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إفريقيا الوجهة األفضل للتوسع الخارجي في استطالع حابي

صافي االستثمار األجنبي المباشر أعلى من 7 مليارات دوالر والذهب ثم األسهم أفضل االستثمارات

الدوالر بين 15 و16 جنيًها بدعم نمو الصادرات والسياحة.. والتيسير النقدي مستمر

100 من قادة مجتمع األعمال يرسمون مستقبل االقتصاد

االســتبيانات  وأهــم  أوســع  مــن  واحــدا  فــي 
االقتصاديــة التــي تنظمهــا جريــدة حابــي، شــارك مئــة 
مــن قــادة مجتمــع األعمــال واالقتصادييــن فــي اإلجابــة 
عــن 25 ســؤااًل شــملت مختلــف مجــاالت االقتصــاد 

األولويــة. ذات 
وأبــدى غالبيــة المشــاركين فــي االســتطالع الــذي 
تــم تخصيــص هــذا العــدد بالكامــل لتغطيتــه، تفــاؤاًل 
ــل  ــي، فــي مقاب ــًرا تجــاه مؤشــرات االقتصــاد الكل كبي
حــذر واضــح تجــاه توقعــات مؤشــرات ربحيــة عــدد مــن 
المجــاالت والصناعــات المرتبطــة بقطــاع اإلنشــاءات 

األكثــر توســًعا وتأثيــًرا فــي هــذه الفتــرة.
أصــوات  التــي خطفــت  النتائــج  ألهــم  بالنســبة 
المشــاركين.. توقع 60% تحقيق االقتصاد المصري 
معــدل نمــو أعلــى مــن 5%، فيمــا رأى 53% أن 
معــدالت التضخــم ســتكون أقــل مــن 10%، ورجــح 
44% دوران نســبة العجز الكلي تحت مســتوى %9.
وأكــد 42% مــن المشــاركين أن معــدالت البطالــة 
اإلنفــاق  أن  إلــى  وأشــار %56  للتراجــع،  ســتتجه 

االســتهالكي يســير فــي اتجــاه النمــو.
علــى  الــدوالر  ســعر  يحافــظ  أن  وتوقــع %64 
مســتوياته الحاليــة بيــن 15 و 16 جنيًهــا، ورجــح 
82% مــن المشــاركين أن يســتكمل البنــك المركــزي 
دورة التيســير النقــدي بالمضــي قدًمــا فــي خفــض 

أســعار الفائــدة.
وحــول أداء ســوق التمويــل.. توقــع 47% زيــادة 
ســهولة وســرعة الحصــول علــى التمويــل المصرفــي، 
وأكــد 56% علــى زيــادة ســرعة وســهولة الحصــول 

ــر المصرفــي. ــل غي ــى التموي عل
ورجــح 45% مــن المشــاركين أن يتحرك ســعر 
البتــرول فــوق مســتوى 65 دوالرًا للبرميــل، وتوقــع 
51% أن يســتقر أداء ميــزان المدفوعــات، وأكــد 
البتروليــة  غيــر  الصــادرات  اتجــاه  علــى   %67
نمــو  اســتمرار  توقعــوا  و%91  الصعــود،  نحــو 

ــرادات الســياحة. إي
صافــي  أن  إلــى  المشــاركين  مــن  أشــار %50 
االســتثمار األجنبــي المباشــر ســيكون أعلــى مــن 7 
مليــارات دوالر، وتوقــع 47% نمــو تحويــالت العامليــن 

بالخــارج.
وبالنســبة لألوعيــة  االســتثمارية.. دخــل الذهــب 
المنتعــش فــي منافســة شرســة مــع األســهم القتنــاص 
لقــب األفضــل، وحصــل األول علــى 33.8% مــن 
أصــوات المشــاركين، فــي حيــن اقتنصــت األســهم 

األصــوات. مــن   %31.7
ورجــح 70% ارتفــاع صفقــات الدمج واالســتحواذ، 
وأكــد 68% أن مؤشــرات البورصــة المصريــة تتجــه 
الطروحــات  عــدد  ارتفــاع  وتوقــع %72  للصعــود، 

الجديــدة بدعــم مــن خطــط الحكومــة.
وعلى مستوى ربحية الشركات، خصص االستبيان 
واإلنشــاءات  العقــاري  بالقطــاع  مرتبطــة  أســئلة 
والمقــاوالت فــي ظــل تزايــد التركيــز علــى هــذا القطاع 

ــرة. فــي الســنوات األخي
أربــاح  تراجــع  المشــاركين  مــن   %42 وتوقــع 
ــاح  ــوط أرب ــا رجــح 61% هب ــة، كم الشــركات العقاري
شــركات األســمنت، و42% صوتــوا لصالــح انخفــاض 
توقــع %50  حيــن  فــي  الحديــد،  شــركات  أربــاح 

اســتقرار ربحيــة شــركات المقــاوالت.
وطرحــت جريــدة حابــي ســؤااًل عــن توقعــات جــودة 
خدمــات االتصــاالت، فأكــد 42% مــن المشــاركين 
أنها ستستقر عند مستوياتها الحالية، ومثلهم توقعوا 

اتجاهها للتحســن.
وكان آخــر أســئلة االســتطالع عــن الوجهــة األفضــل 
للتوســع الخارجــي، واقتنصــت إفريقيــا نصيــب األســد 
من األصوات بواقع 86%، وتقاســمت مناطق الخليج 

وآســيا وأوربــا بقيــة األصــوات.

المشاركون.........2.3 

فريق حابي
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تحديات كبيرة أمام ربحية صناعات الحديد واألسمنت والشركات العقارية.. والمقاوالت مستقرة

%60%56%64%45%33.8%31.7
النمو أعلى 

من %5
زيادة االنفاق 
االستهالكي

الدوالر تحت 16 
جنيها

البترول فوق 65 
دوالرا للبرميل

الذهب أفضل 
وعاء استثماري

األسهم أفضل 
وعاء استثماري

النمو فوق 5% والتضخم أقل من 10% واإلنفاق االستهالكي يتجه للصعود
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الشريحة المستهدفة تتنوع بين كبار 
المستثمرين ورؤساء شركات ومؤسسات مالية 

ومسؤولين رسميين سابقين وخبراء اقتصاد

ــي  ــدة حاب ــت جري ــد.. نظم ــام الجدي ــة الع ــبة بداي بمناس
وعــدد  الكلــي  االقتصــاد  أداء  حــول  للــرأي  اســتطالًعا 
مــن القطاعــات المؤثــرة. شــارك فــي االســتطالع 100 
مــن كبــار المســتثمرين ورؤســاء الشــركات والمؤسســات 
الماليــة الكبــري ومســؤولين رســميين ســابقين وخبــراء اقتصــاد كلي 

ــن. ومحللي
بصــورة  مرتبــط  بعضهــا  ســؤاًلا،   25 االســتطالع  اســتمارة  ضمــت 
النمــو  مقدمتهــا  وفــي  الكلــي  االقتصــاد  بمؤشــرات  مباشــرة 
ركــز  حيــن  فــي  واإلنفــاق،  والبطالــة  الموازنــة  وعجــز  والتضخــم 

جانــب مــن األســئلة علــى اتجاهــات أداء ميــزان المدفوعــات، وعــدد 
مــن بنــوده أو المؤشــرات المؤثــرة بــه، ومنهــا االســتثمار األجنبــي 
بالخــارج،  المصرييــن  وتحويــالت  والصــادرات،  والســياحة،  المباشــر، 

ــرول. ــل البت ــعر برمي وس
كمــا شــمل االســتطالع أســئلة مرتبطــة بالجهــاز المصرفــي والنقــد 
ــات  ــا توقع ــة، ومنه ــر المصرفي ــة وغي ــة المصرفي ــات المالي والخدم
فــي  الفائــدة  أســعار  واتجاهــات  الــدوالر،  مقابــل  الجنيــه  ســعر 
العــام الجديــد، ومــدى ســهولة الحصــول علــى التمويــل المصرفــي 

ــتقبل  ــة، ومس ــرات البورص ــات مؤش ــي، واتجاه ــر المصرف وغي

رئيس مجلس إدارة شركة 
أوراسكوم القابضة لالستثمار

نجيب ساويرس

الرئيس الســابق لهيئة األوقاف
أحمد عبد الحافظ

العضو المنتدب لشــركة أليانز 
للتأمينــات العامة والممتلكات

محمد مهران

رئيس شركة األهلي صبور 
العقارية للتنمية 

حسين صبور
رئيس شــركة بيتا إيجيبت 

العقاري لالستثمار 

عالء فكري

رئيس مجلــس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك 
التجــاري الدولي ورئيس اتحاد بنوك مصر

هشام عز العرب

العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسســي 
وعالقات المســتثمرين بشركة كربون القابضة

كريم هالل

رئيس مجلس إدارة شركة 
أوراسكوم القابضة للتنمية

سميح ساويرس

رئيــس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لشــركة بلتون المالية القابضة

ماجد شوقي

رئيس مجلس إدارة الشركة 
المعدنية القابضة 

مدحت نافع
الرئيس الســابق لهيئة االستثمار 

والمناطق الحرة

محسن عادل

رئيس مجلس إدارة
 المصرف المتحد

أشرف القاضي

الرئيس التنفيذي لشــركة برايم القابضة لالســتثمارات 
ECMA الماليــة ورئيــس الجمعية المصرية لألوراق المالية

محمد ماهر

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب لبنــك التنمية الصناعية

ماجد فهمي 

رئيس مجلس إدارة النعيم 
القابضة

حسين شبكشي

رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضة للسياحة والفنادق

ميرفت حطبة

رئيــس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لشــركة دلتا شيلد لالستثمار

