفضل من مواجهته الحقاً بعد تأزم األوضاع، 

مثلما حدث مع اليونان أو غيرها«.
وتابع أن ثمار اإلصاح لن تظهر بسرعة 
الراهن،  الوقت  فى  الكثير  ياحظها  ولــن 
ألنها واجهت الواقع املرعب الذى سرعان ما 

واجه اإلصاح بارتفاع كبير فى أسعار جميع 
السلع، ما جعل الصورة لدى البعض ضبابية 

رغم واقعية هذه األسعار.
األجنبية  االســتــثــمــارات  أن  إلــى  ــار  وأشـ
واملحلية »قادمة ال محالة«، وإن تأخر جذبها 
نتيجة لتردد بعض املستثمرين مما اعتادوا 

عليه فى وقت سابق.
الفائدة  أســعــار  انخفاض  ديــاب  وتــوقــع 
معدالت  تراجع  بعد  اجلــارى  العام  بنهاية 
التضخم، ألن ذلك سيسهم فى جذب مزيد 
الذهنية  الصورة  من االستثمارات وحتسني 
أنه  كما  مصر،  فى  االستثمارى  املناخ  عن 
سيبعث رسالة طمأنة للمستثمرين املحليني 

واألجانب.
وكان البنك املركزى رفع أسعار الفائدة 
 %18.75 ــى  إلـ لــتــصــل  املـــاضـــى،  يــولــيــو 

لإليداع، و19.75% لإلقراض، وتعد تلك 
قرار  منذ  نوعها  من  الثالثة  هى  الــزيــادة 
الفائدة  رفــع  واكــبــه  الــذى  اجلنيه  تعومي 
)3%( دفعة واحدة فى نوفمبر 2016، ثم 

2% فى مايو املاضى.
سيشهد  املقبل  العام  إن  »ديـــاب«،  وقــال 
لاقتصاد  حقيقية  وصــورة  جديدة  بداية 
إيجابى على جذب  تنعكس بشكل  املصرى، 

االستثمارات.
هو  ملا  مطمئن  كمستثمر  »أنــا  وأضــاف: 
لــن يرى  الــصــرف  قـــادم، خــاصــة أن سعر 
انفجاراً جديداً سواء فى الصعود أو الهبوط 
مرة أخرى، وعلى اجلميع أن يتفاءل خاصة 

رجال األعمال«.
االستثمار  وزيـــرة  تصريحات  أن  وذكــر 
ــاون الـــدولـــى ســحــر نــصــر اخلــاصــة  ــع ــت وال

باستهداف نفس معدالت النمو املحققة فى 
مباشرة  أجنبية  استثمارات  وجذب   ،2010
وميكن  واقعية  دوالر،  مليارات   10 بقيمة 
إلصاح  احلكومة  خطة  ظل  فى  حتقيقها 

املنظومة االقتصادية الفترة الراهنة.
وطالب دياب احلكومة بجدية تنفيذ خطة 
تنفيذ  فى  واحلسم  االقتصادى،  اإلصــاح 
القرارات والقوانني، والفصل التام للسياسة 
احلكومة  من  مطلوباً  وليس  االقتصاد،  عن 
غير استمرار العمل على حتقيق االستقرار، 
أجنبياً  أو  محلياً  املستثمر سواء  أن  خاصة 
يهتم مبدى االستقرار فى الدولة التى يرغب 

باالستثمار بها«.
وأشــار إلــى أن خطة اإلصــاح ساهمت 
فى نقل الدولة من حالة »الهلع االقتصادى« 
أزمــة  أنــهــت  حيث  عليها،  سيطرت  الــتــى 

االعتمادات  وغلق  األجنبية،  العملة  تدبير 
املستندية، وعدم توفير التمويات والقروض 

للمستثمرين.
والـــصـــورة تغيرت  »املــشــهــد  وأضــــاف: 

ــيـــرة..  ــراءات األخـ ــ ــ بــعــد اإلجـ
للغاية،  واعــدة  باتت  الصورة 
ــررهــا  ــادم أفــضــل، وأك ــقـ والـ

ما  والثالثة  الثانية  للمرة 
حدث كان عملية جراحية 
فاصلة بني اقتصاد الوهم 

وضــرورة  الــواقــع  واقتصاد 
ــاح  ــى طـــريـــق اإلصــ لــلــســيــر فـ

وعاج االقتصاد املتأزم«.

»انفراجة كبيرة فى أزمة الثقة بني احلكومة والقطاع اخلاص بعد سنوات من التشكيك 
هيلز  بالم  مجموعة  رئيس  منصور  ياسني  الكبير  األعمال  رجل  بدأ  هكذا  والظلم«.. 

للتعمير، حديثه مع جريدة »البورصة« .
عبر  مقابلة  خالل  طويلة،  سنوات  منذ  صحفية  حوارات  يجر  لم  الذى  منصور،  أكد 
على  يسير  مصر  اقتصاد  إن  اليورومنى،  مؤمتر  انعقاد  مبناسبة  تنشر  لندن،  من  الهاتف 

واجتماعيًا  سياسيًا  الصعبة  األخيرة  االقتصادية  القرارات  بفضل  الصحيح،  الطريق 
بحسب وصفه.

وقال منصور: »الشك أننا أمام انفراجة قوية فى أزمة الثقة بني احلكومة والقطاع اخلاص 
وصلت  وأسرهم،  املستثمرين  جميع  وطالت   ،2011 يناير  بعد  ما  مرحلة  فى  بدأت  التى 

لدخول عدد منهم السجون، فالتشكيك فى القطاع اخلاص كفيل بتدمير االقتصاد«.

المستثمر بحاجة لعالج »نفسى« من آثار العدوان عليه بعد 2011 واتهامه بالفساد وترويعه بدخول السجن 

نحتاج لصناعة أكثر قوة وجودة وإنتاجية وتنافسية.. وإال ستنعدم فائدة اإلصالح

محمد عياد

ياسني منصور

مصر تجرعت دواًء مرًا وبدونه كنا سندفع ثمنًا قاسيًا.. والطبقة الوسطى أكثر المتضررين

تقوية 
الجنيه 
بنسب 
كبيرة 

على األجل 
القصير.. 

»خطر« على 
االقتصاد 

تدخل الدولة فى االقتصاد كان حتميًا بعد يناير2011.. ودورها بدأ ينحسر لصالح القطاع الخاص

ثمار اإلصالح خالل عامين بالنسبة لمؤشرات االقتصاد الكلى والشركات.. وتحتاج وقتًا أطول لحياة الناس

أحمد الفايد

عدد خاص مبناسبة انعقاد مؤمتر  يورو منى 2017
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وقال خالد بدوى رئيس الشركة لـ»البورصة« 
زمــام  اتــخــذت  القابضة«  كابيتال  »األهــلــى  إن 
من  لعدد  مالية  استشارات  تقدمي  فى  املبادرة 
وزيادة  هيكلتها  إلعــادة  بها  املساهمة  الشركات 
العائد  من  ترفع  متويلية  بدائل  على  االعتماد 

على حقوق امللكية بالنسبة ملشروعات التوسع«.
إدارة  رئــيــس مجلس  بـــدوي،  ــح خــالــد  وأوضـ
الشركة، إن دورها آخذ فى التنامى مؤخراً لرفع 
أعلى عائد  لتحقيق  تديرها  التى  قيمة األصول 

استثماري.
من  مزيجا  أن  لـ»البورصة«  أضاف فى حوار 
إدارات  جانب  من  التشغيل  كفاءة  بني  الــتــوازن 
الشركات، وبني اخلبرة التمويلية لألهلى كابيتال، 
شركة  البداية  نقطة  وكــانــت  بالفعل،  حتققت 
على ما متتلكه من إمكانيات،  »أموك«، استناداً 
ومت تكليف الشركة بالقيام بدور املستشار املالى 

لها.
أشار بدوى إلى تراجع معدالت السيولة، وسعر 
واإلمكانات  احلقيقية  القيمة  يعكس  ال  سوقى 
بالكامل  اعتمادها  إلى  باإلضافة  لها،  الضخمة 
ما  توسعاتها،  فى متويل  املساهمني  أموال  على 
رافعة  دون  األمــوال،  تكلفة  الرتفاع  عبئا  يشكل 

مالية تزيد من العائد املحقق للمساهمني.
قروض  على  احلصول  فى  الشركة  وجنحت 
عمليات  حصيلة  عــلــى  ــاداً  ــم اعــت الـــدوالريـــة، 
عن  فضاًل  ميسرة،  فائدة  وبأسعار  التصدير، 
لندن  بورصة  فى  والقيد  السهم،  اقتراح جتزئة 
هيكل  وتعديل  دولية،  ــداع  إي شهادات  بإصدار 
توزيعات األرباح، بإضافة جزء نقدى مع توزيعات 
أسهم مجانية لالحتفاظ بسيولة لتمويل رأسمال 
العامل والتوسعات، صب فى النهاية فى تضاعف 

سعر سهم الشركة »أموك«.
دفع  الطاقة،  عن  الدعم  رفــع  إن  بــدوى  قــال 
عمليات  ترشيد  مع  بدائل  عن  للبحث  العديد 
االستهالك وتقليل هدر املوارد، وكشف عن توقيع 
الشركة بروتوكول تعاون مع شركة إليكتريك دى 
فرانس «EDF» الفرنسية، واملتخصصة فى إنتاج 
ونقل وتوزيع الطاقة، لالستثمار فى قطاع الطاقة 
ومن  التمويل،  لتدبير  باإلضافة  الطاقة  وحلول 
املقرر عقد اجتماع مع الشركة فى أكتوبر املقبل، 
عبر  سواء  للتعاون  النهائى  الشكل  على  لالتفاق 
تأسيس شركة أو صندوق استثمار، لتكون منصة 

تعمل شركة األهلى كابيتال »على تنفيذ استراتيجيتها التى أعدتها 
العام املاضى و على 3 محاور رئيسية هى زيادة التركيز على استثمارات فى 
5 قطاعات مستفيدة من اإلصالحات االقتصادية األخيرة، هى الطاقة، 
واخلدمات الصحية، والزراعة، واألغذية، واخلدمات التمويلية املكملة 
ألنشطة التصدير، والتصنيع، باإلضافة إلى عمليات االستشارات املالية 
لعدد من اجلهات احلكومية واخلاصة، فضاًل عن االستثمار املباشر عبر 
تكوين شراكات فى القطاعات الرئيسية املستهدفة.

الشركة بالنسبة الستثماراتها فى قطاع الطاقة.
ــرات طــويــلــة مـــن الـــزمـــن شــوه  ــت ــف ــاف »ل أضــ
اجلريئة  واإلصــالحــات  االقتصاد،  هيكل  الدعم 
نهوض  على  ستعمل  احلــكــومــة  اتخذتها  الــتــى 
مزيد من فرص عمل  وخلق  اقتصادية  قطاعات 
حقيقية«، وحجم األموال التى ضختها الدولة منذ 
السبعينيات، فى برنامج الدعم كفيلة بإنشاء مدن 
صناعية، قادرة على توفير فرص عمالة ضخمة، 
تضمن مستوى دخل يحقق رفاهية ملستوى معيشة 
املواطن بدال من الدعم املباشر فى جميع صوره 

نقديا أو عينيا.
الصحية  ــات  اخلــدم قــطــاع  أن  ــدوى  بـ ــر  وذكـ
به،  لــالرتــقــاء  االســتــثــمــارات  مــن  العديد  يحتاج 
ثالثة  على  لالستحواذ  كابيتال  األهلى  وتسعى 
شركتها  عبر   ،2018 خالل  جديدة  مستشفيات 
التابعة »األهلى للخدمات الطبية«، على أن تكون 
متوسطة  الفئة  ضمن  املستهدفة،  املستشفيات 
احلجم، لتقليل أعباء االقتناء واإلدارة، وإلمكانية 
املتوسطة،  املستشفيات  أكبر من  استهداف عدد 
حالياً  ويجرى  متوازنا،  جغرافيا  انتشارا  تضمن 
التفاوض لالستحواذ على حصة حاكمة فى أحد 

املستشفيات باجليزة.
مستشفى  الطبية«  للخدمات  »األهلى  ومتتلك 
2 منها حتت  املقطم، و4 عيادات خاصة أخرى، 

اإلنشاء.
االتفاق  إنــه سيتم خــالل شهر  ــدوي،  ب وقــال 
مساهمني  مع  بالشراكة  صناعيني،  مطورين  مع 
بالصناعة،  الكاملة  الدراية  لديهم  استراتيجيني 
الصغيرة  للصناعات  صناعية،  منطقة  إلنشاء 
مربع،  متر  مليون   2 مساحة  على  واملتوسطة، 

مبنطقة أبورواش.
للمجمع  االســتــثــمــاريــة  التكلفة  يــحــدد  ولـــم 
املالية  الــدراســات  من  االنتهاء  حلني  الصناعى، 
حجم  ضخامة  إلــى  الفتاً  الــالزمــة،  والتمويلية 
والتراكيب،  اإلنشاء  بعمليات  املتعلقة  التفاصيل 

وتغير أسعارها وفق متغيرات السوق.
للتعليم  يتم إطالق منصة  وأضاف بدوي، أن 
الفنى  التأهيل  لتوفير  مــصــر،  فــى  الصناعى 
والعمالة املعنية املدربة، التى تتالءم مع متطلبات 
واحتياجات املستثمر األجنبى، بشهادات معتمدة 
مع  بالتعاون  صندوق  إنشاء  خــالل  من  دولــيــاً، 
املتخصصة،  األجنبية  أو  احلكومية،  اجلهات 

الشهادات  وإصـــدار  التعليمية،  البرامج  لعمل 
املالئمة.

وكــشــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذى لــلــشــركــة، عن 
مساهمتها  حصة  رفع  كابيتال«  »األهلى  اعتزام 
من  والتخصيم«،  الصادرات  »ضمان  شركة  فى 
خالل التفاوض مع املساهمني، املتمثلني فى بنك 
تنمية الصادرات واملالك حلصة 70.55%، وبنك 
شراء  بعد   ،%20 لـ  املالك  القومى  االستثمار 

1.2% من الشركة من البنك األهلى.
الالزمة  البدائل  كابيتال«  »األهــلــى  ــدرس  وت

الستغالل مزرعة مبساحة 5000 فدان، مملوكة 
األراضــى،  وزراعـــة  الستصالح  األهلى  لشركة 
إلنتاج  خطوط  إدخال  طريق  عن  النوبارية،  فى 
محلى  منتج  وتقدمي  التصدير  بغرض  األغذية، 

بجودة مرتفعة.
لــلــتــوســع فى  تــســعــى  الــشــركــة  ــح أن  ــ أوضـ
الشركات  مستوى  على  احلالية  االستثمارات 
تتضمن  املــدارة،  األصول  داخل محفظة  املقيدة 
اخلاصةبشركة  الهيكلة  إعــادة  عمليات  إمتــام 
»األهــلــى  تكليف  والــتــى مت  لــألســمــدة،  أبــوقــيــر 

كابيتال«، بالبدء فيها مارس املاضى.
األصــول  محفظة  وصــول  عن  ــدوى  ب وكشف 
قيمة  إلــى  كابيتال«  »األهــلــى  مبحفظة  ــدارة  املـ
تتراوح بني 7 و8 مليارات جنيه، وتستهدف النمو 
وبصافى   ،2018 جنيه خالل  مليارات   10 حتى 
 ،2017 نهاية  مليون جنيه   500 أرباح مستهدف 
والشركة حققت 240 مليون جنيه صافى ارباح 
بنهاية يوليو املاضى، مقابل 350 مليون جنيه عن 

عام 2016 بالكامل.
ولفت إلى ارتفاع سعر سهم »أبوقير« منذ بدء 

تولى الشركة إجراءات الهيكلة فى مارس املاضى، 
األخيرة،  التوزيعات  إضافة  بعد   %167 بنسبة 
موضحاً أنهم جنحوا فى السماح بتعامل األجانب 
البورصة  مع  التعامل  وإدارة  الشركة،  أسهم  فى 
واملستثمرين بشكل محترف، ألن إدارة »أبوقير« 
إلى  تفتقر  ولكن  وتشغيلية،  فنية  بكفاءة  تتميز 

سلوك التعامل مع سوق املال واملستثمرين.
وقدمت »األهلى كابيتال« عرضا للقيام بدور 
املستشار املالى لشركة »الوادى لألسمدة«، التى 
الدراسات  إلعــداد   ،%20 بحصة  فيها  تساهم 
التمويلية والتسويقية، لتوفير متويل 600 مليون 
مالية  مؤسسات  مع  التفاوض  من خالل  دوالر، 
منــوذج  باعتباره   ،»EPC + finance« بنموذج 
الشركة  إلدارة  تقباًل  واألكــثــر  األمثل  التمويل 
بالشراكة مع »Worley Parsons«، والتى تعد من 

أكبر شركات اخلدمات املالية فى العالم.
تبدأ  لم  لألسمدة«  »الــوادى  أن  بدوى  أوضح 
موردين،  أى  مع  التعاقد  يتم  ولم  بعد،  التشغيل 
املتاحة،  والــفــرص  السوق  اختبار  اآلن  ويجرى 
بالتزامن مع تنفيذ اإلنشاءات واآلالت التى تأخذ 
4 سنوات، وجرى تعيني مدير فنى  املتوسط  فى 
للمشروع لدية خبرة واسعة فى إدارة تلك النوعية 

من املشروعات.
ودوره  اجلديد  االستثمار  قانون  صعيد  وعلى 
مصر  أن  أوضـــح  املستثمرين،  رؤيـــة  تغيير  فــى 
لديها العديد من القوانني اجليدة، وتعطى حوافز 
للمستثمرين، وألول مرة فى تاريخ مصر مت خلق 

قانونية عطى خريطة استثمارية واضحة.
جيدا  تفعيال  يــحــتــاج  ــقــانــون  ال ان  ــح  وأوضــ
ومنضبطا، وبحاجة إلى تدريب جلميع املتعاملني، 
مع املستثمرين املحليني واألجانب، ويكون تطبيق 
صدورها،  شجاعة  مقدار  نفس  على  القوانني 

ليؤتى ثماره ويحقق النتيجة املرجوة.
وتابع: »خالصة القول هو توفير فرص املكسب 
موارد  وتوفير  لذلك،  املالئمة  والبيئة  للمستثمر، 
املنافسة  بالدول  الطاقة بأسعار تنافسية مقارنًة 
فى جذب االستثمارات«، واملوقع اجلغرافى لم يعد 
امليزة النسبية التى جتذب املستثمرين، ودلل على 
ودول  والصني  سنغافورة،  مثل  دول  بقدرة  ذلك 
جنوب شرق آسيا على استقطاب املستثمرين رغم 

انعزال املوقع اجلغرافى.
وقال بدوى إن الشركة تسعى إلى االستثمار فى 
كوادرها البشرية، وضم كفاءات وخبرات جديدة 
لتتالءم مع حجم االستثمارات واملشاريع العمالقة 
التى تعمل بها الشركة، وفريق االستثمار احلالى 
يقتصر على خمسة أفراد فقط، ولكن لديهم من 

املؤهالت ما يضمن اجناز العمل بأقل وقت.
ـ لالهلى كابيتال فى مايو 2016  ـ بدوىـ  انضمـ 
استراتيجية  الشركة  وضعت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
جديدة للتحول إلى بنك استثمار متكامل، تقوم 
القائمة،  استثماراتها  من  العائد  تعظيم  على 

واضافة استثمارات جديدة ملحفظة الشركة.
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اإلصالحات االقتصادية كبيرة ومفاجئة.. وتعجل االستثمارات ال يضمن استدامتها

»األهلى كابيتال« توسع استثماراتها فى قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والتصنيع

:» خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية لـ»

خالد بدوى الرئيسى التنفيذى لـ»األهلى كابيتال«:

العام؛  املوظف  على  باللوم  نلقى  األولى  للوهلة 
ــطء اإلجــــــراءات واخلــــوف مــن تسيير  بــســبــب بـ
صدور  حتى  سنوات  لتعطيلها  يؤدى  ما  األعمال، 
بقوة احلكم،  توقيعه محمياً  أحكام قضائية جتعل 
لشركتى  املنتدب  والعضو  التنفيذى  الرئيس  ويرى 
القابضة  وأوراسكوم  والتنمية  للفنادق  أوراسكوم 
للتنمية، أن عدم حماية قرارات املوظف العام من 
األيــدى  يجعل  اخلطأ  أو  السهو  نتيجة  املحاكمة 
مرتعشة حتى وإن كان موظفاً فى القطاع اخلاص، 
قــرارات  على  احلكم  فى  املعيار  يكون  ألن  ودعــا 
املوظفني هو التربح من عدمه وليس اخلطأ نفسه، 
فجميعنا نتخذ قرارات ويثبت خطؤها الحقاً وجّل 

من ال يسهو.
ومفاجئة  كــبــيــرة  اتــخــذت خــطــوات  احلــكــومــة 
فــى بــرنــامــج اإلصــــالح االقـــتـــصـــادي، والــصــورة 
تعجل  يجب  ال  لكن  كبير،  بشكل  وواضحة  جيدة 
وقتاً  تستغرق  الدراسات  فبالتأكيد  االستثمارات، 
مشجعاً  عــامــاًل  سيكون  ــقــرار  واالســت تستحقه، 

الستدامة التدفقات االستثمارية.
سيكون  السياحى  القطاع  أن  »بــشــارة«،  ويــرى 
االستثمارات  جــذب  فى  األســرع  املــردود  صاحب 
الدوالرية وخلق فرص تشغيل سريعة،  والتدفقات 

مع عودة معدالت التشغيل لسابق عهدها.
ــضــرورة تــذلــيــل بــعــض الــعــقــبــات فى  وطــالــب ب
العاملية، مثل طابا  الشهرة  ذات  السياحية  املناطق 
الوصول  السائحني  من  الكثير  على  يصعب  التى 
إليها؛ بسبب الظروف األمنية احلالية، لكَنّ لديها 

الكثير من اإلمكانات.
 2365 والتنمية نحو  للفنادق  أوراسكوم  ومتتلك 
غرفة فندقية فى طابا تتوزع على 6 فنادق، ال يعمل 

3 منها حالياً.
اإلشغال  مــعــدالت  واصــلــت  نفسه،  الــوقــت  فــى 
فى اجلونة ارتفاعها خالل الربع الثالث من العام 
 ،%75 والبالغة  األول  بالنصف  مقارنة  احلالى، 
مع إطالق »فيستيفال فيلم« وتصل اإلشغاالت فى 

بعض األوقات إلى %100.
إلى  لتحويل اجلونة  »نسعى  بشارة:  وقال خالد 
العام  ــدار  م على  عاملة  ومدينة  سياحية  وجهة 
وليست سكناً ثانياً فقط، ونقترب حالياً من االتفاق 
على تأجير مساحة عمل تكفى 600 موظف إلحدى 
لها  دائماً  مقراً  لتكون  األملانية،  التعهيد  شركات 
العام  نهاية  قبل  سيتم  معها  والتوقيع  مصر،  فى 

احلالي«.
اجلونة،  مبدينة  التطوير  عمليات  تباطؤ  ورغم 
فإن الرئيس التنفيذى والعضو املنتدب لـ»أوراسكوم 
للفنادق والتنمية« يراها سياسة تضمن استمرارية 
الشركة والسياحة القادمة لها على مدار العام، فى 

ظل املحافظة على مستوى جودة ثابت.
تستهدف  والصيانة  التطوير  خطة  أن  وكشف 
ضخ استثمارات بنحو 150 مليون جنيه خالل عام، 
تتضمن صيانة الفنادق وملعب كرة القدم واملطاعم.

 37 نحو  والتنمية  للفنادق  أوراســكــوم  ومتتلك 
تطوير  من  انتهت  اجلونة،  مدينة  فى  متر  مليون 
متر  مليون   21 نحو  لديها  ويتبقى  متر،  مليون   16

أراضى لم تتم تنميتها بعد.
اجلونة  مبنطقة  الفندقية  الــغــرف  عــدد  قــدر 
السياحى،  السكن  وحدات  بجانب  غرفة،  بـ2424 
ويجب أال تقل معدالت اإلشغال عن مستوى معني 
فهناك  األصول،  وتشغيل  استمرار صيانة  لضمان 
مستشفى و3 مدارس وجامعة وملعب رياضى وعدد 
العام،  مــدار  على  تعمل  ومطار  املطاعم  من  كبير 
وهو ما مييز املنطقة عن الساحل الشمالي، لذلك 

يصعب التفكير فى إضافة غرف فندقية حالياً.

فنادق  تستفيد  الكبير  اإلشــغــال  أوقـــات  وفــى 
الغردقة ومكادي، حيث متتلك الشركة نحو 1113 

غرفة فندقية فى مكادى.
وبحسب خالد بشارة، طرحت أوراسكوم للفنادق 
إدارية،  كمنطقة   G Space من  مرحلتني  والتنمية 
فى  املتواجدة  الشركات  من  العديد  بها  تستفيد 
املدينة  داخــل  من  أعمالها  إلدارة  األحمر،  البحر 
وخلق تعايش بني السائحني واملصريني املتواجدين 
السياحة  أعــداد  ــادة  زي على  يشجع  مبا  باملدينة، 

الوافدة على مدار العام.
الثالثة  الصيف  شهور  مصايف  فكرة  إن  وقال 
غير موجودة فى أى منطقة بالعالم بخالف املنطقة 

العربية، فاملنتجعات السياحية فى دول العالم هى 
فى األساس أماكن محلية مسكونة مبواطنى هذه 
مناطق  وليست  الــعــام  مــدار  على  وتعمل  الـــدول، 

مخصصة للعمل فى مواسم سياحية فقط.
توقيع  من  شركته  اقتراب  عن  »بشارة«  وكشف 
عقد تأجير منطقة إدارية تسع لنحو 600 موظف 
مقراً  لتتخذه  األملانية،  التعهيد  إحدى شركات  مع 
لها خارج أوروبا تستطيع من خالله تقدمي خدمات 
إشــارة  سيكون  ما  وهــو  ملوظفيها،  سنتر«  »الكول 

انطالقة للتوسع فى املشروعات اإلدارية باملدينة.
للفنادق والتنمية  أوضح »بشارة«، أن أوراسكوم 
األحمر،  البحر  منطقة  خــارج  التوسع  تستهدف 

القاهرة  فى  جديدة  أراض  على  للحصول  وتسعى 
التفاقات  تصل  لم  لكنها  الشمالي،  الساحل  أو 
املطروحة  احلكومية  املشروعات  تكون  وقد  بعد، 
الشركة  لكن  مغرية،  اجلديدة  العلمني  منطقة  فى 
تفضل أن حتصل على أراض مستقلة ليست ضمن 

مشروع آخر كبير.
ارتفعت  الــفــيــوم  »بــيــوم«  منتجع  أن  ــح  وأوضــ
إشغاالته بشكل كبير خالل العام احلالي، وستطرح 
الشركة قبل نهاية العام عدداً من الوحدات بقيمة 
إجمالية 60 مليون جنيه، ستمثل انطالقة حقيقية 

للمشروع الواقع على مساحة 1.30 مليون متر.
على جانب آخر، كشف »بشارة« عن تلقى شركة 
أوراسكوم القابضة للتنمية، 3 عروض لالستحواذ 
على شركة »متويل القابضة« التابعة لها، من خالل 
فى  املالى  املستشار  هيرميس«  املالية  »املجموعة 
عملية التخارج، وأكد أن تنفيذ الصفقة قبل نهاية 

العام احلالي.
متويل  شركة  من  التخارج  تأخر  »بشارة«  أرجع 
القوي،  وأدائها  أعمالها  تطور حجم  إلى  القابضة 
لكَنّ اختالف طبيعتها عن نشاط الشركة هو سبب 
فى  حصيلته  ضخ  سيعاد  والــذى  التخارج،  قــرار 
مشروعات الشركة القائمة لرفع العائد على حقوق 

املساهمني.
تنوى  والتنمية  للفنادق  أوراســكــوم  أن  أضــاف 
رفع نسب التداول احلر بالبورصة إلى 20% كحد 
أدنى، لكن قيمة الشركة السوقية فى البورصة غير 
عادلة رغم ارتفاعها بنحو 240% منذ بداية العام 

احلالى ملستوى 13.7 جنيه للسهم.
بدأ خالد بشارة حياته العملية بتأسيس شركة 
قبل  أصدقائه  من  مجموعة  مع  إيجيبت«  »لينك 
جنيب  األعمال  رجــل  إليهم  لينضم   ،2000 عــام 
 %51 على  االستحواذ  عبر  بعد  فيما  ساويرس 
قاد  نت«،  دوت  »لينك  إلى  الشركة وحتويلها  من 
بعدها »بشارة« إدارة شركة »ويند لالتصاالت« فى 
تأسيس  فى  ساهم  كما  »فيمبلكوم«،  ثم  إيطاليا 
تدير،  والتى  األصول  إلدارة  كابيتال«  »اكسيليرو 
وعدد   ACDC صندوق  منها  منصات   4 حالياً، 

من عقود اإلدارة.
منصبه  بــشــارة  لتولى  األولـــى  السنة  وخــالل 
والتنمية«  للفنادق  »أوراسكوم  جنحت  بالشركة، 
رغم  املبيعات  مضاعفة  مع  للربحية  التحول  فى 
 117.4 وحتقيق  األراضــى،  مبيعات  عن  التخلى 
مليون جنيه صافى أرباح ملساهمى الشركة األم، 
جنيه  مليون   106.0 بلغت  خسائر  مقابل صافى 

فى النصف األول من عام 2016.

»جّل من ال يخطئ«، مبدأ يراه خالد 
بشارة، الرئيس التنفيذى، العضو املنتدب 
لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، خطوة 
أولى حلل أكبر مشاكل املستثمرين فى 
مصر، فرغم اإلصالحات االقتصادية 
الضخمة التى اتخذتها احلكومة، وتضمنت 
حترير سعر الصرف وهيكلة الدعم 
ومشروعات قوانني محفزة على االستثمار 
وتغيرات كبيرة فى منظومة الضرائب، فإن 
املوظف العام ال يزال بطيئًا بينما اجلميع 
متعجل ضخ استثمارات جديدة.

خالد بشارة 

خالد بدوى

رفع نسب التداول الحر بحد أدنى 20% مرهون بتحسن القيمة السوقية للشركة

إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية فى »أبورواش« على مساحة 2 مليون متر مربع
إطالق منصة للتعليم الصناعى بالتعاون مع جهات حكومية وأجنبية

االستحواذ على 3 مستشفيات جديدة عبر »األهلى للخدمات الطبية« العام المقبل وتأسيس كيان مع »EDF« للطاقة

طرح وحدات سكنية فى منتجع »بيوم« الفيوم نهاية العام الحالى بقيمة 60 مليون جنيه
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بورسعيد  وحــدة  مدير  خطاب  محمد  قــال 
إيجيبت  ميرسك  بوكالة  املالحة  قسم  ومدير 
املالحية، إن »ميرسك الين« تدرس حالياً فرص 
زيادة عملياتها بالسوق املصرية عقب اإلجراءات 
والهيئة  السويس  قناة  اتخذتها  التى  التحفيزية 

االقتصادية مؤخرا.
ملعدالت  الشركة جتــرى حساباً  أن  إلــى  أشــار 
التى  التخفيضات  لشرائح  وفقاً  احلاويات  تداول 

أقــرهــا الــفــريــق مــهــاب مميش 
رئـــيـــس هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
واملقرر  املــاضــى  أغسطس  فــى 

تطبيقها فى أول أكتوبر املقبل.
إلــى اجــتــمــاع مرتقب  ــار  أشـ
االقتصادية  الهيئة  رئــيــس  مــع 
ملناقشة  السويس  قناة  ملنطقة 
الــقــرار  لتطبيق  الــعــام  اإلطـــار 
النقاط  بعض  عن  واالستفسار 
اخلاصة بفرص زيادة العمليات.
االقتصادية  الهيئة  وأقــرت 
مع  بالتعاون  السويس  لقناة 
الــســويــس حزمة  ــاة  هــيــئــة قــن

املالحية  اخلطوط  لعودة  تشجيعية  إجـــراءات 
إلى مصر، ووافقت على تخفيضات تصل نحو 
50% على السفن املارة بعدد حاويات يصل 5 

آالف حاوية.
لتخفيضات جديدة  »نتطلع  وأضاف خطاب 
رسم  تقليص  تشمل  االقــتــصــاديــة  الهيئة  مــن 
ألن  بورسعيد،  شــرق  مبيناء  واإلرشـــاد  القطر 
شرق  ميناء  فــى  العاملة  املــالحــيــة  اخلــطــوط 
تكلفة  فروق  يشكون  ميرسيك  ومنها  بورسعيد 
والــذى  غــرب  مبيناء  مقارنة  واالرشـــاد  القطر 
تنخفض فيه نسبة الرسوم إلى النصف تقريباً«.
ذكر أن ميرسيك تعمل فى مصر عبر نشاطني 
أساسيني األول ناقل، والثانى مساهم عبر حصة 
 scct للحاويات  السويس  قناة  شركة  فى  حاكمة 
شرق  ميناء  احلــاويــات  تـــداول  امــتــيــاز  صاحبة 

بورسعيد.
أوضح مدير وحدة ميرسيك، أن أداء الشركة 
 ،2016 عام  خالل  كثيراً  تأثر  كناقل  فى مصر 
ارتفاع  سيدعم  املصرى  االقتصاد  حتسن  لكن 

ألن  النقل  نشاط  فى  الشركة  أعمال  معدالت 
ــواردات تــأثــرت كــثــيــراً بــاإلجــراءات  ــ حــركــة الـ
االستيراد،  ترشيد  استهدفت  التى  احلكومية 
بجانب األضرار الكبيرة التى خلفها قرار 800 
البحرى  النقل  ألنشطة  واملنظم   2016 لسنة 
ــادة الــرســوم فــى املــوانــئ، ومــا سبقه بعام  وزيـ
كثيراً  قلص  والذى   2015 لسنة   488 قرار  من 
والنشاط  املالحية  اخلطوط  أعمال  حجم  من 

باملوانئ املصرية.
وذكر أن ميرسيك تتداول ما 
سنوياً  حاوية  مليون  على  يزيد 
املصرية  بــاملــوانــئ  عملها  عبر 
فى السخنة ودمياط وبورسعيد 

واإلسكندرية والدخيلة.
الشركة  اجتــاه  استبعد  كما 
أرصــفــة  أى  عــلــى  لــلــمــنــافــســة 
بورسعيد  شرق  مبوانئ  جديدة 

املزمع تدشينها.
الشركة  أن  خطاب،  أضــاف 
أيضاً ال تفكر فى املنافسة على 
املحطات اجلديدة داخل املوانئ 

املصرية باإلسكندرية ودمياط.
التفاوض  يتم  سنغافورة  موانئ  أن  إلى  أشــار 
بورسعيد،  شرق  مليناء  عاماً  مشغاًل  لتكون  معها 
تستفيد  وقد  األمر  لن تضار من هذا  وميرسيك 
منه نظراً ملا ملوانئ سنغافورة من خبرة عاملية فى 

مجال ادارة املوانئ.
اوضح ان عودة اخلطوط املالحية ملوانئ شرق 
فى  وبخاصة  الوقت  من  مزيدا  يحتاج  بورسعيد 
اخلطوط  بعض  تــخــارج  بعد   ، الترانزيت  مجال 
الفترة املاضية على أثر قرارات 800 و488، ومنها 
ــن بــشــرق بورسعيد والـــذى أبــرم  حتــالــف كــى الي

تعاقدات جديدة فى ميناء بيريه اليونانى.
وقال خطاب إن الفترة املقبلة ستشهد حتسناً 
السويس  قناة  فــى شركة  الــتــداول  مــعــدالت  فــى 
للحاويات scct، بعد دخول التخفيضات اجلديدة 

حيز التنفيذ.

07 اإلثنني  18  سبتمبر  2017
:» الدكتور هشام عرفات وزير النقل لـ»

170 مليار جنيه استثمارات »النقل« بـ»السكك الحديدية« و»المترو« و»الطرق«

لتطوير  شاملة  خطة  النقل  وزارة  وضعت 
املشروع  واستكمال  احلديدية،  السكك  مرفق 
القومى للطرق، وتطوير اخلطني األول والثانى 
الثالث  اخلطني  أعــمــال  واستكمال  باملترو، 
والرابع باستثمارات إجمالية 170 مليار جنيه.

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن 
نفسه  فرض  احلديدية  السكك  تطوير  ملف 
الشهر  اإلســكــنــدريــة،  قــطــارى  ــادث  حـ عقب 
 40 مــن  أكــثــر  راح ضحيته  ــذى  والـ املــاضــى، 

شخصاً.
ــر، فــى حـــوار لـــ»الــبــورصــة«،  ــوزي أضـــاف ال
مع  يومية  شبه  اجتماعات  تعقد  »النقل«  أن 
واملحلية  األجنبية  املختلفة  التمويلية  اجلهات 
املشروع  لتنفيذ  الالزمة  االحتياجات  لتوفير 

القومى للتطوير السكك احلديدية.
لتنفيذ  الوزارة تسعى  أوضح »عرفات«، أن 
مشروعات تقدر تكلفتها بنحو 48 مليار جنيه 
لتطوير البنية التحتية، واستكمال مشروعات، 
ــارات  اإلشـ وكهربة  املــزلــقــانــات  تطوير  منها 
وجتديد اخلطوط القدمية، وشراء 300 جرار 
وإضافة  والــركــاب،  البضائع  أســطــول  لدعم 

1000 عربة عادية و200 مكيفة.
ــوزارة مــع البنك  ــ ــى مــفــاوضــات ال أشـــار إل
عبر  ميسرة  بفائدة  قــروض  لتقدمي  املركزى 
6% لتمويل  البنوك املصرية بفائدة إلى نحو 

شراء قطع الغيار لصيانة اجلرارات العاملة.
ــادة عــدد  ــ ــات«: »ال ميــكــن زي ــرفـ وقـــال »عـ
االعتماد  بسبب  حــالــيــاً  الــقــطــارات  رحـــالت 
التوسع  ويجرى  امليكانيكية،  اإلشـــارات  على 
فى حتويل اإلشارات إلى كهربائية بتكلفة 13 

مليار جنيه«.
زمنياً  جـــدوالً  وضعت  الـــوزارة  أن  أضــاف 
لالنتهاء من مشروع إعادة هيكلة البنية التحتية 

وأصول السكة احلديد خالل 30 شهراً.
للقطاع  التطوير منح فرصة  تتضمن خطة 
اخلاص إلدارة املرفق ضمن السكة احلديد مع 

االحتفاظ بحق الدولة فى ملكية األصول.
واستبعد »عرفات« اعتماد وزارة النقل على 
السكة  مرفق  تشغيل  فى  اخلصخصة  نظام 
على  اخلاص  القطاع  دور  وسيقتصر  احلديد 

التشغيل فقط.
النهائى  العقد  ستوقع  الــوزارة  أن  وكشف 
ــى صيانة  إل بــاإلضــافــة  ــرار،  100 جـ لــتــوريــد 
2008 من شركة  عام  مت شراؤها  جــراراً   81

»جنرال إليكتريك« األمريكية خالل شهر.
خالل  سيتم  التوريد  يتم  أن  املــقــرر  ومــن 
عــامــني بــعــد املــوافــقــة عــلــى الــنــمــوذج األول 
مليون   575 الصفقة  قيمة  وتبلغ  للتصنيع، 
دوالر يتم توفيرها من خالل الشركة األمريكية 

فى صورة قرض ميسر.
وقعت  احلــديــد  السكة  هيئة  أن  ــاف  أضـ
اإلعمار  إلعــادة  األوروبـــى  البنك  مع  اتفاقية 
والتنمية لتمويل شراء 100 جرار جديدة أخرى 

بقرض ميسر.
ــع البنك  ــراك م ــاالشــت ب الــهــيــئــة  وســتــبــدأ 
عاملية  مناقصة  طـــرح  ــراءات  ــ إجـ ــى  ــ األوروبـ
الختيار الشركة التى ستصنع وتورد اجلرارات 

اجلديدة.
جرار   100 شــراء  تــدرس  الهيئة  إن  وقــال 

التى  أخــرى، ليصل عدد اجلــرارات اجلديدة 
دعم  فى  تسهم  جــرار   300 الهيئة  ستوفرها 

وتنمية قطاعى نقل الركاب والبضائع.
أضاف أن الهيئة تتفاوض على توريد 1000 
عربة عادية جديدة ليتم تشغيلها بالتزامن من 

دخول اجلرارات اجلديدة خالل عامني.
أوضح أن اجلانب اإليطالى األقرب لتوقيع 
املقدم  العطاء  تكلفة  انخفاض  العقود؛ بسبب 

بنسبة 30% عن العروض املنافسة.
الرسومات  إعــداد  من  االنتهاء  إلــى  أشــار 
الثالثة  املرحلة  تنفيذ  فــى  للبدء  الهندسية 
للمشروع القومى للطرق، وتضم 6 طرق بتكلفة 

11 مليار جنيه.
تتضمن  املشروعات  إن  »عــرفــات«،  وقــال 
أسيوط«   - »الــقــاهــرة  طريق  وتطوير  تنفيذ 
مليار   6.7 وبتكلفة  كم   400 أطــوال  بإجمالى 
طريق  ربــط  وصلتى  ازدواج  ومــشــروع  جنيه، 
»الصعيد - البحر األحمر« بسوهاج وأسيوط 
بإجمالى أطوال 180 كم وبتكلفة 1.250 مليار.

بجانب مشروع ازدواج طريق »ساحل البحر 
 213 األحمر - سفاجا - مرسى علم» بطول 
طريق  وربــط  جنيه،  مليار   1.065 وتكلفة  كم 
بطول  حمدى  أحمد  الشهيد  بنفق  السويس 
طريق  وازدواج  مليوناً   550 وبتكلفة  كم،   24
وتكلفة  كم،   325 بطول  الواحات   - أكتوبر   6
750 مليوناً، واستكمال طريق اخلدمة بطريق 
القاهرة - السويس بطول 37 كم، وتكلفة 500 

مليون.
أضاف أن الوزارة بدأت التشغيل التجريبى 
الفتتاحه خالل  بنها، متهيداً   - لطريق شبرا 

احتفاالت أكتوبر املقبل.

إضافة  بعد  الطريق  »كلفة  الــوزيــر:  وتابع 
مليار   3.3 بلغت  اجتــاه  بكل  الرابعة  احلــارة 
جنيه، بجانب 1.7 مليار جنيه قيمة تعويضات 
مت دفعها لألهالى مقابل نزع ملكية األراضى 

الواقعة فى مسار الطريق«.
أضاف أن »النقل« أنفقت 4.5 مليار جنيه 
مبــشــروعــات منطقة غــرب الــدلــتــا، وأبــرزهــا 
من  وعــدد  العلمني   - النطرون  وادى  طريق 
ــارات مــن بنها إلــى  ــ الــكــبــارى وتــطــويــر اإلشـ

اإلسكندرية.
 2018 نهاية عام  أنه مع  أوضح »عرفات«، 
إلى  القاهرة  من  الرحلة  زمــن  تقليص  سيتم 

اإلسكندرية حلوالى ساعتني.
أشار وزير النقل إلى تخصيص 7 مليارات 
جنيه لتطوير الكبارى وإنشاء 3 محاور جديدة 

على نهر النيل.
مترو  قــطــاع  احتياجات  »عــرفــات«  وقـــدر 
لتطوير  جنيه،  مليارات   110 بحوالى  األنفاق 
أعمال  واستكمال  والــثــانــى،  األول  اخلــطــني 

تنفيذ اخلط الثالث.
عرض  األوروبـــى  االستثمار  بنك  إن  وقــال 
توفير متويالت تصل إلى نحو 255 مليون يورو 

إلعادة تأهيل خطى املترو األول والثانى.
وستبدأ الوزراة تنفيذ األعمال املدنية للخط 
من  املقبل  العام  بداية  الهرم«  »مترو  الرابع 

خالل شركة »تايسى كوربوريشن« اليابانية.
أوضح أن الوزارة وضعت دراسات لتحقيق 
النقل  وسائل  مع  املصرية  باملوانئ  التكامل 
األخرى، مع إعادة النظر خالل األيام القليلة 
و488   ،2016 لسنة   800 ــرارى  ق فى  املقبلة 
ــادة  زي عليهما  ترتب  والــلــذيــن   ،2015 لسنة 

أسعار اخلدمات باملوانئ.
األعلى  املجلس  اجتماع سيعقده  إلى  أشار 
مع  بالتعاون  القرارات  تعديل  لبحث  للموانئ 
اللجنة الوزارية املشكلة لبحث شكاوى املجتمع 

املالحى.
وقال إن الوزارة تنسق مع الهيئة االقتصادية 
تنمية  مــشــروع  لدعم  السويس  قناة  لتنمية 
بورسعيد  شرق  منطقة  وحتويل  القناة  محور 
وتنفيذ  السفن،  الستقبال  عاملى  محور  إلــى 

عدد من صناعات القيمة املضافة باملنطقة.
ستنفذ  اإلسكندرية  ميناء  هيئة  أن  أضاف 
أرض  على  لوجستية  منطقة  إلنشاء  مشروعاً 
من  عــدد  لتطوير  بامليناء،  األخــشــاب  ساحة 
املضافة،  القيمة  ذات  التكميلية  الصناعات 
الــهــنــدســة بجامعة  كــلــيــة  ويــقــوم فــريــق مــن 

اإلسكندرية بتخطيط املرافق باملنطقة.
أوضح »عرفات«، أنه سيتم البدء فى تنفيذ 
القطار املكهرب »السالم - العاشر - العاصمة 
العام اجلــارى من خالل  نهاية  ــة« قبل  اإلداري
 1.2 بقيمة  الصينى  »أكــزمي«  بنك  من  قرض 

مليار دوالر.
ــقــرض على  الــبــنــك ســيــقــدم ال وقـــال إن 
دوالر  مليون   730 بقيمة  األولــى  شريحتني، 
شركة  خـــالل  مــن  األجــنــبــى  ــزء  اجلـ لتنفيذ 
بقيمة  الثانية  والشريحة  الصينية،  »أفيك« 
املحلى،  املــكــون  لتنفيذ  دوالر  مليون   470
يعادل  للشركات املصرية مبا  وسيتم صرفها 

قيمتهما باجلنيه.

مفاوضات مع جهات التمويل لتوفير االحتياجات المالية لتنفيذ مشروعات النقل  ال خصخصة لـ»السكك الحديدية« 
..ودور القطاع سيقتصر على التشغيل فقط  إنهاء رسومات المرحلة الثالثة لـ»القومى للطرق« بتكلفة 11 مليار جنيه

هشام عرفات

رحاب صابر

بقلم:

حسين عبدربه 

لتطبيق  سعيها  فى  طويلة  عقوداً  مصر  أمضت 
من  كثيراً  أن  إال  االقــتــصــادى،  اإلصــالح  سياسات 
احلكومات لم تستطع تطبيق هذه السياسات ألسباب 
الشعب  فئات  تذمر  من  خوفاً  الغالب  فى  سياسية 
التي ستضرر من سياسات اإلصالح وبسبب هاجس 
سعى  عندما   1977 يناير  مظاهرات  فى  حدث  ما 
الرئيس السادات لرفع أسعار بعض السلع املدعومة 
عن  يتراجع  جعله  الذى  األمر  املظاهرات  فخرجت 
هذه القرارات، وظلت هذه األحداث فزاعة لكل من 

يسعى الى تطبيق اإلصالح االقتصادى.
ولكن ظل االقتصاد املصرى يعانى من تشوهات 
حركة  مواكبة  عن  ويتراجع   يتدهور  جعلته  عديدة 
االقتصاد  غلبت  التى  التحرر  وسياسات  التطور 

العاملى.
وصندوق  مصر  بني  املحادثات  من  كثير  وفشل 
فى  املصرية  احلكومة  تــردد  بسبب  الدولى  النقد 
حكومة  جــاءت  ان  إلــى  إصــالحــى،  برنامج  تطبيق 
وبدأت   1986 عام  عاطف صدقي  الراحل  الدكتور 
مبحاربة  اإلصالحية  السياسات  بعض  اتخاذ  فى 
جتارة العملة ومحاولة إصالح القطاع العام وإعادة 

خلصخصة  ــداً  ــي متــه هــيــكــلــتــة 
ــاســات  ــســي ــق بــعــض ال ــي ــطــب وت
السيطرة  بــهــدف  االنــكــمــاشــيــة 
العديد  وفـــرض  التخضم  علي 
لزيادة  والضرائب  الــرســوم  من 

إيرادات الدولة.
ــق الـــطـــريـــق  ــبـ ــد مــــا سـ ــهـ مـ
مع  جادة  محادثات  فى  للدخول 
أن  إلــى  الــدولــى  النقد  صندوق 
بداية  فى  نوايا  التفاق  توصال 
احلني  ذلــك  ومنذ  التسعينيات 
برنامج  تطبيق  فى  مصر  بــدأت 

إصالحى.
ــام  ــظـ ــر نـ ــصــ ــ ــت م ــرضــ ــ ــع ــ ف
ــبــيــع عــــدد من  اخلــصــخــصــة ب
شــركــات قــطــاع االعــمــال العام 

تطبق  انــهــا  فــى  الــصــنــدوق  لـــدى  جديتها  لتأكيد 
السياسات طوال  وركزت هذه  سياسات إصالحية، 
بعض  واتــبــاع  املالى  اإلصــالح  على  طويلة  سنوات 
وفتح  التجارة  حترير  تستهدف  التى  السياسات 
وتضررت  العاملى،  االقتصاد  امــام  املحلى  السوق 
املواطنني  اإلصالحات سواء  هذه  من  فئات عديدة 
األقل دخآل وأيضاً الفئات املنتجة التى كانت تعتمد 
أن  إال  املحلى،  السوق  فى  منتجاتها  تسويق  على 
الــواردات األجنبية ضرب املنتج  فتح األســواق أمام 
املحلي فى مقتل ألنه لم يكن مستعداً لهذه املنافسة.
واملالحظ أنه فى تطبيق هذه السياسات اإلصالحية 
فى  التدرج  سياسات  تتبع  احلكومات  بعض  كانت 
تطبيق اإلصالح االقتصادى وفى ذهنها فزاعة يناير، 
بل أحياناً كان يتم التراجع عن بعض السياسات او 

تأجيلها.
وخطت مصر خطوات سريعة فى تطبيق سياسات 
الــدكــتــور أحمد  اإلصـــالح االقــتــصــادى فــى حكومة 
نظيف واستطاعت حتقيق معدالت منو 7 %  قبل 
2011 ومضت مصر فى حتقيق معدالت  ثورة يناير 
مرتفعة سواء فى تدفقات االستثمارات األجنبية 13 
بنك  بيع  السنوات عندما مت  مليار دوالر فى احدى 
الشبكة  وطــرح  اإليطالية  بولو«  »ســان  لـ  إسكندرية 
الثالثة من املحمول وبعض االصول األخرى، وحققت 
ولكن  االجنبى  النقد  من  احتياطياً  دوالر  مليار   36
ثورة  قيام  مع  االســوأ  إلــي  احلــال  تغير  ما  سرعان 
العدالة  غياب  قيامها  اسباب  احد  كان  التى  يناير 

من  محدودة  فئة  يد  فى  الثروة  وتركز  االجتماعية 
الدخل  من   % 70 من  اكثر  على  سيطرت  السكان 

القومى .
منظومة  تطبيق  فــى  نظيف  حكومة  تنجح  لــم 
حماية اجتماعية للمتضررين من سياسات االصالح 
االقتصادى وتدهورت احوال االقتصاد املصرى فى 
من  كثير  وتوقفت  يناير  ثورة  اعقبت  التي  السنوات 
قطاعات اإلنتاج لفترة طويلة وزادت املطالب الفئوية 
ملطالبها  رضخت  التى  احلكومات  على  وضغطت 
بزيادات كبيرة فى األجور وتراجعت إيرادات الدولة 
تفلس  ان  مصر  وكادت  النقدى،  االحتياطى  وانهار 

لوال ستر اهلل ومساعدات االشقاء العرب.
 ومع استقرار االوضاع فى يونيو 2013 انتهجت 
القيادة السياسية خططاً وبرامج إصالحية تستهدف 
اصالحاً هيكلياً يعتمد على إصالح حقيقى بالتطرق 
االقتصاد  منها  يعانى  التي  املزمنة  املشاكل  الــى 
القومى لسنوات طويلة وكان يخشى االقتراب منها 
اجلنيه  تعومي  ثم  الدعم  منظومة  بإصالح  فبدأت 

ومكافحة الفساد.
انها  الكثيرون  رأى  سياسات  الدولة  واتخذت   
ــرأ عـــن ذى قــبــل وايـــدت  ــ األجـ
مــؤســســات الــتــمــويــل الــدولــيــة 
مصر  اتخذتها  التى  السياسات 
وقــالــت إن مــصــر متــضــى على 
ــق الــصــحــيــح وانـــهـــا لو  ــطــري ال
فإن  السياسات  بهذه  التزمت 
املــصــري  االقــتــصــاد  مستقبل 
السنوات  فــى  مــذهــاًل  سيكون 

املقبلة.
من  املصريني  معاناة  ورغــم   
فى  امــاًل  السياسات  هــذه  ــار  اث
ازدهار االقتصاد مبا يعود بالنفع 
علي اجلميع سواء بتوفير فرص 
املعيشة،  مــســتــوى  ورفـــع  عــمــل 
البرنامج  مــزايــا  أهــم  مــن  ولعل 
الذى تطبقه مصر حالياً انه كان 
الفئات  بعض  حماية  تستهدف  بإجراءات  مصحوباً 
املتضررة  من تطبيق هذا البرنامج، ولكن وبعد هذه 
السنوات الطويلة من االصالح متى ستحصد مصر 
نتائجه وهل ستظل مصر برامجاً متعاقبة لإلصالح؟
ومتي ستطبق احلكومات سياسات تنموية حتقق 
من  باالقتصاد  ستخرج   ومتى  املستدامة  التنمية 
اقتصاد ريعى الى اقتصاد تنموى ومتى ستخرج من 

عنق الزجاجة؟
فى  احلكومة  لدى  اجاباتها  التساؤالت  هذه  كل 
الفترة املقبلة تتطلب اتخاذ سياسات وإجراءات  ان 
تستهدف إصالحاً حقيقياً وليس اصالحاً مالياً فقط 
االستثمارات  زيادة  بالعمل علي  القومى.  لالقتصاد 
من خالل توفير بيئة صاحلة لالستثمار بالتيسير فى 
احلصول  وتيسير  املشروعات  وموافقات  تراخيص 
االقراض  وبتخفيض سعر  للمشروعات  اراض  علي 
املشروعات  وبربط  التقدير  املستهدفة  للمشروعات 
الصغيرة باحتياجات املشروعات املتوسطة والكبيرة 
تخلق  التي  باملشروعات  استثمارية  خريطة  ورســم 
التصدير  مــعــدالت  مــن  وتــزيــد  جــديــدة  تكنولوجيا 
لالستثمار،  اآلن  الطرق  مهدت  لقد  العمل،  وفرص 
علي  السير  يبدأ  ايــن  مــن  مــتــردديــن  مازلنا  ولكن 
الــطــريــق ومــن ينظمه ومــن يــراقــبــه ومــن ومــن .. 
املستثمرون اآلن ينتظرون اشارة الدخول ولكننا لم 

نعلن بعد عن جاهزية الطرق للسير« ملاذا.
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»ميرسيك الين« تدرس زيادة 
حجم عملياتها فى مصر
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:» وزيرة االستثمار لـ»

اإلصالحات التشريعية جهزت مصر 
الستقبال االستثمارات األجنبية

االستثمار  وزيــرة  نصر،  سحر  الدكتورة  قالت 
مجهزة  أصبحت  مصر  إن  ــى،  ــدول ال والــتــعــاون 
بعد  واألجنبية،  العربية  االستثمارات  الستقبال 
اتخذتها  التى  ــة  واإلداريـ التشريعية  ــراءات  اإلجـ

األشهر املاضية لتهيئة مناخ األعمال.
احلكومة  إن  لـ»البورصة«،  »نصر«  وأضافت 
لبيئة  داعمة  تشريعات  حزمة  مؤخراً  أصــدرت 
اإلصالح  برنامج  تطبيق  مع  بالتزامن  األعمال، 

االقتصادى الذى بدأته أكتوبر املاضي.
الضمانات  تنظيم  قانون  احلكومة  وأصــدرت 
ــون االســتــثــمــار اجلــديــد وانتهت  ــان املــنــقــولــة وق
التنفيذية،  الئحته  إعــداد  من  املاضية  األسابيع 
لإلفالس  قانون  مشروع  إعــداد  من  انتهت  كما 
االنعقاد  دور  فى  النواب  مجلس  على  وسيعرض 
الثانى الشهر املقبل، إضافة إلى قانون الشركات.
وذكرت الوزيرة، أن احلكومة تتطلع باستمرار 
فى  املستثمرين  ــواجــه  ت الــتــى  املــشــكــالت  حلــل 
الترويجية  من خطتها  جــزءاً  ذلك  وتعتبر  مصر، 

لالستثمار.
وتابعت: »املناقشات التى جنريها مع املستثمرين 
تهدف للوصول إلى حلول نهائية وجذرية للنزاعات 
االستثمارية ألننا ندرك متاماً أن املشكالت التى 
تظل معلقة ألكثر من عام؛ تعطى رسالة سلبية عن 

مناخ االستثمار فى مصر«.
واستكملت: »وزارة االستثمار والتعاون الدولى 
حريصة على الوصول حلل مشكالت املستثمرين، 
واملواطنني  الدولة  حق  على  احلفاظ  يضمن  مبا 

فى األراضى واملوارد الطبيعية«.
لالتفاقيات  مراجعة  جتــرى  الـــوزارة،  وقالت 
االستثمارية اجلديدة بشكل دقيق لضمان حقوق 
الذى  اجلاد  للمستثمر  الدعم  كل  وتوفر  الدولة، 

يدعم اإلنتاجية ويوفر فرص عمل.
خاصة  أهمية  تولى  احلكومة  أن  وأضــافــت 
نقل  فى  القوية  ملساهمته  األجنبى  لالستثمار 
إلى  املتميزة  التكنولوجيا احلديثة، وطرق اإلدارة 
السوق املحلي، فضاًل عن نقل اخلبرات الدولية 

للمستثمر املصري.
الذى  وذكرت أن برنامج اإلصالح االقتصادى 

اإلسكان  وزيــر  مدبولى،  مصطفى  الدكتور  قال 
تسعى  الــوزارة  إن  العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق 
ضمن  املــحــددة،  املواعيد  فى  مشروعاتها  لتنفيذ 
واإلصالح  العمرانية  للتنمية  شاملة  حكومية  خطة 

االقتصادى.
وحدد الوزير، فى حوار لـ»البورصة«، دور الوزارة 
إتاحة  فى  ويتمثل  الشاملة،  احلكومية  اخلطة  فى 
الدخل  الوحدات واألراضــى لشرائح  أكبر عدد من 
باحلصول على  املستثمرين  وتلبية طلبات  املختلفة، 

أراٍض مرفقة، وفًقا آلليات استثمارية متنوعة.
عــام  بشكل  ــصــرى  امل االقــتــصــاد  أن  أوضـــح 
حتديات  واجــه  خــاص،  بشكل  العقارى  والقطاع 
متثلت فى ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام اجلنيه 
وزيادات األسعار، ولكن خطة الوزارة جنحت فى 
استيعاب عدد كبير من املتغيرات، من خالل مد 
السوق بالوحدات واألراضى الالزمة لتلبية الطلب 

املتزايد.
ــاضــى عــبــر ذراعــهــا  ــام امل ــع وبــــدأت الـــــوزارة ال
سلسلة  العمرانية،  املجتمعات  هيئة  االستثمارية، 
من طروحات األراضى بأنشطة سكنية واستثمارية 

متنوعة، بجانب وحدات فى مشروعاتها السكنية.
ــى ســنــوات مــاضــيــة كانت  ــى: »فـ ــول ــال مــدب ــ وق
األراضى  فى  نقص  من  تشتكى  العقارية  الشركات 
فى  جنحت  الهيئة  ولكن  اجلــديــدة،  باملدن  املرفقة 
للطرح،  متنوعة  بآليات  مرفقة  مساحات  توفير 
الفنية  توفر فرصاً جلميع الشركات وفًقا لقدراتها 

واملالية«.
وطرحت هيئة املجتمعات العمرانية خالل يوليو 
قطعة   59 على  مــوزعــة  أرض  قطعة   86 املــاضــى 
بنشاط عمرانى بنظام سعر متر محدد، مبساحات 
من 4 أفدنة وحتى 402 فدان فى 19 مدينة جديدة.

بعد عشرات السنوات من شح األراضى 
املتاحة وعدم مناسبة الوحدات املطروحة 
على املواطنني للطلب احلقيقى عليها، 
فضاًل عن غياب الشفافية فى توزيعها، 
حتولت وزارة اإلسكان إلى خلية نحل منذ 
نحو 4 سنوات، ودشنت فى السنوات األربع 
األخيرة عدًدا من املحاور التنموية بدأت 
بتنفيذ مشروعات اإلسكان االجتماعى 
ملحدودى الدخل و»دار مصر« ملتوسطى 
الدخل، والتوسع فى طروحات األراضى 
االستثمارية.
كما عملت الوزارة على وضع التشريعات 
املحددة لعمل القطاع العقارى منها قانون 
تعويضات املقاولني والالئحة العقارية 
لهيئة املجتمعات العمرانية وقانون اإلسكان 

االجتماعى، بجانب التوسع فى طرح 
أراضى األفراد داخل مصر و»بيت 
الوطن« للمغتربني واستحداث 
محور »سكن مصر« لإلسكان املميز.

حتسني  على  يعتمد  املــصــريــة  احلــكــومــة  تنفذه 
األجنبى  االستثمار  وزيادة معدالت  األعمال  بيئة 

واملحلى على حد سواء.
وقالت إن زيادة االستثمارات املحلية واألجنبية 
فى مصر تدعم النمو االقتصادي، واالستمرارية 
التى تسعى  النمو املستدامة  فى حتقيق معدالت 

إليها الدولة.
االستثمار  قــانــون  أن  إلــى  »نــصــر«،  ــارت  وأشـ
املحليني  املــســتــثــمــريــن  بـــني  ــفــرق  ي ال  اجلـــديـــد 
ــاث، ويقضى على  واألجــانــب وبــني الــذكــور واإلنـ
البيروقراطية التى كانت تعانى منها مصر خالل 
باحلصول  للشركات  ويسمح  املاضية؛  السنوات 

على فرص متساوية.
تكمن فى  ال  األســاس  فى  »العبرة  وأضــافــت: 
تطبيق  لنا  بالنسبة  األهـــم  االســتــثــمــار،  قــانــون 

القانون بشكل صحيح وهذا ما نطمح إليه«.

باملزايدة  أرض  قطعة   14 الهيئة  طرحت  كما 
باألظرف املغلقة، مبساحات من 10 إلى 105 أفدنة 
زايد  والشيخ  والشروق  والعبور  أكتوبر   6 مدن  فى 
وأســـوان اجلــديــدة ودمــيــاط اجلــديــدة، و13 قطعة 
من  اخلاص مبساحات  القطاع  مع  بالشراكة  أرض 
58 إلى 2800 فدان فى القاهرة اجلديدة و6 أكتوبر 

والشيخ زايد وجنوب مارينا.
يناسب  اجلديد  الطرح  إن  اإلسكان،  وزير  وقال 
جميع شرائح شركات التطوير العقارى العاملة فى 
السوق املصري، وحرصت الوزارة على توزيع القطع 
التنمية  للهيئة ضمن خطة  التابعة  املدن  أغلب  فى 

العمرانية الشاملة.
إلى  تهدف  العمرانية  املجتمعات  »خطة  أضاف: 
جذب املزيد من االستثمارات الداخلية واخلارجية، 
عن طريق طرح األراضى لالستثمار العقارى باملدن 
اجلديدة، مبا ينعكس إيجاباً على تنمية تلك املدن، 
ويعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، 

ملا يتسم به القطاع من كثافة تشغيلية عالية«.
على  الهيئة  حــرصــت  ــان،  اإلســك لــوزيــر  ووفــقــا 
آليات الطرح فأراضى السعر املحدد تناسب  تنويع 
شرائح كثيرة من الشركات التى تستهدف مساحات 
مميزة تناسب قدرتها التطويرية، والقطع املطروحة 

الصناعة  يدعم  االستثمار  قانون  أن  وتابعت 
ويعطى حوافز للمستثمرين فى الصناعات كثيفة 

العمالة واملقامة فى املناطق النائية واملحرومة.
اإلصالحات  مع  بالتزامن  احلكومة  إن  وقالت 
التشريعية واالقتصادية تسعى لتنفيذ مشروعات 
بجانب  املستثمر  يحتاجها  قوية،  أساسية  بنية 

التشريعات اجليدة.
مع  االســتــثــمــار  وزارة  ــاون  ــع ت إلـــى  وأشــــارت 
لتطبيق  احلــكــومــيــة  والــهــيــئــات  اجلــهــات  جميع 
وجــود ممثل  على  والــذى نص  االستثمار،  قانون 
لالستثمار،  العامة  الهيئة  فى  احلكومية  للجهات 
تسهياًل  الــقــرار  اتــخــاذ  فــى  الصالحيات  ولــديــه 

للمستثمرين.
لقانون  التنفيذية  الالئحة  إصـــدار  وتوقعت 
االستثمار اجلديد خالل وقت قريب، خاصة أن 
صياغتها  يراجع  الدولة  مبجلس  التشريع  قسم 

حاليا.
االستثمار  وزارة  أن  ــى  إل «نــصــر»،  وأشـــارت 
تتواصل مع الذراع املنوطة بتمويل القطاع اخلاص 
فى مؤسسات التمويل الدولية، لدعم املشروعات 

التى ينفذها املستثمرون فى مصر.
وقــالــت »لــديــنــا خــطــوط اتــصــال مــبــاشــرة مع 
الدولي،  للبنك  التابعة  الدولية  التمويل  مؤسسة 
ــى  األوروبـ والبنك  للتنمية،  اإلســالمــى  والبنك 
إلعادة اإلعمار والتنمية لتوفير متويالت للقطاع 

اخلاص«.
وذكرت أن الوزارة بدأت خطوات صحيحة فى 
تطبيق قانون االستثمار؛ عبر تأسيس شركة مصر 
خالل  املستثمرين  صغار  لدعم  األعمال،  لريادة 

الفترة املقبلة.
لريادة  مصر  شركة  االستثمار  وزارة  وأسست 
جنيه،  مليون   451 برأسمال  أشهر  قبل  األعمال 
بالشراكة مع الصندوق السعودى للتنمية، وشركة 

إن آى كابيتال.
وأعــلــنــت الــشــركــة اجلــديــدة تــأســيــس شركتني 
برؤوس  األعمال  رواد  مشروعات  لتمويل  جديدتني 
املجموعة  مع  بالشراكة  جنيه،  مليون   200 أمــوال 
املالية هيرميس، والبرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة.

الشركات  بني  للمنافسة  متروكة  املغلقة  باملظاريف 
فى  احليوية  ملواقعها  نظًرا  للمتر  سعر  أعلى  على 

املدن اجلديدة.
يأتى  الشراكة  الثانى ألراضى  الطرح  أن  واعتبر 
استكماالً لنجاح الوزارة فى الطرح األول، والذى نتج 
عنه توقيع عقود مع شركات مصرية وعربية لتطوير 
فدان   2000 تصل  إجمالية  مبساحة  مشروعات   4
فى مدينتى القاهرة اجلديدة و6 أكتوبر باستثمارات 

حوالى 150 مليار جنيه.
ــان: »حــجــم طــروحــات هيئة  وقـــال وزيـــر اإلســك
جتاوز  املاضى  العام  خــالل  العمرانية  املجتمعات 
حيث  املاضية،  السنوات  خــالل  الطروحات  حجم 
80 ألف قطعة أرض  2016 فقط حوالى  بلغت فى 
االجتماعى  اإلسكان  محاور  على  موزعة  لألفراد 

واملميز واألكثر متيًزا«.
ألف   24 األفراد  الطرح اجلديد ألراضى  ويضم 
جميع  تناسب  للدخل  شرائح   3 على  موزعة  قطعة 

الفئات.
إسكان  أرض  قطعة  ألف   12.7 الهيئة  وطرحت 
متميز،  إســكــان  أرض  قطعة  و7373  اجتماعي، 
وتخصص األراضى بالقرعة العلنية، بجانب 3930 
قطعة أرض أكثر متيزاً يتم تخصيصها ألعلى نسبة 

مــبــادرة  أطلقت  ــوزارة  ــ ال إن  «نــصــر»،  وقــالــت 
الناشئة  املشروعات  لتشجيع  شركتك»،  «فكرتك 

ومتويلها وتعزيز بيئة ريادة األعمال فى مصر.
تقوم على جمع األفكار  املبادرة  أن  وأوضحت 
من الشباب فى جميع املحافظات واختيار اجليدة 
منها، وتنظيم ورش عمل ألصحابها ملدة 4 أشهر 

يعقبها تقدمي متويل للمشروع.
أهمية خاصة  تولى  ــوزارة  ال أن  إلى  وأشــارت 
مبقره  وسيتواجد  املستثمرين،  خدمات  مبركز 
وزارة  بينها  من  الهيئات  من  العديد  عن  ممثلون 
املالية  ووزارة  العقاري،  الشهر  فى  ممثلة  العدل 
والبنك املركزي، فضاًل عن شركة مصر للمقاصة 
وهيئة الرقابة املالية؛ وذلك لتقدمي أفضل خدمة 

للمستثمر فى جميع املحافظات.

مقدم حجز.
شدد مدبولى، على سعى الوزارة ملحاربة املتاجرة 
املطروحة  القطع  عدد  زيــادة  خالل  من  باألراضى 
لتحقيق  املدن اجلديدة،  املرافق، فى مختلف  كاملة 
رغبة املصريني من مختلف شرائح املجتمع فى متلك 
املدن اجلديدة، وتوفير  بتنمية  األراضي، ولإلسراع 

فرص عمل من هذه املشروعات املستهدفة.
ــة  ــ ــف مــدبــولــى مــشــروع الــعــاصــمــة اإلداري ووصـ
خطط  تدعم  التى  املشروعات  أهم  بأنه  اجلديدة 
الدولة فى التنمية العمرانية الشاملة، نظراً ملساحته 
محلية  اســتــثــمــارات  جــذب  على  وقــدرتــه  الكبيرة 

وأجنبية طوال فترات التطوير.
فدان  ألف   170 اإلداريــة  العاصمة  تبلغ مساحة 
العاجلة  املرحلة  استثمارات  »اإلســكــان«  وقـــدرت 
بالعاصمة بحوالى 8 مليارات دوالر لتنمية مساحة 

12.5 ألف فدان.
ــف وحــدة  أل  25 لــطــرح  وجتــهــز وزارة اإلســكــان 
العاصمة  فى  السكنى  باحلى  ــى  األول املرحلة  فى 

اجلديدة، تضم وحدات سكنية وفيالت.
وقال وزير اإلسكان، إن العاصمة اإلدارية مشروع 
تنموى يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة مخدومة 
ببنية أساسية عالية اجلودة، وجذب رؤوس األموال 

الــدولــى  والــتــعــاون  االستثمار  وزارة  ووقــعــت 
الشهر اجلارى بروتوكولى تعاون مع هيئة الرقابة 
تبادل  إلتــاحــة  للمقاصة،  مصر  وشــركــة  املالية 
البيانات واملعلومات بينهم، فضاًل عن إتاحة فروع 
لهيئة الرقابة املالية ومصر للمقاصة داخل الهيئة 
األوراق  قيد  إجــراءات  لتيسير  لالستثمار  العامة 

املالية للشركات.
وذكرت الوزيرة أن احلكومة بدأت خطة متكاملة 
واالستثمارية،  احلـــرة  املــنــاطــق  وتــطــويــر  لــدعــم 

وتسعى إلقامة منطقة حرة فى كل محافظة.
واملناطق  لالستثمار  العامة  الهيئة  إن  وقالت 
حرة  مناطق  إلنشاء  عديدة  طلبات  تلقت  احلرة، 
خاصة فى عدد من املحافظات، يجرى فحصها 

الفترة احلالية.

والشركات العاملية، فضاًل عن إتاحة الفرصة لتفريغ 
العاملني  حركة  عــن  الــنــاجت  التكدس  مــن  القاهرة 
القاهرة  لتتحول  احلكومية،  واجلــهــات  بــالــوزارات 
إلى العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصد 

سياحى.
تعادل ضعف  اإلدارية  العاصمة  »مساحة  وتابع: 
 50 ملدة  أراضــى  وتوفر  اجلديدة  القاهرة  مساحة 

عاماً، ومتثل ضرورة فى الوقت احلالى«.
أضاف مدبولى، أن عدداً من شركات املقاوالت 
الهندسية،  الهيئة  إشـــراف  حتــت  بـــدأت،  املصرية 
تنفيذ احلى احلكومى والذى سيضم مبنى مجلسى 

النواب والوزراء و18 وزارة.
الــــوزارة طرحت  أن  أوضـــح  آخـــر،  جــانــب  على 
فى  االجتماعى  اإلسكان  مبشروع  التاسع  اإلعــالن 
ملحدودى  وحــدات  توفير  محافظة ضمن خطة   22

الدخل.
 230 تنفيذ  من  انتهت  »اإلسكان«  أن  إلى  أشــار 
ألف وحدة إسكان اجتماعى بقيمة 31 مليار جنيه، 
ويجرى تنفيذ 270 ألف وحدة بقيمة 42 مليار جنيه.

كما تنفذ الوزارة برنامج اإلسكان املتوسط »دار 
مصر«، ويجرى االنتهاء من 58 ألف وحدة بـ11مدينة، 
وبرنامج  أخــرى،  ألف وحدة   100 لتنفيذ  واإلعــداد 

العمل  بعودة  اجلديد  االستثمار  قانون  وسمح 
عرض  على  بناء  اخلاصة،  احلرة  املناطق  بنظام 
الوزير املختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وأشارت الوزيرة إلى رغبة عدد من املستثمرين 
مبنطقة  االستثمار  فى  صينيون  بينهم  األجانب 
تلك  عن  اإلعــالن  وسيتم  السويس،  قناة  محور 

االستثمارات الفترة املقبلة.
السويس  لقناة  االقتصادية  املنطقة  إن  وقالت 
تعد من أكثر املناطق املهيأة جلذب االستثمارات 

األجنبية املباشرة.
ــصــر« األســبــوع املــاضــي، جلسة  وعــقــدت »ن
سى  شركة  نظمتها  مصر  فــى  االستثمار  حــول 
آى كابيتال، بحضور عدد من البنوك والصناديق 
العاملية املستثمر بعضها فى مصر، لبحث فرص 

التوسع.
 silk« هــى  عاملية  استثمار  بنوك   7 وأبلغت 
السويسرية   »Bellevue«و البريطانية   »Invest
 »NBK Capital«و األمريكية   »Sustainable«و
أفــريــقــيــة،  اجلـــنـــوب   »Sanlam«و الــكــويــتــيــة، 
 Oppenheimer«و ــة،  ــي ــارات اإلم  »RIMCO«و
Funds« األمريكية، الوزيرة رغبتها فى االستثمار 
فى السوق املصرى خاصة مبشروعى تنمية محور 

قناة السويس والعاصمة اإلدارية اجلديدة.
االستثمارات  صافى  االستثمار  وزيرة  وقدرت 
األجنبية املباشرة التى جذبتها مصر خالل السنة 
املالية املاضية بـ 8.7 مليار دوالر، وقالت إن قطاع 
بنسبة  األكــبــر  النصيب  على  استحوذ  البترول 
42%، يليه االستثمار فى قطاع التشييد والبناء.

املباشر شهد  وأضافت أن االستثمار األجنبى 
املاضى  يوليو  شهر  فــى   %67 بنسبة  ارتــفــاعــاً 
مقارنة بشهر يوليو 2016، والذى يعد مبشراً مع 

بداية العام املالى احلالي.
املالى  العام  خــالل  االستثمارات  أن  وذكــرت 
املاضى سواء الشركات اجلديدة التى مت تأسيسها 

أو التوسعات فى القائمة، ارتفعت بنسبة %24.
وارتــفــع عـــدد الــشــركــات اجلــديــدة الــتــى مت 
لتبلغ   %26 املاضى  املالى  العام  تأسيسها خالل 
شركة   12084 بنحو  مقارنة  شركة   15200 نحو 

خالل العام املالى 2016-2015.
وقالت الوزيرة إن عدد الشركات اجلديدة التى 
مت تأسيسها خالل الربع األخير من العام املالى 
 3566 إلــى  ليصل   %18 بنسبة  ارتــفــع  املــاضــى 
نفس  خــالل  شركة   3033 بنحو  مقارنة  شركة 
الفترة من العام املالى السابق له، ما يعكس تزايد 

ثقة املستثمرين فى مناخ االستثمار.
إلطــالق  جتهز  احلكومة  إن  »نــصــر«  وذكـــرت 
اخلريطة االستثمارية ملصر، وستتضمن أكثر من 

600 فرصة استثمارية فى املرحلة األولى.
املشروعات  جميع  ستضم  »اخلريطة  وقالت: 
املــتــاحــة فــى املــحــافــظــات والــهــيــئــات مــن موانئ 
ومطارات ومشروعات صناعية وخدمية وسياحية 

وغيرها«.

اإلسكان املتميز »سكن مصر«، حيث طرحت الوزارة 
تصل  مبساحات  جديدة،  مدن  بـ6  وحــدة  ألف   40

115 متر للوحدة ومبستويات تشطيب متميزة.
املدن  لتنمية  تسعى  احلكومة  إن  مدبولى،  وقال 
املــدن  مــن  جــديــد  وإنــشــاء جيل  القائمة  اجلــديــدة 
اجلديدة لتحقيق املخطط القومى ملضاعف الرقعة 

املعمورة من 7% إلى 11% حتى عام 2030.
أضاف أنه يتم تنفيذ 1920 وحدة سكنية، بتكلفة 
اجلــديــدة  العلمني  مدينة  فــى  جنيه،  مليون   300
وتنفيذ الواجهة الشاطئية والبنية األساسية، بقيمة 

3 مليارات جنيه.
لتنمية  املستهدفة  االستثمارات  الــوزيــر  ــدر  وق
مليونى متر مربع متثل املرحلة األولى من »العلمني 
اجلديدة«، بنحو 10 مليارات جنيه، وتخطط الوزارة 
كبيرة على مستثمرين  لطرح مشروعات مبساحات 
مع  الشراكة  بآلية  ســواء  لتنميتها  وعــرب  مصريني 

القطاع اخلاص أو بيع األراضى.
العمرانية  املجتمعات  »هيئة  مدبولى:  أضــاف 
ــدأوا  ب كــبــار  مستثمرون  وهــنــاك  املــديــنــة،  ستمول 

التفاوض معنا، وسنطرح عليهم مشروعات قريباً«.
املــدن  فــى  اإلســكــان  وزارة  عمل  فلسفة  وتــقــوم 
يليها  األساسية،  البنية  بتنفيذ  قيامها  على  البكر 
بعض املشروعات لتأكيد جدية التنفيذ، ثم يتم طرح 

املشروعات والفرص على املستثمرين.
إسكان  وحــدات  لبناء  الهيئة  أن خطة  إلى  أشار 
االجتماعى  باإلسكان  البدء  ومت  املستويات،  لكل 
أولى،  5 آالف وحدة، كمرحلة  وتوجد نحو  املتميز، 

وسيتم إنشاء إسكان متوسط وفاخر.
من  القريبة  املنطقة  »خططنا  مدبولى:  ــال  وق
الشاطئ لتكون منطقة سياحية عاملية، توفر 25 ألف 
الشيخ،  شرم  مثل  العام  طول  تعمل  فندقية،  غرفة 
الشريط  من  جزء  بأول  املشروعات  تنفيذ  وسنبدأ 
كــيــلــومــتــرات وتــضــم مطاعم   4 بــطــول  الــســاحــلــى 

وفنادق«.
وبحسب الوزير، تساهم وزارة اإلسكان فى خطة 
والبناء  التشييد  قطاع  أعمال  حجم  لزيادة  الدولة 
حلوالى تريليون جنيه خالل اخلمسة أعوام املقبلة.