نيفين الطاهري

التنفيذي  الرئيس 
لبنك أبوظبي األول 

محمد عباس فايد

رئيــس غرفة التطوير العقاري 
ورئيــس مجموعة عربية القابضة

طارق شكري

نائب رئيس البنك األهلي
يحيى أبو الفتوح

العضو المنتدب الســابق لشركة 
بلتون

باسم عزب

رئيس مجلس إدارة شركة 
اإلســماعيلية لالستثمار العقاري

كريم شافعي

رئيــس اتحادات الغرف التجارية 
اإلفريقية ورئيس شــركة سنابل

أحمد الوكيل
رئيس المجلــس التصديري للصناعات الكيماوية 

واألســمدة ورئيس شركة مكارم تكس

خالد أبو المكارم
رئيس شــركة مشرق لتنمية األعمال 

ورئيــس غرفة الصناعات الغذائية

أشرف الجزايرلي
رئيــس اتحاد الغرف التجارية

إبراهيم العربي
نائب رئيس مجلس إدارة الشــركة 

العربيــة للصناعات الغذائية “دومتي”

محمد الدماطي
رئيس مجلس إدارة شركة 

الرشيدي الميزان

أحمد الرشيدي
رئيس جمعية رجال األعمال 

المصريين

علي عيسى
العضو المنتدب لشــركة العربي 

اإلفريقي القابضة لالســتثمارات المالية

الشربيني  حسين 

الرئيس التنفيذي لبنك االســتثمار 
المجموعــة المالية هيرميس

كريم عوض
شــريك والرئيس اإلقليمي لمنطقة شمال إفريقيا 

والشرق األوسط لشــركة أكتيس البريطانية

شريف الخولي

العضو المنتدب لالســتثمار المباشر 
بالبنــك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

حسن الخطيب
رئيس مجلس إدارة شركة 

تمويلــي للتمويل متناهي الصغر

عمرو أبو العزم

رئيس شــركة السويدي إلكتريك
أحمد السويدي

رئيــس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز 
القابضة لالســتثمارات المالية

وليد زكي

رئيس مجلس إدارة مجموعة 
كليوباترا

محمد أبو العينين

المدير اإلقليمي لبنك المشــرق 
في مصر

عمرو البهي

رئيس لجنــة الصناعة بالبرلمان ورئيس 
مجموعــة فرج اهلل للصناعات الغذائية

محمد فرج عامر

الرئيس الســابق للهيئة العامة 
المالية للرقابة 

شريف سامي

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب لشــركة تطوير مصر

أحمد شلبي

العضو المنتدب لشــركة برايم 
لتداول األوراق المالية

شوكت المراغي
العضو المنتدب لشــركة كايرو كابيتال 

للسمســرة في األوراق المالية

أحمد أبو حسين

نائــب رئيس البنك المصري 
الصادرات لتنمية 

أحمد جالل

رئيس غرفة الصناعــات الكيماوية باتحاد الصناعات 
ورئيس مجلس إدارة شــركة أبو زعبل لألسمدة

شريف الجبلي

رئيس مجلس إدرة شــركة رمكو 
إلنشاء القرى السياحية

أيوب عدلي أيوب
رئيس مجلس إدارة شــركة مينا 

لالستشارات

فتح اهلل فوزي

الرئيس األســبق لهيئة سوق 
المال

أحمد سعد
رئيــس الهيئة العامة للمنطقة 

االقتصادية لقناة السويس

يحيى زكي

نائب رئيس مجلس 
إدارة بنك مصر 

عاكف المغربي
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األسئلة تغطي اتجاهات االقتصاد الكلي وبنود 
ميزان المدفوعات وربحية القطاعات المؤثرة 
وجودة خدمات االتصاالت ومستقبل العملة

الطروحات الجديدة، ونشاط الدمج واالستحواذ.
وعلــى المســتوى القطاعــي، استشــرف االســتطالع توقعــات ربحيــة 
والتــي  والحديــد،  واألســمنت،  والمقــاوالت،  العقــارات،  شــركات 
تمثــل فــي مجموعهــا واحــًدا مــن أهــم القطاعــات التــي باتــت 

ــغيل. ــادي والتش ــاط االقتص ــي النش ــر ف ــة التأثي بالغ
واهتــم االســتطالع بســرد وجهــة نظــر المشــاركين عــن عــدد مــن 
المؤشــرات األخــرى، مــن بينهــا الوجهــة األفضــل للتوســع الخارجــي، 

وجــودة خدمــات االتصــاالت فــي ظــل تزايــد الشــكاوى منهــا.
جريــدة  اهتمــت   ،2018 أبريــل  فــي  للنــور  خروجهــا  منــذ  أخيــًرا.. 

حابــي بالعمــل علــى ترســيخ المصداقيــة والموضوعيــة فــي فــن 
ــة،  ــة أو قطاعي ــت كلي ــواء كان ــا س ــي تنظمه ــرأي الت ــتطالعات ال اس
وخــالل هــذه الفتــرة الوجيزة من عمــر الجريدة، اكتســبت بفضل اهلل 
أوًلا، ثــم اهتمــام وثقــة قرائهــا، مســاحة نراهــا مميــزة، وجعلتنــا 
ــي  ــة ف ــك النخب ــاركة تل ــاه مش ــن تج ــكر كبيري ــعادة وش ــعر بس نش

ــان. ــر والعرف ــص التقدي ــا خال ــم جميعً ــتطالع 2020. فله اس
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مؤسسة األهرام

الطباعة واالشتراكات والتوزيع

53 يتوقعون دوران معدل 
التضخم تحت مستوى %10

بعد عودته للصعود مؤخًرا

37 يرجحون تضخًما أقل من 8%.. و10 يتنبؤون بأقل من %7

جريــدة  اســتطالع  فــي  المشــاركون  أظهــر 
حركــة  تجــاه  كبيــًرا  تفــاؤاًل  الســنوي،  حابــي 
فــي  الجديــد،  العــام  فــي  التضخــم  معــدالت 
تبقــى  مــا  أن  مــن  يقيــن  وجــود  علــى  مؤشــر 
تأثيــر  ذا  يكــون  لــن  إجــراءات إصالحيــة  مــن 
بالــغ علــى المســتوى العــام لألســعار، كمــا أن 
االرتفــاع الــذي شــهدته قيمــة الجنيــه المصــري 
فــي الشــهور األخيــرة، مــن التأثيــر باإليجــاب 
عنــد  التضخــم  معــدالت  علــى  الحفــاظ  فــي 

مقبولــة. مســتويات 
فــي  المئــة  المشــاركين  مــن   53 وأكــد 
معــدالت  يتوقعــون  أنهــم  حابــي،  اســتطالع 
تضخــم أقــل مــن 10% فــي العــام الجديــد، 
فــي مقابــل 37 أشــاروا إلــى إمكانيــة تحقيــق 
معــدل تضخــم تحــت مســتوى 8%، وأكــد 8 
آخريــن أن التضخــم ســيكون تحــت 5%، فيمــا 
امتنــع أحــد المشــاركين فــي االســتطالع عــن 
مشــارك  وقــدم  الســؤال،  هــذا  علــى  اإلجابــة 
آخــر إجابــة مــن خــارج االحتمــاالت الــواردة فــي 

االســتطالع.
ألســعار  الســنوي  التضخــم  معــدل  ســجل 
المســتهلكين فــي المــدن ارتفاًعــا خــالل شــهر 
ديســمبر  فــي   %7.1 إلــى  ليصــل  ديســمبر 
للجهــاز  وفًقــا  نوفمبــر  بشــهر    %3.6 مــن 
ــوط إلصــدار  ــة واإلحصــاء المن ــزي للتعبئ المرك
البيانــات األساســية لمعــدالت التضخــم ألســعار 

. لمســتهلكين ا
وهنــاك قــراءة أخــرى لمعــدل التضخــم الــذي 
والــذي  المصــري،  المركــزي  البنــك  يصــدره 
يســتثني منــه المكونــات متقلبــة األســعار مثــل 
خــالل  ارتفاًعــا  أيًضــا  ســجل  وقــد  األغذيــة، 
شــهر ديســمبر ليصــل إلــى 2.4% علــى أســاس 
ــر. ســنوي فــي ديســمبر مــن 2.1% فــي نوفمب
ا فــي مصيــر  ويشــكل التضخــم عمــوًدا أساســّيً
لالســتثمار،  المحركــة  االقتصاديــة  القــرارات 
دعــم  فقــد  الفائــدة،  معــدالت  رأســهم  وعلــى 
بعــام  شــهًرا   11 خــالل  التضخــم  انخفــاض 
2019 البنــك المركــزي المصــري في اســتكمال 
دورة التيســير النقــدي، والتــي نتــج عنهــا تراجــع 
بمعــدل 450 نقطــة أســاس بأســعار الفائــدة.

قــرار  فــي  ا  أساســّيً دورًا  التضخــم  ولعــب 

البنــك المركــزي يــوم 16 ينايــر الجــاري بتثبيــت 
الحاليــة ألول  معدالتهــا  عنــد  الفائــدة  أســعار 

مــرة منــذ أغســطس الماضــي.
وأرجعــت لجنــة السياســات النقديــة بالبنــك 
المركــزي قرارهــا بتثبيــت أســعار الفائــدة إلــى 
العــام فــي  ارتفــاع المعــدل الســنوي للتضخــم 

ارتفاع قيمة العملة 
المحلية يبشر باستقرار 

المستوى العام 
لألسعار على األقل

المعدالت مازالت 
عند مستوياتها 

المستهدفة من البنك 
المركزي

الحضــر ليســجل 7.1٪ فــي ديســمبر 2019 
مقابــل 3.6٪ فــي نوفمبــر 2019، حيــث ســجل 
 ٪0.2 بلــغ  ســالًبا  معــداًل  الشــهري  التضخــم 
ســالب  معــدل  مقابــل   ،2019 ديســمبر  فــي 
بلــغ 3.4٪ فــي ديســمبر 2018، والــذي جــاء 
العــام متســًقا مــع  المعــدل الســنوي للتضخــم 

توقعــات البنــك المركــزي المصــري.
وفســرت ارتفــاع التضخــم بديســمبر الماضــي 
بأنــه انعــكاس طبيعــي للتأثيــر الســلبي المرتفــع 
الناتــج عــن فتــرة األســاس فــي أعقــاب انتهــاء أثر 
صدمــات العــرض المؤقتــة ألســعار الخضــروات 

الطازجــة فــي العــام الماضــي.
ومــا زالــت معــدالت التضخــم الحاليــة عنــد 
المركــزي  للبنــك  المســتهدفة  المســتويات 
للتضخــم  معــداًل  وضــع  إنــه  حيــث  المصــري، 
عنــد تســعة فــي المئــة )زائــد أو ناقــص ثــالث 

مئويــة(. نقــاط 
وفــي ســياق متصــل تنوعــت توقعــات بنــوك 
االســتثمار تجــاة معــدالت التضخــم والمســتويات 
حيــث   ،2020 خــالل  يســجلها  أن  المتوقــع 
الماليــة  بلتــون  بشــركة  البحــوث  إدارة  توقعــت 
القابضــة أن يصــل متوســط معــدل التضخــم فــي 
مصــر خــالل العــام المقبــل إلــى نحــو %9.6 

مدعوًمــا بقــوة الجنيــه.
وقالــت شــركة برايــم القابضــة لالســتثمارات 
تتجــاوز  أن  الــوارد  غيــر  مــن  إنــه  الماليــة، 
معــدالت التضخــم المســتهدف للبنــك المركــزي 
والبالغــة 9% تزيــد أو تقــل 3% حتــى نهايــة 

.2020 عــام 
كمــا توقــع بنــك االســتثمار فــاروس القابضــة 
فــي تقريــر بحثــي صــادر عنــه، بقــاء التضخــم 
فــي منطقــة الخانــة األحاديــة، حتــى ديســمبر 

2020 علــى األقــل.
ختاًمــا، كلمــا جــاءت معــدالت التضخــم وفًقــا 
البنــك  قبــل  مــن  لهــا  المخطــط  للمســتويات 
القــرارات  علــى  ــا  إيجابّيً انعكــس  المركــزي، 
االقتصاديــة المرتبطــة بــه وهــو مــا أكدتــه لجنــة 
السياســات النقديــة بالبنــك المركــزي المصــري، 
فــي عــدم التــردد باســتئناف التيســير النقــدي 
الضغــوط  احتــواء  فــي  االســتمرار  بشــرط 

التضخميــة.

معدل التضخم المتوقع

أقل من
 أخرى أو امتنع
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53
%8
37

%5
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التوقع

بنسب متقاربة.. عجز الموازنة 
سيتحرك بين 7 و %9

الحكومة تستهدف %7.2

44 يرجحون عجًزا أقل من 9%.. و43 يتوقعون مستوى عجز تحت %8

فــي اســتطالع حابــي  المشــاركون  يبــِد  لــم 
تفــاؤاًل كبيــًرا تجــاه تحقيــق الخفض المســتهدف 
فــي عجــز الموازنــة، وصــوت 44 منهــم لصالــح 
تحقيــق عجــز أقــل مــن 9%، فــي مقابــل 43 
توقعــوا عجــًزا أقــل مــن 8%، و10 أصــوات 
رجحــت تحقيــق عجــز أقــل مــن 7%، فــي حيــن 
رفــض أحــد المشــاركين اإلجابــة وأكــد اثنــان 
آخــران أن نســبة العجــز ســتكون خــارج حــدود 

احتمــاالت االســتطالع.
الماليــة عــن  لــوزارة  تقريــر حديــث  كشــف 
 ٪  2.1 إلــى  الكلــي  الموازنــة  عجــز  ارتفــاع 
فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2019-
الربــع  فــي   %109 مقابــل  فــي   ،2020
المقابــل مــن الســنة الماليــة 2019-2018 
ــا فــي الميزانيــة  وتســتهدف مصــر عجــًزا كلّيً
الحاليــة،  الماليــة  الســنة  فــي   ٪  7.2 نســبته 
-2018 فــي  بالمئــة   8.2 مــن  انخفاًضــا 

.2019
الموازنــة  فــي  الكلــي  العجــز  وُيعــد خفــض 
العامــة للدولــة أحــد أهــم األهــداف الرئيســة 
مــن برنامــج اإلصــالح الــذي وضعتــه الحكومــة 
علــى   2016 نوفمبــر  فــي  بموجبــه  واتفقــت 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــن  قــروض  حزمــة 
بقيمــة إجماليــة 12 مليــار دوالر تحصــل عليهــا 
تنفيــذ  فــي  قدًمــا  المضــي  مــع  شــرائح  علــى 

البرنامــج. 
ونجحــت الحكومــة خــالل الســنوات األخيــرة 
فــي تحقيــق خفــض كبيــر فــي العجــز الكلــي 
للموازنــة، حيــث اقتــرب العجــز المحقــق فــي 
 ،)%10.9(  %  11 مــن   2017/2016

.2016/2015 فــى   % و12.3 
الديــون هــي العنصــر األكثــر  وُتعــد فوائــد 
ــى نحــو  ــة وتســتحوذ عل ــة العام ــا للموازن إرهاًق
45 % مــن إجمالــي إيــرادات الدولــة، وتســعى 
بصــورة  النســبة  هــذه  خفــض  إلــى  الحكومــة 
المقبلــة.  الســنوات  فــي   %  25 إلــى   كبيــرة 
وأعلــن الدكتــور محمــد معيــط وزيــر الماليــة 
ــرة  ــة للفت األســبوع الماضــي أن النتائج المبدئي
إلــى  تشــير   2019 وديســمبر  يوليــو  بيــن 

تحقيــق فائــض أولــي قــدره 30.5 مليــار جنيــه 
أولــي  بفائــض  مقارنــة  الناتــج(  مــن   %0.5(
قــدره 20.8 مليــار جنيــه )0.4% مــن الناتــج( 
خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، ومقابــل 
عجــز أولــي قــدره 14.1 مليــار جنيــه )%0.3 
مــن الناتــج( خــالل يوليــو وديســمبر 2017.

الوزاريــة  اللجنــة  اجتمــاع  خــالل  ولفــت 
االقتصاديــة إلــى أن وزارة الماليــة اســتطاعت 
تحقيــق فائــض أولــي قــدره 2% مــن الناتــج 
بعجــز  مقارنــة  فــي 2019/2018  المحلــي 
عــام  فــي  الناتــج  مــن   %3.5 بلــغ  أولــي 
الفائــض  أن  إلــى  مشــيًرا   ،2016/2015
أولــي  فائــض  أعلــى  ثانــي  يعتبــر  المتحقــق 
يســتهدف  كمــا  الناشــئة،  بالــدول  يتحقــق 
اســتمرار تحقيــق فائــض أولــي قــدره نحــو %2 

الحالــي. المالــي  العــام  خــالل  الناتــج  مــن 
كمــا أكــد وزيــر الماليــة مطلــع العــام الجــاري 
المالــي  للعــام  للدولــة  العامــة  الموازنــة  أن 
2020/ 2021، التــي يجــري إعدادهــا حالًيــا 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة، ســوف ُتترجــم 
ــق  ــة لتحقي ــادة السياســية الرامي توجيهــات القي
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية، 
ــل  ــات رئاســية باســتدامة تقلي ــاك تكليف وإن هن
عجــز الموازنــة، وخفــض حجــم الديــن للناتــج 
االقتصــادي،  النمــو  معــدالت  ورفــع  المحلــي، 
ُيعَّظــم اإليــرادات العامــة،  الــذي  علــى النحــو 
ــى  ــاق عل ــادة أوجــه اإلنف ــة مــن زي كــن الدول وُيمَّ

البشــرية. التنميــة 
وكشــف معيــط أنــه مــن المســتهدف خــالل 

متفائلين يبشرون بتراجع 
عجز الموازنة تحت %7

10
العــام المالــي 2020/ 2021 تحقيــق معــدل 
إلــى  الكلــي  العجــز  وتقليــص   ،%6,4 نمــو 
للناتــج  العــام  الديــن  6.2%، وخفــض حجــم 
اســتكمال  خــالل  مــن   ،%80 إلــى  المحلــي 
فــي  ُيســهم  بمــا  المالــي؛  الضبــط  إجــراءات 

المصــري. االقتصــاد  تنافســية  زيــادة 
لضمــان  كبيــرة  جهــوًدا  هنــاك  أن  وأكــد 
االســتقرار  وتحقيــق  الماليــة،  االســتدامة 
االرتفــاع  معــدالت  علــى  والســيطرة  النقــدي، 
وتحســين  والخدمــات،  الســلع  أســعار  فــي 
أوضــاع ميــزان المدفوعــات، والنقــد األجنبــي، 
للتنافســية،  وُمحفــزة  مســتقرة  بيئــة  لتهيئــة 
الداخليــة  الصدمــات  مواجهــة  علــى  قــادرة 
االقتصــاد  تقلبــات  عــن  الناتجــة  والخارجيــة 

والعالمــي. القومــي 
ديــن  خفــض  مــن  مؤخــًرا  مصــر  وتمكنــت 
مــن   %108 مــن  العامــة  الموازنــة  أجهــزة 
الناتــج المحلــي فــي يونيــو 2017 إلــى %90 
أي   ،2019 يونيــو  فــي  المحلــي  الناتــج  مــن 
الناتــج  مــن   %18 بنحــو  المديونيــة  خفــض 
علــى مــدار عاميــن فقــط، وذلــك مــن خــالل 
تحقيــق فائــض أولــي قــدره 2% مــن الناتــج 
للمــرة   2019/2018 عــام  فــي  المحلــي 

ســنوات. منــذ  األولــى 
وفــي اســتطالع الــرأي الــذي نشــرته جريــدة 
ــع  ــذي صــدر مطل ــي فــي العــدد الخــاص ال حاب
“قيــاس  عنــوان  تحــت  الماضــي  ســبتمبر 
التفــاؤل”، وشــارك بــه 50 مــن قيــاداِت مجتمــع 
جــاءت  واالســتثماِر،  واالقتصــاد  األعمــال 
توقعــات عجــز الموازنــة متوافقــة مــع الهــدف 
أّكــد %56  البالــغ 7.2%، حيــث  الحكومــي 
مــن المشــاركين فــي االســتطالع أنهــم يتوقعــون 
مقابــل   ،8% مــن  وأقــل   %7 فــوق  عجــًزا 
 ،%8 مــن  أعلــى  ســيكون  أنــه  أكــدوا   %28
و12% رجحــوا أن يكــون عجــز لموازنــة تحــت 
مســتوى 7%، فــي حيــن فضــل مشــاركان عــدم 

اإلجابــة عــن هــذا الســؤال.