وقـــال إن احلــكــومــة حتـــرص عــلــى دعـــم قطاع 
املقاوالت، لذا مت إصدار قانون تعويضات املقاولني 
الصرف  سعر  حترير  على  ترتبت  التى  اآلثــار  عن 
التعويضات  ويجرى صرف  اخلامات  اسعار  وزيادة 

للشركات.
العقارية  للشركات  األراضـــى  طــرح  أن  أضــاف 
واألفراد يرفع من حجم أعمال قطاع املقاوالت، كما 
يساهم فى زيادة أنشطة الشركات العقارية بالتزامن 
إلى  تضاف  جديدة  مدن  لتنمية  الــوزارة  خطة  مع 

املدن القائمة حالًيا.
لهيئة  قــيــمــة اخلــطــة االســتــثــمــاريــة  وبــلــغــت 
اجلارى  املالى  العام  خالل  العمرانية  املجتمعات 

حوالى 31 مليار جنيه.

خطوط اتصال مباشرة مع المؤسسات الدولية الستقطاب تمويالت للقطاع الخاص

»مصر لريادة األعمال« تبدأ تمويل مشروعات الشباب فى العام المقبل
عرض أكثر من 600 فرصة فى الخريطة االستثمارية للدولة قريبًا

:» الدكتور مصطفى مدبولى وزير اإلسكان لـ»

»اإلسكان« تدعم القطاع العقارى ضمن خطة شاملة لإلصالح االقتصادى
إتاحة وحدات وأراٍض لجميع شرائح الدخل وتلبية طلبات المطورين بنماذج استثمارية متنوعة  خطة الوزارة تستهدف جذب استثمارات محلية 

وخارجية الستيعاب تقلبات القطاع  طروحات أراضى األفراد تجاوزت المعروض خالل السنوات السابقة وتستهدف محاربة السماسرة
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العاصمة اإلدارية توفر مخزون أراض لمدة 50 عامًا والتجهيز لطرح 25 ألف وحدة بالحى السكنى
تنمية المدن الجديدة لتحقيق المخطط القومى بمضاعفة الرقعة المعمورة إلى 11% حتى 2030

ً
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إلصــدار  برنامجاً  املصرية  احلكومة  ومتتلك 
ــورصــة  ــى ب الـــســـنـــدات الــــدوالريــــة الـــدولـــيـــة فـ
لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دوالر مت استهالك 
 7 على  عــالوة   2015 عــام  فى  دوالر  مليار   1.5

مليارات دوالرات العام احلالي.
ــاف الــوزيــر، أن الــســنــدات الــدولــيــة يتم  أضـ
فى  التمويل  مصادر  لتنويع  سعياً  إليها  اللجوء 
ظل االلتزامات اخلارجية والقدرة على سدادها، 
الداخلية  الــفــائــدة  أســعــار  بــن  ــفــرق  ال وقــيــاس 
واخلارجية وتكلفتها، فيما لم نقرر بعد االعتماد 

على الصكوك كأداة متويلية.
بحسب الوزير، لم تكن األسواق الدولية لترحب 
بإصدار السندات املصرية قبل خطوة حترير سعر 
الصرف فى 3 نوفمبر املاضي، فى حن دفع هذا 
دوالر  مليار   24 نحو  لعرض  املستثمرين  اإلجــراء 
لالكتتاب فى سندات بقيمة 7 مليارات دوالر، كما 
تراجع عائد الفائدة على آجال السندات املصرية 
املطروحة بنسب تتراوح بن 1.2 إلى 1.7% منذ 

يناير املاضى.
وبلغت قيمة اكتتابات األجانب فى أدوات الدين 
احلكومي، منذ حترير سعر الصرف حتى األسبوع 
الوزير حتقيق  وتوقع  دوالر،  مليار   16.5 املاضى 

قرابة 20 مليار دوالر بنهاية العام.
خــالل  ــدرس  ســت املــالــيــة  وزارة  أن  وأضــــاف 
الزمنية  التوقيتات  حتديد  املقبلن  األسبوعن 
إمتام  ورجــح  باليورو،  سندات  إلصــدار  املناسبة 
تصل  بقيمة  املقبل،  نوفمبر  نهاية  قبل  الطرح 
إلى 1.5 مليار يورو، عقب احلصول على موافقة 

مجلس الوزراء على برنامج اإلصدار.
فى  املــشــاركــة  البنوك  بحث  »سيتم  وأضـــاف 
للبنوك  متيل  الكفة  كانت  وإن  الــطــرح،  عملية 
عندها  التسويق  عملية  فى  للمساعدة  األوروبية، 

سيتم االجتاه إلى السوق األوروبى«.
طرح  على  االستقرار  »حــال  اجلــارحــى  وقــال 
إرجــاء  سيتم  نوفمبر،  بنهاية  ــورو  ــي ال ســنــدات 
بقيمة  املقبل،  فبراير  إلــى  ــــدوالرى  ال ــدار  اإلصـ
لعدم  نــظــراً  دوالر،  مــلــيــارات  و4   3 بــن  تــتــراوح 

إمكانية طرح السندين فى توقيت واحد«.
أحد  للسندات  الثانوى  السوق  تنشيط  واعتبر 
النشاط  ظل  فى  الدين،  تكلفة  تخفيض  أدوات 
تداولها  أذون اخلزانة، عبر  به سوق  يتمتع  الذى 
بن البنوك وبعضها البعض، وهو ما يفتقده سوق 

السندات الذى يحتاج إلى دخول متعاملن أكبر.
وكشف اجلارحى، أن احلكومة تستهدف، بعد 
عليه  املتفق  االقتصادى  االصــالح  برنامج  انتهاء 
إصالح  من  التحول  الــدولــي،  النقد  صندوق  مع 
وشــدد  والتنمية،  االقتصاد  منــو  إلــى  اقتصادى 
احلالى  البرنامج  تطبيق  عن  تراجع  ال  أنه  على 

لإلصالح.
وقال وزير املالية: »منذ قرابة 30 عاما نتحدث 
أننا  الفرق حاليا  عن االصالح االقتصادي، لكن 
زمنية  فترات  منذ  املتروكة  امللفات  مع  نتعامل 
قطاعات  تردى  إلى  وأدت  معاجلتها  دون  طويلة 

كثيرة«.
تؤسس  االقتصادية  اإلصــالحــات  أن  وأوضــح 
ومنها  منضبطة،  أســس  على  اقتصادى  لوضع 
كفاءة،  بــدون  معه  التعامل  يتم  كان  الــذى  الدعم 
ومنحه لكل املواطنن دون متييز، كما هو احلال 
وكانت  الطاقة،  دعــم  فى  االخــتــالالت  عــالج  فى 
الفارهة  السيارات  مــالك  تدعم  الــدولــة  خزانة 
الدعم  وصــول  لعدم  ذلــك  وأدى  كبيرة،  مببالغ 

ملستحقيه.
وشــدد الــوزيــر، على عــدم رفــع أســعــار املــواد 
احلالية،  املالية  السنة  خــالل  مجدداً  البترولية 
البترول،  أسعار  فى  املتمثلة  املعطيات  ضوء  فى 
أن التوقعات احلالية لألسعار تتماشى مع املدرج 

باملوازنة العامة للدولة.
برميل  سعر  متوسط  املــالــيــة  وزارة  ــدرت  وقـ
بنحو  اجلــارى  املالى  العام  مــوازنــة  فى  البترول 
دعماً  جنيه  مليارات   110 دوالراً، وخصصت   55

للمواد البترولية.
إلى  املالية  ــر  وزي أشــار  آخــر،  جانب  على 
أنـــه عــنــد مــعــاجلــة االقــتــصــاد فــإنــنــا نعمل 
تكون  ثــم  ومــن  كبيرة  ــرادات  إيـ خلق  على 

أهداف السياسة املالية والنقدية تشجيع 
بالفعل  يتعارض  ما  وهــو  االستثمار، 
ــادة أســعــار الــفــائــدة، إال أن  ــ مــع زي

تستهدف وزارة املالية زيادة اكتتابات 
األجانب فى أدوات الدين احلكومي إلي 
20 مليار دوالر بنهاية العام احلالي 
مقابل 16.5 مليار دوالر حاليا

وقال وزير املالية عمرو اجلارحي 
لـ»البورصة« إنه يتوقع الوصول إلي 
رقم  20 مليار دوالر بنهاية العام.

 وتتجاوز تلك القيمة أعلي مستوي 
مسجل الكتتابات األجانب فى أدوات 
الدين قبل 20 والذي بلغ نحو 11 مليار 
دوالر آنذاك.

وتخطط وزارة املالية لصياغة برنامج 
جديد إلصدار السندات الدوالرية 
الدولية بقيمة 10 مليارات دوالر، بعد 
استهالك نسبة كبيرة من البرنامج 
املدرج فى بورصة لوكسمبورج.

وقال اجلارحى، إن برنامجًا جديدًا 
لطروحات السندات الدوالرية الدولية 
تتم صياغته بقيمة 10 مليارات دوالر 
فى ظل التوجه نحو إصدار سندات 
دوالرية باألسواق الدولية.

هذه الزيادة ستكون لفترة مؤقتة حلن انخفاض 
معدالت التضخم، قبل أن تبدأ أسعار الفائدة فى 

التراجع تدريجياً.
بنحو  الــفــائــدة  أســعــار  املــركــزي  البنك  ورفـــع 
جاذبية  املاضي  نوفمبر  منذ  أســاس  نقطة   700
االستثمار فى اجلنيه وبلغت أسعار العائد الكويدور 

18.75% لإليداع ، 19.75 % لإلقراض.
البنود  تعزيز  على  »نعمل  اجلــارحــى:  وقـــال 
اإليرادية بأشكالها املختلفة املتمثلة فى الضرائب 
واإليــرادات األخــرى وعوائد أربــاح الشركات مع 
ضبط االنفاق خللق حيز مالي، ميكن الوزارة من 
العامة  باملوازنة  اإلنتاجية  النواحى  على  االنفاق 

وليست االستهالكية«.
وبالنسبة لعجز املوازنة، قال الوزير، إن الفوائد 
إجمالى  مــن  جنيه  مليار   400 قــرابــة  تستهلك 
جنيه،  تريليون   1.2 بقيمة  سنوية  مــصــروفــات 
بشكل  يأتى  االمــور  مثل هذه  فإن عالج  ثم  ومن 

تدريجى وضبط االيقاع االقتصادى بشكل 
يحقق معدالت منو مستدامة تبلغ 

6 و6.5% لفترات طويلة، مع 
مما  املديونية،  فى  التحكم 
العجز  مــعــدالت  مــن  يقلل 

باملوازنة.
العجز  حجم  إن  وقــال 
ــام 2011  األولــــى مــنــذ عـ

جنيه  مليار   540 بلغ  املاضى  املالى  العام  وحتى 
دون احتساب املديونية وبفرض أن حجم املديونية 
وبإضافة  جنيه  تريليون   1.4 حــدود  فــى  كانت 
العملة نصل حلجم املديونية  الفوائد وتأثير  تلك 

احلالية.
والعجز األولى هو الفرق بن اإليرادات العامة 

واملصروفات العامة بدون احتساب الفوائد.
الناجت  مــن   %102 الــعــام  الــديــن  حجم  ويبلغ 

املحلى احلالى.
األولــى  والعجز  الدين  خدمة  أن  إلــى  وأشــار 
والذى  الكلى،  بالعجز  الزيادة  وتيرة  من  تسرع 
-2010 املالية  األعــوام  خــالل  نسبته  بلغت 
2011 وحتى 2014-2015 ما بن 11 إلى 
فيما  اإلجمالي،  املحلى  الناجت  من   %13
غياب  حالة  فى   %16 لبلوغ  مرشحاً  كان 
املالى  بالعام  العربية  واملــســاعــدات  املنح 

.2014-2013
الــوزارة تعمل على  وذكر اجلارحى، أن 
االنتهاء من العجز األولى مع حتقيق فائض 
يساهم فى سداد جزء من الفوائد دون 
الدين  خدمة  لسداد  االقتراض 

والعجز األولى.
أن  وأضـــــــــــــــــاف 
بداية  فى  التقديرات 
ــالح  ــ ــج اإلصـ ــامـ ــرنـ بـ
للفجوة  االقــتــصــادى 
التمويلية كانت تتراوح 
مــلــيــار  و35   34 بـــن 
نستهدف  بينما  دوالر، 
ــى  ــال خــــالل الـــعـــام امل

اجلارى فجوة تتراوح بن 12 و14 مليار دوالر.
إجراء  يتم من خالل  العمل حاليا  أن  وأضاف 
واقتصادية  وهيكلية  ومالية  نقدية  إصــالحــات 
مختلفة  ومــســاحــات  أطــر  على  تنمية  إلحـــداث 
احلقيقي،  االقتصاد  تطوير  فى  تساهم  ومتنوعة 
إذ يتميز االقتصادى املصرى بتنوعه ووجود سوق 

استهالكى كبير.
وأضاف أن االهتمام ينصب أيضاً على التنمية 
منظومة  وتطوير  املختلفة  مبستوياتها  البشرية 

التعليم بشكل تدريجى مبعايير دولية.
وقال إن اإلصالحات الهيكلية من شأنها وضع 
مع  التعامل  عبر  سليم،  مسار  على  االقــتــصــاد 
محدد  سعر  استهداف  دون  النقدية  السياسات 
للدوالر، كما كان يحدث باملاضى عندما مت تثبيت 
وهو  االقتصاد،  قوة  إلثبات  الــدوالر  أمام  اجلنيه 

الفكر الذى ثبت عدم صحته.
وذكر أن سعر العملة ال يجوز استهدافه وإمنا 
يعكس الــنــواحــى االقــتــصــادى ومنــوهــا، ومــن ثم 
يقلل  النمو على مستوى كل قطاع اقتصادى  فإن 
االعتماد على االستيراد، كما ميثل منو القطاعن 
التصدير  فــرص  فى  ــادة  زي والصناعى  الــزراعــى 
األحداث  باستثناء  السياحى  القطاع  على  عالوة 

التى جرت فى الفترة األخيرة.
وشدد اجلارحى، على أهمية القطاع السياحى، 
وكونه  التشغيلية  لكثافته  نــظــراً  نــواح  عــدة  مــن 
مصدراً مهماً للعملة األجنبية، وقال: »قبل الثورة 
كانت أعداد السائحن ما بن 10 إلى 14 مليون 
سائح سنوياً، تراجعت إلى 3.5 مليون سائح بنهاية 
بالبالد  التى مرت  األحــداث  ولوال  املاضي،  العام 
لوصل عدد السائحن إلى 20 مليون سائح، ومن 
ثم خلق طلب أكبر وحتسن املعادلة السعرية على 
اعتبار أنه يساهم فى منو صناعات متعددة ويؤدى 

إلى زيادة معدالت التشغيل«.
السائحن  أعــداد  فى  التراجع  أن  إلى  وأشــار 
واملناطق  كاملتاحف  أخـــرى  قــطــاعــات  على  ــر  أث
األثرية التى كانت حتقق إيرادات مرتفعة بتكاليف 

منخفضة، بينما تغيرت هذه املعادلة حالياً.
الثانية  الشريحة  إن صــرف  اجلــارحــى،  وقــال 
من برنامج صندوق النقد الدولى يرتبط بتحقيق 
املستهدفات املالية خالل فترة املراجعة واألهداف 
ــالح  اإلصـ ــامــج  ــرن وب املـــركـــزى  للبنك  املــخــتــلــفــة 

االقتصادى يسير بشكل سليم.
ووقعت مصر على برنامج متويلى مع صندوق 
بنهاية  دوالر  مليار   12 بقيمة  ــى  ــدول ال النقد 
3 سنوات  املاضى على مدار  العام  أغسطس من 

املستوين  على  إصالحى  برنامج  تنفيذ  يتضمن 
مليارات دوالر   4 والنقدى، وصرفت مصر  املالى 
ورفــع  نوفمبر   3 فــى  الــصــرف  سعر  حترير  بعد 

أسعار املحروقات فى يوليو.
مستهدفات  قــيــاس  ميــكــن  ال  ــلــوزيــر،  ل وفــقــا 
يجرى  وإمنــا  4 شهور،  أو   3 املوازنة خالل  عجز 
يتسم  ملا  بالكامل،  العام  مدار  على  معه  التعامل 
خالل  األهــداف  نحقق  و»قــد  ديناميكية،  من  به 
فترة من العام وال نحققها فى فترات أخرى طبقاً 

للمعطيات االقتصادية«.
حتقيق  نستهدف  عام  بشكل  اجلارحى:  وقال 
عجز كلى بنسبة 9 إلى 9.5% بنهاية العام املالى 

اجلارى.
وبذلك يكون وزير املالية قد رفع احلد األقصى 
بـ9.1%، فى  للعجز املستهدف، الذى كان مقدراً 
املتبعة  النقدية  للسياسة  السلبية  التأثيرات  ظل 
مما  الفائدة  سعر  وارتفاع  التضخم،  مع  للتعامل 

يؤدى إلى زيادة الفوائد على املستهدف باملوازنة.
املالى  للعام  للدولة  العامة  املــوازنــة  وقـــدرت 

مخصصات الفوائد بنحو 380 مليار جنيه.
التنسيقى  املجلس  أن  ــى  إل اجلــارحــى  أشـــار 
أدوات  أحــد  يعد  واملالية  النقدية  السياسة  بن 
مستمر  بشكل  ونتواجد  السياسيتن،  بن  الربط 
البنك  دور  ونتفهم  دائمة  ونقاشات  حــوارات  فى 

املركزى فى استهداف التضخم.
أضاف أنه فى الوضع احلالى، يستهدف البنك 
تراجعت  الذى  التضخم  معدالت  خفض  املركزى 
بنهاية   %1.1 إلــى  شهرى  أســاس  على  معدالته 
على   %15 حتقيق  اجلــارحــى  وتوقع  أغسطس، 

أساس سنوى مع نهاية يونيو املقبل.
من  املالية  وزارة  ستنتهى  للجارحى،  ووفــقــاً 
املاضى  املالى  العام  ملــوازنــة  اخلتامى  احلساب 
ملناقشته،  البرملان  إلى  وإرساله  سبتمبر  أواخــر 
بعجز كلى متوقع 10.8% من الناجت املحلى، عالوة 

على 1.8% عجزاً أولياً.
إضافى  اعتماد  بفتح  تقدمي طلب  أن  وأضاف 
املوازنة  لبنود  السابق سيكون وفقاً  العام  مبوازنة 

العامة على جانب املصروفات.
ــة الــقــطــاعــات  ــجــاب ووصــــف اجلـــارحـــى اســت
واالستثمارية لإلجراءات اإلصالحية  االقتصادية 
األخيرة باجليدة، وبدأت جتنى ثمارها من خالل 
األعمال  وأصــحــاب  املستثمرين  مــع  املناقشات 
مستوى  دون  التزال  مصر  أن  فرغم  وانطباعهم، 
أن  إال  املشتريات،  مديرى  مؤشر  على  نقطة   50
هناك بوادر حتسن فى عدد من القطاعات ومنها 
والصناعي، وخلق فرص جديدة  الغذائى  القطاع 
للتصدير وزيادة تنافسيتها فى األسواق اخلارجية، 

بجانب تعافى القطاع السياحى.
احلالية،  التصدير  »مــعــدالت  ــر:  ــوزي ال وقـــال 
من  نــوع  أى  تعكس  ال  دوالر،  مليار   20 البالغة 
الصناعى  القطاع  تطوير  إلى  نحتاج  لذا  التقدم، 
من  كبيراً  جــزءاً  أن  خاصة  أكبر  بشكل  وتعميقه 
مستلزمات الصناعة التى يتم تصديرها مستورد 

من اخلارج«.
وتابع اجلارحي: »قبل حترير سعر الصرف وفى 
االقتصاد،  منها  يعانى  كان  التى  االختالالت  ظل 
مع  تليفونية  محادثة  جنرى  أن  الصعب  من  كان 
مصر،  فى  أموالهم  لضخ  ودعوتهم  املستثمرين 
الهاتف  عبر  مؤمتراً  أجــرى  عندما  حاليا  بينما 

يحضره نحو 150 مستثمراً«.
وفسر الوزير تركز االستثمار األجنبى املباشر 
خالل العامن املاضين فى قطاع البترول، حيث 
عانت البالد فى 3 سنوات األخيرة من مشكلة فى 
عدم توافر العملة األجنبية، بعد أحداث الطائرة 
األزمــة  كانت  احلــادث  هــذا  قبل  بينما  الروسية، 
ــة حتجم صرف  إداري إجـــراءات  اتخاذ  فى  متكن 
املستحقات ومتنع حتويالت األرباح، مما كان يؤدى 

إلى قلق املستثمرين.
تــدرس »جيداً«  الـــوزارة  أن  وكشف اجلــارحــى، 
على  الرأسمالية  ــاح  األرب ضريبة  تعديل  إمكانية 
تبلغ  والتى  البورصة،  فى  املقيدة  غير  الشركات 
نسبتها 22.5% حاليا، ولم يتخذ قراراً بشأنه بعد.
نظام   وضع  احلكومة  تدرس  الوزير،  وبحسب 
ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
حجم  على  بناء  قطعية،  ضريبة  ســداد  يتضمن 
النشاط االقتصادى ليكتسب الشرعية الكاملة فى 
لالقتصاد  وحتويله  اخلدمات  وتقدمي  التعامالت 

الرسمى.
وتعتزم وزارة املالية التقدم بعدد من مشروعات 
االنعقاد  دور  فــى  الــنــواب  مجلس  إلــى  القوانن 
املوحد،  الضريبية  اإلجراءات  قانون  منها  املقبل، 
واجلمارك، والنظام املبسط للمشروعات الصغيرة 
واملــتــوســطــة، والــتــأمــن الــصــحــي، واملــنــاقــصــات 

واملزايدات.
الوزارة  متنحها  التى  املالية  الضمانات  وحول 
إن  اجلــارحــى  ــال  ق االســتــثــمــاريــة،  للمشروعات 
الوزارة متنح ضماناتها للمشروعات االستراتيجية 
فى قطاعات الكهرباء والنقل والسكك احلديدية 
للتعجيل بتنفيذها والتأكد من قدرتها على توليد 
كما  واملديونية،  املالية  التكلفة  وتغطية  إيــرادات 
هو احلال فى القطار املكهرب الذى سيصل إلى 

العاصمة االدارية اجلديدة.
ووجه اجلارحى، رسالة إلى املؤمتر االقتصادى 
لالستثمار  جــاهــزة  مصر  إن  ــال  وق اليورومني، 
وفــرص  كبير،  بشكل  تتحسن  املالية  واألوضـــاع 
كبير  ســوق  ظــل  فــى  للغاية،  جــاذبــة  االســتــثــمــار 
والقدرة  العمالة  وتوافر  التشغيل  نسب  وارتفاع 
على التنافسية، ونتطلع إلى جذب مستثمرين فى 

قطاعات مختلقة.
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مليار دوالر 

حجم الفجوة 
التمويلية 

بنهاية العام 
المالى الجارى

ال زيادة جديدة 
فى أسعار 

المحروقات خالل 
العام المالى 

الحالى

:» عمرو الجارحى وزير المالية فى حوار لـ»

الحكومة تتوقع وصول اكتتابات األجانب فى أدوات الدين الحكومى إلى 20 مليار دوالر نهاية 2017

برنامج اإلصالح يسير بشكل سليم.. وصرف الشريحة الثامنة من قرض الصندوق مرتبط بتحقيق األهداف 
أسعار الفائدة الحالية تتعارض مع تشجيع االستثمار.. لكنها مؤقتة لمواجهة التضخم

ارتفاع الحد األقصى للعجز المستهدف إلى 9.5% بدًال من 9.1% بسبب زيادة الفائدة

التحول إلى التنمية االقتصادية عقب انتهاء برنامج اإلصالح

قريبًا.. نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمها لالقتصاد الرسمى

نحتاج لتطوير وتعميق الصناعة لزيادة الصادرات التى ال تعبر عن تقدم االقتصاد

برنامج جديد للسندات الدولية بقيمة 10 مليارات دوالر  دراسة طرح سندات بالعملة األوروبية بقيمة 1.5 مليار يورو 
نهاية نوفمبر  نبحث تعديل الضريبة على األرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة فى البورصة

حسني عبدربه
أحمد فرحات

تصوير: ناجى يوسفعمرو اجلارحى فى حواره لـ»البورصة«

عدد خاص مبناسبة انعقاد مؤمتر  يورو منى 2017
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إطالق الخريطة االستثمارية قبل نهاية العام والترويج لها عالميًا

»الريف المصرى« توقع عقود تخصيص أراٍض مع 7 شركات الشهر الجارى

وأضافت أن الهيئة تنسق مع كل املحافظات 
ــار فــيــهــا بــجــانــب  ــم ــث لـــطـــرح مــقــومــات االســت
أن  للشركات  للتوضيح  االستثمارية،  الفرص 
تؤهلها  خاصة  مبزايا  تتمتع  املحافظات  تلك 
أن  »مبــعــنــى  بعينها  مــشــروعــات  الســتــقــطــاب 
عالية  سطوع  بدرجة  تتميز  التى  املحافظات 
جــاذبــة  كــمــحــافــظــات  تــقــدميــهــا  يــتــم  للشمس 
ــطــاقــة اجلـــديـــدة واملــتــجــددة  ــمــارات ال ــث الســت
بجانب  لالستثمار  محتملة  فــرص  وسنطرح 

الفرص اجلاهزة«.
ــش عــصــر اجلـــيـــل الـــرابـــع  ــي ــع ــت: »ن ــ ــال ــ وق
ــذى يــركــز على املــشــروعــات  لــالســتــثــمــارات الـ
التنموية املتكاملة التى يتوافر بها بنية أساسية 
هــدف  ــذا  وهـ مكملة،  مــشــروعــات  ويــجــاورهــا 

اخلريطة االستثمارية«.
للفرص  للترويج  تخطط  الهيئة  أن  وذكــرت 
عدد  فى  اخلريطة  تتضمنها  التى  االستثمارية 
من األسواق العاملية، الستقطاب مستثمرين فى 

أسرع وقت ممكن.
وقالت إن الهيئة ستضع الفترة املقبلة معايير 
تتلقاها  التى  العروض  بني  للمفاضلة  وضوابط 
خاصة حال تنافس أكثر من مستثمر على نفس 

الفرصة.
اتخذت  احلكومة  أن  إلــى  ــع«  »زوبـ ــارت  وأشـ
مسبوقة«  »غير  اقتصادية  إصــالحــات  حزمة 
ساهمت فى حتسني مناخ األعمال بشكل كبير.

كثيرة  استفسارات  نتلقى  »كنا  وأوضــحــت: 
لكن  مصر،  فى  لالستثمار  أجنبية  شركات  من 
جميعها كانت مرهونة بصدور قانون االستثمار، 
إقرار  بعد  تلك االستثمارات  ونتأهب الستقبال 

القانون والئحته التنفيذية«.
املقبلة  الفترة  تشهد  أن  »زوبـــع«،  ورجــحــت 
الصني  دولتى  من  مباشرة  أجنبية  استثمارات 
واليابان، خاصة أن الدولتني سترسالن األسبوع 
احلالى وفدين استثماريني لبحث الفرص املتاحة 

فى السوق املحلي.
حوافز  منحت  االستثمار  وزارة  إن  وقــالــت 
استثمارية وتيسيرات كبرى للشركات فى قانون 
مؤخراً  انتهت  الهيئة  وأن  اجلديد،  االستثمار 
من ترجمة القانون إلى 4 لغات ويجرى ترجمته 

للغات أخرى للتسهيل على املستثمرين.
صّدق  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  وكــان 

ــى تــديــر  ــت ــة الـــريـــف املـــصـــرى ال ــدأ شــرك ــب ت
العقود  توقيع  فدان  مليون   1.5 مشروع  وتسوق 
من  اجلــارى  األسبوع  الشركات  مع  االستثمارية 
على  لالستثمار  أيــادى  مع شركة  التعاقد  خالل 
تخصيص 12 ألف فدان، على أن يتم التوقع مع 

6 شركات أخرى حتى نهاية الشهر.
ــورة، رئــيــس شــركــة الــريــف  ــال عــاطــر حــن وقـ
املصرى لـ»البورصة«، إن الشركة استقبلت طلبات 
أراٍض  على  للحصول  شركة   48 من  تخصيص 
ضمن املشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان، 
توقيع  وسيتم  منها،  شركة   36 وقبول  تأهيل  مت 

العقود مع أول شركتني األسبوع اجلارى.
أوضح أن أول العقود مع الشركات االستثمارية 
والتنمية«  لالستثمار  »أيــادى  شركة  مع  سيكون 
حيث مت تخصيص 12 ألف فدان فى »الفرافرة«، 
كما سيتم التوقيع مع شركة أخرى حصلت على 

2000 فدان فى منطقة »املغرة«.
وتوجد 5 شركات أخرى تتراوح مساحاتها بني 
20 و50 ألف فدان لكل شركة، سيتم التوقيع معها 
بعد االنتهاء من إجراءات التعاقد، على أن تتسلم 
ومن  التوقيع،  تاريخ  من  أسبوع  بعد  أراضيها 
املقرر االنتهاء من توقيع العقود وتسليم األراضى 

للشركات السبع خالل شهر على أقصى تقدير.
املــفــاوضــات  استكمال  »سيتم  حــنــورة  وقـــال 
مشروعات  إقامة  فى  ترغب  صينية  شركة  مع 
صناعية قائمة على زراعة القطن املصرى بشأن 
وسيتم  فـــدان،  ألــف   100 على  احلــصــول  طلب 
حتديد موعد حلضور الشركة إلى القاهرة مطلع 
بدأت  التى  املفاوضات  الستكمال  املقبل  الشهر 
الرئيس عبدالفتاح السيسى للصني  خالل زيارة 

مطلع الشهر احلالي«.
االستثمار  فــى  الــشــركــة  رغــبــة  أن  ــح،  أوضــ
الـــزراعـــى فــى مــحــصــول الــقــطــن يــأتــى بهدف 
التى  واملالبس  النسيج  احتياجات مصانع  توفير 
ستنشئها فى املنطقة االقتصادية بقناة السويس 

بهدف التصدير.
تستغرق  املستثمرين  أراضى  »إجــراءات  وقال 
التى يحصلون عليها  فترة أطول، ألن املساحات 
التربة  وإجــراءات معاينة األرض وفحص  كبيرة، 
وغيرها،  زراعــتــهــا  املمكن  املحاصيل  وحتــديــد 
أساسها  على  استثمارية  دراســة جدوى  وإعــداد 

على قانون االستثمار يونيو املاضي، ومن املقرر 
أن تصدر الالئحة التنفيذية له خالل أسبوعني 
مجلس  من  مراجعتها  بعد  تقدير  أقصى  على 

الدولة.
وتنفذ الهيئة العامة لالستثمار خطة من عدة 
واألجنبي،  املحلى  االستثمار  لتنشيط  محاور 
االستثمارية  املناطق  إقامة  فى  التوسع  أبرزها 
وتعديل  وخاصة(،  )عامة  واحلرة  والتكنولوجية 
وميكنة  لــالســتــثــمــار،  احلــاكــمــة  الــتــشــريــعــات 
مركز  وتفعيل  الــشــركــات،  تأسيس  ــراءات  إجــ
الشباك  مبهام  يقوم  الذى  املستثمرين  خدمات 

الواحد إلنهاء اإلجراءات، حسب زوبع.
مناطق   3 مؤخراً  طرحت  الهيئة  إن  وقالت 
والدقهلية  ــزة  اجلــي مبــحــافــظــات  اســتــثــمــاريــة 
الصناعي،  التطوير  شركات  على  والقليوبية 

وتخطط لطرح منطقة بكفر الشيخ.
وتــلــقــت الــهــيــئــة عــرضــني مــن شــركــتــى بــدر 
لالستثمار  وأيـــادى  الصناعية  للتنمية  مصر 
الثالث  االستثمارية  املناطق  لتنفيذ  والتنمية، 
التى مت طرحها 29 أبريل املاضى مبدن الصف 
بقطاعات  مشروعات  إلقامة  وبنها  غمر  وميت 
واحلراريات،  واأللومنيوم  الغذائية  الصناعات 

بنظامى اإليجار وحق االنتفاع.
فى  تبت  لــم  الهيئة  أن  ــع«،  ــ »زوب وأوضــحــت 
العروض التى تلقتها من الشركتني بعد، وستعقد 
جلسة لبحث األمر قريباً، وقالت »لدينا عرضان 
مضطرة  الهيئة  أن  يعنى  ال  هــذا  لكن  فقط 
على  املوافقة  وسيتم  منهما،  أى  على  للموافقة 

التخصيص حسب العرض املقدم«.
وأضافت: »احلكومة مهتمة بتنفيذ أكبر عدد 
من املناطق االستثمارية، باعتباره نظاماً ميسراً 

للمستثمرين، يحوى حوافز واسعة«.
تبدى  االســتــثــمــار  وزارة  أن  إلـــى  وأشــــارت 
وسعت  اخلاصة  احلرة  املناطق  بنظام  اهتماماً 
بقوة لعودته بعد أن ألغاه قانون 17 لسنة 2015 

اخلاص بحوافز االستثمار.
وقالت: »تلقينا مؤخراً طلبات استثمارية من 
شركات محلية وعاملية إلقامة مشروعات بنظام 
محل  مــازالــت  لكنها  اخلــاصــة،  احلــرة  املناطق 

دراسة«.
ونص القانون اجلديد على عودة العمل بنظام 
املناطق احلرة اخلاصة، بناًء على اقتراح الوزير 

الشباب  أراضـــى  مــن  أكبر  زمنية  لفترة  حتتاج 
وصغار املزارعني «.

كلها  ليست  املــشــروع  ــى  أراضـ أن  ــى  إل أشـــار 
صاحلة للزراعة بصورة جيدة، فبعضها يكون أكثر 
صالحية ملشروعات الثروة احليوانية أو الداجنة، 
ومساحات أخرى سيتم زراعة األشجار بأنواعها.
املشروع  أراضــى  على  التعديات  حجم  وقــدر 
بنحو 220 ألف فدان تعادل 14.6% فى مختلف 
املناطق، وتلقت الشركة حوالى 600 طلب لتوفيق 
أوضاع املتعدين على أراضى املشروع، ومساحات 
لواليتها من  انتقلت  بإحداثيات  األراضى ُمحددة 

جهات مختلفة.
أوضح حنورة، أن تقنني وضع اليد فى أراضى 
إذا  املصرى،  الريف  خالل  من  ستكون  املشروع 

كانت أوضاعها قابلة للتقنني.
املساحات  فقط  ستقنن  الشركة  أن  أضــاف 
املنزرعة واملستصلحة استعداًدا لزراعتها، وسيتم 

سحب املساحات األخرى لصالح املشروع.
متضمنة  للتقنني  املقدمة  الطلبات  أن  أوضح 
املنزرعة  األرض  ومــســاحــة  الـــزراعـــات  نوعية 
واملستصلحة والصحراء، وبفحصها وجدت بعض 
اإلحداثيات اخلاطئة، وأخرى تفيد أن األراضى 

ليست واقعة فى نطاق املشروع.
ميكن  الــتــى  الطلبات  تكويد  مت  ــه  أن أضـــاف 
اليد  واضــعــى  مخاطبة  ومتــت  معها،  التعامل 
يتم  أن  على  رسمًيا،  التقنني  بطلبات  للتقدم 
وسيتم  بالكامل،  املستغلة  غير  املساحات  سحب 

دفع مقابل معاينة على كل فدان.
ووزارة  العسكرية  املساحة  مع  التعاقد  ومت 
الزراعة والرى لتكوين جلان لعملية حصر ومسح 
األراضى، وستتم معاينة أول مطلب فى »املغرة« 
املنطقة  فى  طلباً   220 بني  من  احلالى  األسبوع 
على مساحة 83 ألف فدان، وبعدها »غرب غرب 

املنيا«.
ــز »الـــريـــف املـــصـــرى« لــلــطــرح الــثــانــى  ــه وُت
ألف   120 على  للمشروع  ــى  األولـ املرحلة  مــن 
الشهر  نهاية  قبل  عنها  ــالن  اإلعـ سيتم  فـــدان 

تقتصر  أن  شريطة  ــوزراء،  ــ ال ملجلس  املختص 
املناطق اجلديدة على مشروع أو أكثر فى أنشطة 
وتنظم  ذلـــك،  طبيعتها  اقتضت  متى  مماثلة 

الالئحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بها.
وتضم املناطق احلرة اخلاصة 209 مشروعات 

احلالى،موزعة على 3 مناطق مختلفة بواقع 45 
ألف فدان فى منطقة »املغرة« على 200 قطعة، 
 46 عــن  عــبــارة  »توشكى«  فــى  فــدان  آالف  و10 
املنيا«  »غــرب غرب  فى  فــدان  ألف  و65  قطعة، 

بنحو 270 قطعة.
يخص  املقبل  الــطــرح  أن  إلــى  حــنــورة،  ولفت 
الباب  فتح  يتم  ولن  األول،  الطرح  فى  املؤجلني 

ــارات دوالر  ــي ــل 5 م أمــــوال تــــاوزت  بــــرؤوس 
على  وتستحوذ  دوالر،  مليار   11.3 واستثمارات 
البترولية،  غير  املصرية  الصادرات  من   %9.4

حسب بيانات هيئة االستثمار واملناطق احلرة.
تسعى  االستثمار  وزارة  أن  »زوبــع«،  وذكــرت 

استيفاء  يتم  حتى  جــديــدة  طلبات  أى  لتقلى 
ملنطقة  شــروط  كراسات  طرح  وسيتم  القدمية، 

غرب غرب املنيا فقط كونها جديدة.
من  الثانية  املرحلة  طــرح  عملية  أن  أضــاف 
املــســاحــات  إحلـــاق  وســيــتــم  ستتغير،  املــشــروع 
من  الشركة  انتهت  والــذى  للمتاح  وفًقا  ببعضها 

متطلباتها بالكامل.

للتوسع فى املناطق احلرة العامة، وإقامة منطقة 
االستثمارية  الطلبات  لتلبية  محافظة  بكل 

املتزايدة.
أن  إلــى  للهيئة،  التنفيذى  الرئيس  وأشــارت 
لــزيــادة  ثابتة  بخطى  تسير  االستثمار  وزارة 

وذكر حنورة، أن الطرح الثانى شمل 65 ألف 
جديدة،  كمنطقة  املنيا  غــرب  غــرب  فــى  فــدان 
والطرح املقبل سيكون كذلك أيًضا، والطرح األول 
استغرق فترة طويلة لوجود متغيرات عدة أهمها 
بإنشاء  والتعريف  والتقنني،  اليد،  وضع  أراضى 

الشركات وكيفية العمل.
شركة   115 من  أكثر  استبعاد  مت  أنــه  أوضــح 

معدالت طروحات األراضى وتأسيس الشركات.
وقالت: »طرحنا 900 قطعة أرض منذ مارس 
خالل  الــطــروحــات  مــن  ملــزيــد  ونتطلع   ،2015
احلكومية  الهيئات  مع  بالتعاون  املقبلة  األشهر 

واملحافظات«.
وأضافت أن قانون االستثمار منح صالحيات 
تخصيص األراضى جلهات الوالية بالتعاون مع 
هيئة االستثمار التى ستتولى البت فى العروض 

االستثمارية واملوافقة النهائية عليها.
لطروحات  املنظم  دور  »نلعب  واستكملت: 
جميع  بــني  الــفــرص  تكافؤ  لضمان  ــى  األراضــ
البت  جلان  فى  مبمثلني  ونشارك  املستثمرين، 

والتخصيص«.
معدالت  لالستثمار  العامة  الهيئة  ورفــعــت 
تأسيس الشركات بنسبة كبيرة خالل السنوات 
إجراءات  مليكنة جميع  وتسعى  املاضية،  الثالث 

التأسيس لزيادة املعدالت بنسب أكبر.
توسعات  مؤخراً  االستثمارات  هيئة  ونفذت 
التأسيس  وفعلت  الــشــركــات  تأسيس  بصالة 
املستثمرين  خــدمــات  مــركــز  فــى  اإللــكــتــرونــى، 

لتسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات.
15200 شركة جديدة خالل  الهيئة  وأسست 
العام املالى املاضي، مقارنة بنحو 12084 شركة 

خالل العام املالى السابق له بزيادة %26.
املؤسسة  الشركة  زيادة عدد  »زوبــع«:  وقالت 
االستثمار  فــى  املستثمرين  ثقة  تــزايــد  يعكس 
االصــالح  خطة  نتائج  ويظهر  املحلي،  بالسوق 

االقتصادي.
حتسن  للهيئة،  التنفيذى  الرئيس  وتوقعت 
 »Doing Business« تقرير  فى  مصر  ترتيب 
الصادر عن البنك الدولى خالل الفترة املقبلة، 
اتخذتها  التى  الكبرى  اإلصالحات  بعد  خاصة 
تعومي  وفى مقدمتها  املركزي،  والبنك  احلكومة 
املضافة  القيمة  قانونى ضريبة  اجلنيه وتطبيق 

والضمانات املنقولة.
وتقدمت مصر 9 مراكز فى تقرير )ممارسة 
األعمال لعام 2017( الذى أعلنه البنك الدولي، 
أكتوبر املاضي، لتحتل املركز 122 من بني 190 

دولة شملها التقرير.