نسبة العجز الكلى المتوقعة فى الموازنة العامة للدولة
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الغالبية ترجح اتجاه معدالت البطالة نحو االستقرار أو الهبوط
لتحافظ على اتجاهها المستقر قبل أكثر من عامين

42 يتوقعون تراجع البطالة.. ومثلهم يرجحون استقرارها.. 16 يصوتون لصالح ارتفاعها في العام الجديد

مالــت آراء الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين 
فــي اســتطالع حابــي نحــو اســتقرار معــدالت 
البطالــة فــي العــام الجديــد، حــول مســتوياتها 

الراهنــة، أو اتجاههــا للتراجــع.
اســتطالع  فــي  المشــاركين  مــن   42 وقــال 
أن  اإلجمالــي(،  مــن   %42 )يمثلــون  حابــي 
مــن  مزيــد  نحــو  ســتتجه  البطالــة  معــدالت 
بذلــك  لتحافــظ  الجديــد،  العــام  فــي  التراجــع 
ــر  ــل أكث ــه قب ــذي بدأت ــي ال ــا النزول ــى اتجاهه عل
مــن عاميــن، وأكــدت نســبة مماثلــة )42%(، أن 
الهبــوط،  تســتكمل دورة  لــن  البطالــة  معــدالت 
 %16 رأى  فيمــا  االســتقرار،  نحــو  وســتتجه 
مــن المشــاركين أن معــدل البطالــة ســيتجه نحــو 

الصعــود.
الربــع  البطالــة خــالل  معــدالت  وانخفضــت 
ــل %10  ــى 7.8% مقاب ــث مــن 2019 إل الثال
مقارنــة بــذات الربــع مــن 2018، ليدخــل بذلــك 
التــي  االقتصاديــة  المؤشــرات  مظلــة  تحــت 
حققــت طفــرة قويــة فــي األداء عقــب عاميــن مــن 

برنامــج اإلصــالح االقتصــادي.
وهنــاك عــدد مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي 
انخفــاض معــدل البطالــة بمعــدل 2.2% مــن 
ضمنهــا ارتفــاع حجــم قــوة العمــل فــي مصــر إلــى 
نحــو 28.406 مليــون فــرد خــالل الربــع الثالــث 

مــن 2019.
وشــملت أســباب التراجــع اســتراتيجية وزارة 
القــوى العاملــة والتــي رفعــت شــعار 2019 عاًمــا 
للتدريــب المهنــي، وعكفــت علــى االنطــالق بعــدة 

محــاور تعمــل علــى إعــداد شــباب قــادر علــى 
العمــل والبنــاء مــن خــالل حــرف ومهــن تحتاجهــا 
ســوق العمــل وتلقــى تهمشــًيا مــن أذهــان األجيــال 

الجديــدة.
يــد  الــوزارة كــي تعمــل كل  فانطلقــت خطــة 
تطويــر  وكان  المصريــة،  بالدولــة  للنهــوض 
وتحديــث 38 مركــًزا ثابًتــا أولــى خطاهــا نحــو 
تحقيــق اســتراتيجيتها بجانــب 13 وحــدة تدريــب 
متنقلــة تابعــة لهــا بمديريــات القــوى العاملــة علــى 
إهمالهــا  تــم  أن  بعــد  محافظــة،   27 مســتوى 

لســنوات كثيــرة.
وعقــب تجديــد الثقــة لمحمــد ســعفان وزيــر 
القــوى العاملــة بالتعديــل الــوزاري األخيــر، أعلنــت 
الــوزارة عــن وضــع برنامــج لعــام 2020 يســتهدف 
بنســبة  البطالــة  معــدالت  فــي  جديــًدا  خفًضــا 

1.5% لتصــل إلــى 6.3% مــن قــوى العمــل.
وتعتــزم الدولــة تحقيــق خطتهــا للعــام الجديــد 
بعــدة وســائل منهــا تنظيــم ملتقيــات التوظيــف 
عمــل  فــرص  وتوفيــر  الصغيــرة  والصناعــات 

لمتحــدي اإلعاقــة طبًقــا لنــوع اإلعاقــة.
وفــي ســياق متصــل ال نســتطيع أن نتغاضــى 
التيســير  بقــرارات  المركــزي  البنــك  دور  عــن 
النقديــة  السياســات  بلجنــة  الخاصــة  النقــدي 
والتــي أســفرت عــن تراجــع فــي معــدالت الفائــدة 
بمعــدل 450 نقطــة أســاس خــالل 2019، فــي 

خفــض معــدالت البطالــة.
باإليجــاب  ينعكــس  الفائــدة  أســعار  فتراجــع 
أكثــر  لالقتــراض  ودفعهــم  المســتثمرين  علــى 

للقيــام بالتوســعات المخطــط لهــا، وأيًضــا إطالق 
والتــي  االســتثمارية  المشــروعات  مــن  العديــد 
ــد  ــا يزي ــا، مم ــوادر بشــرية إلدارته ــى ك ــاج إل تحت
مــن فــرص العمــل والتشــغيل، وبالتالــي المزيــد 

مــن انخفــاض البطالــة.
ــد مــن فــرص العمــل بشــكل  وكان لتوفيــر مزي
المعيشــة  مســتوى  تحســين  فــي  صــداه  عــام 
وزيــادة اإلنفــاق والطلــب علــى الســلع والخدمــات، 
وأيًضــا  واالســتثمارات،  النمــو  زيــادة  وبالتالــي 
زيــادة رفاهيــة المواطــن وخفــض معــدالت الفقــر 
ــي عــام 2017- ــى 32.5% ف ــت إل ــي وصل الت

.2018
فــي  الدولــي  البنــك  وفــد  أعضــاء  وأعــرب 
إلــى مصــر عــن أهميــة دور  زيارتهــم األخيــرة 
مصــر المحــوري فــي إفريقيــا ومنطقــة الشــرق 
تخطــي  فــي  نجاحهــا  علــى  موكــدة  األوســط، 
التحديــات المختلفــة التــي واجهــت الدولــة خــالل 

الماضيــة. الســنوات 
وأشــاد الوفــد بتنفيــذ برنامــج شــامل لإلصالح 
عــن  أســفر  والــذي  واالجتماعــي،  االقتصــادي 
تحقيــق نتائــج إيجابيــة علــى صعيــد رفــع معــدالت 
النمــو وخفــض عجــز الموازنــة وكذلــك خفــض 
ــة والحــد مــن التضخــم، فضــاًل  معــدالت البطال
عــن تنفيــذ مشــروعات قوميــة كبــرى ســاهمت 
مــن مصــر  التنميــة، وجعلــت  دفــع جهــود  فــي 
نموذًجــا ناجًحــا فــي تحقيــق األمــن واالســتقرار، 
باإلضافــة إلــى حزمــة مــن إجــراءات الحمايــة 

االجتماعيــة غيــر المســبوقة.
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عن النمو والربحية

60% يتوقعون تحقيق معدل نمو أعلى من %5
في استطالع حابي

26 يرجحون تجاوز النمو حاجز 6%.. و14 أعلى من %4

بواقعيــة كبيــرة.. رجــح 60 مــن المشــاركين 
المئــة فــي اســتطالع حابــي أن يحقــق االقتصــاد 
ا أعلــى مــن 5% فــي العــام الجديــد،  المحلــي نمــّوً
النمــو حاجــز  تجــاوز  توقعــوا  مقابــل 26  فــي 
6%، و14 رشــحوا معــدل نمــو أعلــى مــن %4.