األوراق  استكمال  لعدم  األول  الطرح  فى  فــازت 
املطلوبة فى املواعيد املحددة رغم مد املهلة شهر 
كامل زيادة عن الفترة املقررة قانوناً واملقدرة بـ60 

يوماً من تاريخ اإلعالن عن الفائزين بالقرعة.
أشار إلى أن »الريف املصرى« أرسلت خطابات 
رفض التخصيص إلى 94 شركة فى منطقة املغرة 
60 ألف  252 شركة فازت مبساحة  من إجمالى 
فدان، فضاًل عن 11 خطاب رفض خاص مبنطقة 

الفرافرة.
أضاف أن الشركة ستنتهى من تسليم أراضى 
أسبوعني،  خــالل  »الــفــرافــرة«  فى  األول  الطرح 
و»توشكى« خالل 30 يوما، و»املغرة« يتم تسليمها 
مقسمة على مساحات متوالية بواقع 10 كيلو بعد 

عمل الطرق اجلانبية لها.
لفت إلى أن »جمعية القطن« و»االحتاد التعاونى 
الزراعى« طلبا 100 ألف فدان لزراعة األقطان، 
بصورة شفهية ولم يتقدما بطلبات رسمية، وسيتم 
والتقدم  اجلدية  حــال  طلباتهم  إلــى  االستجابة 

رسميا للشركة.
تنمية  جمعية  مــع  االتـــفـــاق  مت  ــه  أنـ ــح  أوضــ
توعية  عملية  بشأن  »هيا«  البستانية  احلاصالت 
الشركات بشأن تسويق املنتجات، وسيتم االتفاق 
األسبوع  اجتماع  فى  بالكامل  العمل  آليات  حول 

احلالى.
من  تختلف  التسويق  عملية  أن  إلــى  ــار  واشـ
اال  تصلح  ال  املــغــرة  فمنطقة  ألخـــرى،  منطقة 
والرمان«  اجلوجوبا،  »النجيل،  األشجار  لزراعة 
لذا  لإلنتاج،  سنوات  و5   4 بني  فترة  وتستغرق 
التى  املناطق  لصالح  حولها  االتفاقات  ستتأخر 

ستكون زراعتها موسمية.
فى  الــراغــبــة  للشركات  البنوك  متــويــل  وعــن 
االستثمار باملشروع، قال حنورة، إن البنك املركزى 
بنك  وكل  للقطاع،  شاماًل  متويلياً  إطــاراً  سيضع 
إلجراءاته  وفًقا  سيتعامل  املبادرة  فى  سيشارك 

الداخلية.
من  نــوًعــا  ذلــك سيخلق  أن  ــورة،  حــن أوضـــح 
خدمات  أفــضــل  لتقدمي  البنوك  بــني  املنافسة 

للعمالء.

»زوبع«: مصر تعيش عصر الجيل الرابع لالستثمارات وتركز على المشروعات التنموية المتكاملة  الهيئة طرحت للمستثمرين 
900 قطعة أرض األشهر الماضية وتجهز مساحات جديدًة  عروض محلية وعالمية لتنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة

خطة لتنفيذ 4 مناطق استثمارية بالجيزة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية
اإلعداد إلقامة منطقة حرة عامة فى كل محافظة بداية من العام الجارى

ترجمة قانون االستثمار لـ4 لغات للتيسير على المستثمرين

اجتماعات مع جمعية »هيا« للتعاون فى تسويق المحاصيل... وطرح 120 ألف فدان خالل أيام

»إسناد 12 ألف فدان لشركة »أيادى لالستثمار« فى الفرافرة  استكمال المفاوضات مع الشركة الصينية مطلع أكتوبر لزراعة القطن 
على 100 ألف فدان  دراسة 600 طلب لتقنين األوضاع على أراضى مشروع 1.5 مليون فدان.. و14.6% إجمالى التعديات

10

تصوير- أحمد هنداوىمنى زوبع

عاطر حنورة

اخلريطة  إطالق  احلرة،  واملناطق  لالستثمار  العامة  الهيئة  تعتزم 
االستثمارية للدولة، قبل نهاية العام اجلارى.

لالستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذى  الرئيس  زوبع،  منى  وقالت 
واملناطق احلرة، إن الهيئة بدأت جتميع الفرص االستثمارية اجلاهزة 
االستثمارية  للخريطة  لتضمينها  احلكومية  والهيئات  املحافظات  من 
للدولة، لكنها لم تستقر على العدد النهائى للفرص التى سيتم طرحها.

وأضافت »زوبع« فى مقابلة مع »البورصة«: »تلقينا عددًا ضخمًا من 
الفرص االستثمارية، لكن اجلاهز منها يزيد بنسبة قليلة على 600 

مشروع«. 
وتابعت: لدينا رغبة فى طرح فرص استثمارية جاهزة، جهة واليتها 
واضحة وحاصلة على املوافقات البيئية والصناعية الالزمة، لذا يتم 

تدقيق كل الفرص لضمان طرحها دون أى عوائق.

عدد خاص مبناسبة انعقاد مؤمتر  يورو منى 2017

:» الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار لـ»

:» رئيس مجلس اإلدارة لـ»

سليم حسن

مصطفى فهمى واحلسينى حسن
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املصرى  والطاقة  البترول  قطاع  أن  وأوضـــح 
بسبب  املباشرين؛  املستثمرين  بني  رواجــاً  يشهد 
الدعم  ورفـــع  ــرة،  األخــي البترولية  االكــتــشــافــات 
يلقى  والذى  الغاز  تنظيم  قانون  وتفعيل  تدريجياً، 
الطاقة،  قطاع  فى  املستثمرين  بني  كبيراً  رواجــاً 
كما أنها املرة األولى التى يعود االهتمام بالقطاع 
بسبب  الــتــعــومي؛  مــن  اســتــفــاد  والـــذى  الصناعى 
املصرى  الــســوق  فــى  التصنيع  تكلفة  انــخــفــاض 
مقومة بالدوالر بالعديد من الدول األخرى، لتصبح 
لعدد من الشركات أبرزها  مصر مركزاً تصديرياً 

»سامسوجن«.
ما  احلالى  الوقت  فى  االستحواذات  أن  وذكــر 
زالت أكثر نشاطاً من التأسيس بالنسبة للشركات 
شركات  عبر  الــســوق  دخــول  لسهولة  الصناعية 
قانون  يسهم  أن  وتوقع  التراخيص،  لديها  قائمة 
املشكالت  من  العديد  حل  فى  اجلديد  االستثمار 
والترخيص  التأسيس  لعمليات  بالنسبة  العالقة 

للشركات الصناعية مستقباًل.
القطاعني  على  يتركز  االهتمام  أن  إلى  أشــار 
ــى والـــطـــبـــى الرتــبــاطــهــمــا بــالــطــبــيــعــة  ــذائـ ــغـ الـ
الدميوغرافية للشعب املصرى فى ظل صغر سن 

اجلزء األكبر من السكان.
بالنسبة  جــيــداً   2018 عــام  يــكــون  أن  وتــوقــع 
والــطــروحــات، فى  الــدمــج واالســتــحــواذ  ألنشطة 
مع حتسن  خاصة  واإلمــاراتــى،  املصرى  السوقني 

املناخ العام والتراجع املتوقع ألسعار الفائدة.

قال مصطفى جاد، الرئيس املشارك 
لقطاع الترويج وتغطية االكتتابات 
باملجموعة املالية »هيرميس«، إن البورصة 
املصرية حتتاج دماء جديدة لرفع معدالت 
السيولة وأحجام التداوالت والتى حتسنت، 
مؤخرًا؛ بسبب املناخ العام لالقتصاد 
املصرى، وليس فقط الرتباطها بخطة 
الطروحات احلكومية.
أضاف »جاد« لـ»البورصة«، أن ثمار 
اإلصالحات االقتصادية بدأت تظهر، 
من خالل تراجع عجز املوازنة وحتسن 
الصادرات املصرية مع تراجع الواردات، بعد 
أن حَلّ عدد من املنتجات املصرية محل 
املستورد، فضاًل عن االهتمام الكبير من 
املستثمرين بأدوات الدين والبورصة، لكن 
دخول االستثمارات املباشرة يتطلب بعض 
الوقت.

الشركات  العديد من  به  السوق  أن  إلى  وأشار 
ولكن  للمستثمر،  جــاذب  مالى  ــأداء  ب تتميز  التى 
صغر أحجامها ال يتالءم واملتطلبات التى تستهدفها 
حجم  حيث  من  األجنبية،  والصناديق  املؤسسات 
تضخها  التى  السيولة  من  األدنى  واحلد  التداول 
الطروحات  أو  الصفقات  وحتى   ،)Ticket Size(
التى تبلغ 100 مليون دوالر لم تعد جتذب املستثمر 

األجنبى.
وكــشــف عــن تــلــقــى »هــيــرمــيــس« الــعــديــد من 
االســتــفــســارات مــن جــانــب صــنــاديــق ومؤسسات 
احلكومية،  الــطــروحــات  فــى  للمشاركة  أجنبية، 
أكثر  كانت  كبيرة  الطروحات  أحجام  كانت  وكلما 
حجم  كبر  ألن  املستثمرين؛  من  أكبر  لعدد  جذباً 
الــطــروحــات أهــم مــن عــددهــا، ويــوجــد صناديق 
بالطروحات  اهتمام  لديهم  أجانب  ومستثمرون 
احلكومية اجلديدة، شريطة ارتفاع معدالت سيولة 
قراراتها  واستقاللية  اإلدارة  وحوكمة  الــتــداول، 

وحرفيتها.
الفائدة احلالية، ترفع  قال »جاد«، إن معدالت 
حال  املستثمر،  على  البديلة  الفرصة  تكلفة  من 
سوق  فى  لديه  املتوفرة  السيولة  فى ضخ  تفكيره 
املقبلة، وسيشكل  الطروحات  فى  للمشاركة  املال، 
عبئاً على مسألة التقييم، لتخفيض السعر العادل 

للسهم، وفقاً لنموذج خصم التدفقات النقدية.
عند دخول  املستثمر سيكون حذراً  أن  وأوضح 
الفائدة  انخفاض  املرجح  من  ألنــه  الــرهــان؛  هــذا 
مبعدل أقل من املتوقع، ويفضل املستثمر فى نهاية 

األمر استقرار معدالت الفائدة والتضخم.
وأضاف أن اختيار الوقت األمثل للطرح يقع فى 
النهاية على عاتق بنك االستثمار مدير الطرح، مع 
مراعاة معدل اخلصم السائد فى السوق، وإيجاد 
يطلبه  وما  للورقة،  احلقيقى  السعر  بني  التوازن 
الكافى  التعويض  لضمان  كعوائد،  املستثمرون 
جلميع شرائح املستثمرين وجذبهم لزيادة مساحة 

وعمق السوق.
جاذبية  لزيادة  رئيسية  عوامل   3 »جاد«  وحدد 
الطروحات تتلخص فى حوكمة الشركات املطروحة 
ومدى استقاللية قراراتها وحرفية اإلدارة، فضاًل 

بــأحــجــام تالئم  عــن طـــرح حــصــة تخلق ســيــولــة 
املؤسسات األجنبية الكبيرة.

وأشار إلى أن بذل ما يلزم من دراسات وتقييمات 
من جانب الدولة يعد أمراً طبيعياً؛ لضمان تأييد 
اتخاذ قرارات البيع والطرح، والوصول إلى أقرب 
سعر للقيمة السوقية، ومن اجلائز أن تكون النتائج 
املالية قبل ثالث سنوات من الطرح ال تعكس سعراً 
واجلهات  االستثمار  وزارة  يدفع  ما  للطرح،  جيداً 
الوضع  حتسن  حلني  البيع  عملية  بتأجيل  املعنية 

املالى.
وتوقع »جاد«، أن يواصل الدوالر هبوطه خالل 
الفترة املقبلة، بدعم من حتسن املؤشرات املتحكمة 
فى سعر الصرف، مع تراجع عجز املوازنة وحتسن 
امليزان التجارى، فضاًل عن الوفورات املتوقعة من 
إنتاج الغاز من حقل ُظهر، واملقدرة بنحو 5 مليارات 
للعودة  طريقه  فى  السياحة  قطاع  أن  كما  دوالر، 
 4 نحو  يوفر  وقد  جــداً،  منخفضة  مستويات  من 
مليارات دوالر إضافية عن العام احلالى فى 2018، 

فضاًل عن زيادة حتويالت املصريني باخلارج.
املبتدئة،  األسواق  لدخول  »هيرميس«  واجتهت 
الباكستانى،  السوقني  فى  التواجد  عبر  مؤخراً، 
مستثمرين  نسعى جلذب  »جــاد«،  وقــال  والكيني، 
لهذه الدول والتى حتقق معدالت النمو األعلى فى 
مباشرة  استثمارات  تشهد  لم  أنها  العالم، خاصًة 

مثل منطقة الشرق األوسط.
املقبلة،  الفترة  خالل  »املجموعة«،  تسعى  كما 
جديدة  منظومة  إنشاء  خالل  من  رأسياً  للتوسع 
الهيكلة  إعــادة  عمليات  بني  الــديــون،  مع  للتعامل 
وإصــدارات  اخلــاص،  للقطاع  القروض  ــادة  زي أو 
فى  للعمل  مجاالت  عدة  وتوجد  الدولية  الديون 

هذا القطاع.
 %60 الديون على نحو  واستخوذت إصدارات 
الشرق  منطقة  فى  االستثمار  بنوك  أنشطة  من 

األوسط خالل النصف األول من عام 2017.
من  ستستفيد  املــجــمــوعــة  إن  »جــــاد«،  وقـــال 
إقليمياً  التوسع  فى  الراغبة  املصرية  الشركات 
عربياً  توسعاتها  بــعــض  لتمويل  تسعى  ــى  ــت وال
املستهدفة  الــبــالد  فــى  محلية  ديـــون  خــالل  مــن 

باالستثمار، وتوجد عالقات جيدة مع البنوك فى 
اإلعالن  بخبرات جديدة سيتم  ونستعني  املنطقة، 

عنها الحقاً.
تدبير  عــدد من عمليات  وجــود  »جـــاد«،  وأكــد 
التمويل عبر الديون »Dept« تعمل عليها الشركة، 
اإلفصاح عن عددها أو قيمتها، لكنه أكد  رافضاً 
أنها أكثر عدداً من أنشطة الدمج واالستحواذ لكن 

قيمتها مازالت أقل.
إعادة  عملية  شركته  تنفيذ  إلى  »جــاد«  وأشــار 
بقيمة  مصر  فى  الفطيم«  »مجموعة  ديون  هيكلة 
سيتم  من صفقة  أكثر  ويوجد  جنيه،  مليار   1.25

إغالقها قريباً.
باملجموعة  واالكــتــتــاب  الــتــرويــج  قــطــاع  ونــفــذ 
بقيمة  استثمارية  صفقات   8 )هيرميس(  املالية 
النصف  خالل  تقريباً  دوالر  مليون   802 إجمالية 
األول من عام 2017. وخالل الربع الثانى منفرداً، 
قام قطاع الترويج وتغطية االكتتاب بتنفيذ عملية 
طرح عام أولى فى البورصة املصرية، وأخرى فى 
صفقات  ثــالث  وتنفيذ  ترتيب  مع  لندن،  بورصة 
لبيع حصص فى شركات وصفقة دمج واستحواذ 

واحدة.
املالية  املجموعة  قامت   ،2017 مايو  وخــالل 
»أديــس  لشركة  الــعــام  الــطــرح  بتنفيذ  هيرميس 
إنترناشيونال هولدينج« فى بورصة لندن لألوراق 
 280 اإلجمالية  قيمتها  بلغت  عملية  فى  املالية، 
املنسق  ــدور  ب »هيرميس«  وقــامــت  دوالر،  مليون 
ألسهم  املشترك  الــطــرح  ومــديــر  األوحـــد  العاملى 
»أديس إنترناشيونال هولدينج«، وهى املرة األولى 
الشرق  من  استثمار  بنك  تكليف  فيها  يتم  التى 
العاملى  املنسق  بــدور  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط 

األوحد لعملية طرح عام فى بورصة لندن.
العام ألسهم  الطرح  بتنفيذ  الشركة  قامت  كما 
البورصة  فى  االتصاالت«  مراكز  خلدمات  »رايــة 

املصرية بقيمة 45 مليون دوالر تقريباً.
صفقة  )هيرميس(  املالية  املجموعة  ونفذت 
لالستثمار  »أكتيس«  لشركة  تابع  صندوق  تخارج 
املباشر من حصتها البالغة 7.5% من أسهم شركة 
»إيديتا للصناعات الغذائية« مقابل 50 مليون دوالر 
تقريباً، وهى أكبر صفقة فى البورصة املصرية منذ 
الغذائية  »الصناعات  لشركة  األولى  العام  الطرح 
العربية -دومتى« فى مارس 2016. وأخيراً قامت 
الشركة بتنفيذ صفقة بيع ألسهم »جلوبال تيليكوم« 

القابضة بقيمة 36 مليون دوالر تقريباً.

:» الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية االكتتابات بالمجموعة لـ»

»هيرميس« تتوقع نشاطًا قويًا لصفقات الدمج واالستحواذ فى قطاعات الطاقة والتصنيع والصحة
اهتمام كبير من المستثمرين األجانب بالطروحات الجديدة.. والحوكمة واإلدارة المحترفة مفتاحا النجاح

11

محمود القصاص ومحمود أبوبكر

الدوالر سيواصل الهبوط مع تحسن الميزان التجارى وإيرادات السياحة وإنتاج حقل غاز »ُظهر«
يوجد العديد من األسهم الجيدة ماليًا.. لكن أحجامها ال تلبى متطلبات المؤسسات األجنبية

مصطفى جاد

إنشاء وحدة لعمليات إصدارات الديون داخل المجموعة وإعادة هيكلة مديونيات لـ»الفطيم« بقيمة 1.25 مليار جنيه
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املستهدف  النمو  معدل  يبلغ  الوزير،  بحسب 
نحو  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  بقطاع 
العام املالى املقبل مع ضم قطاع  16.2% خالل 
اإللكترونيات والتصميم والتى تتمتع بفرص هائلة 

للنمو.
أهم  من  االستثمار  قانون  إقــرار  أن  واعتبر 
عوامل حتفيز الشركات العاملية على ضخ رؤوس 
أموال جديدة فى مصر، وكان لوزارة االتصاالت 
فى  لالستثمار  به  بــاب  تخصيص  فى  قــوى  دور 
جيدة  حــوافــز  يــفــرز  مــا  التكنولوجية  املــنــاطــق 

للمستثمرين.
التكنولوجية  املناطق  انتشار  يــؤدى  أن  وتوقع 
الــدولــة  واستراتيجية  بــرؤيــة  اخلـــاص  والــفــكــر 
ــاطــق عــلــى مستوى  ــن تــلــك امل لــنــشــر  والـــــــوزارة 
مواتية  بيئة  توفير  إلــى  اجلمهورية  محافظات 
ولكنها  فقط  الــقــاهــرة  فــى  ليست  لالستثمار، 
اجلمهورية  أنحاء  جلميع  املستثمرين  ستجذب 

سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى.
يكون  وقد  مهما  دورا  تلعب  ــوزارة  ال أن  وذكــر 
األهم على مستوى قطاعات الدولة فى منظومة 
أساسى على  بشكل  يعتمد  الذى  املالى،  الشمول 
التكنولوجيا، ودون بيئة وبنية تقنية قوية ال ميكن 

تفعيل الشمول املالى.
املالى  الشمول  بــدأت خطة  الـــوزارة  إن  وقــال 
جميع  مستوى  على  تتواجد  وحالياً  عامني  منذ 
املحافظات عبر مكاتب البريد، وبدأتها من خالل 
التحول فى اخلدمات التى تقدمها مكاتب الهيئة 
الدولة  أكثر مؤسسات  للبريد، ألنها من  القومية 
ما  مكتب  آالف   4 من  يقرب  مبا  حاليا  انتشاراً 

يسرع عمليات الشمول املالى وسيتم االنتهاء من 
ميكنة وتطوير 800 مكتب بنهاية العام اجلارى.

ويقصد بالشمول املالى توفير اخلدمات املالية 
احلسابات البنكية، والتأمني والتمويل عبر البنوك 
ملختلف  اخلدمات  تلك  وتقدمي  البريد  ومكاتب 
أفــرادا،  أم  مؤسسات  كانت  سواء  املجتمع  فئات 

ومتكينها من استخدام تلك اخلدمات.
أضاف أن تواجد وزارة االتصاالت فى املجلس 
أساسى  دورها كالعب  يعزز  للمدفوعات  األعلى 
أن  كما  املالى،  بالشمول  اخلاصة  املنظومة  فى 
الوزارة قامت مبجهودات كبيرة مع االحتاد الدولى 
بيل  مؤسسة  وكذلك  املتحدة  واألمم  لالتصاالت 
جيتس لوضع مصر كواحدة من أهم دول العالم 
على  دول   3 مــن  املــالــى  الشمول  على  للتركيز 

مستوى العالم الصني واملكسيك ومصر.
تابع الوزير: »سيتم افتتاح املناطق التكنولوجية 
اجلــارى،  الــعــام  بنهاية  ــســادات  وال سويف  ببنى 
وإبرام تعاقدات مع شركات تصنيع اإللكترونيات 

واحلاسبات وكاميرات املراقبة وكابالت الفايبر«.
وأشار إلى توافر فرص استثمارية بالقطاع فى 
السوق املحلي على مستوى التصنيع وأخرى على 
مستوى تقدمي اخلدمات فى القطاع ككل، بجانب 
مصر  وظهرت  التعهيد  مجال  فى  كبيرة  فــرص 
مجدداً للسنة الثانية على التوالى على اخلريطة 
العاملية للتعهيد لتكون من أهم 9 دول على مستوى 

العالم فى هذا املجال.
العام  التعهيد  بخدمات  العاملني  عدد  وارتفع 
اجلارى بنسبة 26% ودخلت شركات جديدة لهذا 

املجال الذى يشهد طفرة وفرصة كبيرة للنمو.
مركز  لديها  سيكون  »أورجن«  شركة  إن  وقــال 
وفــودافــون  بأسيوط  التكنولوجية  املنطقة  فــى 
ببرج العرب، وإن الوزارة تسعى خللق فرص عمل 
كبيرة من خالل الشركات املستثمرة فى املناطق 

التكنولوجية.
املتخصصة  الفرنسية  »فاليو«  شركة  وتعتزم 
فى خدمات التعهيد ستزيد عدد مقاعدها 500 

مقعد، وفقا لوزير االتصاالت.
أشار إلى استثمارات فى تصنيع اإللكترونيات 
والبرمجيات وكاميرات املراقبة واألجهزة املرتبطة 
االتصال  ووســائــل  والهواتف  األشــيــاء،  بإنترنت 
الصينية   »ZTE« وشركة  باإلنترنت،  الالسلكية 
قريبا  مصر  فــى  املنتجات  تلك  تصنيع  ستبدأ 

مبنطقة برج العرب.
فى  املتاحة  االستثمارية  الفرص  إلــى  وأشــار 
العاصمة اإلدارية اجلديدة فى مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات سواء من خالل مد كابالت 
اخلدمات  وجميع  املحمول  أبراج  وإنشاء  الفايبر 

الذكية التى ستقدم فى املشروع، بجانب الفرص 
ــه الــرئــيــس  ــدن جـــديـــدة، وجـ ــى 8 مـ املــتــوقــعــة ف
عبدالفتاح السيسى بأن تكون مدنا ذكية مبا يفتح 

آفاقاً كبيرة.
وذكر أن الوزارة تعمل على إنهاء إجراءات تسلم 
األرض التى ستقام عليها مدينة املعرفة بالعاصمة 
اإلدارية، ومت االنتهاء من إعداد التصميمات من 

قبل بيت خبرة إجنليزى.
بنظام  فدان   300 املعرفة  مدينة  مساحة  تبلغ 
»املدن املغلقة« بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، وتضم 
مراكز لألبحاث والعلوم واالبتكار وريادة األعمال 
بجانب  الكمبيوتر،  وتطبيقات  ويــر  والــســوفــت 
لتأهيل  التكنولوجى  للتدريب  ومعاهد  مــراكــز 
الشباب ورفع كفاءتهم بنظم التكنولوجيا احلديثة 

وتوظيفها لصالح املجتمع.
تعديالت  أن  الوزير  أوضــح  آخــر،  جانب  على 
قبل  كبيرة  أولــويــة  لها  ــان  ك ــصــاالت  االت قــانــون 
أن  إال  الرابع  للجيل  اجلديدة  الرخص  إصــدار 
الرخص تضمنت بنودها كل ما أردناه فى قانون 
االتصاالت، وتعديل القانون مهم بالفعل ولكن لم 

يعد أولوية.
وسيتم االنتهاء من قانون اجلرمية املعلوماتية 
البيانات  حماية  قانون  أن  كما  البرملانية،  الدورة 
للغاية  مهمة  املعلومات  تداول  وحرية  الشخصية 

وسيتم االنتهاء منها فى القريب.
تسعى  الــشــركــات  مــن  كبيرا  عـــددا  إن  وقـــال 
الهواتف  لتصنيع  التكنولوجية  باملناطق  للتواجد 
ألن  نظرا  ــوب،  ت والـــالب  واحلــاســبــات  والتابلت 
لصناعة  وجــاذبــاً  استراتيجيا  يعد  مصر  موقع 

اإللكترونيات وحلولها.
وزارة  تولى  القاضي،  ياسر  للمهندس  ووفقا 
وتنمية  بــالــتــدريــب  كبيرا  اهتماما  ــصــاالت  االت
جزء  وهــو  االستراتيجية  خطته  ضمن  املــهــارات 
األعمال،  وريــادة  باإلبداع  كبيرة  بصورة  مرتبط 
اخلريجني  تــدريــب  فــى  كبيرة  بــصــورة  وتوسعت 
فى اجلهات التابعة لها، وكان لديها ما بني 500 
و600 خريج سنوياً فى السابق إال أن اخلريجني 
سيتجاوز عددهم 3500 سنويا فى الفترة املقبلة 
ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، 
إلبــداع  مــراكــز  ستضم  تكنولوجية  منطقة  وكــل 

وريادة األعمال.
اإلجــراءات  جميع  ستتخذ  احلكومة  إن  وقــال 
املصرية  بــني  العالقة  فــى  احلوكمة  تكفل  التى 
لالتصاالت وفودافون مصر، عقب حصول األولى 

على رخصة تقدمي خدمات اجليل الرابع.
أشار إلى أن شركة سيليكون واحة لها دور كبير 
فى التنمية والتطوير املناطق التكنولوجية، ويوجد 

واألمر  فيها،  املساهمة  فى  يرغبون  مستثمرون 
متروك للشركة نفسها حالياً.

للمناطق  واحـــة«  »سيليكون  شركة  وأطلقت 
طبقاً  مصرية  مساهمة  كشركة  التكنولوجية 
للقانون رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذية، 
بـــنـــاًء عــلــى شـــراكـــة بـــني هــيــئــة تــنــمــيــة صناعة 
املجتمعات  وهيئة  »إيتيدا«  املعلومات  تكنولوجيا 
تخطيط  مجال  فى  لتعمل  اجلــديــدة  العمرانية 
وتصميم وتنفيذ وإنشاء مباٍن ومناطق تكنولوجية 
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  مجال  فــى  متخصصة 
وإقامة  اللوجيستية  املعلومات، وتقدمي اخلدمات 
املطلوبة  والتكنولوجية  التحتية  البنية  مشروعات 

لتنمية هذه املناطق.
البيئة  توفير  الشركة  عمل  منـــوذج  يتضمن 
االتصاالت  صناعة  خلدمة  الالزمة  النموذجية 
وتكنولوجيا املعلومات فى مصر من خالل توفير 
والشركات  األعــمــال،  ــرواد  لـ متكاملة  خــدمــات 
املحلية  والشركات  واملتوسطة  والصغيرة  الناشئة 
وجتميع  تصميم  وشــركــات  الــكــبــرى،  والــعــاملــيــة 
وتعزيز  تسويقها،  ومنافذ  اإللكترونية  الصناعات 
إقليمية  وتعليمية  وبحثية  جتارية  عالقات  إقامة 
واجلامعات  املدنى  املجتمع  مع مؤسسات  ودولية 
ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية 
االبتكار مجمعات  باسم  تعرف  مراكز  من خالل 

Innovation Clusters، وتوفير بيئة مثالية ملراكز 
احلاضنات التكنولوجية.

:» وزير االتصاالت لـ»

الحكومة تستهدف 16.2% نموًا لقطاع االتصاالت 
والتكنولوجيا العام المالى المقبل

معدل  القاضى  ياسر  املهندس  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  قدر 
النمو املستهدف لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بنحو %16.2 خالل 
العام املالى املقبل، وقال إن خدمات »اجليل الرابع« ستنطلق رسميًا قبل نهاية 
الشهر اجلارى، وذكر فى مقابلة مع »البورصة« أنه مت تفعيل الئحة اجلزاءات 
جميع  ستتخذ  احلكومة  وأن  االتصاالت،  شركات  على  املقررة  اجلديدة 

اإلجراءات التى تكفل احلوكمة فى العالقة بني املصرية لالتصاالت وفودافون 
األجنبية  االستثمارات  حجم  إن  القاضى،  ياسر  املهندس  قال  مصر، 

الرابع  اجليل  رخص  فى  ضخه  مت  وما  جدًا،  كبير  االتصاالت  بقطاع 
حتديث  استثمارات  بخالف  جنيه،  مليار   32 جتاوز  فقط  للمحمول 

الشبكات ونقل الترددات.

»ياسر القاضى«: اتخاذ إجراءات تكفل حوكمة العالقة بين المصرية لالتصاالت وفودافون مصر

تخفيض العملة يشجع السائح على شراء السلع السياحية ويرفع قيمة المنتح المصرى

تفعيل الئحة 
الجزاءات الجديدة 

المقررة على 
شركات االتصاالت

بدء التشغيل الرسمى 
لخدمات »الجيل 

الرابع« قبل نهاية 
سبتمبر الجارى

محمد فوزى 

أحمد سعد

دور رئيسى لوزارة االتصاالت فى الشمول المالى وخطة الستكمال تطوير مكاتب البريد

 االنتهاء من قانون »الجريمة المعلوماتية« خالل الدورة البرلمانية الحالية..و»سيليكون واحة« تدرس عروضًا لالستثمار بها

مصر لم تفقد جاذبيتها السياحية.. واتفاق مع »الطيران« لدعم الرحالت المباشرة
:» يحيى راشد وزير السياحة لـ»

الصعود  مــعــاودة  السياحية  املــعــدالت  ــدأت  وب
األزمـــات  خلفية  على  الــتــراجــع  مــن  ــوام  أعـ بعد 
التى تعرضت لها مصر خالل السنوات املاضية، 
وتوجد مؤشرات خلروج القطاع من حالة الركود، 
أقرتها  الــتــى  االقــتــصــاديــة  اإلصــالحــات  نتيجة 

احلكومة خالل الفترة األخيرة.
خدمة  السياحة  صناعة  إن  “راشـــد”،  ــال  وق
التى  االقــتــصــاديــة  بــالــقــرارات  تتأثر  تصديرية 
أثرت بعضها باإليجاب  تتخذها احلكومة، والتى 
مثل  بالسلب  وأخــرى  الصرف  سعر  حترير  مثل 
خفض دعم املحروقات، وارتفاع أسعار الكهرباء.

كان  الصرف  سعر  حترير  قــرار  أن  وأضــاف 
له أثر واضح فى انخفاض قيمة العملة املحلية، 
ما أسهم فى زيادة تنافسية املقصد املصرى فى 
املنطقة؛ نظراً إلى أن التكلفة أحد أهم العناصر 

املؤثرة فى قرار السفر.
نحو  بشدة  يدفع  العملة  تخفيض  أن  وأوضــح 
املميزة  واملــنــتــجــات واخلـــدمـــات  الــســلــع  شـــراء 
للسياحة )منتجات خان اخلليلى والسلع احلرفية 
مبا  محلياً،  املصنعة  خاصة  والفضة(،  والسجاد 

يرفع من القيمة املضافة للمنتج املصرى.
وأشار إلى أن انخفاض العملة، أيضاً، زاد من 
والغوص  السفارى  السائحني على رحالت  إقبال 

والرياضات املائية والترفيه.
يفقد  لــم  املــصــرى  املقصد  أن  الــوزيــر،  ــد  وأك
السنوات  فى  املتالحقة  األزمــات  رغــم  جاذبيته 

األخيرة والتى انخفضت فيها احلركة السياحية؛ 
قــرارات  بسبب  كان  الوافدة  احلركة  تراجع  ألن 
حظر السفر الذى اتخذته عدة دول، وليس بسبب 

عزوف السائحني أنفسهم.
ــة الــوافــدة إلــى مصر بــدأت  ــع: »احلــرك ــاب وت
احلظر،  تخفيف  أو  إزالة  فور  تلقائياً،  تتضاعف 
إضافة إلى جناح برنامج حتفيز الطيران بأشكاله 
الطيران  شــركــات  مــع  تناسبت  الــتــى  املختلفة 

املنتظمة منخفضة التكاليف والعارضة«.
زيــادة  إلــى  أدت  ــاب  األســب تلك  أن  واضـــاف 
الترويجية  احلمالت  عن  فضاًل  الطيران؛  حركة 
فى  االجتماعى،  التواصل  مواقع  وعبر  التقليدية 
انعكست  والتى  املستهدفة  والتوقيتات  األســواق 
بصورة ملحوظة على احلركة من السوق اخلليجى، 
ومن األسواق الناشئة فى آسيا وأوروبا الشرقية.

أملانيا  السياحية من  ارتفاع احلركة  إلى  أشار 

بالتعاون  وإيطاليا مع تشجيع احلجز اإللكترونى 
إكسبيديا  مثل  للحجز  العاملية  املــحــركــات  مــع 

وبوكينج وغيرهما.
ــأتــى فــى إطــار  ــودة الــســيــاحــة ت ــر أن عــ ــ وذك
اإليــجــابــى مــن مؤسسات  الــســيــاســى  الــتــحــرك 
الدولة لدعم صناعة السياحة ومحاربة اإلرهاب 
للمواطنني  وترسيخ أهمية حتقيق األمن واألمان 

والسائحني على حد سواء.

وبشائر  اإليطالية  السياحة  عودة  أن  وأضاف 
اإلجنليزية واإلسبانية دليل على النتائج اإليجابية 
جميع  على  الــدولــة  اتخذتها  التى  ــإجــراءات  ل

مستوياتها.
وقال، »نطمح فى استعادة املعدالت السابقة من 
فى  جديدة  أسواقاً  نستهدف  وكذلك  الدول  تلك 
التسويقية  احلمالت  توجيه  وسيتم  آسيا،  وسط 

إليها خالل الفترة املقبلة«.

يتم  اإللكترونية  التأشيرة  تطبيق  إلــى  ولفت 
الداخلية  وزارات  بني  جماعى  عمل  خــالل  من 
ــوازات  اجلـ ومصلحة  واالتــصــاالت  واخلــارجــيــة 
اإلجــراءات  من  كبير  جزء  إنهاء  ومت  والسياحة، 

اخلاصة ببدء التطبيق.
وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط 
والترويجية  اإلعالنية  احلمالت  جتهز  السياحة 
توقيتات  ــراعــاة  م مــع  اإللــكــتــرونــيــة،  للتأشيرة 
مع  بــالــتــوازى  تطبيقها  يكون  أن  على  اإلطـــالق 
والتطبيق  التجرية  احلالية حلني جناح  التأشيرة 

الكلى لنظام التأشيرات اإللكترونية.
وقال إن اتفاقاً مت على اقتراح باختيار األقصر 
ألسعار  ــى  األدن احلــد  لتطبيق  جتريبياً  منــوذجــاً 
املنشآت  غرفة  تكليف  ومت  الفندقية،  الــغــرف 

الفندقية بوضع الئحة تنفيذية آللية التطبيق.
وأوضح أن الوزارة شكلت مجموعة عمل تضم 
والقانونيني  السياحى  اخلــاص  للقطاع  ممثلني 
والوزارة لوضع اآللية املناسبة ومراجعة منظومة 
قواعد  إطــار  فــى  السياحية  والــلــوائــح  األســعــار 

تصنيف املنشآت الفندقية.
مقترحاً  قدمت  املجموعة  هــذه  أن  وأضـــاف 
لطبيعة  وفقاً  تتباين  استرشادية  ألسعار  مبدئياً 
املقصد، ومنط اإلقامة ودرجة التصنيف الفندقى.

توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط ارتفاع 
األعداد السياحية الوافدة ملصر إلى 10.5 مليون 
 6.5 مقابل  احلــالــى،  املــالــى  الــعــام  سائح خــالل 
مليون سائح فقط خالل العام املالى املاضى بنمو 

.%61.5
وأضاف التقرير، أن اإليرادات املتوقعة خالل 
مليار   7.8 إلـــى  ستصل  ــارى  اجلــ املــالــى  ــعــام  ال
دوالر، مقابل 4.8 مليار دوالر العام املاضى بنمو 
62.5%، على أن تصل تلك اإليرادات إلى 28.4 

مليار دوالر خالل العام 2019- 2020.
األعــداد  تبلغ  أن  احلكومة  خطة  تتوقع  بينما 
العام  خالل  سائح  مليون   20 الوافدة  السياحية 
من  التدفقات  زيــادة  عبر   2020  -  2019 املالى 
أو  التقليدية  األوروبية  واألسواق  العربية  البلدان 
أو دول وسط وشرق  أوروبــا  اجلديدة ســواء فى 

وجنوب آسيا.
وتشير توقعات احلكومة إلى أن حركة السياح 
الوافدين من أوربا سترتفع إلى 6 ماليني سائح، 
مقابل 4.7 مليون خالل العام املالى املاضى، فى 
مليون   2.6 إلى  العربية  السياحة  سترتفع  حني 

سائح مقابل 2 مليون سائح.

إنجاز جزء كبير من إجراءات تطبيق التأشيرة اإللكترونية وخفض الجنيه.. رفع الطلب على المقصد المصرى
تخطط وزارة السياحة لدعم رحالت 
الطيران املباشرة واملنتظمة من العواصم 
واملدن األوروبية إلى املقاصد السياحية عن 
طريق شركة مصر للطيران.
وقال يحيى راشد، وزير السياحة 
لـ»البورصة«، إن مفاوضات جترى مع وزارة 
الطيران املدنى على تقدمي دعم لتسيير 
رحالت مباشرة عن طريق شركة مصر 
للطيران من العواصم العاملية إلى املقاصد 
السياحية املصرية، ضمن خطة الوزارة 
املستقبلية لزيادة احلركة الوافدة، وتنوع 
طرق نقل السائحني، والقضاء على احتكار 
شركات »الشارتر«.
وتأتى خطة وزارة السياحة ضمن خطة 
احلكومة للتنمية املستدامة متوسطة 
املدى وتستهدف تشجيع حركة الطيران 

املنتظم عن طريق تشغيل رحالت 
مباشرة من باريس ولندن 
وبرشلونة ومدريد وأمستردام إلى 
املقاصد السياحية املصرية.

إطالق 
حمالت 

ترويجية فى 
دول وسط 

آسيا.. وخطة 
الستعادة 
معدالت 
التوافد 

من إيطاليا 
وإسبانيا 
وبريطانيا

يحيى راشد

قانون االستثمار تضمن بابًا خاصًا لـ»المناطق التكنولوجية« وافتتاح منطقتى »بنى سويف« و»السادات« نهاية العام الحالى     
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وتابع أن اللقاءات التى ينظمها مجلس األعمال 
اقتناع  أظهرت  املستثمرين  مع  ــى  األوروب املصرى 
ــتــام بــأن جــهــود الرئيس  الــشــركــات األوروبـــيـــة ال
السيسى واحلكومة وضعت مصر على  عبدالفتاح 
املسار الصحيح، واعادت الثقة فى االقتصاد وفى 

مناخ االستثمار.
على  طـــرح  األعـــمـــال  مجلس  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
االستثمار  لتعزيز  أفكاراً  األوروبــيــن  املستثمرين 
والتصدير املشترك، منها إنشاء منطقة جتارة حرة 

شاملة وعميقة.
الفرص  حزمة  »عرضنا  »أبوالعينن:«:  وتابع 
االســتــثــمــاريــة املــتــاحــة فــى الــســوق عــلــى العديد 
استعادة  أهمية  وأكدنا  األوروبــيــة،  الشركات  من 
وكذا  السابقة،  مستوياتها  إلى  األوروبية  السياحة 
طلبنا التعاون للتصدى للحملة املدبرة التى تعرضت 
لها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو والتى استهدفت 

تشويه احلقائق«.
مع  مستمر  ــواصــل  ت عــلــى  املــجــلــس  أن  وذكـــر 
اإلصالحات  على  املستثمرين إلطالعهم  قطاعات 
االستثمار  وفرص  اجلديدة  والقوانن  التى جترى 
املتاحة، ويستهدف خلق قنوات تواصل مستمرة بن 
مجتمع األعمال واملسئولن فى مصر وأوروبا، وحل 

مشكالت الشركات األوروبية.
فى  األول  األجنبى  املستثمر  ــا  »أوروب وأضــاف: 
مصر، وتستحوذ على أكثر من 60% من االستثمار 
أكبر  أنها  كما  ملصر،  يأتى  الذى  املباشر  األجنبى 

شريك جتارى وأكبر مصدر للسياحة الوافدة«.
وقال إن مصر واالحتاد األوروبى تربطهما وحدة 
أمنهما  متس  التى  املشتركة  والتحديات  املصير، 
الشرعية،  غير  والهجرة  اإلرهــاب  مثل  اجلماعى 
وبالتالى فاالستثمار فى مصر يعزز أمن واستقرار 

اجلانبن.
أوروبا  ملستثمرى  مصر  يقدم  املجلس  أن  وتابع 
باعتبارها أكبر سوق فى املنطقة للشركات األوروبية 

وهى بوابة الدخول ألفريقيا واملنطقة العربية.
وأشار »أبوالعينن« إلى أن القرارات االقتصادية 
األشهر  املركزى  والبنك  احلكومة  اتخذتها  التى 
املاضية، تشجع االستثمار بشكل كبير، وأن الفترة 
احلالية تشهد طلباً كبيراً على االستثمار فى مصر 

من املستثمرين املحلين واألجانب.
ووصف »أبوالعينن« خطة اإلصالح االقتصادى 
والشجاع  اجلــرىء  بالقرار  احلكومة  تطبقها  التى 
وقال  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  اتخذه  الــذى 
إنها كانت ضرورة حتمية لتصحيح مسار االقتصاد 
الثقة فيه وحل مشكالته املزمنة، وجعل  واستعادة 

مصر أكثر جاذبية أمام املستثمرين.
وأضاف: »بدأنا جننى بعض ثمار هذا البرنامج 
فى استعادة ثقة املستثمرين فى االقتصاد.. ولدينا 
املستثمرين  من  كبيرة  استثمارية  طلبات  حالياً 
املحلين واألجانب، كما شهدنا عودة االستثمارات 
األجنبية غير املباشرة فى البورصة وأذون اخلزانة 
والسندات، واستعادة الدوالر إلى السوق الرسمى«.

األجنبى  النقدى  االحتياطى  »وجتـــاوز  وتــابــع: 
عام  قبل  ما  مستوى  مياثل  وهو  دوالر،  مليار   36
النقد  على حتويالت  القيود  إلغاء  وشهدنا   ،2011
البترولية  غير  الصادرات  ومنو  للخارج،  األجنبى 
وتراجع عجز امليزان التجاري، والتزايد التدريجى 
فى االستثمار األجنبى املباشر السيما فى قطاعات 
االقتصاد  مؤشرات  وحتسن  والطاقة،  كالبترول 

الكلى«.
وذكر أن خطة اإلصالح االقتصادى لها ضريبة 
واملنتج  واملستثمر  املستهلك  سيتحملها  كبيرة 
فى  تسببت  أنها  خاصة  للدولة،  العامة  واملــوازنــة 
األسعار  وكذا  واإلنتاج،  االستثمار  تكاليف  ارتفاع 

على املستهلك.
يتقبلها؛  اجلميع  فإن  األعباء  هذه  »رغم  وتابع: 
والشعب  االقتصاد..  يحتاجه  الــذى  املسار  ألنها 
قيادته  والثقة فى  الوعى  املثل فى  املصرى ضرب 
وفى سالمة ما تتخذه من إجراءات، ويتعن علينا 
االنتقالية  الفترة  هذه  مدة  لتقليل  العمل  جميعاً 
ومعاجلة اآلثار السلبية، وهذا يرتبط بشكل أساسى 
للوصول  االستثمار  وتشجيع  التكاليف  بتخفيض 
وهو  اإلصالحات،  هذه  من  األساسى  الهدف  إلى 
حتقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى النمو املرتفع 
حياة  بجودة  واالرتــقــاء  ــراد  األف دخــول  ومضاعفة 

»برنامج اإلصالح االقتصادى 
استعاد الثقة فى االقتصاد 

املحلى، وأعاد مصر إلى خريطة 
االستثمار العاملى، وبدأنا حاليًا 

جنى ثمار اإلصالح، فتلقينا 
طلبات استثمارية ضخمة من 

مستثمرين محليني وأجانب 
لتنفيذ مشروعات فى مصر«، 

حسبما قال رجل األعمال 
محمد أبوالعينني، رئيس احتاد 

املستثمرين العرب، ومجلس 
األعمال املصرى األوروبى، 

ورئيس مجموعة كليوباترا 
القابضة.

وأضاف »أبوالعينني« فى حوار 
لـ»البورصة«: »يوجد طلب 

أوروبى كامن على االستثمار 
فى مصر، وعيون املستثمرين 

تراقب اإلصالحات، 
وفى القريب العاجل 

سنشهد تدفقًا 
لالستثمارات 

األوروبية للسوق 
املحلى«.

املصرين«.
مصر  باقتصاد  الوصول  إن  »أبوالعينن«،  وقال 
العالم،  فى  اقتصاداً   30 أفضل  ضمن  يكون  ألن 
مناخ  حتسن  إلى  يحتاج  الفرد،  دخل  ومضاعفة 
االستثمار فى جميع مناحيه، بتيسير دخول السوق 
وكذا  منخفضة،  وبتكاليف  بسهولة  فيه  والعمل 

اخلروج منه إذا اضطر املستثمر.
تكون  أن  يجب  حالياً،  ــة،  ــوي األول أن  وأضـــاف 
عن  االستثمار،  مناخ  حتسن  برنامج  الستكمال 
طريق إصدار حزمة تشريعات مستقرة، وسياسات 
واضحة ومتناسقة وجاذبة، تضمن سهولة وسرعة 
وعــالقــات  ــهــا،  قــرارات وتنفيذ  املــنــازعــات  تسوية 
واستكمال  متطورة،  حتتية  وبنية  متوازنة،  عمل 
من  البيروقراطية  ينسف  مبا  املؤسسى  اإلصــالح 
فى  االستثمار  معها  يتعامل  التى  اجلهات  جميع 
جميع املحافظات واجلهات، وتوفير أراض بأسعار 
بإصدار  التشريعات  حزمة  واستكمال  ميسرة، 
وقانون  املوحد  الشركات  وقانون  اإلفــالس  قانون 
العمل، وتعديل قانون التأمينات االجتماعية وقانون 

اإلدارة املحلية.
أكــبــر داعــم  »الــرئــيــس السيسى هــو  ــل:  وواصــ
ومشجع لالستثمار ويتصدى حلل املشكالت بصورة 
جذرية، كما تبذل احلكومة ووزيرة االستثمار جهداً 

كبيراً حلل املشكالت«.
وأشار إلى أن برنامج اإلصالح االقتصادى أدى 
وأعاد  املصرى،  االقتصاد  فى  الثقة  استعادة  إلى 
فى  وساهم  العاملى،  االستثمار  خريطة  إلى  مصر 
حل كثير من املشكالت الرئيسية التى كانت تواجه 
االستثمار، السيما فيما يتعلق بتوافر النقد األجنبى 
الصرف  سعر  واستقرار  األربــاح  حتويل  وإمكانية 

وإلغاء السوق السوداء.
أصدرتها  الــتــى  التشريعات  حــزمــة  إن  وقـــال 
قانونا االستثمار  احلكومة، مؤخراً، وفى مقدمتها 
فى  كبيراً  تقدماً  أحرزت  الصناعية،  والتراخيص 

حتسن مناخ االستثمار.
إنشاء  يتم  عاماً   15 منذ  مــرة  »ألول  وأضــاف: 
منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ثانية بعد قناة 
الذهبى، كما أصبح  املثلث  السويس، وهى منطقة 
لدى مصر محفظة استثمارية قوية فى القطاعن 
الزراعى والصناعى مبنطقة القناة واملثلث الذهبى 
والعاصمة اإلدارية، باإلضافة إلى 15 مدينة جديدة 

وفى مشروعات البنية األساسية الكبرى«.
اإلصالح  خلطة  اإليجابية  اآلثــار  »رغــم  وتابع: 
تكاليف  على  كبيرة  ــار  آث لها  كانت  االقــتــصــادى، 

االستثمار واإلنتاج«.

والتعاون  االستثمار  ــرة  وزي »أبوالعينن«  ودعــا 
االستثمار  لتكاليف  شاملة  دراسة  إلعداد  الدولى 
ــى مــصــر مــقــارنــة بـــالـــدول املــنــافــســة، وتــقــدمي  ف
توصياتها ملجلس الوزراء ملناقشتها واتخاذ قرارات 
بشأنها، حتى حتظى مصر مبركز تنافسى جيد فى 

جذب االستثمارات.
وقال: »نحن فى سوق عاملى تتصارع فيه الدول 
يجب  وبالتالى  االستثمار،  استقطاب  على  بشدة 
تقليدية  وغير  جريئة  إجــراءات  حزمة  تبنى  علينا 
الدول اجلاذبة لالستثمار  تضع مصر فى صدارة 
النية  لدينا  أن  وتؤكد  املستثمر،  اهتمام  وجتــذب 
فاملستثمر  االستثمار،  جلــذب  والعزمية  واإلرادة 
املستقرة  للدول  ويذهب  أمامه  العالم  يضع  اليوم 
التى توفر له الضمانات واحلوافز والربح العالى«.

فى  جديد  أسلوب  اتباع  »أبوالعينن«  واقــتــرح 
فرصة   100 طــرح  يتضمن  لالستثمار،  الترويج 
استثمارية تغطى القطاعات واألماكن الواعدة، مثل 
الطاقة  التكنولوجيا ومشروعات  الصناعات عالية 
املتجددة والصناعات األساسية وصناعات األدوية 
مزايا  بحزمة  فرصة  كل  تقترن  أن  على  وغيرها، 
تقليدية  غير  مالية  وغير  مالية  جديدة  وحوافز 
التراخيص  الــفــرص  تلك  مــع  تــكــون  وأن  جــاذبــة، 
العمل  املستثمر  يبدأ  بحيث  املسبقة  واملوافقات 
»أوكــازيــون  تدشن  يتم  أى  الــفــور،  على  واإلنــتــاج 

للفرص«.
املشروعات  تلك  اعتبار مستثمرى  وتابع: ميكن 
تقدمها  التى  املزايا  على  ويحصلون  الـــرواد،  هم 
سوف  جناحهم  ألن  االستثمار؛  فى  للرواد  الــدول 
املناطق  فــى  االســتــثــمــارات  مــن  مــزيــداً  يستقطب 

والقطاعات التى يعلمون فيها.
يتطلب  االستثمار  منظومة  إصــالح  أن  وذكــر 
التى  التشريعات  حلزمة  واألمــن  اجليد  التنفيذ 
ليست  »العبرة  قائاًل:  املاضية،  الفترة  فى  صدرت 
النص وحسن صياغته لكن ضرورة فهمه  بوضوح 
بشكل صحيح وتطبيقه اجليد وسرعة اإلجراءات 
واحترام الدولة لتعاقداتها والتزاماتها، مع الترويج 
اجليد لهذه القوانن ليس فقط للمستثمرين، ولكن 
هذه  فلسفة  وشرح  تطبيقها،  على  للقائمن  أيضاً 
وحياة  مصر  ملستقبل  االستثمار  وأهمية  القوانن 

مواطنيها«.
خريطة  إلــى  يحتاج  االستثمار  أن  إلــى  وأشــار 
اإلنتاجى  سواء  التخصص  على  قائمة  استثمارية 
والفرص  األراضــى  هذه  تخلو  وأن  اجلغرافى،  أو 
االستثمارية من املشكالت ومعها تراخيص مسبقة 

ليبدأ املستثمر فى العمل واإلنتاج فوراً.

ونوه بأن اجتذاب املستثمرين األجانب وتوطينهم 
فى قطاعات ومناطق ذات أولوية للدولة وتشجيعهم 
صادراتهم،  ــادة  وزي أرباحهم  استثمار  إعــادة  على 
أى  اجلــاذبــة،  البيئة  لهم  الــدولــة  توفر  أن  حتتاج 
فيها  تتوطن  متخصصة  اقتصادية  منطقة  توفير 
الصناعات املغذية واملكملة وتتوافر فيها اخلدمات 
وأماكن  من مدارس وجامعات وأسواق متخصصة 
جهة  مع  املستثمر  ويتعامل  وبنوك  وفنادق  إقامة 

واحدة.
ــتــى اجــتــذبــت  ــذه املــنــاطــق هــى ال ــاف: هـ ــ وأضـ
والهند  الصن  إلــى  العاملية  التجارية  العالمات 
الدول وتغزو  بتكاليف هذه  لتنتج  وماليزيا وفيتنام 
مبنتجاتها وعالماتها التجارية أسواق العالم.. هذا 
األجنبى  االستثمار  سيضاعف  ــذى  ال هــو  الفكر 
املليارات،  عشرات  إلى  لتصل  مصر  إلى  املباشر 
الــدول اجلديدة  من  جــزءاً  ما سيجعل مصر  وهو 
اجلديد«،  »البريكس  يسمونه  ما  أو  النمو  سريعة 

كإندونيسيا وفيتنام وتركيا، ونحن مؤهلون لذلك.
طاقات  إطــالق  بــضــرورة  »أبوالعينن«  وطالب 
التنمية فى املحافظات، وأن يكون فى كل محافظة 
وفق  جتــارى  أو  زراعـــى  أو  صناعى  تنمية  مركز 
إمكانياته الطبيعية والبشرية، وكذلك مطار وميناء 
بحرى وشبكة طرق وبنية أساسية متطورة، وهو ما 
فى  التنافس  للمحافظن  القانون  يتيح  أن  يتطلب 
لتقييم  جديدة  معايير  وضع  مع  االستثمار،  جذب 
تنجح  التى  االستثمارات  حجم  أساس  على  األداء 

كل محافظة فى اجتذابها.
أكد أهمية التصدى لسياسة »أليادى املرتعشة«، 
االستثمار  مع  املتعاملة  اجلهات  جميع  تكون  وأن 
مثل  واملسئولية،  والشجاعة  القوة  من  قــدر  على 
الرئيس السيسى، ويجب اعتبار تعطيل االستثمار 

جرمية تستوجب املساءلة.
املستثمر  مشكالت  حــل  ــرورة  ضـ على  وشـــدد 
املعنية  الــوزاريــة  اللجان  قــرارات  وتنفيذ  املحلى، 
بفض املنازعات؛ ألن جناح وراحة املستثمر املحلى 

هو الذى سيجذب املستثمر األجنبى.
الصناعى  للقطاع  ــى  األراضــ بتوفير  وطــالــب 
الوالية  جهات  لتعدد  والتصدى  منافسة،  بأسعار 
بن  للحوار  منظمة  قنوات  وخلق  األراضــى،  على 
وإنشاء  األجانب،  وخاصة  واملستثمرين  احلكومة 
قناة  ليكون  األجنبى  لالستثمار  استشارى  مجلس 
حوار مستمرة بن احلكومة واملستثمرين حلل أى 

مشكالت وإيضاح الرؤية.
وقال »أبوالعينن«، إن قانون االستثمار اجلديد 
ينتظره  وكان  األعمال،  بيئة  لتحسن  كبيرة  خطوة 

املستثمرون منذ سنوات.
املزايا  من  بالعديد  جــاء  القانون  أن  وأضــاف 
الناحية  ــن  م ــواء  املــســبــوقــة، ســ غــيــر  ــام  ــكـ واألحـ
كل  مبفرده  يحل  لن  لكنه  احلوافز،  أو  اإلجرائية 
املشكالت، وال بد أن تواكبه حزمة تشريعات أخرى، 
وأن يتم تنفيذه بصورة جيدة، وأن يتواجد حل نهائى 
ملوضوع تسوية املنازعات وتنفيذ القرارات الصادرة 

عن جلان فض وتسوية املنازعات.
وذكر أن تشجيع االستثمار فى الصعيد ال يعتمد 
تطوير  املهم  وإمنا  الضريبية،  احلوافز  على  فقط 
البنية األساسية بالصعيد وربط محافظاته بالبحر 

األحمر.
السياسات  بن  التنسيق  ضــرورة  على  وشــدد 
فى  كلها  لتسير  باالستثمار،  املتعلقة  واإلجــراءات 
اجتاه واحد وهو تشجيع االستثمار، وأال يتم اتخاذ 
مناقشتها  دون  األعمال  مناخ  على  يؤثر  إجراء  أى 

مع احلكومة.
وطالب بضرورة تشجيع االستثمار فى اخلدمات 
مثل التعليم عالى اجلودة وفى اخلدمات الصحية، 
وإيطاليا  اليابان  مثل  صديقة  دول  واســتــهــداف 
والصن وأملانيا والواليات املتحدة وتشجيعها على 
فى  لشركاتها  متخصصة  صناعية  مناطق  إقامة 
اإلنتاج  فقط  تستهدف  ال  السويس،  قناة  منطقة 
التى  ــأســواق  ل التصدير  ــا  وإمنـ املحلى  للسوق 

تترتبط معها كمصر باتفاقيات جتارية.
إن حتــريــر سعر صرف  »أبــوالــعــيــنــن«،  ــال  وقـ
اجلنيه كان حتمياً، ورغم مساهمته فى رفع تكاليف 
استيراد مستلزمات اإلنتاج، لكنه أثر إيجابياً على 
االستثمار من خالل توفير الدوالر، والقضاء على 
السوق السوداء وزيادة االحتياطى األجنبى وسهولة 
حتويل النقد األجنبى، واستعادة االستثمارات غير 

املباشرة وتشجيع االستثمار املباشر.
رفع  قرار  »أبوالعينن«  انتقد  نفسه،  الوقت  فى 
سعر الفائدة، واعتبره مضراً باالستثمار اجلديد أو 

أى توسعات بالسوق.
مؤقتة  لفترة  هــذا  يكون  أن  »نأمل  وأضـــاف: 
قصيرة، حتى ال تؤدى هذه السياسات االنكماشية 
من  احلد  وبالتالى  الطلب  تقييد  من  مزيد  إلى 

القدرة على النمو«.
اجلزء  بتقدمي  احلالية  الفترة  البنوك  وطالب 
للقطاع  االئــتــمــان  لتشجيع  متويلها  مــن  األكــبــر 
املوازنة  التركيز على متويل عجز  اخلاص وليس 
هو  والنقدية  املالية  السياسات  هدف  يكون  وأن 
تشجيع املزيد من العمل واالستثمار وليس سياسة 

انكماشية.

الــقــوات  دور  أهمية  على  »أبــوالــعــيــنــن«  شــدد 
املسلحة فى االقتصاد املصرى، والرئيس السيسى 
أقحمها فى االقتصاد لتنميته فى أسرع وقت ممكن 

وبأقل تكلفة.
مستثمرى  تزاحم  ال  املسلحة  القوات  إن  وقــال 
ــاص عــلــى الــفــرص االســتــثــمــاريــة،  ــقــطــاع اخلــ ال
على حتقيق  احلكومة  ملساعدة  ووجودها ضرورى 

التنمية.
تنفيذ  من  االنتهاء  كليوباترا  مجموعة  تعتزم 
السيراميك  قــطــاعــى  ــى  ف ــدة  جــدي اســتــثــمــارات 
والسياحة بقيمة 4 مليارات جنيه خالل العام املقبل 

.2018
فى  املجموعة  رئيس  أبوالعينن،  محمد  وقــال 
حوار لـ»البورصة«، إن الشركة استغلت اإلصالحات 
االقــتــصــاديــة الــتــى قــامــت بــهــا احلــكــومــة لــزيــادة 

استثماراتها فى السوق املحلي.
وأوضح أن املجموعة بدأت العام اجلارى تنفيذ 
بالعن  السيراميك  مبجمعى  جــديــدة  تــوســعــات 
السخنة والعاشر من رمضان، مت إنهاء 50% منها، 

وسيتم تنفيذ النسبة املتبقية خالل الفترة املقبلة.
انتهت  مرحلتن،  على  التوسعات  تنفيذ  ويجرى 
وستبدأ  املاضى،  أغسطس  منها  ــى  األول املرحلة 
وحتى  احلالى،  سبتمبر  فى  الثانية  املرحلة  تنفيذ 

فبراير من العام املقبل.
االستثمارية  التكلفة  املجموعة  رئيس  وقـــّدر 
إنها  وقـــال  جنيه،  مبليارى  اجلــديــدة  للتوسعات 

سترفع الطاقة اإلنتاجية للمجمعن بنسبة كبيرة.
السيراميك  منتجى  أكبر  أحد  »كليوباترا«  وتعد 
العالم، ومتتلك  والبورسلن واألدوات الصحية فى 
 17 يضم  للسيراميك  متكاماًل  صناعياً  مجمعاً 
مصنعاً بشمال غرب خليج السويس ومدينة العاشر 
حول  دول   108 إلى  منتجاته  يصدر  رمضان،  من 

العالم.
صناعة  إنتاج  تكاليف  إن  »أبوالعينن«،  وقــال 
السيراميك ارتفعت بعد قرارى تعومي اجلنيه وزيادة 
الصادرات  أثر على  ما  كبيرة،  بنسبة  الغاز  أسعار 

والبيع فى السوق املحلى.
وأضاف: »تكلفة الغاز أصبحت متثل 40% من 
بينما  السيراميك،  لصناعة  اإلجمالية  التكاليف 

يجب أال تزيد على 15% فى كل األحوال«.
تعمل  شــركــات،   8 كليوباترا  مجموعة  وتضم 
أغلبها فى قطاعات السياحة والزراعة والعقارات 
واملراكز  والطيران  الذكية  والبطاقات  واإلعـــالم 
واألدوات  السيراميك  صناعة  بجانب  التجارية 

الصحية.
أضاف »أبوالعينن«، أن املجموعة تنفذ، حالياً، 
ومــرســى  وزر  مــرســى  هــمــا  ســيــاحــيــن،  مجمعن 

مطروح مبدينتى مرسى علم ومرسى مطروح.
 14 مساحة  على  وزر«  »مرسى  مشروع  يقع 
علم  مطار مرسى  من  بالقرب  مربع،  متر  مليون 
الدولى، ومن املقرر أن يضم 63 مشروعاً فرعياً، 
سيضم  فيما  وخدمياً،  وسكنياً  وجتارياً  سياحياً 
مشروعات   4 السياحى  مطروح  مرسى  مجمع 
سياحية ومن املقرر أن يصل إجمالى عدد الغرف 

فى املجمعن 51 ألف غرفة بعد إمتامها.
املشروعن  اســتــثــمــارات  »أبوالعينن«  وقـــدر 
تشغيل  املجموعة  وتستهدف  مليارى جنيه،  بنحو 

املجمعن خالل العام املقبل.
كامل  بشكل  انتهت  املجموعة  أن  إلــى  وأشــار 
من زراعة مشروعها بشرق العوينات الواقع على 
وادى  مزرعة  وكذلك  فــدان،  آالف   10 مساحة 

املالك بالشرقية.
ــفــول الــســودانــى  وأوضــــح: »نــصــدر حــالــيــاً ال
ونــورد  العوينات،  شــرق  مزرعة  من  والبطاطس 
جميع  مليكنة  وتــســعــى  املــحــلــي،  لــلــســوق  الــقــمــح 

املشروعات الزراعية التابعة لنا«.
مزارع   6 الزراعية«  للتنمية  »كليوباترا  متتلك 
على مساحة 20 ألف فدان بعدد من املحافظات 
املصرية، هى سهل الطينة بشمال سيناء، وشرق 
السويس ووادى املالك، وشرق العوينات والعاشر 

من رمضان، وطارق بالنوبارية.

13
:» رجل األعمال محمد أبوالعينين فى حوار لـ»

»برنامج اإلصالح االقتصادى« قرار شجاع لـ»السيسى« أعاد مصر لخريطة االستثمار العالمى
طلب أوروبى كامن على االستثمار بمصر.. ورؤوس أموال ضخمة تتدفق قريبًا.. وأدعو لطرح 100 فرصة استثمارية جاهزة للتنفيذ

خطة اإلصالح 
حلت أهم أزمات 
األجانب.. سعر 
الصرف وتحويل 

األرباح

أدعو إلعداد دراسة 
شاملة عن تكاليف 
االستثمار فى مصر 

مقارنة بالدول 
المنافسة

أقحم الجيش فى االقتصاد لتحقيق التنمية وتقليل الوقت.. والتكلفة وال يزاحم القطاع الخاص

فرق السرعات واضح بين أداء الرئيس والحكومة.. والفساد ال يزال مستمرًا

»كليوباترا« 
تنتهى من تنفيذ 
توسعات بقيمة 
4 مليارات جنيه 

العام المقبل

مجمعان سياحيان بمرسى علم ومطروح يضمان 67 مشروعًا

صراع عالمى على استقطاب رؤوس األموال تحسمه الدول المستقرة التى توفر الضمانات والحوافز

حسني عبدربه
ومصطفى فهمى

تصوير: أحمد هنداوىمحمد أبوالعينني فى حواره مع »البورصة«

عدد خاص مبناسبة انعقاد مؤمتر  يورو منى 2017
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محمد شاكر

طارق املال

:» وزير البترول لـ»

:» د. محمد شاكر لـ»

1.8 مليار دوالر نفقات استيراد الغاز المسال 
خالل العام المالى الجارى

»الكهرباء« تتوقع 25 مليار دوالر استثمارات فى اإلنتاج والنقل والتوزيع حتى 2020

حالياً  الغاز  من  مصر  انتاج  حجم  املــا  وقــدر 
من  ارتفاعاً  يومياً  مكعبة  قدم  مليار   5.2 بحوالى 
أولى  دخــول  بعد  مكعبة،  قــدم  مليار   4.46 نحو 
اإلنتاج،  خريطة  على  الدلتا  غرب  حقول  مراحل 
وتوقع استمرار االرتفاع التدريجى فى إنتاج الغاز 
على  ظهر  حقل  مــن  األولـــى  املرحلة  دخــول  بعد 
اإلنتاج بنهاية العام، وكذلك حقل آتول، بينما يناهز 
انتاج البترول نحو 700 ألف برميل زيت خام يومياً.

وأنفقت شركة »إينى« اإليطالية 4 مليارات دوالر 
حتى اآلن فى حقل ظهر بالبحر املتوسط.

وبحسب الوزير، أبرم قطاع البترول 82 اتفاقية 
بحث واستكشاف باستثمارات حدها األدنى حوالى 
اكتشافات  حتقق  أن  ينتظر  دوالر،  مليار   15.4
واالحتياطيات  اإلنتاج  زيادة  هدف  تدعم  جديدة، 

من الثروة البترولية.
كما يجرى تكثيف اجلهود بالتعاون مع الشركاء 
االكتشافات  تنمية  مشروعات  إلجنــاز  األجــانــب 
الكبرى للغاز باملياه بالعميقة بالبحر املتوسط ودلتا 
النيل، لتسهم فى حتقيق الزيادة املخططة واملرجوة 

فى إنتاج الغاز.
أوضـــح املـــا، أنــه مــن املخطط اســتــيــراد 80 
املالى  العام  مــدار  على  املسال  الغاز  من  شحنة 
اجلارى، بقيمة 1.8 مليار دوالر، للوفاء بجانب من 
االستيراد  خفض  ومت  املحلى،  السوق  احتياجات 
الغاز  من  املحلى  اإلنــتــاج  ــادة  زي بعد  كبير  بشكل 

اعتباراً من العام املاضى.
تباين  ــراعــى  ي ــتــوريــد  ال بــرنــامــج  أن  ــح  وأوضــ
احــتــيــاجــات ومــعــدالت االســتــهــاك بــن الشهور 
أعلى معدالت  الصيف  إذ تسجل شهور  املختلفة، 
أن  على  الكهرباء،  محطات  فى  الغاز  الستهاك 
بالتزامن  الشتاء،  فى  تدريجياً  الــواردات  تنخفض 
حقول  ودخـــول  الكهرباء  احتياجات  تــراجــع  مــع 

جديدة على اإلنتاج مع نهاية العام.
الغاز  عــدد شحنات  »ســيــتــراجــع  املـــا:  وقـــال 
ــوردة بــالــتــدريــج، وقــبــل نــهــايــة عـــام 2018  املــســت
سنتوقف عن االستيراد بعد حتقيق االكتفاء الذاتى 

تأمن  استطاع  الكهرباء  قطاع  أن  إلى  وأشار 
التغذية الكهربائية للمستهلكن، ويسعى لتحسن 
جودة اخلدمة بالتعاون مع شركات خاصة، ضمن 
اخلــاص  للقطاع  يسمح  الــذى  الكهرباء  قــانــون 

باملشاركة فى اإلنتاج والتوزيع.
وقدر االستثمارات الازمة ملشروعات اإلنتاج 
والنقل والتوزيع لتحسن جودة التغذية الكهربائية 
مبا قيمته 25 مليار دوالر حتى عام 2020، منها 
17 مليار دوالر ملحطات اإلنتاج و5 مليارات دوالر 
االستثمارات  وبقية  والتوزيع  النقل  ملشروعات 

توجه ألنشطة أخرى.
استثمارات  يحتاج  الكهرباء  قطاع  أن  وذكــر 
والتنمية  والتطوير  التوسعات  لتنفيذ خطة  كبيرة 

املستدامة بالقطاع.
وقال إن مصر تستهدف تصدير الكهرباء لعدد 

الغاز،  على  االعتماد  وتقليل  العربية،  الدول  من 
وتقوية الشبكة الكهربائية من االحتياطى، واتفقت 
فى  ميجاوات  آالف   3 تبادل  على  السعودية  مع 
دراسة جدوى  ويجرى  البلدين،  بن  الــذروة  فترة 
وعدد  ميجاوات،  ألفى  لتبادل  اليونان  مع  الربط 

من الدول األخرى مازالت فى أطر املباحثات.
أوضح أن وزارة الكهرباء ستوقع االتفاقية مع 
السعودية خال الشهر املقبل بعد التوصل التفاق 
التشغيل  وسيتم  الــبــنــود،  مــن  عــدد  على  نهائى 
عام  سبتمبر  شهر  نهاية  فى  للمشروع  اجلزئى 
2020، بينما تشغيل املشروع بكامل طاقته بحلول 

شهر سبتمبر عام 2021.
وتبلغ تكاليف املشروع 1.6 مليار دوالر، يخص 
ويقوم  دوالر،  مليون   600 منها  املصرى  اجلانب 
الصندوق  جــانــب  ــى  إل التمويل  فــى  باملساهمة 
من  كــل  العربية  االقــتــصــاديــة  للتنمية  الكويتى 
والبنك  االقتصادى،  لإلمناء  العربى  الصندوق 
الذاتية  املوارد  إلى  باإلضافة  للتنمية،  اإلسامى 

للشركة املصرية لنقل الكهرباء.
إنشاء ممر  تعمل على  الـــوزارة  أن  إلــى  أشــار 
عدة  عبر  األفريقية  الدول  مع  للطاقة اخلضراء 
املتجددة  الطاقة  مــصــادر  تقييم  منها،  مــحــاور 
ــلــمــصــادر وتــطــويــر  ــاطــق وفـــقـــاً ل ــن وتــقــســيــم امل
الثانى  املحور  أما  املتجددة،  الطاقة  تكنولوجيات 
تقييم  ــة  دراســ وتــشــمــل  رئيسية  بــنــود   3 يــضــم 
املتجددة  الــطــاقــة  تطبيقات  لنشر  اجلــاهــزيــة 
لتمكن أطر العمل االستشارية فى الدول، ومنصة 
إلكترونية توضح آليات التمويل والسياسات التى 
يجب أن تتبناها فى سبيل نشر تطبيقات الطاقة 

املتجددة.
وقال شاكر أن املحور الثالث يتضمن التخطيط 
املحلى واإلقليمى وبناء القدرات، والرابع يتضمن 
رفع الوعى بتحديات التغيرات املناخية، واجلدول 
الزمنى لتنفيذ املمر يتطلب تخطيط طويل األجل 

يصل إلى 25 عاماً.
للطاقة  أفريقيا  ممر  بناء  وكالة  أن  وأوضــح 
النظيفة ستتعاون مع شركائها فى إعداد مسودة 

أجندة باملتطلبات التى يجب اتخاذها خال مدة 
الطاقة  ودعــم ممــر  لبناء  عــامــاً   20 إلــى   5 مــن 

النظيفة.
وذكر شاكر أن خطط قطاع الكهرباء ديناميكية 
وفى  القومى  الناجت  ومنو  األحمال  بنمو  وترتبط 
ضوء مراجعة توقعات األحمال والطاقة املطلوب 
توفيرها لقطاعات الدولة املختلفة فى ظل التعاقد 
فى  الثاث  كهرباء سيمنس  تنفيذ محطات  على 

البرلس وبنى سويف والعاصمة اإلدارية اجلديدة.
وما مت تنفيذه من مشروعات اخلطة العاجلة 
والبدء فى حتويل جزء منها للعمل بنظام الدورة 
اخلمسية  اخلطة  مشروعات  واستكمال  املركبة 
»الشباب- محطات  حتويل  مثل   »2017-2012«

 – القاهرة  -غــرب  حلوان  دمياط-جنوب  غــرب 
أسيوط« ويكون إجمالى ما ستتم إضافته 27400 

ميجاوات.

وأوضح شاكر، أن املراجعات والدراسات التى 
إلضافة  احلاجة  عدم  عن  أسفرت  إجراؤها  مت 
قدرات إنتاج جديدة حتى عام 2022 ومت ترحيل 
كل مشروعات التوليد املخططة إلى خطة 2022-
بنشمارك- »أكــوبــاور-  مشروعات  ومنها   2027

النويس-قنا-احلمراوين«.
التقديرية  املبدئية  اخلــطــة  أن  شــاكــر  وذكـــر 
لعدد من  مبدئية  دراسة  تتضمن   »2027-2022«
و»بنشمارك«  »أكواباور«  املشروعات ومن ضمنها 
وجميع  و»احلـــمـــراويـــن«،  و»قـــنـــا«  و»الـــنـــويـــس« 
تطور  ملراجعات  طبقاً  للتعديل  قابلة  املشروعات 

االحمال.
استكمال  يشهد  املقبل  العام  إن  الوزير  وقال 
مشروعات شركة سيمنس فى محطات إنتاج بنى 
اجلديدة،  اإلداريـــة  والعاصمة  والبرلس  سويف 
وتنفيذ باقى مشروعات اخلطة اخلمسية وحتويل 
حلوان  وجنوب  دمياط  وغــرب  الشباب  محطات 
ــدورة  ال بنظام  للعمل  وأســيــوط  القاهرة  وغــرب 
باملحطات  العمل  كفاءة  إطار حتسن  فى  املركبة 

لتوليد الطاقة دون وقود إضافى.
تغذية  تعريفة  مــشــروعــات  أن  شاكر  أوضــح 
مشروعات  بجانب  ستستكمل  املتجددة،  الطاقة 
الزيت  قــدرات جبل  وزيــادة  الزيت،  بجبل  الرياح 
ميجاوات   220 قدرتها  البالغ  الرياح  ومحطة   ،1
ريــاح  ومحطة  اليابانية،  اجلايكا  مــع  بالتعاون 
 120 بــقــدرة  اإلسبانية  احلكومة  مــع  بالتعاون 

ميجاوات.
شبكات  تطوير  مشروعات  تنفيذ  سيتم  كما 
النقل والتوزيع بقرضن بقيمة 37.4 مليار جنيه، 
 500 جهد  التحكم  مــراكــز  واستكمال  وتطوير 

كيلوفولت.
قروضا  أتاحت  عديدة  دولية  جهات  إن  وقال 
جيدة،  وفائدة  ميسرة  بشروط  الكهرباء  لقطاع 
التمويل  ومـــن ضــمــن هـــذه اجلــهــات »مــؤســســة 
ــى إلعــــادة اإلعــمــار  ــ ــنــك االوربـ ــب ــة« و»ال ــي ــدول ال
املحلية  البنوك  من  وعدد  و»اجلايكا«،  والتنمية« 
ومن ضمنها »األهلى املصرى« و»مصر« ومت توقيع 

حصلت  قرض  أكبر  لترتيب  البنكن  مع  اتفاقية 
عليه وزارة الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الوزارة ستنشئ شركة متخصصة 
البترول  ــى  وزارت مع  بالتعاون  املحطات  لصيانة 
واإلنتاج احلربى وشركة سيمنس األملانية، لتوفير 
الوزارة نظير صيانة  تدفعها  التى  الكبيرة  املبالغ 

املحطات.
كما أن الكهرباء عندما تعاقدت على مشروعات 
مع »سيمنس« و»جنرال إليكتريك« لم توقع فقط 
أيضاُ  وقعت  ولكن  ومتويل،  وتشغيل  إنشاء  عقد 

عقود صيانة مع الشركات املنفذة.
وقال الوزير إن نظام تعريفة التغذية مبرحلتيه 
احلالية  الفترة  فــى  املتبع  هــو  والثانية  األولـــى 
موعد  وآخــر  الشمسية،  الطاقة  مشروعات  فى 
ولن  املقبل،  الشهر  للمشروعات  املالى  لإلغاق 
طرح  سيتم  ولكن  ثالثة،  مرحلة  ــوزارة  الـ تطرح 
ــاح بــنــظــام املــنــاقــصــات  ــ مــشــروعــات شــمــس وري
والتشغيل  الــبــنــاء   B.O.O ونــظــام  التنافسية، 
والتملك، ونظام املزايدات التنافسية ويعد نظاما 

جديدا ضمن األنظمة التعاقدية.
للتعاقد مع أى شركة  الوزير استعداداً  وأبدى 
من  املنتجة  الكهرباء  لــشــراء  أجنبية  أو  عربية 
دراسة  تقدمي  حال  املخلفات  تدوير  مشروعات 
استراتيجية  وتقوم  مناسبة،  ومالية  فنية  جدوى 
الطاقة  إنتاج  مصادر  تنويع  على  الكهرباء  وزارة 

من جميع املصادر.
ــرام  ــم يفصح شــاكــر عــن مــوعــد مــحــدد إلب ول
وقــال  النووية  الضبعة  ملحطة  النهائية  العقود 
إرسال  ومت  البنود  على جميع  روسيا  مع  »اتفقنا 
ومصر  ملراجعتها،  الــدولــة  مجلس  إلــى  العقود 
حصلت على امتيازات عديدة من ضمنها التكلفة 
املخصص  الروسى  والقرض  للمشروع  اإلجمالية 
روسيا  فى  املصرية  الــكــوادر  وتدريب  للمحطة، 

للعمل على محطات نووية«.