ورغــم أن الغالبيــة توقعــت كســر حاجــز النمــو 
المحقــق العــام الماضــي، إال أن القــراءة الواســعة 
لنتائــج االســتطالع يمكــن تلخيصهــا فــي أن النمــو 
المرتقــب ســيأتي مــن خــارج القطــاع العقــاري، 
المباشــر  واالســتثمار  الخدمــي  القطــاع  وأن 
ســيكون لهمــا دور كبيــر فــي نمــو العــام الجديــد.
حقــق االقتصــاد المحلــي فــي العــام المالــي 
2019/2018، معــدل نمــو بلــغ 5.6% هــو 
وتســتهدف   ،2011/2010 منــذ  األعلــى 
المالــي  العــام  موزانــة  مشــروع  فــي  الحكومــة 
الجــاري الوصــول بمعــدل نمــو الناتــج المحلــي 
مــن  حزمــة  عبــر   ،%6.5 إلــى  اإلجمالــي 
السياســات التــي مــن شــأنها تحفيــز وتهيئــة منــاخ 
األعمــال جنًبــا إلــى جنــب مــع المضــي قدًمــا 
ــًدا فــي  فــي خطــط االســتثمار الحكومــي وتحدي
ــاق  ــة، مــع تحســين اإلنف ــة التحتي قطاعــات البني
ــى وجــه  الموجــه لدعــم النشــاط االقتصــادي عل

العمــوم.
الــذي  األخيــر  الــوزاري  للتعديــل  ووفًقــا 
مدبولــي،  مصطفــى  الدكتــور  حكومــة  شــهدته 
مــن المرتقــب أن يزيــد رهــان الحكومــة علــى 4 
المســتهدف. النمــو  لتحقيــق  رئيســية  ملفــات 
ــي  ــف األول هــو االســتثمار بشــقيه المحل المل
ــا بإشــراف رئيــس  واألجنبــي، وظهــر ذلــك جلّيً
الحكومــة علــى ملف تحســين مناخ األعمال ســعًيا 
وراء حــل التشــابكات بيــن الجهــات الحكوميــة 
المختلفــة، بمــا يســهل ويســرع وتيــرة الموافقــات 
ــة لعمــل المشــروعات. وكان  والتراخيــص الالزم
ــا موســًعا قبــل  ــوزراء قــد عقــد اجتماًع رئيــس ال
ــه  ــع خالل ــن المســتثمرين، جم ــة م ــع نخب ــام م أي
يتعلــق  فيمــا  ومشــكالتهم  مالحظاتهــم  أهــم 
الحكومــة  ودور  عموًمــا،  االســتثمار  بقضيــة 

خصوًصــا.
الملــف الثانــي هــو الصــادرات والتــي لــم تنــُم 
ــر أســعار  ــة خاصــة بعــد تحري بالصــورة المطلوب
الصــرف فــي نوفمبــر 2016، وهــو القــرار الــذي 

ــن أن  ــن والمحللي ــة االقتصاديي توقــع بعــده غالبي
ــى  ــر مســبوقة عل تنتعــش الصــادرات بصــورة غي
خلفيــة التراجــع الملمــوس فــي تكلفــة الصــادرات 
المصريــة بعــد خفــض قيمــة العملــة المحليــة، 
وارتفــاع تنافســيتها مقارنــة بالكثيــر مــن صادرات 
دول المنطقــة. ومــن المرتقــب أن تعمــل الحكومــة 
ــى إجــراءات مــن شــأنها  ــة عل ــرة المقبل فــي الفت
خفــض  مقدمتهــا  وفــي  الصــادرات،  تنشــيط 
ــع واســتكمال برنامــج رد  أســعار الطاقــة للمصان
أعبــاء التصديــر وســداد المســتحقات المتأخــرة.
الشــرائية  القــدرة  رفــع  هــو  الثالــث  الملــف 
ــى  ــي تمــت عل ــالت الت ــر التعدي للمســتهلكين، عب
الحــد األدنــى لألجــور وزيــادة شــبكة الحمايــة 
علــى  العمــل  وكذلــك  االجتماعيــة،  والخدمــات 
النمــو  جانــب  إلــى  البطالــة،  معــدالت  خفــض 
والــذي  المحليــة  العملــة  قيمــة  شــهدته  الــذي 
ســاهم فــي خفــض ولــو طفيــف فــي المســتوى 
اإلجــراءات  بعــد  جانــب  إلــى  لألســعار،  العــام 
ومــن  األخــرى،  والمصرفيــة  والنقديــة  الماليــة 
بينهــا رواج خدمــات التمويــل المصرفــي وغيــر 
بالقــروض  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  المصرفــي 

واالســتهالكية. الشــخصية 

أمــا الملــف الرابــع واألخيــر فهــو المشــروعات 
مشــروع  بينهــا  ومــن  القومــي،  الطابــع  ذات 
الشــمول  وخطــط  الشــامل،  الصحــي  التأميــن 
أداء  وتحســين  المدفوعــات،  وضبــط  المالــي 
الجهــاز الحكومــي، وتعميــق التصنيــع المحلــي.
المصــري  االقتصــاد  يواجــه  المقابــل..  فــي 
النمــو  تحقيــق  فــي  التحديــات  مــن  الكثيــر 
ــة. ــة وأخــرى خارجي ــا داخلي المســتهدف، بعضه
وتظــل نظــرة القطــاع الخــاص للــدور الحكومي 
التحديــات  أكبــر  مــن  واحــدة  االقتصــاد  فــي 
ــر  ــي تســعى الحكومــة لتجاوزهــا عب ــة الت المحلي
ــى عــدم منافســتها للقطــاع الخــاص  ــد عل التأكي
وفتــح آفــاق وفــرص جديــدة لتنشــيط دوره فــي 
مختلــف القطاعــات، يضــاف إلــى هــذا التحــدي 
التــي  التمويــل، وحالــة اإلرهــاق  تكلفــة  ارتفــاع 
أصابــت القطــاع الخــاص فــي الســنوات التــي 
مســتوى  تحــت  النمــو  معــدالت  فيهــا  هبطــت 
ببــطء  المرتبطــة  المشــاكل  جانــب  إلــى   ،%4
لممارســة  الالزمــة  والتراخيــص  الموافقــات 

والتشــغيل. العمــل 
المضطــرب  الخارجــي  الوضــع  ويأتــي 
ليزيــد مــن هــذه التحديــات، فبالنســبة للوضــع 

والمعــادن  النفــط  أســعار  تشــهد  االقتصــادي، 
الرئيســية تقلبــات واســعة، كمــا تحتــدم المنافســة 
االســتثمار  جــذب  علــى  المنطقــة  دول  بيــن 
جانــب  إلــى  التباطــؤ،  فــي  اآلخــذ  األجنبــي 
مــن  عــدد  تجــاه  االســتثمارية  الشــهية  تراجــع 
فــي  كبيــر  رهــان  عليهــا  كان  التــي  القطاعــات 
توليــد فــرص النمــو ومنهــا المجــاالت المرتبطــة 
بالقطــاع العقــاري، وكذلــك تنافســية المقاصــد 
الســياحية، ويبقــى الحــل الوحيــد لمواجهــة مثــل 
هــذه التحديــات هــو العمــل علــى زيــادة التنــوع 
فــي  توازنــا  التــي تخلــق  بالصــورة  االقتصــادي 
مســاهمة القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة فــي 
النمــو، دون أن يتركــز الرهــان علــى عــدد محــدود 

القطاعــات. مــن 
الواليــات  بيــن  التجاريــة  التوتــرات  هــدوء 
المتحــدة األمريكيــة والصيــن لــم تتقبلــه األســواق 
وبالتالــي،  الطمأنينيــة،  مــن  الكافــي  بالقــدر 
ــرة فــي  ــر أحــد العوامــل المؤث ســيظل هــذا التوت
ــة خــروج  ــا أن تكلف ــة، كم ــة التجــارة العالمي حرك
بريطانيــا مــن االتحــاد األوربــي وتأثيــر ذلــك علــى 
منطقــة الشــرق األوســط والــدول لــم يتضــح بعــد.
وبجانــب هــذه المعــارك التــي اشــتعلت قبــل 

أكثــر مــن عــام ولــم تضــع أوزارهــا حتــى اآلن 
هنــاك  التجاريــة،  القيــود  زيــادة  فــي  وتســببت 
بــدأت شــرق البحــر المتوســط  معركــة أخــرى 

علــى تصديــر الغــاز إلــى أوربــا.
ــاك  ــة، هن ــرات االقتصادي ــب هــذه التوت وبجان
معــارك سياســية أخــرى، بعضهــا لهــا تأثيــرات 
غيــر مباشــرة، كتلــك المشــتعلة بيــن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وإيــران، والتــي هــزت أســواق 
ــادي  ــل قي ــل أقــل مــن شــهر عقــب مقت ــم قب العال
بقصــف  إيــران  ورد  كبيــر،  إيرانــي  عســكري 
قواعــد عســكرية أمريكيــة فــي العــراق. وبعضهــا 
اآلخــر لــه تأثيــر مباشــر وفــي مقدمتهــا المطامــع 
ــا وفــي غــاز شــرق المتوســط. ــة فــي ليبي التركي

وســط هــذه األجــواء الصعبــة.. يتوقــع صنــدوق 
النقــد الدولــي أن تقــل فــرص نمــو اقتصــادات 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بســبب 
ارتفــاع المخاطــر شــديدة التأثيــر علــى الطلــب 
العالمــي وأســعار الطاقــة، خاصــة فــي ظــل ضعــف 
واحتياجهــا  المنطقــة  دول  مــن  الكثيــر  ماليــات 

ــة. ــة والخارجي المســتمر لالســتدانة المحلي
تقريــر  فــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويــرى 
فــي  الصــادر  اإلقليمــي«  االقتصــاد  »آفــاق 

الحكومة تراهن 

على 4 ملفات 

رئيسية لتحقيق 

المستهدف

أنــه مــن المتوقــع أن يتقيــد  أكتوبــر الماضــي، 
ــة  ــى خلفيــة تباطــؤ اإلنتاجي ــة عل ــو بالمنطق النم
الناجــم عــن تراجــع تدفقــات االســتثمار األجنبــي 
المباشــر، ويؤكــد الصنــدوق أن دعــم حكومــات 
المنطقــة لعنصــر الطلــب عبــر اتبــاع سياســات 
ماليــة توســعية، ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى 
تأثيــر  مقابــل  فــي  للــدول،  العامــة  الماليــات 

النمــو. محــدود علــى معــدالت 
لكــن الصنــدوق أيًضــا، يؤكــد أن تعزيــز اإلنفــاق 
وتحســين  التحتيــة،  البنيــة  مشــروعات  علــى 
فــي  النمــو  تعافــي  ســيعزز  االئتمــان،  أوضــاع 
النمــو  هــذا  هشاشــة  رغــم  القريــب،  المــدى 
وحساســية تأثــره بالتقلبــات الخارجيــة وتحديــًدا 