مبشيئة اهلل«.
الــعــام احلالى  نهاية  قبل  أنــه  الــوزيــر،  أضــاف 
سيتم االنتهاء من 3 مشروعات كبرى جديدة، فى 
مقدمتها املرحلة األولى حلقل ظهر، الذى سيرتفع 
إنتاجه تدريجياً ليصل الى 2.7 مليار قدم مكعبة 
غاز يومياً باكتمال جميع مراحل املشروع فى عام 
2019، باإلضافة ملشروع حقل آتول مبعدالت 300 
مليون قدم مكعبة غاز يوميا ً الى جانب استكمال 
1.2 مليار قدم  إنتاج  تنمية حقل نورس مبعدالت 

مكعبة غاز يومياً.
الــواردات من الزيت اخلام، أوضح  على جانب 
يتضمن  العراقى  اجلــانــب  مــع  االتــفــاق  أن  املــا، 
توريد 12 مليون برميل من الزيت اخلام ملدة عام، 
لتكريرها فى معامل التكرير املصرية، اعتباراً من 
4 شحنات  شهر مايو املاضى، ووصلت حتى اآلن 

بواقع مليونى برميل لكل شحنة.
البترول  مؤسسة  مع  التعاقد  جتديد  مت  كما 
لتوريد  3 سنوات  ملدة  املاضى  أبريل  فى  الكويتية 
باملعامل  لتكريرها  شهرياً  خــام  برميل  مليونى 
طبقاً  شحنة  كــل  قيمة  تختلف  فيما  املــصــريــة، 

لألسعار العاملية وقتها.
ــا: »فــى الــعــام املــالــى املــاضــى وفــرت  ــال امل وق

الوزارة نحو 78 مليون طن من املنتجات البترولية، 
جنيه،  مليار   411 العاملية  باألسعار  قيمتها  بلغت 
وتكلفة توفيرها 321 مليار جنيه، وبيعت فى السوق 
اإلنتاج  200 مليار جنيه، وفيما يفى  بنحو  املحلى 
املحلى بنحو 70% من احتياجات السوق ونستورد 

حوالى 30% من احتياجاتنا«.
إلى  الطبيعى  الغاز  لتوصيل  ــوزارة  ال وتخطط 
26 محافظة،  ألف وحدة سكنية فى   600 حوالى 
وقرى  مناطق  منها  اجلـــارى،  املالى  العام  خــال 

ومدن يدخلها الغاز الطبيعى ألول مرة.
وانتقل احلوار مع وزير البترول املهندس طارق 
القبرصية،  اليونانية  املصرية  العاقات  إلى  املا 
وقال إنه مت عقد عدة لقاءات واجتماعات ملناقشة 
سبل تعزيز التعاون فى مجال الطاقة بن البلدان 
لتعاون  بعينها  مــجــاالت  حتــديــد  ومت  ــثــاثــة،  ال
إقليمى ثاثى على نطاق أوسع فى مجال أنشطة 
لضمان  احلماية  ووسائل  البحرية،  الهيدروكربون 
التحتية  والبنية  البحرية  األنشطة  فى  السامة 
للطاقة، والبحث والتنمية فى قطاع الهيدروكربون.
وجترى حالياً، بحسب الوزير، دراسة اخليارات 
والتسهيات  األنــابــيــب  خــطــوط  ملــســار  املمكنة 
مصر،  إلى  القبرصى  الطبيعى  الغاز  لنقل  البرية 
باستخدام البنية التحتية املتاحة بن مصر وقبرص 
مصر  مكانة  تعزيز  فــى  سيسهم  مبــا  والــيــونــان، 
لتجارة  إقليمياً  مركزاً  لتصبح  مشروعها  ودعــم 
القيمة املضافة  وتداول الطاقة، باإلضافة لتعزيز 
مصر  فى  الغاز  إسالة  تسهيات  من  والعائدات 

التى ستستقبل الغاز القبرصى.
بقرار من  أنــه مت تشكيل جلنة،  املــا،  أضــاف 
رئيس الوزراء، برئاسة وزير البترول وتضم عدداً 
من الوزارات املعنية بتحويل مصر ملركز لوجيستى، 

ملتابعة هذا املشروع القومى ودعم تنفيذه.
ورأى أن مصر متتلك العديد من املقومات التى 
لتجارة  اإلقليمى  املركز  إلــى  التحول  من  متكنها 
اجلغرافى  املوقع  مقدمتها  فى  الطاقة،  وتــداول 
املتميز الذى يتوسط الدول املنتجة الغنية مبصادر 

الطاقة وكبرى الدول املستهلكة، ويحتاج إلى دعمه 
بإنشاء بنية أساسية قوية فى مجال البترول والغاز، 
فضًا عن إصدار التشريعات اجلاذبة لاستثمار.

ماحى  ممر  أهم  السويس،  قناة  املا  واعتبر 
لتداول  سوميد  ومشروع  الدولية،  للتجارة  عاملى 
اخلام واملنتجات البترولية بالعن السخنة وسيدى 
كرير، يعدان من الدعائم الرئيسية للتوجه احلالى 

بتحويل مصر إلى مركز محورى إقليمى للطاقة.
ــدرات  ق تطوير  على  الــبــتــرول  وزارة  وتعمل 
مــشــروع ســومــيــد، وانــتــهــت مــؤخــراً مــن تشغيل 
بالعن  سوميد  ميناء  فى  جديد  بحرى  رصيف 
وتوسعة  تطوير  على  حالياً  تعكف  كما  السخنة، 
ومصانع  والغاز،  البترول  أنابيب  خطوط  شبكة 
ومشروعات  وتــصــديــره  الطبيعى  الــغــاز  إســالــة 

التكرير اجلديدة.
وذكـــر الـــوزيـــر، أنـــه يــجــرى حــالــيــاً اإلســـراع 
الطبيعى  الغاز  اكتشافات  فى  اإلنتاج  مبعدالت 
إلى  إضافة  البترولية،  املوانئ  وتطوير  اجلديدة 
الذى  الغاز  ســوق  أنشطة  تنظيم  قانون  صــدور 
االستثمار اجلديد  وقانون  البترول،  وزارة  أعدته 
تنفيذها  يتم  التى  اخلطوات  من  العديد  وكذلك 
آخر،  على جانب  القومى.  املشروع  لتحقيق هذا 
لدى  الــقــطــاع  مستحقات  الــبــتــرول،  وزيـــر  قـــًدر 
اجلهات احلكومية، والتى متثل قيمة مسحوباتها 
بنحو  الطبيعى،  والغاز  البترولية  املنتجات  من 
كبيراً  حتدياً  متثل  واعتبرها  جنيه،  مليار   96.2
للوزارة، حيث يؤثر تراكم املديونيات لدى اجلهات 
مما  املالية،  القطاع  الــتــزامــات  على  احلكومية 

يدفعه إلى االقتراض.
للبترول  مستهلك  أكبر  الكهرباء  قطاع  ويعتبر 
مليار   75.9 حوالى  لديه  مستحقاتنا  تبلغ  حيث 
الطيران  مثل  القطاعات  باقى  متثل  فيما  جنيه، 
نحو  األعــمــال  قطاع  وشــركــات  احلديد  والسكة 

20.3 مليار جنيه.
أما بالنسبة ملستحقات الشركاء األجانب لدى 
الوزارة، فقد انخفضت، بحسب الوزير، إلى 2.3 

إليه  أدنى مستوى وصل  مليار دوالر حالياً، وهو 
سدد  بعدما   ،2013 عام  منذ  املستحقات  حجم 
البترول  شركات  من  األجانب  لشركائه  القطاع 
العاملية العاملة فى مصر 2.2 مليار دوالر مؤخراً 

من مستحقاتهم املتراكمة عن فترات سابقة.
 6.3 األجــانــب  الشركاء  مستحقات  وسجلت 
فى  االلــتــزام  وأدى   ،2013 عــام  فى  دوالر  مليار 
إلى  بإنتظام،  اجلارية  املستحقات  فاتورة  سداد 
انعكس  ما  جــديــدة،  مستحقات  أى  تراكم  عــدم 
شركات  استثمارات  ضخ  ــادة  زي على  باإليجاب 
انتاج  زيادة  وبالتالى  مصر  فى  األجنبية  البترول 

الباد من الزيت اخلام والغاز.
اتفاقيات   6 مــؤخــراً  البترول  وزارة  وأبــرمــت 
وعاملية،  أمريكية  شــركــات  مــع  جــديــدة  بترولية 
وافق عليها البرملان وأصدرها رئيس اجلمهورية، 
بإجمالى استثمارات 160 مليون دوالر كحد أدنى، 

ومنح توقيع 64.2 مليون دوالر حلفر 33 بئراً.
الوزير  قال  البتروكيماويات،  لقطاع  وبالنسبة 
ــا، إن هــنــاك مــشــروعــات  ــ ــارق امل املــهــنــدس طــ
ــهــا مـــشـــروع إنـــتـــاج الــســتــيــريــن  مــخــطــطــة مــن
الدراسة  حتت  أخرى  ومشروعات  باإلسكندرية، 
دوالر،  مليار   1.5 حوالى  باستثمارات  والتنمية، 

وهى مشروع إنتاج البروبيلن ومشتقاته بتوسعات 
شركة سيدبك، ومشروع إنتاج األمونيا ومشتقاتها 

بشركة أنربك.
إقامة  البتروكيماويات  قــطــاع  سيشهد  كما 
ومشتقاته  ــد  ــدهــاي ــفــورمــال ال إلنـــتـــاج  مـــشـــروع 
اخلشبية  ــواح  ــ واألل الراتنجات  إنــتــاج  ومــشــروع 
متكامل  مجمع  وكذلك   ،MDF الكثافة  متوسطة 
ومشروع  السويس،  قناة  مبحور  للبتروكيماويات 
من  اإليــثــان  استخاص  لــزيــادة  الثانية  املرحلة 
مجمع غازات الصحراء الغربية، ومجمع التكرير 

والبتروكيماويات جنوب السويس.
ووجه املهندس طارق املال رسالة للمستثمرين، 
وقال: »مصر التى تستعيد عافيتها حالياً وتعمل 
فى حتقيق  وتطمح  االقتصادى  النمو  زيادة  على 
املزيد من النجاحات، فى ظل االستقرار السياسى 
الذى تشهده حالياً، هى أرض الفرص التى أعلنت 
قيادتها السياسية مراراً أنها مع االستثمار العادل 
الذى يحقق مصلحة الوطن ويحقق العائد املنتظر 
والئحته  االستثمار  قانون  صدر  لذا  للمستثمر، 

التنفيذية«.
أضاف الوزير: »قطاع البترول ينطوى على فرص 
بالشكل  وطرحها  تهيئتها  على  نعمل  استثمارية 
وغازية  بترولية  احتماالت  ولدينا  تباعاً،  األمثل 
لدينا  وكــذلــك  البترولى  اإلنــتــاج  مبناطق  واعـــدة 
شراكات عاملية وتاريخ طويل وخبرات متراكمة فى 
املادية  بالتزاماتنا  ونوفى  احليوية،  الصناعة  هذه 
على أكمل وجه، وكذلك ملتزمون بسداد املتأخرات 
الظروف  عــن  جنمت  التى  للشركاء،  املستحقة 
غير املستقرة التى شهدتها مصر سابقاً، وأعتقد 
الكبيرين  واالهتمام  اإلقبال  مــدى  تتابعون  أنكم 
فى  ثقة  مصر،  تطرحها  التى  العاملية  باملزايدات 
والتزامه  الطيبة  املصرى  البترول  قطاع  سمعة 

اجلاد والواضح مع املستثمرين«.

بدء دراسات تحديد مسار خط الغاز للربط بين مصر واليونان وقبرص
تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تحويل مصر لمركز لوجيستى لتداول الطاقة

توقيع اتفاقية الربط الكهربائى مع السعودية الشهر المقبل  تصدير فائض الطاقة للدول العربية.. ومصر ال تحتاج قدرات جديدة 
قبل 5 سنوات   »المناقصات« و»المزايدات التنافسية« أنظمة التعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة الفترة المقبلة

تغلبت احلكومة على أزمة توفير الطاقة التى واجهتها البالد حتى عام 2015، عبر التوجه الستيراد شحنات 
العملة األجنبية،  اكتشافات بترولية وغازية كبيرة، ساهمت فى تقليل الضغوط على  املسال، وحتقيق  الغاز 
وتوفير الطاقة عبر اإلنتاج املحلى، وهو ما استدعى احلوار مع وزير البترول والثروة املعدنية، املهندس طارق 

املال، لشرح خطة القطاع نحو زيادة إنتاج الزيت والغاز والتنمية االقتصادية، وتوجيه رسالته للمستثمرين.
وقال طارق املال، إن قطاع البترول يعطى أولوية قصوى للوفاء باحتياجات السوق املحلى من الغاز، قبل التحول 
لدولة مصدرة، ويضع فى مقدمة أولوياته حتقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام املقبل عقب االنتهاء من 

ربط االكتشافات الكبرى على منظومة اإلنتاج.
وتسعى وزارة البترول بعد ذلك إلى حتقيق فائض من الغاز بحلول عام 2020، حتى ميكن توجيه جزء للوفاء بااللتزامات 
االستغالل  ولتحقيق  تبرمها،  التى  بالعقود  ملتزمة  دولة  مصر  بأن  للمستثمرين  طمأنة  كرسالة  للتصدير،  التعاقدية 
األمثل للموارد ستوجه الوزارة اجلزء األكبر من فائض الغاز لتنمية صناعة البتروكيماويات مبا يسهم فى حتقيق القيمة 

املضافة واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية.

تتوقع وزارة الكهرباء تزايد فرص 
االستثمار فى قطاع الطاقة بعد 

اإلصالحات االقتصادية التى اتخذتها 
احلكومة، خاصة فى مشروعات الطاقة 

اجلديدة واملتجددة، ألنها فتحت 
الباب أمام املستثمرين األجانب إلنشاء 

محطات كهرباء وبيع الطاقة املنتجة 
للحكومة، كما أن احلوافز والتشريعات 

جذبت الشركات العاملية لالستثمار فى 
مشروعات النقل واإلنتاج والتوزيع.

وقال الدكتور محمد شاكر، 
وزير الكهرباء والطاقة املتجددة 

لـ»البورصة« إن وزارة الكهرباء تلقت 
عروضًا من شركات أجنبية وعربية 

لالستثمار فى مشروعات الطاقة 
الشمسية، ومت تشكيل جلنة 

لدراسة العروض الختيار 
األفضل فنيًا وماليًا.

محمد فرج

مليار قدم غاز يوميًا إنتاج 
مصر الحالى والتوقف عن 

االستيراد نهاية 2018

 5.2
مليار جنيه مستحقات 
البترول لدى الجهات 

الحكومية

96.2

 محمد عادل
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:» الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لـ»

توجيهات للمحافظين بحصر المشروعات االستثمارية لتمويل استكمالها
تــوصــيــات  الــتــخــطــيــط  وزارة  وجــهــت 
إرســـــال جميع  بـــضـــرورة  لــلــمــحــافــظــات 
محافظة  كل  فى  االستثمارية  املشروعات 
التى شارفت على االنتهاء من تنفيذ 70 إلى 
80% منها، وبيان موقفها التمويلى، إلتاحة 

املبالغ املالية إلنهائها.
وزيــرة  السعيد  هالة  الدكتورة  وذكــرت 
بنك  هيكلة  ــادة  إعــ جلــنــة  أن  التخطيط 
فى  عملها  من  ستنتهى  القومى  االستثمار 
ديسمبر املقبل، فيما أجرى البنك تسويات 
الكهرباء  وزارة  مع  املاضية  الفترة  خــال 
العمرانية سيتم اإلعان  وهيئة املجتمعات 

عن تفاصيلها فى وقت الحق.
نائب  من  كًا  الهيكلة  إعادة  تضم جلنة 
محافظ البنك املركزى لبنى هال، ونائب 
وزير املالية محمد معيط، وأحمد الصياد، 
االستثمار  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 
إعــادة  دراســـة  بغرض  وتشكلت  الــقــومــى، 
إلى  إضافة  للبنك،  املالية  اإلدارية  الهيكلة 
الهيكلة املالية بعد حتديد حجم التشابكات 

املالية فى إطار خطة احلكومة إلنهائها.
أسعار  رفــع  تأثير  مــن  ــرة  ــوزي ال وقللت 
الكلية  االستثمارات  حجم  على  الفائدة 
املتوقع تنفيذها خال العام املالى اجلاري، 
مناخ  إن  وقالت  جنيه،  مليار   646 البالغة 
زيادة  فى  احلاسم  العنصر  هو  االستثمار 

االستثمارات وليس أسعار الفائدة.
يبلغ سعر الفائدة على اإليداع واالقتراض 

18.75% و19.75% حالياً.
مجلس  إن  التخطيط،  وزيـــرة  وقــالــت 
الوزراء وافق على الائحة التنفيذية لقانون 

االستثمار، وقانون السجل العينى، ويبحث 
حالياً قانون التخارج من السوق »اإلفاس« 

الذى سيصدر قريباً.
ــى أن زيـــادة االســتــثــمــارات  ــارت إل وأشــ
ــمــو فـــى الــقــطــاع  ــن ــعـــدالت ال ــاع مـ ــ ــف ــ وارت
سيؤديان  والتجارة  واالتصاالت  الصناعى 
إلى انخفاض معدالت التضخم، فضًا عن 
السلع  وطرح  جمعيتى  مشروع  فى  التوسع 
بأسعار مخفضة من شأنها خفض األسعار.
على   %31 حالياً  التضخم  معدل  يبلغ 

أساس سنوى.
برنامج  أى  أهــداف  إن  الوزيرة،  وقالت 
لإلصاح االقتصادى تتمثل فى زيادة فرص 
العمل والتشغيل، وهو ما حدث حالياً نتيجة 
انخفاض البطالة، لكن الوزارة تهتم بتركيبة 

هذه  تــراجــع  وحتــديــد  البطالة  انــخــفــاض 
املعدالت بالنسبة للخريجني من اجلامعات 
احتياجات  حسب  التخصصات  وتوجيه 

سوق العمل.
وشددت على عدم وجود أى تعديات فى 
ومستهدفاته  االقتصادى  اإلصاح  برنامج 
املتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، فى 
ظل حتقيق احلكومة ملعدالت منو مرتفعة.

االقتصادى  اإلصــاح  برنامج  يستهدف 
املصرى الوصول مبعدل منو االقتصاد إلى 
من  بــدالً   ،2021-2020 عــام  بحلول   %6
املالى  العام  خال   %4 بتحقيقه  توقعات 
2016-2017 و4.8% بالعام املالى اجلارى.
منو  معدل  لتحقيق  احلكومة  وتخطط 
الــعــام املــالــى اجلـــارى بنسبة %5،  خــال 
و22.5  استثمار  معدل   %16 على  عــاوة 
بطالة فى  مليار دوالر صــادرات ومعدالت 

حدود %11.5.
على جانب آخر، توقعت وزيرة التخطيط 
ــن مــســتــحــقــات شــركــات  ــزء مـ ــرف جــ صــ
فــى سعر  التغير  عــن  الــنــاجتــة  ــاوالت  ــق امل
مراجعة  بعد  الــعــام  نهاية  قبل  الــصــرف 

موقف كل مشروع.
وتأثرت شركات املقاوالت سلباً من قرار 
فى  الصرف  سعر  حترير  املــركــزى  البنك 
احلكومة  استدعى  ما  املاضى،  نوفمبر   3
املقاوالت  شركات  لتعويض  قانون  إلقــرار 

عن األضرار الناجتة عن تعومي العملة.

شركات البترول 
الحكومية من أكثر 

القطاعات أهلية للطرح 
العام فى البورصة

7 شركات تتقدم لقيد 
أسهمها.. وتدشين بورصة 

السلع يتطلب أكثر من
 3 سنوات للدراسة

أحمد فرحات

 محمود القصاص

عدد خاص مبناسبة انعقاد مؤمتر  يورو منى 2017
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هالة السعيد

محمد فريد

مصطفى فهمى واحلسينى حسن

:» رئيس الشركة لـ» محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة:

»مصر المقاصة« تسعى لقيد 130 ألف شركة مركزيًا بداية من 2018 بدء العمل بآلية »اقتراض األسهم« قبل نهاية 
2017 تمهيدًا لتفعيل »العقود المستقبلية«

انتهت البورصة املصرية من حتليل دورها 
أحجامها  ورفع  التداوالت  تنشيط  كيفية  فى 
املضافة  القيمة  وزيــادة  املقبلة  الفترة  خال 
ــة طلبات  ــ لــاقــتــصــاد مــن خــالــهــا، ودراسـ
السوق  فى  العاملة  والشركات  املستثمرين 

واملصدرة لألوراق املالية وآليات التداول.
إدارة  مجلس  رئيس  فريد  محمد  وقــال 
جميع  إن  لـ»البورصة«،  املصرية،  البورصة 
متزامن  بشكل  تسير  الــتــطــويــر  إجـــــراءات 
للنهوض  موحد  عمل  إطار  وضمن  ومتكامل 

بالسوق.
وأوضح أن عدد الشركات فى السوق يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بحجم السيولة التى سوف متثل 
وبالتالى  الــطــروحــات،  لنجاح  مهماً  عــامــًا 
عبر  السوق،  دخول  على  املستثمرين  تشجيع 
ألن  املعلوماتية  الكفاءة  على  البورصة  تركيز 
إلى  يؤدى  املالية  الورقة  على  التداول  نشاط 
تتكامل  ثم  ومن  كفاءة،  أكثر  بشكل  تسعيرها 
ضرورة تنشيط السيولة، مع دعم اإلفصاحات 

وجذب مزيد من املستثمرين األكثر وعًيا.
اجلديدة  اإلدارة  خطوات  أولــى  أن  وذكــر 
بني  الربط  عملية  تطوير  نحو  كانت  للسوق 
واملراكز  املالية  ــألوراق  ل املصدرة  الشركات 
البيانات  حتليل  عمليات  لتطوير  البحثية، 
الطلب  جانب  وتشجيع  للمستثمرين  املالية 
األقل  بالشركات  البدء  ومت  السيولة،  وخلق 
أجرته  استقصاء  عبر  تداوالً  وأكثر  إفصاًحا 
إدارات  ــع  م بــالــتــعــاون  املــصــريــة  ــبــورصــة  ال
املراكز  وأبدت  االستثمار،  بنوك  فى  البحوث 
البحثية رغبة فى تواصل أكثر فعالية مع تلك 

الشركات.
بني  شهرياً  اجتماعني  عقد  إلــى  وأشـــار 
الشركات  فى  املستثمرين  عاقات  مسئولى 
املقيدة واملراكز البحثية لدى شركات األوراق 
املستثمرين  عاقات  مسئولى  لتدريب  املالية 
وجود  مع  اجليد،  اإلفصاح  أساسيات  وشرح 
التحول  أمثلة من شركات جنحت فى عملية 
ورفعت جودة إفصاحها وكفاءته وعدد مرات 

التواصل مع املستثمرين والشركات البحثية.
ميكنة  إلى  البورصة  كما كشف عن اجتاه 
اإلجــراءات،  وتسريع  لتيسير  القيد  عمليات 
كما وضعت وزارة االستثمار قواعدها لتمكني 
الشركات من التأسيس إلكترونًيا، وعلى هذا 
أوراق  تلقى  إلى  البورصة  تتجه  النهج سوف 
القيد عبر موقعها اإللكترونى ليكون اللقاء مع 

الشركة فى اخلطوة األخيرة للقيد.
إزالة  على  تركز  البورصة  أن  إلى  وأشــار 
أى عوائق تواجه زيادة حجم التداوالت مبا ال 
يؤثر على استقرار السوق، واجتهت إلى تعديل 
القواعد  مع  ليتماشى  األسهم  إيقاف  زمــن 
املعمول بها فى جميع بورصات العالم ويصبح 
مبدأ  لتقوية  دقيقة   30 من  بــدالً  دقيقة   15

حرية التداول.
بـــدأت تفعيل  الــبــورصــة  وذكـــر فــريــد، أن 
قبل  بها  العمل  ليتم  األسهم«  »اقتراض  آلية 
مدرجة  أنها  سيما  وال  اجلــارى،  العام  نهاية 
منذ  املـــال  رأس  قــانــون ســوق  ضمن الئــحــة 
ــدراســات  ال مــن  الــبــورصــة  وانــتــهــت   ،2004
جتــارب  وجتـــرى  املــقــاصــة  مصر  مــع  الفنية 
ملعطيات  النهائى  الشكل  لتحديد  التشغيل 
النظام وصياغة اإلجراءات الفنية التى سوف 

تصدرها الهيئة العامة للرقابة املالية.
وتابع أن البورصة والهيئة واملقاصة حتدد 
شروط األسهم التى سيتم السماح بإقراضها 
املقاصة  اإلقــراض مبصر  وعاء  فى  لوضعها 
على أن يتم جتنيب 25% من األسهم املتاحة 
املستثمرين  طلبات  ملقابلة  لإلقراض مخزونا 
اســتــردادهــا  طلب  حــال  لألسهم  املقرضني 

لتجنب إجبار املقترض على شراء األسهم من 
السوق لضمان االستقرار وعدم الضغط على 
تكلفة  القواعد  تضع  كما  املتداولة،  األسهم 

اقتراض األسهم ومدد االقتراض.
وأضاف أن املقترض لن يحصل على ناجت 
يتم  أن  على  اقترضها،  التى  األســهــم  بيعه 
األسهم،  شــراء  إعــادة  جتنيبها حتت حساب 
من   %50 يعادل  ضمان  مبلغ  إليها  مضافاً 
على  املقاصة  مصر  واستقرت  البيع،  قيمة 
وجود  لتافى  نقدياً،  الضمان  مبلغ  يكون  أن 
مديونية على العميل حال ارتفاع سعر السهم 
املقترضة،  األسهم  رد  أجل  من  الشراء  عند 
حساب  فــى  كــافــيــة  ســيــولــة  ــود  وجـ لضمانة 
املقترض تؤمن مخاطر التعامات فى األسهم.
وأوضح أن استفادة املقرض ألسهمه سوف 
تكون فى حصوله على عائد استثمار السيولة 
النقدية اخلاصة بناجت بيع األسهم املقترضة 
التى  اإلضافية  الـ%50  نسبة  إلى  باإلضافة 
يقدمها العميل املقترض كضمانة، حيث تقوم 
شركة مصر للمقاصة باستثمار تلك السيولة 
لصالح  يومى  بعائد  ثابت  دخــل  أدوات  فــى 

مقرض األسهم.
وأضاف أنه خال الشهر املقبل سيتم عقد 
محتوى  نشر  مع  للسماسرة  تدريبية  دورات 
وكيفية  باآللية  للتعريف  للمستثمرين  تثقيفى 

وشروط استخدامها.
إقـــراض  آلــيــة  تتسبب  أن  فــريــد،  وتــوقــع 

األسهم فى مضاعفة حجم تعامات السوق، 
وتضاعف عدد األسهم حرة التداول واملسموح 
بإيداعها فى الوعاء لإلقراض، إال أنه لم يتم 
النهائية لألسهم  النسبة  بعد على  االستقرار 
كــل شركة،  رأســمــال  مــن  لــإلقــراض  املتاحة 
والشروط اخلاصة للشركات املتاح عليها هذه 

اآللية.
الــعــقــود  تــــداول  تفعيل  إن  ــد  فــري ــال  ــ وق
فى  تتطلب  املالية،  األوراق  على  املستقبلية 
األساس تفعيل آلية اقتراض األسهم، خاصًة 
املنتظر  ومن  األوراق،  تلك  تسعير  فى عملية 
صدور قانون سوق رأس املال بعد التعديل مبا 
يحتويه من مواد تقنني آلية العقود املستقبلية.
كما حدد بعض الشروط إلنشاء بورصات 
وحجم  السلعة  تنميط  إمكانية  وهى  السلع، 
وقابلية  السلع  على  املتعاملني  وعــدد  السوق 

السلع للتخزين، وخصائص املخازن.
وأضـــاف »يــوجــد فــى الــعــالــم نــوعــان من 
املخازن إما خاصة لها اشتراطات أو مملوكة 
للبورصات نفسها، وبعض البورصات ال يوجد 
بها تسليم فعلى للسلع مثل الهند وتعتمد فقط 

على التسوية النقدية للعقود«.
ويرى أن البورصة السلعية لن يتم إنشاؤها 
التفاصيل  من  االنتهاء  حلني  سنوات   3 قبل 
التسليم  طــرق  مثل  الــســوق،  لتلك  الكاملة 
التسوية،  ونوعية  للسلع  احلاضر  والتسعير 

واملخازن، وغيرها من األمور التفصيلية.
احلكومية  الطروحات  أن  فريد،  واعتبر 
واللجوء  احلكومى  التمويل  مصادر  أهم  من 
املال،  رأس  سوق  عبر  امللكية  قاعدة  لتوسيع 
باإلضافة إلى تنشيط السوق، وأكثر الشركات 
احلكومية املؤهلة للطرح هى شركات البترول.
اخلاص  القطاع  من  شركات   7 أن  وذكــر 
تقدمت بأوراقها للقيد فى البورصة، منها 4 
شركات سوف يتم قيدها فى سوق الشركات 
سوف  أخــرى  و3  النيل«،  »بورصة  الصغيرة 
تلك  وتتوزع  الرئيسي،  السوق  يتم قيدها فى 
والعقارات  الصناعة  قطاعات  بني  الشركات 
والــتــجــارة  ــاوالت  ــقـ واملـ الصحية  ــة  ــرعــاي وال

والسياحة.
وتسعى شركات »ابن سينا فارما« و»مصر 
آير  و»يــونــيــون  الــعــقــاريــة«،  ــة  و»رؤيـ إيطاليا« 

جروب« لقيد أسهمها فى البورصة.

محمد عبدالسالم

والقيد  واإليــداع  للمقاصة  تعتزم شركة مصر 
املركزي، بدء قيد 130 ألف شركة مسجلة بالهيئة 

العامة لاستثمار، مركزياً، بداية عام 2018.
إدارة  مجلس  رئيس  عبدالسام،  محمد  وقال 
كل  قيد  تستهدف  املقاصة«  »مصر  إن  الشركة، 
الشركات املؤسسة حديثاً بهيئة االستثمار مركزياً 
على  القدمية  الــشــركــات  وقيد  تأسيسها،  فــور 

دفعات خال األشهر املقبلة.
القيد  إلنهاء  موعداً  »عبدالسام«  يحدد  ولم 
املركزى لكل الشركات املؤسسة بهيئة االستثمار، 
قليلة،  غير  فترة  األمــر  يستغرق  أن  توقع  لكنه 
للمبادرة  تستجيب  لن  الشركات  تلك  أن  خاصة 

بشكل سريع.
األسبوع  واالستثمار،  العامة  الهيئة  ووقعت 
املصرية  البورصة  مع  تعاون  بروتوكولى  املاضي، 
قيد  إجــراءات  لتيسير  للمقاصة؛  مصر  وشركة 

األوراق املالية.
ومبقتضى البروتوكول، تعهدت »مصر املقاصة« 
للمساهمة  للشركات،  مجانية  خدمة   60 بتقدمي 

فى حتسني مناخ األعمال.
التى  ــح »عــبــدالــســام«، أن اخلــدمــات  وأوضـ
مقابل،  دون  للمستثمرين  الــشــركــة  ستقدمها 
الشركات  تقدمها  التى  العمليات  جميع  تتضمن 
توزيع  أسهم،  جتزئة  أربـــاح،  )تــوزيــع  ملساهميها 
أسهم مجانية، وخدمات ضم األكواد(، إضافة إلى 
إلى  استخراج كشوف احلسابات  تخفيض رسوم 

جنيه ونصف اجلنيه بدالً من 35 جنيهاً.
األدنى  احلد  إلغاء  اخلدمات  وتضمنت  وتابع: 
لرسم قيد الشركات املساهمة مركزيا، والذى يبلغ 
رسم  حتصيل  على  اإلبقاء  مع  جنيه،  ألف   100
قيد قدره 0.001% من رأس املال املدفوع ودون 

حد أدنى.
مبركز  دائماً  ممثًا  ستوفر  الشركة  إن  وقــال 
خــدمــات االســتــثــمــار بــالــهــيــئــة، لــتــقــدمي جميع 
إلكترونياً  اتصاله  مع  للمستثمرين،  اخلــدمــات 

بالشركة ملساعدته على تقدمي كل اخلدمات«.
هيئة  مع  املقاصة«  »مصر  اتفاق  إلــى  وأشــار 
الطرفني،  بني  اإللكترونى  الربط  على  االستثمار 
مبا يضمن أعلى درجة من التأمني للبيانات بعيداً 

عن التدخل البشرى.
وأكد أهمية القيد املركزى للشركات املؤسسة 
حديثاً؛ ألن التى سيتم حفظها مركزياً ستختصر 
بالبورصة  القيد  فى  رغبتها  الطريق حال  نصف 

املصرية مستقبًا«.
وذكر »عبدالسام«، أن شركة املقاصة سبورت 
التى متتلك مصر املقاصة 33.3% من أسهمها، 
لزيادة  احلــالــي،  الوقت  فى  مشروعات   3 تنفذ 

عوائدها املالية.
إنــشــاء  يتضمن  األول  ــشــروع  امل أن  ــح  وأوضــ
صندوق  مع  بالشراكة  الصناعى  للنجيل  مصنعاً 

التمويل األهلى وشركة بوليتان األملانية.
ملشروع  اإلجمالية  التكلفة  »عبدالسام«  وقدر 
وتوقع  جنيه،  مايني  بـ110  الصناعى  النجيل 

االنتهاء من تنفيذه خال 6 أشهر.
ــورت« شــركــة ملصنع  وأســســت »املــقــاصــة ســب
النجيلة، برأسمال 20 مليون جنيه، رفعته إلى 30 

مليوناً أغسطس املاضى.
»املقاصة  اقتراب  إلــى  الشركة  رئيس  وأشــار 
االجتماعى  النادى  مشروع  تنفيذ  من  سبورت« 

بالفيوم، وإقامة استاد رياضي.
األرض  باستام  التنفيذ  »عبدالسام«  ورهن 
عرضت  »املحافظة  وقــال  الفيوم،  محافظة  من 
وننتظر  لتنفيذه  فــدانــاً   30 تخصيص  علينا 

التخصيص«.
ولم يحدد التكلفة االستثمارية للنادى اجلديد، 
لكنه رجح أن تتراوح بني 400 و500 مليون جنيه، 

خاصة مع ارتفاع قيمة األرض.
فى  مستمرة  الشركة  أن  «عبدالسام»،  وذكر 
لتأسيس  السيادية،  اجلهات  إحدى  مع  التفاوض 

شركة ألمن املاعب.
نفقد  لم  لكن  حالياً،  متوقف  «املشروع  وقــال: 
بشكل  ستسهم  أنها  خاصة  تأسيسها،  فى  األمل 
أخرى  مــرة  املصرية  اجلماهير  عــودة  فى  كبير 

للماعب».
ستضم  تأسيسها  املزمع  الشركة  أن  وأوضــح 

السيادية  اجلهة  منهم  املساهمني،  من  مجموعة 
واملقاصة سبورت، وعدد من أندية الدورى املمتاز 

أبرزها األهلى والزمالك.
وتابع: »الشركة تستهدف تأمني املباريات بدالً 
من الشرطة التى ستتولى التأمني خارج املاعب 

فقط، لتخفيف األعباء«.
الشركة اجلديدة  رأسمال  »عبدالسام«  وقدر 
موزعة  جنيه،  مليون  بـ20  عليها(  املوافقة  )حال 

على جميع املساهمني بالتساوى.
ــرح «املــقــاصــة  ــيــس الــشــركــة طـ واســتــبــعــد رئ
سبورت» فى البورصة عام 2018، خاصة أنها لم 
املالية من اخلسائر،  تنقية قوائمها  تنته بعد من 

ورجح أن يتم الطرح خال عامني.
مليون جنيه   40 الشركة  »بلغت خسائر  وقال: 
 %70 تخفيضها  استطعنا  املاضية،  السنوات 
الفترة املاضية، وال ميكن الطرح قبل حتويل تلك 

اخلسائر إلى ربحية«.
وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة خال 
لتوقف  يناير،   25 ــورة  ث أعقبت  التى  السنوات 
ملباريات  الفضائى  والــبــث  الــريــاضــى،  النشاط 

الدورى العام، وزيادة أجور الاعبني.
كرة  فريق  تطوير  فى  مستمرة  الشركة  وتابع: 
 12 أضافت  وإنها  املقاصة،  مصر  بنادى  القدم 
املوسم  خــال  الــفــريــق  لصفوف  ــداً  جــدي العــبــاً 

اجلديد.

»عبدالسالم«: الشركات »المقيدة« ستقطع نصف الطريق عند الطرح فى البورصة مستقباًل

إنشاء وعاء »االقتراض« من أسهم المالك الرئيسيين.. والمقترض يسدد 50% لضمان التسوية

ال تعديل فى برنامج اإلصالح االقتصادى.. وحققنا أكبر من المستهدف

تصوير: أحمد هنداوى
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:» وزير التجارة والصناعة لـ»

»الصناعة« تتلقى طلبات تخصيص أراٍض لتنفيذ مشروعات باستثمارات 16 مليار دوالر

ــار الــفــائــدة  ــادة أســع ــ واســتــبــعــد أن تــؤثــر زي
االستثمارية  اخلطط  على  التضخم  ومعدالت 
للشركات على املدى الطويل، ألن املستثمر يضع 
فى  التفاوت  فيها  يتوقع  10 سنوات  ملدة  خطته 

أسعار الفائدة والتضخم.
احلالية  التضخم  معدالت  تستمر  “لن  قــال: 
املاضى،  يوليو   %33 سجلت  والتى  مصر،  فى 

وستتراجع بحلول العام املقبل”.
بوضعها  الفائدة  أســعــار  مستويات  أن  ذكــر 
لكنها مؤقتة  االستثمار،  مناخ  تؤثر على  احلالى 

ولن تستمر على  املدى الطويل.
النقدية  السياسة  جلنة  قررت  أسابيع  وقبل 
عند  الفائدة  أسعار  تثبيت  املركزى  البنك  فى 
مستوى 18.75% و19.75% لإليداع واإلقراض 

لليلة واحدة.
الفائدة  أسعار  ارتفاع  من  مستثمرون  ويشكو 
للشركات  التوسعية  اخلــطــط  على  وتأثيرها 
األمر  إن  قال  الصناعة  وزير  لكن  ومديونياتها، 
مؤقت وغير مقلق، وضرب مثل بتركيا التى وصل 

سعر الفائدة فيها 80% لفترة مؤقتة.
املتحدة  الــواليــات  مع  التجارة  صعيد  وعلى 
ال  مصر  أن  قابيل،  العالم  فــى  اقتصاد  أكــبــر 
تسعى حالياً إلى مفاوضات مع الواليات املتحدة 
بسبب  حــرة،  جتــارة  اتفاقية  لتوقيع  األمريكية 

سياسات اإلدارة األمريكية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة 
التجارة والصناعة بلغ حجم التبادل التجارى بني 
بداية  منذ  األمريكية  املتحدة  والــواليــات  مصر 
نحو  املاضى  يونيو  نهاية  وحتى  اجلــارى  العام 
2.253 مليار دوالر، وجاء امليزان التجارى لصالح 
الـــواردات  وبلغت  األمريكية  املتحدة  الــواليــات 
بينما  مليار دوالر،   1.617 نحو  األمريكية ملصر 
بلغت الصادرات املصرية ألمريكا 636.64 مليون 

دوالر.
خالل  تسعى  احلكومة  أن  إلى  قابيل  وأشــار 
رسالة  لتوجيه  يورومنى  ملؤمتر  احلالية  الــدورة 
مصر  أن  على  التأكيد  مفادها  للمستتثمرين 
تسير بخطى ثابتة فى الطريق الصحيح للتنمية، 
وكــل املــؤشــرات تــؤكــد أن حــزمــة اإلصــالحــات 

االقتصادية التى اتبعتها مصر سليمة.
التخطيط  وزارة  مــؤشــرات  ــق  »وف ــاف:  وأضـ
املاضى  املالى  العام  النمو%4.1  معدالت  بلغت 
الكاملة،  بصورتها  السياحة  عــودة  عــدم  رغــم 

البنك  لــدى  األجنبى  النقد  احتياطى  وارتــفــع 
املركزى خالل يوليو املاضى إلى 36 مليار دوالر، 
العام  املدفوعات  ميزان  فى  الفائض  ارتفع  كما 
احلالى 11 مليار دوالر، وامليزان التجارى به تقدم 
ملحوظ، وانخفضت الواردات 29% والصادرات 
ارتفعت بنسبة 8%خالل النصف األول من العام 
اجلارى، وانخفض معدل البطالة إلى 12% فى 

النصف األول من 2017«.
اإليجابية،  املؤشرات  هذه  »مع  الوزير:  وقال 
االستثمارات  فى  التنوع  إلى  تسعى  مصر  فإن 
من  أكثر  الصناعية  القطاعات  مختلف  لتشمل 

التركيز على ارتفاع معدالت االستثمار«.
الــوزارة ال تسعى حالياً  أن  إلى  قابيل  وأشار 
ــواردات  ــرارات جــديــدة للحد مــن الـ إلصـــدار قـ
وملتزمة  مرتبطة  مصر  أن  خاصة  األجنبية، 
واتفاقياتها  العاملية  التجارة  منظمة  باتفاقيات 
تسجيل  ــرار  وقـ الـــدول،  مختلف  مــع  التجارية 
املصانع األجنبية املوردة ملصر »دائم« وال يوجد 
توقيت زمنى له، كما أنه ال يتعارض مع اتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية.
إلى تشجيع  الوزارة تسعى حالياً  وأضاف أن 
االستيراد،  عن  بدياًل  لتصبح  املحلية،  الصناعة 
الـــواردات  معظم  أن  اإليجابية  املــؤشــرات  ومــن 
حققت تراجعات ملحوظة فى الفترة من »يناير - 
املالبس اجلاهزة  واردات  وتراجعت  أغسطس«، 
تراجعت  واملــفــروشــات   %52 واجلــلــود   ،%64

44% أما واردات األثاث فانخفضت %40.
واستبعد أن تتخذ الوزارة فى الوقت احلالى 
بعضا  أن  الـــواردات، خاصة  إجـــراءات خلفض 
 - الفول   - »القمح  مثل  استراتيجية  سلع  منها 
امليزان  العجز فى  لكنها تسعى خلفض  الــذرة«، 

التجارى بنسبة 50% بحلول 2020.
لالستيراد  احلالية  للمعدالت  »وفقاً  وقــال: 
الــوزارة مستهدفاتها  أن حتقق  والتصدير ميكن 
 %50 بنسبة  الــتــجــارى  املــيــزان  عجز  خلفض 

بنهاية العام اجلارى .
استطاع  التصديرية  املجالس  بعض  إن  وقال 
تصديرية  ــواق  أسـ فتح  املاضية  الفترة  خــالل 
ما  العربية  األســـواق  خــســارة  لتعويض  جــديــدة 
املصدرة  والشركات  الصادرات  زيــادة  إلى  أدى 
ودخول عدد كبير من الشركات الصغيرة  أيضاً 
واملتوسطة فى منظومة التصدير، ولم تكن زيادة 
الصادرات ناجتة عن حترير سعر الصرف فقط.

والتى  ــصــادرات  ال تنمية  هيئة  أن  وأضـــاف 
الــعــام اجلـــارى، جتهز  ــوزارة خــالل  ــ ال أسستها 
قطاعية  وأخرى  للصادرات،  عامة  استراتيجية 
للقطاعات األكثر تنافسية فى الصادرات وثالثة 
أفريقيا  مثل  الــواعــدة  التصديرية  لــأســواق 

والدول العربية وأوروبا.
البترولية  غير  املصرية  الصادرات  وارتفعت 
العام  أغسطسمن  إلى  يناير  من  الفترة  خالل 
اجلارى بنحو  9.4% لتبلغ 13.889مليار دوالر 

مقابل 12.698 مليار دوالر.
وقال قابيل، إن خطة الوزارة تستهدف زيادة 
مليارات  و3   2 بني  تــتــراوح  بقيمة  الــصــادرات 

دوالر سنوياً.
البترولية  غير  املصرية  الصادرات  وحققت 
وبلغت   ،2016 خــالل   %8.65 بنسبة  ــادة  زيـ
مليار   18.6 مقابل  دوالر  مليار   20 الصادرات 
فى 2015، وبلغت الواردات 63 مليار دوالر العام 
املاضى مقابل 70 مليار دوالر فى العام السابق 

عليه.
وأكد أن هيئة تنمية الصادرات تتفاوض مع 
األفريقى  التنمية  وبنك  السعودى  التنمية  بنك 
أفريقيا  إلى  الصادرات  لضمان  أخرى  وجهات 

واألسواق اخلارجية.
وأضاف قابيل، أن الوزارة ال جترى تعديالت 
األعباء  رد  برنامج  على  الــراهــن  الــوقــت  فــى 

التصديرية.
كانت احلكومة أقرت العام املاضى برنامجاً 
محاور   7 من  التصديرية  األعباء  لرد  جديداً 

لتشجيع الصادرات.
تعافى  تظهر  املــؤشــرات  أن  قــابــيــل،  ــد  وأكـ

القطاع الصناعى وتنفى مزاعم الركود، والوزارة 
تستهدف زيادة معدالت النمو الصناعى لتسجل 

8% بحلول عام 2020.
وأوضح أن املفاوضات مع املستثمرين الروس 
والهولنديني إلقامة مناطق صناعية مبحور قناة 

السويس مستمرة.
متنح  لن  والصناعة  التجارة  وزارة  إن  وقال 
أى مميزات تفضيلية ملستثمر على حساب آخر، 
والالئحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية 
ــوزارة  ال وجتــرى  املستثمرين«،  كل  على  تطبق 
الروسى  اجلانب  مع  جديدة  مفاوضات  جولة 

حول إقامة املنطقة الصناعية الروسية.
منطقة  إقامة  فى  رغبة  أبــدت  روسيا  كانت 
واستقرت  عامني،  قبل  روسية مبصر  صناعية 
على منطقة شمال عتاقة على مساحة 2 مليون 
متر مربع متهيدا إلقامة منطقة جتارة حرة بني 
أعلن  الروسى  الصناعة  وزيــر  أن  إال  البلدين، 
املنطقة  عقود  توقيع  تأجيل  اجلـــارى  الشهر 

للخالف خول بعض البنود.
التوسع  فى  تخطط  الــوزارة  إن  قابيل،  قال 
إلقامة املدن الصناعية املتكاملة بجانب املناطق 
من  عــدد  مــع  مــفــاوضــات  وتــوجــد  الصناعية، 
صناعية  مدينة  إلقامة  األجــانــب  املستثمرين 
الفيوم،  بشمال  أوشيم«  »كوم  مبنطقة  متكاملة 
على مساحة 33 مليون متر مربع تضم مساكن 

للعمال ومدارس ومستشفيات.
وأضاف أن الوزارة ستُسند املهام االستشارية 
مبشروع املدينة الصناعية املتكاملة بالفيوم إلى 
مكتب فنى عاملى يتولى عملية الطرح واإلدارة.

زيـــارة  تنظم  الـــــوزارة  أن  قــابــيــل،  ــح  وأوضــ

باتفاقية  املشاركة  دول  إلى  أعمال  رجال  لوفد 
“املــيــركــســور” لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة االتــفــاقــيــة 
التجارة اخلارجية ملصر  ومردودها على حركة 
وآليات االستفادة منها، وعقد لقاءات ثنائية بني 

رجال األعمال خالل الزيارة لبدء تنفيذها.
ــان األرجــنــتــيــنــى شــهــر مايو  ــرمل ــب ــادق ال صــ
بني  احلرة  التجارة  منطقة  اتفاق  على  املاضى 
تكتمل  وبذلك  امليركسور،  جتمع  ودول  مصر 
تصديقات الدول األعضاء فى امليركسور وهى 
البرازيل واألرجنتني، واألوروجواى والباراجواى، 
باإلضافة إلى مصر على هذا االتفاق التجارى.
ــد قــابــيــل عـــدم خــفــض أســعــار الطاقة  وأكـ
نحو  خطتها  فى  تسير  احلكومة  وأن  للمصانع 

ترشيد دعم الطاقة وتوجيهه ملستحقيه.
بــرامــج ملواجهة  وطــالــب الــشــركــات بــوضــع 
العمالة  وترشيد  املحلية  األســواق  فى  الركود 

واستهالك الطاقة.
71 شركة من  تعمل مع  الـــوزارة  أن  أضــاف 
الشركات كثيفة استهالك الطاقة إلعداد برامج 
تنافسية  وزيادة  الطاقة،  استخدامات  لترشيد 

منتجات هذه الشركات باألسواق العاملية «.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة لالنتهاء من 
خالل  الصناعية  االستثمارية  اخلريطة  إعداد 
سبتمبر اجلارى، وتستهدف من خاللها الربط 
املواد  من  منطقة  كل  واحتياجات  املصانع  بني 

اخلام و توفيرها.
بها  املثال سوهاج  »على سبيل  الوزير:  وقال 
وال  الغراء،  ملــادة  كلها حتتاج  آثــاث،  17 مصنع 

يوجد فى سوهاج مصنع غراء واحد«.
وتستخدم اخلريطة لتحديد نوعيات العمالة 

التكامل بني املصانع  التدريب، لتحقيق  وبرامج 
والربط بني املصانع والعمال.

إلكترونياً  موقعاً  دشنت  الــوزارة  أن  وأضاف 
جلمعية مستثمرى العاشر من رمضان لشركات 
تدوير املخلفات للربط بني الشركات العاملة فى 
القطاع وحتقيق التكامل فيما بينهما وتعد موقع 
أكتوبر،  السادس من  جديد جلمعية مستثمرى 
من  العاشر  ملنطقة  إلكترونياً  موقعاً  ودشنت 

رمضان الصناعية، لتدوير املخلفات.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى التنسيق 
مع وزارة قطاع األعمال العام لتطوير الشركات 
صناعة  لتحديث  خطة  إعــداد  بجانب  التابعة، 

الغزل والنسيج.
خالل  اجتماعات  عقد  ــه  أن ــر،  ــوزي ال وذكــر 
للسيارات  النصر  شركة  مــع  املاضية  الفترة 
شراكات  عن  والبحث  اإلنتاج  خطوط  لتطوير 
إحياء  ــادة  وإعـ أصولها  استخدام  مــع  جــديــدة 

الشركة.
ــح قــابــيــل، أن قــانــون مــنــح املــجــالــس  أوضــ
التصديرية الشخصية االعتبارية يناقش حالياً 
فى مجلس النواب، ويهدف إلى منح صالحيات 
قــرارات  كاتخاذ  التصديرية،  للمجالس  أكبر 
بافتتاح مراكز لوجيستية وغيرها من القرارات 

املتعلقة بزيادة معدالت التصدير.
أجــرت  والــصــنــاعــة  ــجــارة  ــت ال وزارة  كــانــت 
تعديالت خالل العام اجلارى على القانون رقم 
155 لسنة 2002 واخلاص بتنمية التصدير مبا 
والتسويق  للترويج  شركات  إنشاء  من  ميكنها 
فى  واملساهمة  التصديرية،  القطاعات  ملختلف 
تواجد  لتسهيل عملية  لوجيستية  إقامة مناطق 
اخلــارجــيــة،  ــواق  األســ فــى  املــصــريــة  املنتجات 
فضاًل عن إقامة املعارض املتخصصة بالتنسيق 

والتعاون مع جميع اجلهات املعنية.
ويــتــولــى وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة حتديد 
وأوجــه  ومــواردهــا  املجالس  هــذه  اختصاصات 
العمل والعضوية بها إلى جانب  إنفاقها ونظام 
ثــلــث عــدد  بترشيح  الــصــنــاعــات  ــاد  قــيــام احتـ
قــراراً  يصدر  أن  على  مجلس،  بكل  األعــضــاء 
بتشكيل كل مجلس من وزير التجارة والصناعة 

وأن تكون مدة املجلس 3 سنوات.
إلــى ضم  الـــوزارة تسعى  أن  وأوضــح قابيل، 
املناطق  إدارة  فى  اخلاص  القطاع  من  شركات 
التحتية  البنية  جـــودة  لــضــمــان  الــصــنــاعــيــة، 
للمناطق الصناعية واستمرار العمل بها وإجراء 
صيانة دورية للمرافق، كما إنها تساهم فى إدارة 
لأراضى  الصناعية  التنمية  هيئة  طــروحــات 

واملناطق الصناعية.
أصــدرت  والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  كــانــت 
قانوناً إلسناد إدارة املناطق الصناعية للشركات 

لضمان جودة وصيانة البنية التحتية للمناطق.
الصناعية  املناطق  أولــى  أن  قابيل،  وأكــد 
هى  إلدارتها  الشركات  نظام  بها  سيطبق  التى 

»منطقة مرغم الصناعية« باإلسكندرية.

الحكومة تستهدف زيادة الصادرات بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دوالر سنويًا  خطة لخفض عجز الميزان التجارى 
بنسبة 50% بحلول 2020  قرار تسجيل المصانع األجنبية الموردة مستمر.. وال إجراءات جديدة لتقييد االستيراد

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى 
هيئة التنمية الصناعية، تلقت طلبات من شركات لتخصيص أراٍض لتنفيذ استثمارات 

بقيمة تتجاوز 16 مليار دوالر تشمل أنشطة صناعية متنوعة.
وأضاف فى تصريحات لـ»البورصة«، أن القرارات االقتصادية التى اتخذتها مصر 
خالل الفترة املاضية ساهمت فى تسهيل قرار االستثمارى لدى املستثمرين والذى 

يعتمد على 3 عناصر أساسية وهى السياسات النقدية واملالية واالستقرار 
األمنى والسياسى.

وقال إن الوزارة تلقت طلبات من شركة صينية إلقامة استثمارات 
جديدة فى قطاع الصناعات النسيجية مبحور قناة السويس بقيمة مليار 

دوالر، وجترى هيئة التنمية الصناعية مفاوضات مع أكثر من 17 شركة 
إلقامة استثمارات جديدة مبصر تتجاوز قيمتها 16 مليار دوالر.

القطاعات االستراتيجية تشبعت باالستثمارات.. والسوق 
يحوى فرصًا فى»المالبس« و»األدوية« و»األغذية«

طارق قابيل

محمد السويدى

:» رئيس اتحاد الصناعات لـ»

القطاع الصناعى يحتاج أضعاف مساحات األراضى المطروحة بعد إقرار قانونى »االستثمار« و»التراخيص«
ــات االقــتــصــاديــة التى  ــم تــكــن اإلصـــالحـ »لـ
املاضية، سهلًة على  األشهر  اتخذتها احلكومة، 
القطاع الصناعي، بل تسببت فى تراجع الطاقات 
قريباً  سيتغير  األمر  هذا  للمصانع..  اإلنتاجية 
جداً، وستنتهى أوجاع املصانع نهائياً، خاصة بعد 
إقرار قانونى التراخيص الصناعية واالستثمار«، 
رئيس  السويدى،  محمد  املهندس  يرى  حسبما 

احتاد الصناعات وائتالف دعم مصر.
وقــال »الــســويــدى« لـــ»الــبــورصــة«، إن إقــرار 
احلكومة قانونى االستثمار والتراخيص وفرض 
قيود على االستيراد، دفعا العديد من الشركات 
املحلية واألجنبية، للتقدم بطلبات لالستثمار فى 

السوق املحلى.
حالياً،  الصناعى،  القطاع  »يحتاج  وأضــاف: 
ألضــعــاف املــســاحــات املــطــروحــة مــن األراضـــى 
على  املــتــزايــدة  الــطــلــبــات  لتلبية  الــصــنــاعــيــة 

االستثمار فى مصر«.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية 11.5 مليون 
متر مربع للمستثمرين خالل النصف األول من 
املجمعات  من  عدد  إلى  إضافة  اجلــارى،  العام 

الصناعية اجلاهزة.
املاضية  األشهر  أن  إلــى  »السويدى«  وأشــار 
بالقطاع  الطاقات اإلنتاجية  فى  شهدت تراجعاً 
بعد  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  نتيجة  الصناعى، 
زيادة أسعار املحروقات والكهرباء واملياه والعملة 
املصانع«  »أوجـــاع  انتهاء  توقع  لكنه  األجنبية، 
طاقاتها  بكامل  املصانع  عمل  وعـــودة  قــريــبــاً، 

اإلنتاجية.
املصريني  املستثمرين  من  العديد  إن  وقــال 
واألجانب أبدوا رغبًة كبيرًة لالستثمار فى مصر، 
وإن هيئة التنمية الصناعية تلقت طلبات من دول 
أملانيا وإيطاليا والصني؛ إلقامة مناطق صناعية 
فى منطقة شرق بورسعيد ومحور قناة السويس.
من  العديد  يحوى  املصرى  السوق  أن  وذكــر 
الــفــرص االســتــثــمــاريــة فــى قــطــاعــات املالبس 
البترولية،  والــصــنــاعــات  ــة،  ــ األدويـ اجلـــاهـــزة، 

واالستصالح  الغذائية،  والصناعات  والــرخــام، 
الصحية،  واألدوات  والسيراميك،  ــزراعــى،  ال
الصناعات  فى  باالستثمارات  متشبعاً  بات  وأنه 

االستراتيجية كاحلديد واألسمنت.
فى  بالتوسع  احلكومة  »الــســويــدى«  وطالب 
املتكاملة؛  الصناعية  واملــدن  املجمعات  إقامة 
لتوسيع النطاق الصناعى؛ ألن مستقبل الصناعة 
يرتكز فى املرحلة املقبلة على تنمية الصناعات 
الصغيرة واملتوسطة، لتوفير اخلامات فى السوق 

املحلى، وتشغيل عدد كبير من العمالة.
ــى أن االحتــــاد طــالــب احلــكــومــة  وأشــــار إلـ
لتخفيض  املغذية  للصناعات  مناطق  بإقامة 
فاتورة االستيراد من اخلارج، وحدد 4 قطاعات 
واملــفــروشــات  املــالبــس اجلــاهــزة  صناعية هــى 
املـــواد  لتوفير  بــهــا  لــلــبــدء  والـــرخـــام،  ــود  واجلــل

اخلاصة بها محلياً.
وقال إن االحتاد قدم بالتعاون مع شركة أيادى 
لالستثمار، مذكرة ملجلس الوزراء للموافقة على 
6 مناطق صناعية ضمن »مشروع األلف  إنشاء 
فدان« مبحافظات الدلتا والصعيد، باستثمارات 

تتراوح بني 90 و120 مليون جنيه.
عامني،  قبل  أعــلــن،  الصناعات  احتــاد  كــان 
فــدان«،  »األلــف  يسمى  مشروع  إقامة  اعتزامه 
مساحة  على  صناعية  منطقة  إقامة  يستهدف 
40% مــن شركة  بتمويل  قــريــة،  كــل  فــدان فــى 
أو  جهات متويل  من  والباقى  احلكومية،  أيــادى 
مستثمرين من القطاع اخلاص، لدعم املشروعات 
مبختلف  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة 
فرص  من  مزيد  وخلق  املحافظات،  فى  القرى 

العمل وتعزيز الصناعة.
ملجلس  املقدمة  املذكرة  »مبقتضى  وأضــاف، 
آلية  ألفضل  للتوصل  االحتـــاد  يسعى  الـــوزراء 
وتشغيل شباب  األلف فدان،  الستكمال مشروع 
كان  لــو  حتى  معيشتهم،  مستوى  ــع  ورف الــقــرى 
على حساب احلصول على قطع أراٍض زراعية 
صغيرة بهدف تشغيل أكبر عدد من العمالة فى 

إطار قانونى«.
االســتــثــمــاريــة  التكلفة  »الــســويــدى«  وقـــدر 
للمنطقة الصناعية الواحدة مبا يتراوح بني 15 
و20 مليون جنيه، وتوفر بني 500 و600 فرصة 

عمل.
وافق على متويل  املركزى  البنك  أن  وأضاف 
مشروع  على  القائمة  الصناعى  املطور  شركات 
األلف فدان بفائدة مخفضة فى إطار مبادرات 

البنك للمشروعات الصغيرة.
محافظة  فــى  مــصــنــع  أول  افــتــتــاح  وتــوقــع 
الشرقية للمالبس اجلاهزة ضمن مشروع األلف 

فدان أكتوبر املقبل، وقال إنه سيوفر نحو 250 
فرصة عمل.

الصناعات،  احتاد  أن  إلى  »السويدى«  ولفت 
قروض  على  للحصول  املــركــزى  البنك  خاطب 
إلى  تصل  مخفضة  بفائدة  الصناعى  للقطاع 
12%؛ حتى تتمكن املصانع من ضخ استثمارات 

جديدة.
»املــركــزى« بعد  وأوضــح أن االحتــاد خاطب 
تــقــدم الــعــديــد مــن املــصــانــع بــشــكــاوى الرتــفــاع 
معدالت  على  سلباً  يؤثر  ما  وهو  الفائدة،  سعر 

االستثمار األجنبى واملحلى.

وأضاف أن خفض معدالت الفائدة يسهم فى 
زيادة معدالت النمو فى القطاع الصناعى، تزامناً 
للصناعات  مناطق  إلنشاء  احلكومة  اجتــاه  مع 
الصغيرة واملتوسطة التى تسهم فى زيادة النمو 

الصناعى، وتوفير اخلامات للسوق املحلى.
أسعار  املاضى،  مايو  املــركــزى،  البنك  ورفــع 
اإليداع  18.75% على  إلى  لتصل   %2 الفائدة 

و19.75% على اإلقراض.
ــدى«، أن تــســهــم الــالئــحــة  ــويـ ــسـ وتـــوقـــع »الـ
التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الصادرة، 
النمو  مــعــدالت  ــادة  زيـ فــى  املــاضــى،  أغسطس 
التى  الصناعى خاصة الصناعات غير اخلطرة 

متثل 80% من حجم القطاع الصناعى.
أوضح أن هذه املصانع كانت تواجه صعوبات 
فى احلصول على تراخيص األراضى الصناعية، 
من  العديد  ضــم  فــى  سيسهم  القانون  وإقـــرار 

املصانع من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى.
وأشار »السويدى« إلى أن االحتاد رفع مذكرة 
بخفض  للمطالبة  والصناعة  التجارة  ــوزارة  لـ
من  ميكنها  مبا  احلــديــد،  ملصانع  الغاز  أسعار 
خاصة  اإلنتاجية،  طاقتها  بكامل  للعمل  العودة 

بعد تراجع الطاقات اإلنتاجية للمصانع.
وكان رئيس الوزراء املهندس شريف إسماعيل 
أصدر قراراً، العام املاضى، بخفض أسعار توريد 
 4.5 إلى  دوالرات   7 من  احلديد  ملصانع  الغاز 
دوالر، لكل مليون وحدة حرارية، لكن القرار لم 

يطبق بعد.
ووصــف ارتــفــاع أســعــار احلــديــد فــى السوق 
باألمر  املاضية  القليلة  األشهر  خــالل  املحلى 
الطبيعى اخلارج عن إرادة املصانع، نتيجة صعود 

خامات البيليت واخلردة.
ــزام جميع  وطــالــب »الــســويــدى« بــضــرورة إلـ
قانون  بتطبيق  احلكومية  واجلــهــات  الهيئات 

»تفضيل املنتج املحلى«، بدالً من االستيراد.
وزارة  مع  بالتعاون  يــدرس  االحتــاد  إن  وقــال 
التجارة والصناعة آلية لدعم الصادرات وحتسني 

كفاءة املنتجات املصرية مبا يضمن إزالة العوائق 
أمام املصدرين بجانب الدعم املادى.

ــدعــم للسوق  ــادة ال ــ الـــدراســـة زي وتــتــضــمــن 
وإقامة  البضائع  نقل  عملية  وتسهيل  األفريقى، 
مــعــارض خــارجــيــة تــعــزز فــرص تــواجــد املنتج 

املصرى باألسواق اخلارجية.
كما تتضمن دعم شحن البضائع للدول البعيدة 
أو التى ترتفع تكاليف الشحن إليها، فضاًل عن 
التسهيل على املصدرين للحصول على شهادات 

املواصفات واجلودة للمنتج املصري.
وأشـــار »الــســويــدى« إلــى أن االحتـــاد طالب 
ــدراســة مــشــروع قــانــون يــنــص على  الــبــرملــان ب
فيما  سواء  الصناعية  التنمية  هيئة  استقاللية 
طرحها  أو  الصناعية  األراضـــى  ترفيق  يخص 
املجتمعات  لهيئة  الــرجــوع  دون  للمستثمرين، 
ــمــار، لـــزيـــادة مــعــدالت  ــث الــعــمــرانــيــة أو االســت

االستثمار األجنبى.
هيئة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  أن  وذكــر 
العام  نهاية  قبل  تصدر  ســوف  الــغــذاء  سالمة 
التى  اإلجـــراءات  تنظيم  فى  وستسهم  اجلــارى، 
الشريفة،  غير  واملنافسة  االحتكار  منع  تضمن 
املنتجات  وصـــول  وضــمــان  املستهلك  وحــمــايــة 

سليمة، وفقاً ملعايير دولية.
ــر أن غــرفــة صــنــاعــة الـــــدواء بــاحتــاد  ــ وذك
جلنتى  ــى  إل مقترحاتها  ستقدم  الــصــنــاعــات، 
الصحة والصناعة مبجلس النواب، بشأن قانون 
يتم  أن  للدواء خالل شهرين، على  العليا  الهيئة 
مجلس  انعقاد  دور  قبل  القانون  مــن  االنتهاء 

النواب املقبل.
ستسهم  الهيئة  أن  »الــســويــدى«،  ــح  وأوضــ
بإنشاء  اخلاصة  املوافقات  إصــدار  سرعة  فى 
ــة الــنــاقــصــة، وجــذب  ــ املــصــانــع، وتــوفــيــر األدوي

مستثمرين جدد للسوق املحلى.

»السويدى«: المصانع تأثرت سلبًا بـ»اإلصالحات االقتصادية«.. وأوجاع المستثمرين ستنتهى قريبًا  طلبات استثمارية من ألمانيا 
وإيطاليا والصين لتنفيذ مناطق صناعية فى مصر  االتحاد يخاطب »المركزى« لتوفير قروض للمصانع بفائدة %12

والء جمال وأحمد صبرى

تنسيق مع 
»الزراعة« 

و»قطاع األعمال« 
لهيكلة الشركات 
وتطوير صناعة 

الغزل

نهال منير
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قـــال تــامــر املــهــدى، الــعــضــو املــنــتــدب للشركة 
التى  االقــتــصــاديــة  السياسات  إن  لـــ»الــبــورصــة«، 
سعر  حترير  بشأن  مــؤخــراً،  احلــكــومــة،  اتخذتها 
الدعم اجلزئى  ورفــع  الــدوالر  أمــام  صرف اجلنيه 
الطريق  على  تسير  مصر  جعلت  املحروقات  على 
حتويل  عن  فضاًل  االقتصادى،  لإلصالح  السليم 

برامج الدعم إلى نقدى.
وطالب »املهدى« بضرورة التركيز على التصنيع 
املحلى خالل الفترة املقبلة؛ لتقليل استيراد املعدات 
واآلالت الالزمة فى العملية اإلنتاجية؛ لتوفير العملة 

الصعبة، وحتقيق طفرة إيجابية فى الناجت املحلى.
الالئحة  إقرار  فى  اإلسراع  وشدد على ضرورة 
التنفيذية لقانون االستثمار اجلديد، وسعى الدولة 
االستثمارية  السياسة  فى  إصالحات  تطبيق  إلى 
ــاحــة تــشــريــعــات وقــوانــن مــحــفــزة جلــذب  عــبــر إت
االستثمار اخلارجى، والتوسع فى الداخل للتشجيع 
على ضخ املزيد من رؤوس األموال، وإنشاء مصانع 
جديدة فى مختلف القطاعات، ما يسهم فى خفض 

نسبة التضخم وتقليل حجم البطالة.
وأوضح أن خطة »OTMT« احلالية هى التوقف 
على  والتركيز  االتــصــاالت،  بقطاع  االستثمار  عن 
تنفيذ مشروعات فى 5 قطاعات أخرى، تتمثل فى 

بدأت شركة أوراسكوم لالتصاالت 
 »OTMT« واإلعالم والتكنولوجيا القابضة
إعادة دراسات جدوى مشروعاتها فى 5 
قطاعات أساسية، تتضمن القطاع »املالى، 
والعقارى، والطاقة، واللوجستيات، 
والزراعة« بعد اإلصالحات االقتصادية 
األخيرة بدايًة من حترير سعر صرف 
اجلنيه، وتقليص دعم الطاقة عبر حتريك 
أسعار املواد البترولية، كما تسعى الشركة 
للحصول على املوافقات املطلوبة لصفقة 
بيع »مينا كابل«، قبل نهاية العام اجلارى، 
ضمن خطة الشركة لتقليص استثماراتها 
فى قطاع االتصاالت.

والطاقة،  واللوجستى،  والعقارى،  املالى،  »القطاع 
والزراعة«.

دراسات جدوى  إعادة  بدأت  الشركة  أن  أوضح 
جميع مشروعاتها فى هذه القطاعات، لتتوافق مع 
األسعار احلالية بعد القرارات االقتصادية األخيرة، 
البترولية،  املواد  أسعار  ورفع  اجلنيه،  تعومي  ومنها 
بالسوق  القطاعات  هــذه  فــى  التوسع  وتستهدف 

املصرى ودول أفريقيا خالل السنوات املقبلة.
إعــادة  فى  حالياً،  التفكير،  »املــهــدى«  واستبعد 

بعد  التابعة  الشركات  ضمن  لينك  كوريو  تبويب 
حتويل جزء من نصيب »OTMT« فى أرباح الشركة.

لينك« هى املشغل لشبكة املحمول  وتعد »كوريو 
ــا الــشــمــالــيــة وهـــى شــركــة بن  ــوري ــى ك الــكــبــرى ف
واالتصاالت  البريد  وهيئة  لالتصاالت،  أوراسكوم 
اململوكة حلكومة كوريا الشمالية، والوحيدة املسموح 

لها بتقدمي خدمات اجليل الثالث لألجانب فقط.
للحصول  حالياً،  تسعى،  الشركة  أن  إلى  ولفت 
»مينا  بيع  صفقة  إلمتــام  املطلوبة  املوافقات  على 

كابل«، واملتوقع تنفيذها قبل نهاية العام اجلارى.
ــالم  ــصــاالت واإلعــ ــالت ــوم ل ــ ــك ــنــت »أوراســ وأعــل
عقد  توقيع  عن  مؤخراً،  القابضة«،  والتكنولوجيا 
فى  املباشرة  وغير  املباشرة  حصتها  كامل  لبيع 
أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  التابعة  شركتها 
التابعة  نيتورك  لشركة  »مينا«  البحرية  للكوابل 
لشركة بهارتى إيرتل، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 90 

مليون دوالر »ما يعادل 1.6 مليار جنيه«.
العاصمة  شــركــة  تــعــيــن  أوراســـكـــوم  وقــــررت 

لالستشارات املالية مستشاراً مالياً مستقاًل لتقييم 
للكوابل  أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  شركة 

البحرية »مينا للكوابل البحرية«.
ومتتلك شركة أوراسكوم لالتصاالت 100% من 
أسهم شركة مينا للكوابل البحرية، والبالغ عددها 

2.8 مليون سهم.
الــكــابــالت  نــظــم  بتشغيل  مــيــنــا،  ــقــوم شــركــة  وت
البحرية للربط بن أوروبا والشرق األوسط وجنوب 

شرق آسيا.

الشركة  استراتيجية  »رغــم  »املــهــدى«:  وأضــاف 
االتصاالت  بقطاع  االستثمار  فى  التوسع  عدم  فى 
والــتــركــيــز عــلــى قــطــاعــات أخـــرى مــثــل الــطــاقــة، 
فــإَنّ  والــزراعــة،  اللوجيستى،  املــالــى،  الــعــقــارات، 
إنترنت  كابل  من  التخارج  فى  تفكر  ال   »OTMT«
باكستان حتى اآلن ألنه يحقق األداء املالى املرجو، 
إال إذا تقدم للشركة عرض مالى مغٍر يجعلها تدرس 

التفكير فى ذلك خالل الفترة املقبلة«.
أشار إلى أن الشركة تدرس املنافسة من جديد 
االقتصادية  الطاقة حال وجود اجلدوى  فى قطاع 
مــن املــشــروعــات املــطــروحــة بــهــذا الــقــطــاع خالل 

السنوات القادمة.
وكانت الشركة تأهلت ضمن 136 شركة وحتالفاً 
إلنشاء مشروعات للطاقة الشمسية ضمن املرحلة 
األولى ملشروعات )تعريفة التغذية(، لكنها لم متض 

فى تنفيذ املشروع.
وذكر »املهدى«، أن السوق وصل إلى حالة من 
التشبع بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
وازدادت  واعـــد،  العقارية  التنمية  ســوق  بينما 
القومية،  املشروعات  تنفيذ  مع  منوه  طموحات 
قناة  ومحور  اجلديدة  ــة  اإلداري العاصمة  أهمها 

السويس.
الشركة  استثمار  يسهم  أن  »املــهــدى«،  وتوقع 
املالية  والنقل واخلدمات  العقارات  فى قطاعات 
وغير  مــبــاشــرة  فــرص عمل  فــى خلق  والــطــاقــة 

مباشرة تبلغ 20 ألف فرصة عمل.
»بلتون  على شركة  الشركة  استحواذ  إن  وقال 
املالية القابضة« والتى قامت بدورها باالستحواذ 
على شركة Auerbach Grayson األمريكية يعد 
اخلدمات  بقطاع  اهتمامها  على  واضحاً  مؤشراً 
املالية. تابع: »توسعات أوراسكوم عادة ما تتم عبر 
لديهم  من خالل شركاء  قطاعات جديدة  دخول 
على  االستحواذ  أو  القطاعات،  هذا  فى  اخلبرة 

شركات موجودة بالسوق«.
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دراسة جادة للدخول 
فى قطاع »التصنيع 
الزراعى« فى مصر 

ودول أفريقيا

ألف فرصة عمل 
توفرها استثمارات 

الشركة الجديدة

20

:» تامر المهدى العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ»

»أوراسكوم لالتصاالت« تعيد دراسات جدوى مشروعاتها فى 5 قطاعات بعد اإلصالحات االقتصادية
الشركة تسعى للحصول على الموافقات المطلوبة لصفقة بيع »مينا كابل« قبل نهاية العام الجارى  »كابل إنترنت باكستان« يحقق العوائد 

المرجوة.. وال نفكر فى التخارج منه إال بعروض مغرية  »التنمية العقارية« سوق واعد وطموحات نموه ارتفعت مع المشروعات القومية الكبرى

9 مليارات جنيه استثمارات تطوير شبكة المحمول العامين الماضيين
أسعار الحديد والوقود والدوالر ترفع تكلفة إنشاء أبراج االتصاالت %100

تامر املهدى
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:» ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذى لـ»

»فودافون مصر« تراهن على تجاربها 
فى 20 سوقًا لتقديم الجيل الرابع محليًا

ارتفاع تكلفة التشغيل تضغط على معدالت 
إنشاء أبراج المحمول العام المقبل

آثــار حترير  من  االتــصــاالت  تنج شركات  لم 
املواد  أسعار  ــادة  وزي الــدوالر  أمــام  سعر اجلنيه 
شركات  توسعات  مــن  قللت  والــتــى  البترولية، 
االتصاالت فى محطات املحمول رغم زيادة قيمة 

االستثمارات والتى ترجع إلى ارتفاع األسعار.
املحمول  ــات  شــرك إن  مــتــخــصــصــون،  وقـــال 
العام  مطلع  منذ  فقط  وبرج  موقع   300 أنشأت 
إلى تطوير وحتديث املحطات،  احلالى واجتهت 
لتعمل  ــوقــود  ال محطات  تعديل  فــى  والــتــوســع 
أسعار  فى  الزيادة  ملواجهة  الشمسية  بالطاقة 

املواد البترولية.
قال مصدر من الشركة املصرية لالتصاالت، 
إنها متكنت من التحكم فى التكاليف عبر تطبيق 
تكلفة  زيــادة  رغم  على  اإلنفاق  لترشيد  مبادرة 
الوقود والطاقة والكهرباء واملياه وكذلك الصيانة 
وحتديث  تطوير  فى  املستخدمة  الغيار  وقطع 

الشبكة بخالف زيادة األجور.
التنفيذى  الرئيس  بدوى  عمرو  الدكتور  قال 
إن  األسبق،  االتصاالت  لتنظيم  القومى  للجهاز 
اجلنيه  بتعومي  اخلاصة  االقتصادية  الــقــرارات 
أثرت على جميع شركات  الوقود  أسعار  وزيــادة 
استيراد  بسبب  السوق  فى  العاملة  االتصاالت 
بالعملة  ــاج  ــت اإلن ومستلزمات  املــعــدات  جميع 

األجنبية.
تعتمد  الثالث  املحمول  شركات  أن  وأضــاف 
بشكل كبير على املنتجات البترولية فى عمليات 
أدى  الــذى  األمــر  االتــصــاالت،  تشغيل محطات 

لزيادة تكاليف التشغيل بنسب مرتفعة.
وكــشــف أن هــذه الــشــركــات لــن حتقق منــواً 
ارتفاع  نتيجة  احلالى  الوقت  أرباحها خالل  فى 
دقــائــق  ــار  أســع وانــخــفــاض  التشغيل  تكاليف 
االتصاالت، األمر الذى يدفع إلى ابتكار منتجات 

جديدة لتحقيق عائد أكبر.
لالتصاالت  املصرية  الشركة  تعمل  أن  وتوقع 
عدد  أكبر  لتجذب  جديدة  منتجات  تقدمي  على 
دون  املحمول،  ســوق  دخولها  بعد  العمالء  من 
االجتـــاه إلــى حــرق األســعــار وهــو مــا يؤثر على 

إيرادات وأرباح قطاعات االتصاالت.
الدولية  املكاملات  أسعار  ارتفاع  أن  وأضــاف 
على  ويجب  طبيعى،  أمر  املحمول  شركات  لدى 
حلول  إيجاد  االتصاالت  لتنظيم  القومى  اجلهاز 
مناسب مع شركات املحمول حول أسعار دقائق 
املكاملات املحلية ملواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.
لشركات  الــتــوســعــات  خــطــط  أن  إلـــى  ــح  وأملـ
املحمول واالتصاالت تتوقف على حجم اإليرادات 
التى سوف حتققها بنهاية العام والتى ترسم لها 

مالمح اخلطة االستثمارية للعام اجلديد.
على  يؤثر  التشغيل  تكاليف  ارتفاع  أن  وأكــد 
السوق  فــى  العاملة  الشركات  كــل  ربــح  هامش 
لتلجأ إلى تخفيض جودة املنتج أو زيادة أسعاره، 

األمر الذى يؤثر على العميل فى نهاية األمر.
إجمالية  ــرادات  إي املحمول  شركات  وحققت 
األول  النصف  فــى  جنيه  مليار   20 نحو  بلغت 

.2017
وتكبدت أورجن خسائر بنحو 1.4 مليار جنيه 
مقارنة  املاضى  يوليو  إلى  يناير  من  الفترة  فى 

العام  من  الفترة  نفس  عن  جنيه  مليون   32 بـ 
املاضى وعانت الشركة من ارتفاع الديون بسبب 
حصلت  الــذى  الرئيسى  املساهم  قــرض  فوائد 
أرباح  صافى  بلغ  بينما  األجنبية،  بالعملة  عليه 
اتصاالت مصر 720 مليون جنيه النصف األول 
صافى  مصر  فــودافــون  حققت  كما  الــعــام،  من 

أرباح يتجاوز 1.5 مليار جنيه فى نفس الفترة.
االتصاالت  وزيــر  جنم  خالد  املهندس  وقــال 
برنامج  إن  الــســابــق،  املــعــلــومــات  وتكنولوجيا 
الشركات  كــل  على  ــر  أث االقــتــصــادى  ــالح  اإلصـ
وتكنولوجيا  االتـــصـــاالت  مــجــال  فــى  الــعــامــلــة 

املعلومات.
شركات  لدى  التشغيل  تكاليف  أن  وأضــاف 
خاصة  الــقــرارات  هــذه  مع  تضاعفت  املحمول 
مواقع  إلنشاء  الالزمة  املدخالت  تستورد  أنها 
املحمول، كما أن تشغيل عدد كبير من محطات 
التكلفة  رفع  الكهرباء  أو  بالسوالر  االتصاالت 

نتيجة رفع الدعم عن الوقود.
الشركات  الفعلى على  التأثير  أن  إلى  ولفت 
الصيانة  وعمليات  املبيعات  حجم  تراجع  فى 

إبرام تعاقدات جديدة.
لديها أمران  وأوضح أن شركات االتصاالت 
تقليل  هــو  التشغيل  تكاليف  ارتــفــاع  ملواجهة 

اجلودة أو زيادة سعر املنتج على العميل.
هوامش  خلفض  الشركات  اجتــاه  واستبعد 
داخــل  تنفيذه  يصعب  أمـــراً  باعتباره  ــاح  االربـ

الشركات.
هذه  من  استفادة  األكثر  الشركات  أن  وبن 
بشكل  استثمارات  ضخت  التى  هى  الــقــرارات 
بتحصيل  وتقوم  السابقن،  العامن  كبير خالل 

العائدات حالياً.
املحمول  لشركات  التوسع  خطط  أن  وأكــد 
واالتصاالت خالل العام املقبل مرهونة بتقدمي 
املقلبة  الفترة  خــالل  للعميل  جديدة  خدمات 
الرابع فى هذه  وكيفية توظيف خدمات اجليل 

اخلدمات.
وقال مصدر بإحدى شركات املحمول إن زيادة 
أسعار الوقود وتعومي اجلنيه أثر على مستهدف 
وعدد  االتصاالت،  بناء محطات  فى  كل شركة 
املواقع اجلديدة التى مت تأسيسها لم يصل 300 
موقع بدءاً من مطلع العام وحتى نهاية أغسطس 

املاضى.
وأضـــاف املــصــدر أن كــل شركة جلــأت إلى 
املــواقــع  وتقوية  جــديــدة  مــواقــع  بــنــاء  تخفيض 
فى  التشغيل  تكاليف  زيـــادة  لتفادى  احلالية 
فى  والتشارك  والــســوالر،  احلديد  طن  أسعار 
املنازل  فــوق  االتــصــاالت  أبـــراج  مــواقــع  تأجير 

لتخفيض التكلفة.
املنزل  فوق  السطح  إيجار  سعر  أن  وكشف 
يتراوح بن 45 و150 ألف جنيه سنويا ويختلف 
مـــن مــنــطــقــة ألخــــرى وحــســب املـــوقـــع وعـــدد 
النطاق  هــذا  داخـــل  العمالء  أو  املستخدمن 

اجلغرافى.
خططاً  وضعت  املحمول  شركات  أن  وأكــد 
لتغيير محطات وأبراج املحمول لتعمل بالطاقة 
الشمسية املتجددة بدالً من السوالر أو الكهرباء 
اخلاصة  النفقات  لتقليل  خطتها  ضمن  وذلــك 

بالفواتير التى يتم دفعها للجهات احلكومية.
التغيير  هذا  فى  الرئيسى  السبب  أن  وبن 
الوقود  أسعار  فى  املتوقعة  الــزيــادة  هو  أيضاً 

خالل شهر يوليو املقبل.
وقال املهندس محمد فتحى الرئيس التنفيذى 
تصنيع  فى  املتخصصة  ستيل  املعادى  لشركة 
التشغيل  تكاليف  ارتــفــاع  إن  املحمول،  أبـــراج 
اخلاصة بإنشاء أبراج االتصاالت تضاعفت إلى 
أمام  اجلنيه  سعر  تعومي  بسبب   %100 قرابة 

الدوالر وزيادة أسعار الوقود.
وأضاف أن سعر طن احلديد املستخدم فى 
بدالً  جنيه  ألف   22 إلى  وصل  ــراج  األب تصنيع 
من 11 ألف جنيه، وسعر طن اخلامات لعمليات 
ألف   12.5 إلــى   6 من  قفزت  احلديد  تصنيع 

جنيه.
احلــديــد  لــطــن  اجللفنة  عملية  أن  وكــشــف 
ارتفعت أيضا من 1800 جنيه إلى 4700 جنيه، 
وهى عملية معاجلة شاملة من عوامل اجلو مثل 

تعرض للمياه.
ــر خــطــط الــتــوســعــات لــشــركــات  ــأث وتــوقــع ت
املحمول فى إنشاء أبراج مواقع اتصاالت جديدة 

بشكل كبير خالل العام املقبل.