النفــط. أســعار 
ــدوق  ــرى الصن وبالنســبة للوضــع المصــري، ي
أن االقتصــاد ســيراهن علــى عنصريــن بالغــي 
ــر فــي تماســك معــدالت النمــو، األول هــو  التأثي
إنتــاج الغــاز والتوســع فــي تصديــره، والعنصــر 
تســتعد  التــي  الســياحة  انتعــاش  هــو  الثانــي 
علــى  التاريخيــة  القياســية  أرقامهــا  لضــرب 

الســائحين. وعــدد  اإليــرادات  مســتوى 
ويشــير الصنــدوق إلــى أنــه رغــم اإلصالحــات 
مصــر  بهــا  قامــت  التــي  الضروريــة  الهيكليــة 
مــا زال أداء االســتثمار األجنبــي المباشــر دون 
المســتوى ألســباب تتعلــق أيًضــا ببيئــة األعمــال.
مصــر  أن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويــرى 
االقتصــادي  اإلصــالح  برنامــج  مــن  اســتفادت 
واإلجــراءات الحاســمة التــي اتخذتهــا فــي ســبيل 
تحقيــق االســتقرار، وكان لهــا أثــر واضــح علــى 
الــذي أصبــح مــن أعلــى  النمــو  تســريع وتيــرة 

المنطقــة. فــي  المعــدالت 
بشــكل  تركــز  مصــر  إن  الصنــدوق،  ويقــول 
متزايــد علــى تجــاوز المعوقــات الهيكليــة القائمــة 
ــي  ــو ف ــي تحــول دون النم ــة والت ــرة طويل ــذ فت من
الخطــوات  أولــى  وتتمثــل  أخــرى.  قطاعــات 
األراضــي  تخصيــص  إصالحــات  فــي  المهمــة 
العامــة،  والمشــتريات  والمنافســة،  الصناعيــة، 
ــى اقتصــاد  وتحســين الحوكمــة، لكــن التحــول إل
توســيع  يقتضــي  بالشــفافية  يتســم  ســوقي 
مواتيــة  بيئــة  لتوفيــر  وتعميقهــا  اإلصالحــات 

الخــاص. القطــاع  لتنميــة 
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عن النمو والربحية

وقــع اختيــار شــركة العاصمــة اإلدارية للتنميــة العمرانية، على شــركة 
اورنــچ  مصــر، إلنشــاء وتشــغيل وإدارة مركــز بيانــات ومنصــات الحوســبة 
الســحابية الخاصــة بالخدمــات الذكية في العاصمــة اإلداريــة الجديدة.

شــركة  عــام  مديــر  اللطيــف  عبــد  محمــد  مهنــدس  اللــواء  وقــام 
ــس  ــب الرئي ــران نائ ــام مه ــة، وهش ــة العمراني ــة للتنمي ــة اإلداري العاصم
ــاء  ــرى عم ــات لكب ــويق والمبيع ــاع التس ــچ لقط ــركة اورن ــذي لش التنفي
الخــاص  البيانــات  مركــز  وادارة  انشــاء  اتفاقيــة  بتوقيــع  الشــركات، 
بالعاصمــة اإلداريــة، بحضــور اللــواء أحمــد زكــي عابديــن رئيــس مجلس 
اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة العاصمــة اإلداريــة، والمهنــدس ياســر 
شــاكر الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة اورنــچ  مصــر، 
والســفير الفرنســي ســتيفان روماتيــه، والملحــق االقتصــادي الفرنســي 

جيــروم باكونيــن.
وبموجــب االتفــاق تتولــى شــركة اورنــچ ، توفيــر البنيــة األساســية 
ــات للمــدن الذكيــة، الــذي ســيمكن العاصمــة  إلنشــاء وإدارة مركــز البيان
اإلداريــة مــن اســتغال التكنولوجيــا الذكيــة لتقديــم مجموعــة مــن 
الخدمــات منهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر تقديــم حلــول إنترنت 
ــحابية، و ــبة الس ــي، والحوس ــذكاء االصطناع ــات ال ــياء IOT، ومنص األش
ــون  ــون والتليفزي ــت والتليف ــات اإلنترن ــر خدم ــي توف TRIPLE PLAY الت

ــق. ــرعة وإدارة المراف ــودة والس ــة الج فائق
وأكــد المهنــدس ياســر شــاكر، الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب 
ــة  ــة اإلداري ــركة العاصم ــع ش ــاون م ــعادته بالتع ــر، س ــچ  مص ــركة اورن لش
فــي هــذا المشــروع الضخــم، الــذي يعتبــر عامــة مضيئــة فــي دولــة مصــر 

ــة. الحديث
ــادرة  ــة الق ــرية والعلمي ــرات البش ــك الخب ــچ  تمتل ــاكر، إن اورن ــال ش وق
علــى إدارة هــذا المشــروع علــى أعلــى مســتوى احترافــي، مــن خــال 
خبراتهــا الســابقة لمشــاريع مماثلــة فــي العديــد من المــدن حــول العالم.

فيمــا أكــد اللــواء محمــد عبــد اللطيــف، مديــر عــام شــركة العاصمــة 
اإلداريــة للتنميــة العمرانيــة، أن االتفــاق يأتــي فــي إطــار ســعي شــركته 

إلــي األخــذ واالعتمــاد علــى أدوات التكنولوجيــا الحديثــة الازمــة لجعل 
ــه كأول  ــذى ب ــوذج يحت ــتدامة، ونم ــة ذكية مس ــة مدين ــة اإلداري العاصم
مدينــة ذكيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، تعمــل مــن خــال تكنولوجيا 
الــذكاء االصطناعــي، لتكــون باكــورة 14 مدينــة جديــدة تقــوم الدولــة 

المصرية بإنشــائها. 
ــس اإلدارة  ــس مجل ــن، رئي ــي عابدي ــد زك ــواء أحم ــد الل ــه أك ــن جانب م
ــچ   ــركة اورن ــار ش ــة، أن اختي ــة اإلداري ــركة العاصم ــدب لش ــو المنت والعض
لتنفيــذ وتشــغيل مركــز البيانــات، جاء لمــا تتمتع به مــن خبــرات ومهارات 
عالميــة ســابقة فــي تقديــم خدمــات االتصــاالت المتكاملــة، ولتقــوم 
ــات  ــر والمواصف ــل المعايي ــة بأفض ــم التكنولوجي ــدث النظ ــم أح بتقدي

ــة لتحقيــق تنميــة مســتدامة حقيقــة. العالميــة، لدعــم خطــة الدول
كمــا أشــاد بـــجهود العامليــن بشــركة العاصمــة اإلداريــة للوصــول 
ــة  ــات الذكي ــر الخدم ــتدامة توف ــة مس ــة ذكي ــي لمدين ــوذج عالم ــى نم إل

لقاطنيهــا.
 ويعــد مركــز بيانــات العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، الــذي ســيحقق 
مفهــوم العاصمــة الذكيــة، مــن أكبــر الركائــز التكنولوجيــة األساســية 
ــچ  لتنفيــذ  ــار اورن واألضخــم فــي مصــر والقــارة اإلفريقيــة، وتــم اختي
العاصمــة  شــركة  مــع  بالشــراكة  البيانــات  مركــز  وتشــغيل  إنشــاء 
ــع  ــا تتمت ــة، لم ــر العالمي ــتويات والمعايي ــدث المس ــا ألح ــة وفق االداري
الخدمــات  تقديــم  فــي  دوليــة  ومهــارات  خبــرات  مــن  الشــركة  بــه 
ــك  ــي، وذل ــي والعالم ــتويين المحل ــى المس ــرة عل ــة المبتك التكنولوجي
تكنولوجيــا  قطــاع  فــي  العالميــة  الشــركات  كبــرى  مــع  بالتعــاون 

والمعلومــات. االتصــاالت 
ــية  ــز األساس ــاور والركائ ــد المح ــات أح ــز البيان ــاء مرك ــر إنش ويعتب
الجديــدة،  اإلداريــة  للعاصمــة  التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  فــي 
كونــه المســؤول عــن حفــظ المعلومــات الحيويــة، األمــر الــذي يتطلــب 
ــة  ــن وخصوصي ــى أم ــاظ عل ــراف للحف ــات االحت ــى درج ــاؤه بأقص إنش

المعلومات والبيانــات لســكان العاصمــة اإلداريــة والقطــاع الخــاص.

باستثمارات بلغت 135 مليون دوالر

اورنچ مصر تقتنص إنشاء مركز بيانات 
ومنصات الحوسبة السحابية للعاصمة اإلدارية

أحمد زكي عابدين: الخبرة العالمية في تقديم خدمات االتصاالت المتكاملة الدافع الختيار اورنچ

اللواء مهندس / محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية
واألستاذ/ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع التسويق والمبيعات لكبرى 

عمالء الشركات اثناء توقيع االتفاقية

ياسر شاكر: نمتلك اإلمكانات البشرية والمادية إلدارة الشبكات والبنية التحتية في العاصمة الجديدة

56 من المشاركين في االستطالع: اإلنفاق االستهالكي يتجه للصعود
هل ينتعش؟

30 يرجحون استقرار مستويات اإلنفاق.. و14 يتخوفون من تراجعه

فــي  المشــاركين  مــن  صوًتــا   56 توقــع 
اســتطالع حابــي الــذي ضــم مئــة مــن قيــادات 
االســتهالكي  اإلنفــاق  زيــادة  األعمــال،  مجتمــع 
رجحــوا   30 مقابــل  فــي  الجديــد،  العــام  فــي 
اســتقراره، و 14 أكــدوا اتجاهــه نحــو التراجــع.
لعــب اإلنفــاق االســتهالكي الخــاص دورًا مؤثًرا 
فــي نمــو االقتصــاد المحلــي لســنوات طويلــة، 
حتــى بــدأ تطبيــق برنامــج اإلصــالح االقتصــادي 
والــذي دفــع تجــاه تحــول فــي محــركات النمــو 
لالســتثمار،  االســتهالك  مــن  االقتصــادي 
بالتزامــن مــع تراجــع حجــم اإلنفــاق االســتهالكي 
الــذي تأثــر بضعــف القــوى الشــرائية علــى خلفيــة 
قــرار تحريــر ســعر الصــرف فــي نوفمبــر ٢٠١٦، 
دفعــت  إصالحيــة،  إجــراءات  مــن  تبعــه  ومــا 
معــدالت التضخــم لمســتويات غيــر مســبوقة.