عمرو بدوى

ستيفانو جاستاوت

خالد جنم

ــة فـــودافـــون مــصــر على  تـــراهـــن شــرك
لتقدمي  ســوقــاً   20 فــى  السابقة  خبراتها 

خدمات اجليل الرابع فى مصر.
وقد حصلت الشركة على رخصة تقدمي 
مليون   335 مقابل  الرابع،  اجليل  خدمات 
باجلنيه،   %50 بنسبة  ســدادهــا  مت  دوالر 
اجلهاز  شــروط  على  بناًء  بالدوالر  و%50 

القومى لتنظيم االتصاالت.
ــال ســتــيــفــانــو جــاســتــاوت، الــرئــيــس  ــ وق
الـــتـــنـــفـــيـــذى لـــشـــركـــة فـــــودافـــــون مــصــر 
خدمات  تقدم  الشركة  إن  لـــ»الــبــورصــة«، 
العالم  حــول  20 ســوقــاً  فــى  الــرابــع  اجليل 
ولديها اخلبرات الالزمة إلعادة التجربة فى 

السوق املحلى.
لتقدمي  تسعى  مصر  فودافون  أن  وذكــر 
وهو  عالية،  بجودة  الرابع  اجليل  خدمات 
ما دعاها لضخ استثمارات بقيمة جتاوزت 
التحتية  البنية  لتحديث  جنيه  مليارات   9
أنفقتها  التى  اإلجمالية  القيمة  بخالف 
لالستعداد لتقدمي اجليل الرابع لتصل إلى 

335 مليون دوالر.
اجليل  خدمات  فى  »االستثمار  أضــاف: 
ــع لــه عـــدة فــوائــد وميــثــل طــفــرة فى  ــراب ال
قطاع االتصاالت املصرى، ومن شأنه تغيير 
منط االستخدام مع دخول خدمات جديدة 
بسرعات  االستمتاع  على  العمالء  تساعد 

اإلنترنت«.
وقال إن االستثمار فى الشبكة ورخصة 
اجليل الرابع جزء من استراتيجية فودافون 
املحمول فى  مصر ملواصلة صدارتها سوق 

مصر.
وترى فودافون مصر أن تشغيل خدمات 
الرابع متثل عالمة فارقة فى تاريخ  اجليل 
بشكل  وتسهم  مصر،  فى  املحمول  صناعة 
قطاع  وتطوير  الرقمى  التحول  فــى  كبير 
بشكل  التنمية  فى  واملساهمة  االتــصــاالت 

كبير.
التى  التحديات  »جاستاوت«  يغفل  ولــم 
خاصة  مصر،  فى  املحمول  نشاط  تواجه 
ــراءات اإلصـــالح االقتصادى  فــى ضــوء إجـ
التكاليف  ــادة  زي فى  تسببت  التى  األخيرة 

على مستوى جميع الشركات.
وقال إن قرار حترير سعر صرف اجلنيه 
»التعومي« الذى اتخذته مصر نوفمبر املاضى 
أدى الى زيادة معظم مصاريف التشغيل مثل 
صيانة الشبكات وحتديثها، خاصة أنه يتم 

استيراد اآلالت واملعدات بالعملة الصعبة.
تتفهم  ــون  ــ ــوداف ــ ف شـــركـــة  أن  ــح  ــ أوضـ
االقتصاد  لتحسن  احلكومية  اإلجـــراءات 
املصرى، ومنها حترير سعر الصرف، وزيادة 
املضى  ضــرورة  إلى  مشيراً  الوقود،  أسعار 
فى خطة اإلصالح االقتصادى الشامل فى 

مصر ألنها ستؤتى ثمارها.

دخول منافس رابع 
سوق المحمول يتيح 
خيارات جديدة أمام 

العمالء

ندرس حلواًل جديدة 
لمواجهة ضغوط زيادة 
التكاليف بسبب تحرير 

سعر الصرف

برج محمول تعمل 
بالطاقة الشمسية حاليًا

200

ــحــمــول مـــن قـــرار  وعـــانـــت شـــركـــات امل
حترير سعر الصرف الذى تسبب فى زيادة 
تكاليف التشغيل وارتفاع حجم االستثمارات 

املطلوب ضخها لتطوير الشبكة.
مصر  فودافون  شركة  ــرادات  إي ارتفعت 
مليون   228« جنيه  مليار   4.53 إلى  لتصل 
يورو« خالل الربع الثانى من العام احلالى، 
مقارنة بنحو 4.24 مليار جنيه »224 مليون 
بلغت  بــزيــادة   2017 األول  ــع  ــرب ال ــورو«  ــ ي

.%6.8
ووفقاً لنتائج شركة فودافون العاملية، فإن 
وحدة املحمول فى مصر جمعت 8.77 مليار 
احلالى،  العام  من  األول  النصف  فى  جنيه 
النصف  جنيه  مليار   7.08 بنحو  مقارنة 

األول من عام 2016 بنمو %23.
حترير  بقرار  تأثرت  »الشركة  اضــاف: 
ــســوالر  ســعــر الــصــرف وزيـــــادة أســعــار ال
محطات  فــى  تستخدم  الــتــى  والــكــهــربــاء 
املحمول، وحتملت أعباء إضافية هذا العام 
بعد الزيادة األخيرة فى الكهرباء والسوالر«.
تــدرس حلوالً  فــودافــون مصر  إن  وقــال 
جديدة تسهم فى استمرار تقدمي اخلدمات 
بكفاءة عالية مع زيادة التكاليف، خاصة أن 
املوارد الدوالرية ضعيفة جداً، وتنحصر فى 

خدمات االتصاالت الدولية.
تسعى  فـــودافـــون  أن  ــاوت،  جــاســت ذكـــر 
مصر مبستوى  فى  الــرابــع  اجليل  إلطــالق 
وتستهدف  بها،  تعمل  دولــة  أى  عن  يقل  ال 
ــدارة فــى مجال  ــصـ ــة الـ الــشــركــة مــواصــل
فى  التقنية  واحلــلــول  املحمول  تكنولوجيا 

العالم.
لالتصاالت  املصرية  تشغيل  إن  وقـــال 
رابع  كمنافس  مصر  فى  املحمول  خدمات 
وعــرض  اخلــدمــات  فــى حتــســن  سيسهم 
خيارات متعددة له ميكن االختيار فيما بينها 

وفقاً الحتياجاته.
أضـــــاف: الـــســـوق املـــصـــرى أحـــد أهــم 
األسواق لشركة فودافون.. ونحن مستمرون 
ــوســع فــيــه رغـــم جميع  ــت بــاالســتــثــمــار وال
التحديات، وقد ضخت الشركة بالفعل منذ 
بدايتها عام 1998 أكثر من 40 مليار جنيه، 
تراخيص  قيمة  استثمارات  إلى  باإلضافة 

ترددات اجليل الرابع مؤخراً.
فــودافــون  ويــصــل إجمالى عــدد عــمــالء 
مصر بنهاية يونيو املاضى إلى 41.81 مليون 
 40.9 املاضى، مقابل  يونيو  بنهاية  مشترك 

مليون مشترك بنهاية مارس 2017.
فى سياق آخر أكد جاستاوت أن الشركة 
يعمل  مــحــمــول  ــرج  بـ  200 مــن  ــقــرب  ي مــا 

بالطاقة الشمسية.
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فرع  افتتاح  يستهدف  البنك  أن  أبوالفتوح  وذكر 
إجــراءات  مجموعة  يتطلب  لكنه  السعودية،  فى  له 
وموافقات قانونية، مشيراً إلى تدشني فروع خارجية 
مع مقررات  للتوافق  فترات طويلة  يستغرق  جديدة 

بازل وضوابط البنوك املركزية األخرى.
بقيمة  أربــاح  يستهدف حتقيق  البنك  إن  وقــال، 
وهى  اجلــارى  املالى  العام  جنيه خالل  مليار   12.5

نفس أرباح العام املاضى.
وأضاف، أن حتقيق هذه املعدالت يعد إجنازاً فى 
ظل االرتفاع الكبير فى تكلفة أموال البنك بعد طرح 
الشهادات مرتفعة العائد والتى بلغت محفظتها 310 

مليارات جنيه.
وأشار أبوالفتوح، إلى أن البنك يستهدف حتقيق 
موزعة  االئتمانية  ملحفظته   %15 منــو  متوسط 
الصغيرة  واملــشــروعــات  الكبيرة  املــشــروعــات  بــني 
واملتوسطة، مع استمرار جميع االستراتيجيات التى 
حددها من قبل وأبرزها التوسع فى تدشني الفروع 

وقنوات التكنولوجيا املصرفية.
جتاوزت  االئتمانية  البنك  محفظة  أن  وأضــاف 
400 مليار جنيه منها 32 ملياراً للمشروعات  حالياً 
قــروض  بــني  مــوزع  والــبــاقــى  واملتوسطة  الصغيرة 

الشركات الكبرى واألفراد.
قـــروض احلكومة  تــكــون  أن  أبــوالــفــتــوح،  ونــفــى 
قروض  من محفظة  األكبر  على احلصة  مستحوذة 
البنك، وقال إن القطاع اخلاص يستحوذ على 240 

مليار جنيه ومتثل 60% من إجمالى املحفظة، وتبلغ 
مليار   180 نحو  األجنبية  بالعمالت  البنك  قروض 
املحفظة  إجمالى  مــن   %45 ميثل  مــا  وهــو  جنيه 

االئتمانية.
وقــال »إجــمــالــى قــروض املــشــروعــات الصغيرة 
جنيه  مليار   32 منها  جنيه  مليار   36 واملتوسطة 
ومتثل  مــبــاشــرة  غــيــر  جنيه  مــلــيــارات  و4  مــبــاشــر 
االئتمان،  محفظة  إجمالى  مــن   %10 محفظتها 
إلى  الوصول  فى  صعوبة  الكبيرة  البنوك  وتواجه 
لتمويل  املــركــزى  البنك  حددها  التى   %20 نسبة 
فى  السريع  للنمو  نظرا  القطاع  هــذا  مشروعات 
املصرى«  »األهلى  لكن  االئتمان،  محفظة  إجمالى 

يسعى لتحقيق ذلك بكل السبل«.
تدشني شركة  يدرس  البنك  أن  أبوالفتوح،  وذكر 
لم  لكنه  الصغر،  متناهى  التمويل  فى  متخصصة 
لقروض  البنك  ضخ  لتسهيل  رأسمالها،  بعد  يحدد 
خاصة بشريحة عمالء املتناهى الصغر، والشركات 
املتخصصة فى متويل هذه الفئة من العمالء أقدر 
تواجه  الــتــى  الــبــنــوك  مــن  ــداف  ــ األه حتقيق  على 
صــعــوبــات فــى ذلـــك مــن حــيــث االنــتــشــار الــواســع 
هذه  مــن  الواسعة  العمالء  قــاعــدة  مــع  والــتــواصــل 

الشريحة.
خالل  من  البنك  تقدم  عن  أبوالفتوح،  وكشف 
ــى الــزراعــيــة  ــ ــى الســتــصــالح األراضـ شــركــة األهــل
مليون   1.5 أرض فى مشروع  للحصول على قطعة 
مناسبة  مساحة  تخصيص  الشركة  وتنتظر  فــدان، 

الفترة املقبلة.
إدارتــه  فــى  يعتمد  البنك  أن  أبــوالــفــتــوح،  وأكــد 
لذا  للمحفظة  التدوير  سياسة  على  الستثماراته 
عدد  املاضية  األعــوام  خالل  وساهم  البنك  أسس 
الــذراع  وهى  كابيتال  األهلى  أهمها  الشركات  من 
واألهلى  العقارى  للتمويل  واألهلى  له  االستثمارية 
التمويلى  للتأجير  واألهــلــى  األراضـــى  الستصالح 
وشركات أخرى، والبنك يتخارج أيضا باستمرار من 

املساهمات التى ال حتقق اجلدوى منها.
املصريني  حتويالت  منو  عن  أبوالفتوح  وكشف 
فى اخلارج بنحو 20% العام املالى املاضى مقارنة 

بالعام السابق له، والبنك حصل على تنازالت دوالية 
13.5 مليار دوالر منذ حترير سعر الصرف  بقيمة 
املاضى  أغسطس  نهاية  وحتى  املاضى  نوفمبر  فى 
فى حني ضخ البنك متويالت لالستيراد بقيمة 14 

مليار دوالر.
يواجه  ال  املصرفى  القطاع  إن  أبوالفتوح،  وقال 
واألهلى  األجنبية  العملة  تدبير  فى  أزمة  أى  حاليا 
يلبى كل متطلبات السفر والتجارة ولم يشهد موسم 
العمرة واحلج األزمات املاضية فى تلبية احتياجات 

جميع املسافرين.
فرعاً   30 افتتاح  يستهدف  البنك  أن  وأضــاف 
لشركة األهلى للصرافة خالل العامني املقبلني افتتح 
منها فرعني الشهر املاضى ويستهدف الوصول بها 

إلى 15 فرعاً العامني املاليني اجلارى واملقبل.
توفير  فــى  يعتمد  البنك  أن  أبــوالــفــتــوح،  وذكـــر 
مصادر التمويل األجنبى على كل البدائل املطروحة 
ولكن  الدولية  ــواق  األسـ فــى  السندات  طــرح  منها 
املفاوضات  بخالف  بعد،  فعلية  إجــراءات  تتخذ  لم 
الدولية  التمويل  ومؤسسات  البنوك  مع  املستمرة 
ــة وإعــادة ضخها فى  للحصول على قــروض دوالري

عمليات متويل التجارة اخلارجية.
من  عدد  بتعومي  قام  البنك  إن  أبوالفتوح،  وقال 
الشركات، وضخ نحو 300 مليون جنيه فى رأس املال 
العامل لـ11 شركة، تصل مديونياتها لنحو 1.5 مليار 
جنيه موزعة بني 5 شركات فى القطاع الصناعى و6 

حاليا  البنك  ويــدرس  مختلفة،  أنشطة  فى  شركات 
6 عمالء جدد ومديونياتهم  لنحو  مليوناً   150 ضخ 

تصل إلى 500 مليون جنيه.
وأكد أبوالفتوح، أن تسويات كبار رجال األعمال 
تخلفات  أى  يوجد  وال  منتظمة  البنك  مع  املتعثرين 

وأبرزها مديونيتا رامى لكح ومجدى يعقوب.
على  يستحوذ  السياحة  قطاع  أن  ــى  إل ــار  واشـ
احلصة األكبر من املديونيات وتصل إلى 40% من 
محفظة التعثر و40% مستحقة على إحدى شركات 
مختلف  على  مــوزعــه  املديونية  وبــاقــى  الصناعة 

القطاعات.
البت فى طلبات عمالء  البنك بصدد  أوضح أن 

قطاع السياحة داخل مبادرة البنك املركزى لتجديد 
اقراضهم  خــالل  مــن  السياحية  الفنادق  وتطوير 
الطلبات  قيمة  وبلغت  متناقصة،   %12 بفائدة 

االئتمانية 1.2 مليار جنيه.
قرض  ألف   21 منح  البنك  إن  أبوالفتوح،  وقــال 
عقارى ملحدودى الدخل داخل مبادرة البنك املركزى 
توسيع  على  باستمرار  ويحرص  جنيه،  مليار   2 بـ 
عميل  مليون   7.5 نحو  بلغت  التى  العمالء  قاعدة 
منذ  البنك  جذبهم  جديد  عميل  ألــف   170 منهم 
إطالق الشهادات مرتفعة العائد بالتزامن مع حترير 

اجلنيه فى نوفمبر املاضى.
وأشار أبوالفتوح، إلى أن البنك األهلى يفتتح نحو 
الفروع  بعدد  الوصول  ويستهدف  سنوياً  فرعاً   50
إلى 500 فرع بنهاية العام املالى املقبل مقابل 405 
منتجات  لطرح  نظامه  البنك  وعــدل  حاليا،  فــروع 
تكنولوجية جديدة ابرزها االنترنت البنكى الذى مت 
طرحه بالفعل، بخالف الفون كاش الذى مت إطالقه 
منذ عام والفترة املقبلة يسعى لتفعيل املوبايل فيزا 

ومنتجات اخرى.
وأضاف أن األهلى يستهدف تركيب 800 ماكينة 
للبنك  التابعة  املاكينات  عــدد  ليصل  آلــى  صــراف 

4300 ماكينة مقابل 3500 حالياً.

19
:» نائب رئيس البنك لـ»

»األهلى« يقترب من الرخصة النهائية لتعامل فرعه 
فى »شنجهاى« بالجنيه.. ويسعى لدخول السعودية

»شنجهاى«  فى  لفرعه  تتيح  رخصة  على  احلصول  من  املصرى  األهلى  البنك  اقترب 
بالصني التعامل باجلنيه املصرى أمام اليوان الصينى.

إجناز  بصدد  »األهلى«  إن  لـ»البورصة«،  البنك  رئيس  نائب  أبوالفتوح  يحيى  قال 
باجلنيه  التعامل  بالصني  البنك  لفرع  تسمح  رخصة  على  للحصول  النهائية  اإلجراءات 

املصرى مقابل اليوان بدال من التعامل بالعمالت األجنبية وهذا اإلجراء ال يندرج حتت 
اتفاقية مبادلة العملة بني مصر والصني. وكان البنك املركزى املصرى فى ديسمبر 2016، 
يوان  مليار   18 مببلغ  الصيني،  املركزى  البنك  مع  العمالت  ملبادلة  ثنائية  اتفاقية  أبرم 

مقابل ما يعادله هذا املبلغ باجلنيه املصري، ملدة 3 سنوات.

15% نموًا مستهدفًا بالمحفظة االئتمانية العام المالى الجارى.. و310 مليارات جنيه إجمالى المدخرات بالشهادات مرتفعة العائد

36
مليار جنيه تمويالت المشروعات 
الصغيرة تمثل 10% من إجمالى 

محفظة االئتمان

%20
 نموًا بتحويالت المصريين فى 
الخارج من خالل البنك العام 

المالى الماضى

:» عاكف المغربى لـ»
»مصر« يسعى للتخارج من استثمارات مباشرة 

بنحو 10 مليارات جنيه العام المالى الجارى

اجلارى،  املالى  العام  خالل  مصر،  بنك  يسعى 
 10 قيمتها  مــبــاشــرة  اســتــثــمــارات  مــن  للتخارج 

مليارات جنيه موزعة على عدة شركات.
ــيــس البنك  ــائــب رئ ــى، ن ــرب ــغ ــال عــاكــف امل ــ وق
لـ»البورصة«، إن املحفظة االستثمارية لبنك مصر 
تبلغ حالياً نحو 55 مليار جنيه، ويستهدف التخارج 
من استثمارات خالل العام املالى احلالى بنحو 10 

مليارات جنيه لتصل إلى 45 مليار جنيه.
وذكر أن البنك يجرى تقييمات على املشروعات 
قــبــل الــتــخــارج مــنــهــا، وقـــد يــضــخ االســتــثــمــارات 
اجلديدة فى املشروعات الداعمة لالقتصاد، مثل 
التى  األجنبية  والشركات  التكنولوجي،  القطاع 
حتتاج لشريك مصرى، فضاًل عن الشركات التى 

تصدر املنتجات إلى اخلارج.
حالياً،  يسعى،  مصر  بنك  إن  »املغربى«،  وقــال 
للحصول على مليار دوالر متويالت من مؤسسات 

وبنوك أجنبية قبل نهاية العام احلالى.
عليها  يحصل  قد  التى  التمويالت  أن  وأضــاف 
مليار  على  تزيد  رمبا  احلالي،  املالى  العام  خالل 
دوالرية  سندات  البنك  يطرح  أن  واستبعد  دوالر، 

فى السوق العاملى خالل العام اجلارى.
جتارية  بنوكاً  يــفــاوض  البنك  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
يحتاجها،  التى  التمويالت  على  للحصول  أجنبية 
قرض  على  لالستثمار  األوروبـــى  البنك  ويصوت 
 19 يــوم  دوالر  مليون   500 بقيمة  البنك  لصالح 

سبتمبر اجلارى.
فَعّل  البنك  إن  مصر،  بنك  رئيس  نائب  وقــال 
خدمة كبار العمالء بنحو 10 أفرع بداية من الشهر 
احلالى  املالى  العام  خالل  خطة  ولديه  اجلــاري، 

للوصول باخلدمة فى نحو 45 فرعاً.
منذ  اجلنيه  صــرف  سعر  حتــريــر  نتائج  وعــن 
نوفمبر العام املاضي، قال إن التنازالت الدوالرية 
التى حصلت عليها البنوك منذ التعومي، بلغت نحو 
بنك  ونصيب  ــة،  دوالريـ حصيلة  دوالر  مليار   30

مصر من احلصيلة بلغ نحو 6.5 مليار دوالر.

وأضاف »املغربى«، أن بنك مصر ال توجد لديه 
طلبات استيراد معلقة فى الوقت الراهن، كما أن 
مصر  فى  العاملة  األجنبية  الشركات  من  عــدداً 
التحويالت  وبلغت  البنك،  عبر  أرباحها  حولت 
منذ  املصرفى  القطاع  عبر  متت  التى  اإلجمالية 

التعومي 3 مليارات دوالر.
جتارة  عمليات  بتمويل  قام  مصر  »بنك  وتابع: 
خارجية منذ نوفمبر وحتى سبتمبر اجلارى بنحو 

5.5 مليار دوالر«.
التى  التمويالت  إجمالى  إن  »املغربى«،  وقــال 
للمشروعات  املاضى  الشهر  خالل  البنك  وفرها 
حرب  »طلعت  حملة  ضمن  واملتوسطة  الصغيرة 
البنك  وإن  جنيه،  مليون   325 نحو  بلغ  ــع«  راجـ
احلــالــى مضاعفة  املــالــى  الــعــام  خــالل  يستهدف 
لتصل  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  محفظة 
جنيه  مليار  بـ4.5  مقارنة  جنيه،  مليارات   9 إلى 

بنهاية يونيو املاضي.
وبلغت محفظة املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ببنك مصر نحو 5 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 

املاضى.
محفظة  أن  مصر،  بنك  رئيس  نائب  وأضــاف 
ائتمان بنك مصر تبلغ حالياً نحو 185 مليار جنيه.
بدعم  حالياً،  يهتم،  البنك  إن  »املغربى«،  وقال 
التى  املحمول  الهاتف  عبر  التكنولوجية  املنتجات 
البنك  أن  مضيفاً  املاضية،  الفترة  خــالل  فعلها 
بالدفع  خــاصــة  إعــالنــيــة  حملة  إلطـــالق  يستعد 
إجراء عدد من  للعمالء  تتيح  والتى  املوبايل،  عبر 

اخلدمات املصرفية إلكترونياً.
أعماله  جميع  فى  منــواً  مصر  بنك  ويستهدف 
املــالــى احلــالــى، وحقق  الــعــام  20% خــالل  بنحو 
بنحو  املاضى  قبل  املالى  العام  فى  أرباحاً  البنك 
10.2 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة منو 
جنيه،  مليار   5.5 الربح  بلغ صافى  كما   ،%30.7
عليه،  السابق  العام  فى  جنيه  مليار   4.2 مقابل 

وذلك بعد سداد 4.7 مليار جنيه للضرائب.

:» سها سليمان لـ»

386 مليون دوالر تمويالت »القاهرة« للتجارة الخارجية منذ التعويم

ــدرس حــالــيــاً  ــ ــافـــت أن الــقــاهــرة ي وأضـ
من  عــدد  فى  جنيه  مليارات   5 بـ  املساهمة 
 3 بحث ضخ  بني  وتتوزع  املشتركة  القروض 
للشركة  املسوق  القرض  فى  جنيه  مليارات 
القابضة للكهرباء من إجمالى التمويل البالغ 
19.4 مليار جنيه و الذى يرتبه البنك األهلى 

املصرى.
ــة  ــشــارك امل يـــــدرس  ــك  ــن ــب ال أن  أضـــــاف 
فى  جنيه  مليون   350 تبلغ  مبدئية  بحصة 
العربى  بنكا  يرتبه  الــذى  املشترك  القرض 
شركة  لصالح  واألهــلــى  الــدولــى  األفــريــقــى 
قرض  إجمالى  من  العقارى  لالستثمار  رؤية 
املشاركة  دراســة  بجانب  جنيه،  مليارات  بـ3 
للبتروكيماويات  انــربــك«  »شــركــة  منح  فــى 
مليون  و100  دوالر  مليون   20 بقيمة  حصة 
الذى  املشترك  التمويل  إجمالى  من  جنيه 
مليون  و551  دوالر  مليون   145 إلــى  يصل 
جنيه والذى يرتبه البنك األهلى، فضاًل عن 
املصرية  البتروكيماويات  شركة  منح  دراسة 
قرض مشترك بقيمة 25 مليون دوالر بحصة 
مشاركة مبدئية تصل 5 ماليني دوالر ويرتبه 
العربية  الشركة  بنك  القاهرة مبشاركة  بنك 

املصرفية.
قطاع  يولى  البنك  أن  سليمان،  وأوضحت 
النقل اهتماماً كبيراً، ويدرس حالياً املشاركة 
السكك  هيئة  لصالح  املشترك  القرض  فى 
احلديد والبالغ قيمته 65 مليون دوالر، وتبلغ 
دوالر  مليون   20 املبدئية  املــشــاركــة  حصة 

ويرتبه البنك األهلى املصرى.
خلطة  البنك  تبنى  عن  سليمان  وكشفت 
تــوســعــيــة شــامــلــة تــســتــهــدف زيــــادة حصته 
املصرفية  املــجــاالت  مختلف  فــى  السوقية 
ومنها التوسع فى متويل املشروعات الصغيرة 
حلول  وإيجاد  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة 
ــالزم  ال التمويل  وتــوفــيــر  مبتكرة  مصرفية 
ألصحاب تلك املشروعات، مبا يسهم فى دفع 

قاطرة التنمية.
تعتمد  البنك  استراتيجية  أن  واضــافــت 
على استمرار طرح باقة متنوعة من املنتجات 
تلبى  التى  التنافسية  املزايا  ذات  املصرفية 

ضخ  بنك القاهرة متويالت لعمليات 
التجارة اخلارجية بقيمة 386 مليون 
دوالر خالل العشرة شهور املاضية.
وقالت سها سليمان نائب رئيس 
البنك لـ »البورصة«، إن البنك يسعى 
للتوسع فى منح االئتمان الالزم جلميع 
القطاعات، وساهم فى عدد كبير 
من القروض املشتركة املرتبة الفترة 
األخيرة، لتصل إجمالى مساهماته 
إلى 16.426 مليار جنيه بنهاية يوليو 
املاضى مقسمة بني قروض بقيمة 
14.553 مليار جنيه نقدية وبقيمة 
1.873 مليار جنيه عرضية »فتح 
خطابات ضمان واعتمادات مستندية«.
سجلت حصيلة التنازالت الدوالرية 

لدى بنك القاهرة 700 مليون 
دوالر منذ قرار حترير سعر 
الصرف فى نوفمبر 2016 
وحتى نهاية أغسطس املاضى.

احتياجات العمالء فى مختلف مجاالت العمل 
مستوى  على  واحلــفــاظ  بالبنك،  املصرفى 
أفضل من اخلدمات املصرفية لتحقيق رضا 

العمالء.
لــزيــادة  يسعى  الــبــنــك  أن  إلـــى  وأشــــارت 
حصته السوقية فى مجال التجزئة املصرفية 
البنك  فروع  تطوير شبكة  فى  االستمرار  مع 
العمالء  من  جديدة  شرائح  وخدماته جلذب 

مبا يسهم فى رفع تنافسيته.
وأوضحت سليمان، أن البنك مول 10 آالف 
عميل لشراء وحدات سكنية حتى نهاية يونيو 
على  حصلوا  عميل   8600 بينهم  من   ،2017
قروض بالفعل بقيمة نحو 675 مليون جنيه، 
باإلضافة إلى 1400 عميل فى مرحلة سداد 
الدفعة املقدمة وإصدار التوكيالت، من خالل 

مبادرة لتنشيط سوق التمويل العقارى.
أهم  أحــد  يعد  املالى  الشمول  إن  وقالت 
املالية  الثقافة  نشر  فى  األساسية  املعطيات 
تأثير  ولــهــا  املــصــرى  باملجتمع  واملــصــرفــيــة 
خالل  من  املصرى  االقتصاد  على  إيجابى 
وأهمها  املفاهيم  لبعض  الوعى  نشر  سهولة 
من  الشاملة  التنمية  فى  البنوك  دور  تعظيم 
لفهم  املـــوازى  االقــتــصــاد  استقطاب  خــالل 
لالقتصاد  ــام  ــضــم االن مــزايــا  واســتــشــعــار 
ريادة  الوعى مبفهوم  زيادة  ثم  ومن  الرسمى 

األعمال.
وأضافت أن االهتمام بريادة األعمال يأتى 
فى ظل تنمية الفكر جتاه تعميق مفهوم العمل 
اخلاص لكونه البديل عن البحث عن وظائف 
للشباب  املتاحة  اإلمكانيات  إلى  النظر  دون 
تشجيع  من  واالستفادة  األعمال  وأصحاب 
املشروعات  وقطاع  األعــمــال  لــريــادة  الــدولــة 
فرص  وخلق  عام  بوجه  واملتوسطة  الصغيره 
ــركــن األســاســى لكبرى  اســتــثــمــاريــة تــعــد ال

اقتصادات العالم.
وذكرت أن بنك القاهرة شارك فى مبادرة 
املالى إلتاحة حساب  املركزى للشمول  البنك 
العمالء  عــدد  إجمالى  ليصل  مــواطــن،  لكل 
جــديــدة خالل  حسابات  بفتح  قــامــوا  الــذيــن 

احلملة نحو 23 ألف عميل.
من  مجموعة  قــدم  البنك  أن  وأوضــحــت 
جديدة  شريحة  التشجيعية جلذب  العروض 
خاصة  تسهيالت  تقدمي  عبر  العمالء  مــن 
ألصحاب املشروعات الصغيرة، وفتح حساب 
بنكى بدون مصاريف إدارية، كما اتاح البنك 
اصدار البطاقات االئتمانية مبختلف أنوعها 
احلملة،  فترة  طوال  إداريــة  مصاريف  بدون 
لتحقيق  الــالزمــة  ــراءات  اإلجــ جميع  وطبق 
مبتكرة  منتجات  إتاحة  عبر  املالى  الشمول 

تتناسب مع احتياجات وتطلعات العمالء.
ــام مــؤخــراً  ــاهــرة قـ ــق وقــالــت إن بــنــك ال
جديدة  فروع  وافتتاح  فروعه  شبكة  بتطوير 
لشرائح  للوصول  اجلمهورية  مستوى  على 
العمالء املختلفة، والتوسع فى توفير ماكينات 
الصراف اآللى بالبنك لتغطية جميع املناطق 
احليوية بحيث تتيح للعمالء إجراء معامالتهم 

املصرفية.
مبادرة  فى  القاهرة  بنك  »شــارك  تابعت: 
ــده فى  ــواجـ ــشــمــول املـــالـــى مـــن خــــالل تـ ال
واجلامعات  الشباب  ومراكز  التسوق  أماكن 
اجلمهورية  محافظات  مختلف  فى  واألندية 
الوعى  نشر  بهدف  البنك،  فروع  وفى جميع 
املصرفى وطرح عروض ومنتجات البنك عبر 
املالى  الشمول  ملفاهيم  مفصل  شرح  تقدمي 
امتالك  أهمية  على  والتأكيد  للمواطنني 
حساب بنكى، كما يحرص البنك على تكثيف 

تواجده فى املناطق النائية.
االستثمارات  محفظة  حجم  إن  وقــالــت 

املشتركة  والشركات  البنوك  فى  البنك  لدى 
»املساهمات املباشرة« بلغت نحو 630 مليون 

جنيه بنهاية يوليو املاضى.
هيكلة  إعــــــادة  ــيــة  عــمــل أن  ــت  ــ ــاف وأضــ
منذ  مستمرة  للبنك  املباشرة  االستثمارات 
فترة وتعتمد القرارات فيها على التوجه العام 
جــدوى  ومــدى  للبنك  االستثمارية  والــرؤيــة 

االستمرار من عدمه.
السيارات  قــروض  إلــى محفظة  وأشــارت 
بالبنك بلغت مليار جنيه بنهاية يوليو املاضى، 
السلع  قــروض  محفظة  إجمالى  سجل  كما 

املعمرة 132 مليون جنيه عن نفس الفترة.
يهتم  الــقــاهــرة  بنك  إن  سليمان،  وقــالــت 
بالقرب  التواجد  لتعزيز  اجلغرافى  بالتوسع 
من القاعدة املتنامية لعمالئه والوصول إليهم 
املصرفية،  على اخلدمات  وتسهيل حصولهم 
وتصل شبكة فروع ووحدات البنك 244 فرعاً 
ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع محافظات 
اجلمهورية، ويستهدف افتتاح 8 فروع جديدة 

خالل عام 2017.
أرصدة  بإجمالى  وصل  البنك  أن  وذكــرت 
ــات  ــشــرك ــح ال ــصــال ــوحــة ل ــن ــم ــروض امل ــ ــق ــ ال
 1.9 إلــى  واملتوسطة  الصغيرة  واملشروعات 
مليار جنيه فى إقفال يوليو من العام اجلاري، 
 ،2016 758 مليون جنيه فى ديسمبر  مقابل 
لتنمية  فضاًل عن 480.6 مليون جنيه قرضاً 
النقدية  املحفظة  إجمالى  ليصل  األعــمــال 
منو  بنسبة  جنيه  مليار   2.4 إلى  والعرضية 
212% بنهاية يوليو املاضى، مقارنة بديسمبر 

من العام املاضى.
وأشارت إلى أن محفظة البنك اإلجمالية 
ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  القروض  من 
الصغر بلغت فى أغسطس املاضى نحو 4.3 
مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه فى يوليو 

.2017
ــقــاهــرة إن  ــيــس بــنــك ال ــائــب رئ وقــالــت ن
بلغت  الصغر  املتناهية  املشروعات  محفظة 
نحو 1.8 مليار جنيه أغسطس املاضى، مقابل 
منو  بنسبة   2016 ديسمبر  خالل  مليار   1.2

تصل إلى 34%، مقارنة بالعام املاضى.
مكانة  ميتلك  القاهرة  بنك  أن  وأضافت 
متويل  فى  املالية  املؤسسات  كأحد  متقدمة 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  املشروعات 
منذ 2001، ويتضح ذلك من حتقيق متويالت 
منذ  مليار جنيه   12 أكثر من  بلغت  إجمالية 
الشريحة  تلك  عــمــالء  مــع  التعامل  بــدايــة 

واستفاد منها اكثر من 500 ألف عميل.
املصرفى  القطاع  تطوير  منذ  أنه  وذكرت 
وعملة بنظام املؤسسات يحرص اجلميع على 
العمل بروح فريق العمل، وتفويض السلطات 
وكذلك  والــقــدرات،  اخلبرات  على  استناداً 
بناء صفوف ثانية بديلة جلميع القيادات فى 
فى  املنتظرة  التغييرات  تأثير  على  تعليقها 

رؤساء البنوك على العمل املصرفى.
من  تعد  االستراتيجية  هذه  أن  وأضافت 
القطاع  عليها  يستند  التى  القوة  نقاط  أهم 
استمرارية  تعطى  والتى  املصرى،  املصرفى 
وكوادر  واضحة  رؤية  وجود  للنشاط فى ظل 
إلى  تنظر  رشــيــدة  قــيــادة  مظلة  حتــت  تعمل 

املستقبل وتعد له جميع الوسائل والتدابير.

16.4 مليار جنيه محفظة مساهمات البنك فى القروض المشتركة ودراسة ضخ 5 مليارات تمويالت جديدة
630 مليون جنيه حجم المحفظة االستثمارية للبنك بنهاية يوليو الماضى

البنك جذب 23 ألف عميل ضمن مبادرة 
الشمول المالى التى أطلقها »المركزى«

سها سليمان

عاكف املغربى

احلسينى حسن

أسماء نبيل

ننتظر تمويالت بقيمة مليار دوالر من مؤسسات عالمية قبل نهاية 2017
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