الماليــة   المؤسســات  مــن  العديــد  وتســعى 
ــل  ــرة القتحــام مجــال التموي ــرة األخي خــالل الفت
االســتهالكي لتوفيــر الســيولة الالزمــة لشــرائح 
ــة  ــع عجل ــا، بهــدف دف ــالف فئاته المجتمــع باخت
اإلنفــاق مــرة أخــرى ومواكبــة المطلــب المتزايــد 
علــى هــذه النوعيــة مــن التمويــالت والتســهيالت 

الماليــة.
ــا مســودة قانــون ينظــم  وينظــر البرلمــان حالًي
مجــال التمويــل االســتهالكي والبيــع بالتقســيط 
يتجــاوز  والتــي  المتناميــة  الســوق  لمواكبــة 
حجمهــا التقديــري نحــو ٧ مليــارات جنيــه حالًيــا.
صــدر  تقريــر  فــي  الدولــي  البنــك  وقــال 
بافتــراض  أنــه  الماضــي،  أكتوبــر  شــهر  مطلــع 
فــي  الكلــي  االقتصــاد  إصالحــات  اســتمرار 
ــة األعمــال،  مصــر والتحســن التدريجــي فــي بيئ
مــن المتوقــع أن يصــل النمــو االقتصــادي فــي 
مصــر إلــى 6% بحلــول الســنة الماليــة 2021، 
الخــاص  االســتهالك  فــي  بانتعــاش  مدعوًمــأ 
واالســتثمارات والصــادرات ال ســيما فــي قطاعــي 

والغــاز. الســياحة 
حــال  فــي  أنــه  إلــى  الدولــي  البنــك  وأشــار 
فــي  نمــو  هيئــة  علــى  الكلــي  النمــو  انعكــس 
نصيــب الفــرد مــن االســتهالك الخــاص )بنســبة 
0.7% علــى األقــل( المــوَزّع علــى جميــع شــرائح 
ــد  الدخــل، يمكــن تخفيــض معــدالت الفقــر -عن
خــط الفقــر الدولــي البالــغ 3.20 دوالر- مــن 

.%15.67 إلــى   %15.80
واإلنفــاق  الدخــل  بحــث  نتائــج  وكانــت 
كشــفت   ،2018/2017 لعــام  واالســتهالك 
عــن ارتفــاع متوســط الدخــل الســنوي لألســرة 
مقارنــة  جنيــه،  ألــف   58.9 إلــى  المصريــة 
بـــ44.2 ألــف جنيــه فــي بحــث عــام 2015، كمــا 
ارتفــع المتوســط الســنوي لإلنفــاق مــن 36.7 
ألــف جنيــه إلــى 51.4 ألــف جنيــه خــالل الفتــرة 
التــي شــهدت معــدالت تاريخيــة لزيــادة األســعار، 
ووصــل فيهــا معــدل التضخــم إلــى نحــو %30..
والجديــر بالذكــر أن بحــوث الدخــل واإلنفــاق 
ــة مــن عــام  ــن بداي تجــري بشــكل دوري كل عامي

.2009
المركــز  أعدهــا  تحليليــة  دراســة  وأظهــرت 
المصــري للدراســات االقتصاديــة لقيــاس التغيــر 
فــي االســتهالك الســنوي والمســتوى المعيشــي 
و2018/2017   2015 عامــي  بيــن  مــا 
باألســعار الثابتــة الســتبعاد أثــر التضخــم، أنــه 
بينما ارتفع متوســط اســتهالك األســرة باألســعار 
الجاريــة بنســبة 43.6%، انخفــض باألســعار 
الثابتــة بنســبة 9.7%، وهــو مــا يعنــى انخفــاض 
المؤشــر  فــي  الزيــادة  الفعلــي وأن  االســتهالك 
ــا  ــة ألنه ــى الحقيق ــدل عل ــة ال ت باألســعار الجاري

ــادة األســعار فقــط. ــن زي ــع م تنب
لمتوســط  بالنســبة  الحــال  نفــس  وهــو 
ــع بنســبة %46.6  ــذي ارتف ــرد ال اســتهالك الف
باألســعار الجاريــة فــي حيــن انخفــض بنســبة 
7.8% باألســعار الثابتــة، مــا يعنــي انخفــاض 
االســتهالك الفعلــي للفــرد ولكــن بنســبة أقــل مــن 

األســرة. اســتهالك  انخفــاض 

واإلنفــاق  الدخــل  بحــث  نتائــج  وكشــفت 
الطعــام والغــذاء  ، أن  لعــام 2017 / 2018 
الدخــل  مــن  األكبــر  الحصــة  علــى  يســتحوذان 
إجمالــي  مــن   %37 بواقــع  لالســرة  الســنوي 
ــه  ــه، يلي الدخــل بمــا يعــادل 19.051 ألــف جني
ومســتلزماته،  المســكن  علــى  اإلنفــاق  مباشــرة 
والــذي يســتحوذ علــى 18.6% مــن إجمالــي 

جنيــه.  9537 بقيمــة  اإلنفــاق 
كمــا أظهــرت البيانــات اإلحصائيــة أن الرعايــة 
لــدى  إنفــاق  بنــد  أعلــى  ثالــث  تعــد  الصحيــة 

األســرة المصريــة، حيــث يســتحوذ هــذا البنــد 
ــات الســنوية  ــى نحــو 10% مــن حجــم النفق عل

للمصرييــن بقيمــة 5095 جنيــه.
الثقافــة  أوجــه  علــى  اإلنفــاق  جــاء  فيمــا 
والترفيــه فــي آخــر االهتمامــات لــدى المصرييــن 
ســنوي  إنفــاق  متوســط  كأقــل  نفقاتهــم  فــي 
لألســرة المصريــة، إذ لــم يســتحوذ هــذا البنــد 
إال علــى 2.1% فقــط مــن متوســط النفقــات 
الســنوية للمصرييــن بحجــم إنفــاق يبلــغ 1079 

جنيــه.
ــر  ــن تحــت خــط الفق ــت نســبة الواقعي وارتفع
مــن 27.8% مــن إجمالــي الســكان فــي عــام 
الدخــل  بحــث  فيــه  أجــرى  الــذي   ،2015
البحــث  إلــى 32.5% فــي  الســابق،  واإلنفــاق 
عامــي  خــالل  بياناتــه  جمعــت  الــذي  األخيــر 
النســبة  كانــت  حيــن  فــي   ،2017/2018
بحســب  الثانيــة  األلفيــة  مطلــع  فــي   %16.7

اإلحصــاء. جهــاز  يقدمهــا  التــي  البيانــات 
 يقســم بحــث الدخــل واإلنفــاق المجتمــع إلــى 
عشــر شــرائح تتــدرج فــي مســتويات إنفاقهــا، 
د بنــاء  تضــم كل منهــا 10% مــن الســكان، وتحــدَّ
علــى قيمــة االســتهالك الســنوي للفــرد داخــل 

األســرة.
ووفًقــا لإلحصــاءات األخيــرة، يبلــغ متوســط 
إنفــاق الفــرد فــي الشــريحة الدنيــا -أقــل %10 
يعــادل  بمــا  ســنوّيًا،   4755.9 نحــو  إنفاًقــا- 
نحــو 396.3 جنيــه شــهرّيًا، ويختلــف وضــع مــن 
يعيشــون فــي الريــف بمتوســط إنفــاق عــن ســكان 

الحضــر.
ــى %10  أمــا الفــرد المنتمــي لشــريحة األعل
إنفاًقــا فبلــغ متوســط إنفاقــه الكلــي نحــو 32 
ألــف جنيــه ســنوّيًا أي مــا يقــرب مــن 2669 
جنيــه شــهرّيًا، فيمــا بلــغ علــى مســتوى األســرة 
فــي الشــريحة األعلــى دخــاًل 79.8 ألــف جنيــه 

بمــا يــوازي نحــو 6650 جنيــه شــهرّيًا.
ووصــل متوســط دخــل األســرة المنتميــة لهــذه 
الشــريحة، مــن مختلــف مصــادر الدخــل، إلــى 
ــادل 8358  ــه ســنوّيًا بمــا يع ــف جني 100.3 أل
الريــف  ســكان  أوضــاع  أن  إال  شــهرّيًا،  جنيــه 
تختلــف عــن المــدن فــي الشــريحة األعلــى دخــاًل، 
كمــا فــي باقــي الشــرائح، لكــن الفجــوة بينهمــا 
تتســع أكثــر فــي الشــرائح العليــا، حيــث يزيــد 
إنفــاق الفــرد فــي الحضــر فــي الشــريحة األعلــى 
ألًفــا و362 جنيًهــا )3446  إلــى 41  إنفاًقــا 
شــهرّيًا( بينمــا يصــل فــي الريــف إلــى نحــو 25 
ألــف جنيــه، بمــا يــوازي )2089 جنيــه شــهرّيًا(.
أمــا الشــريحة التاليــة مباشــرة، ثانــي أعلــى 
شــريحة علــى هــرم اإلنفــاق فينخفــض متوســط 
إنفــاق الفــرد فيهــا إلــى مــا يقــرب مــن نصــف 
الشــريحة األعلــى، ويصــل إلــى 17.5 ألــف جنيــه 

ســنوّيًا أي نحــو 1458 جنيــه شــهرّيًا.
وتوضــح نتائــج البحــث أن 90% مــن األفــراد 
المصرييــن يعيشــون بأقــل ممــا أقــرت الدولــة 
يوفــر حيــاة  الــذي  للدخــل  األدنــى  الحــد  أنــه 
كريمــة للموظــف، والبالــغ 2000 جنيــه شــهرّيًا، 
ــاق الفــرد فــي العشــير  ــغ متوســط إنف ــث يبل حي
ــا( نحــو 1458  التاســع )ثانــي أعلــى فئــة إنفاًق

ــه شــهرّيًا. جني
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أفكار لتشجيع  االستثمار في مصر

إذا وضع عنوان لعام 2019 فيجب أن يكون عاًما 
الجميع  أدلى  وقد  مصر،  في  االستثمار  لتشجيع 
الماضية  الفترة  خــال  قوية  ومقترحات  بـــآراء 
العديد  في  للتأخير  حل  أو  المشكات  لمعالجة 
البدء  يستلزم  أصبح  األمر  أن  إال  الموضوعات  من 
التي  التكاليف  لمراجعة  متكامل  برنامج  وضع  في 
التأسيس  مرحلة  من  بــدًءا  الشركات  لها  تتعرض 
عنصر  تعكس  بــصــورة  التشغيل  مرحلة  وحتى 
المنافسة على مستوى قطاعات االستثمار بأنواعها 
السياسات  تلعبه  ــذي  ال الـــدور  زيـــادة  جانب  إلــى 
الحكومية في عملية تشجيع االستثمار ويجب أن 

تشمل عملية المراجعة هنا ثاث مراحل:-
األولى:  تتعلق بتكاليف التأسيس والتراخيص 
تلك  أو  ــة  ــ اإلداري المصروفات  ســواء  بأنواعها 
المرتبطة بتكلفة الحصول على األرض والمرافق 

وغيرها من التكاليف عند بدء النشاط.
التشغيل  فــتــرة  بعنصر  تــرتــبــط  الــثــانــيــة:  
ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة والضرائب 
ــة  اإلداريـ ــوم  ــرس وال االجتماعية  والتأمينات 
ونقص  الخام  والمواد  النقل  وتكلفة  التنظيمية 
ساسل األعمال باإلضافة إلى الرسوم الجمركية 
ــراءات  اإلج تأخير  وتكاليف  اإلداريــة  واألعباء 
التكاليف  في  وفر  تحقيق  يضم  بما  الحكومية 
في  غبن  تحقيق  دون  المستثمر  يتحملها  التي 

تحصيل مستحقات الدولة.
التكاليف  متوسطات  مــقــارنــة  هــو  الــثــالــثــة: 
بالمقارنة  المنطقة  في  السائدة  بالمتوسطات 
ا  محلّيً أيًضا  بالعوائد  الخاصة  المتوسطات  مع 
التنافسية  عنصر  إلبــراز  المنافسة  الــدول  ومع 
هذه  بــأن  علًما  مصر.  في  لاستثمار  الحقيقي 
شاملة  مراجعة  أيًضا  تتضمن  أن  يجب  التكاليف 
غير  أو  الــمــصــرفــي  ــواء  سـ الــتــمــويــل  لتكاليف 

المصرفي على عملية االستثمار.
نــاحــيــة أخــــرى  تــعــانــي مــنــظــومــة إدارة  ــن  م

التي  الــجــهــات  تــعــدد  مــن  الحالية  االســتــثــمــار 
التابعة  االستثمار  مكاتب  مثل  الدور  بهذا  تقوم 
من  للعديد  المحلية  واإلدارة  للمحافظات 
أو  للمحافظات  التابعة  االستثمارية  المناطق 
الصناعية  المناطق  إلى  باإلضافة  مثيلة  لجهات 
التي تعاني أغلبها من ذات المشكلة وهو ما يتطلب 
االستثمارية  الجهات  جميع  بضم  عاجلة  خطوة 
إلى تبعية الهيئة العامة لاستثمار حتى يتسنى 
إلدارة  المطلوبة  واآللــيــات  ــراءات  اإلجـ توحيد 
المنظومة باإلضافة إلى تكوين وحدات من خال 
الهيئة أسوة بالمتبع في أغلب دول العالم للترويج 
ــا  إشــرافــّيً االستثمار  هيئة  تتبع  االستثماري 

للترويج ألنشطة الوزارات أو الهيئات أو الجهات.
لم  قديم  مقترح  تفعيل  أيًضا  ذلك  ويستدعي 
يفعل بإنشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية 
االستثمارية  للفرص  بالترويج  تختص  بالخارج 
العامة  الهيئة  تتبع  استثمارية  مكاتب  إنشاء  مع 
ا ولكن في أبرز نقاط  لاستثمار ليس فقط محلّيً

ا. الجذب االستثماري عالمّيً
المشروعات  أن  االعــتــبــار  فــي  األخـــذ  يجب 
بين  ما  تتراوح  فترات  على  تنفذ  غالًبا  الجديدة 
سنة إلى أربع سنوات أو على فترات أطول من ذلك، 
بقيم  للزيادة  قابلة  الحالية  فاالستثمارات  لذا 
ضوء  في  خاصة  التالية  السنوات  خــال  أعلى 
تحسن مناخ االستثمار في ضوء الجهود التي تبذل 
ونتيجة لذلك فيجب تبني منهج متكامل بدًءا من 
التشريعية بحيث تصبح  البيئة  استكمال إصاح 
المناطق  لتنمية  أولوية  وإعطاء  تعقيدًا  أقــل 
الهام  من  أصبح  فقد  ذلك  منطلق  ومن  الواعدة 
إعادة تفعيل دور المجلس األعلى لاستثمار لكي 
المتعلقة  والقوانين  اإلجــراءات  مراجعة  يتولى 
باالستثمار في األنشطة والمجاالت كافة، األمر 
الذي يعطي ثقة لجميع المستثمرين المصريين 
نقلة  ستشهد  المقبلة  المرحلة  بــأن  واألجــانــب 
نوعية فى منظومة االستثمار، وهو ما سينعكس 
السوق  داخــل  االستثمار  معدالت  على  إيجاًبا 
عن  ستصدر  التي  الــقــرارات  أن  كما  المصرية، 
خاصة  الموجودة  الــوزارات  بها  ستلتزم  المجلس 
ومتابعة  االستثمارية  االستراتيجية  ناحية  من 
التغيرات فيها وعرض المشكات غير التنفيذية 
وسبل معالجتها مما سيساهم في تسريع الجهود 
وجاذبة  رائـــدة  كــدولــة  مصر  لــعــودة  المبذولة 
مشاكل  حل  لسرعة  ضماًنا  وسيكون  لاستثمار 
األجهزة  بين  الخافات  وإنــهــاء  المستثمرين 
برفع  قاموا  من  خاصة  والمستثمرين،  الحكومية 

دعاوى قضائية أو لجؤوا للتحكيم الدولي. 

محسن عادل

نائب رئيس الجمعية المصرية 
لدراسات التمويل واالستثمار

الجنيه الصاعد يتجه لالستقرار بين 15 إلى 16 جنيًها العام الجاري

مجتمع األعمال يتوقع استكمال دورة التيسير النقدي

هل يستكمل الرحلة؟

بأغلبية كبيرة

64% يتوقعون سعًرا للدوالر تحت 16 جنيًها.. 34% يرجحون عودته للصعود فوق 16 جنيًها

82% من المشاركين يرجحون اتجاه أسعار الفائدة للتراجع في العام الجاري
مــا زال مجتمــع األعمــال متمســكًا بإجــراءات 
مؤقتــة  بصــورة  توقفــت  التــي  النقــدي  التيســير 
األســبوع الماضــي، بإقــرار لجنــة السياســة النقديــة 

تثبيــت أســعار الفائــدة.
ومــن بيــن 100 مشــارك فــي اســتطالع جريــدة 
ســتتجه  الفائــدة  أســعار  أن   ،82 أكــد  حابــي، 
للتراجــع فــي العــام الجديــد، بأغلبيــة ســاحقة مــن 

بيــن جميــع المشــاركين.
فــي المقابــل، توقــع 16 أن تتجــه أســعار الفائــدة 
نحــو االســتقرار حــول معدالتهــا الحاليــة علــى مــدار 
ســتتجه  الفائــدة  أن  فقــط  صوتــان  ورأى  العــام، 

للزيــادة.
وفــي خطــوة كانــت متوقعــة إلــى حــد كبيــر، قــرر 
البنــك المركــزي المصــري، تهدئــة وتيــرة التيســير 
النصــف  خــالل  إيقاعهــا  تســارع  التــي  النقــدي 
لجنــة  قــررت  حيــث   ،2019 عــام  مــن  الثانــي 
السياســة النقديــة الخميــس الماضــي، اإلبقــاء علــى 
ســعري عائــد اإليــداع واإلقــراض لليلــة واحــدة عنــد 
12.25% و13.25% علــى التوالــي، كمــا أبقــت 
علــى ســعر االئتمــان والخصــم عنــد %12.75، 
ــذ شــهر أغســطس الماضــي. ــرة من ــك ألول م وذل

وتوقــع أغلــب محللــي االقتصــاد الكلــي ببنــوك 
االســتثمار، ومنهــا بلتــون وفــاروس وشــعاع، إبقــاء 

أول  فــي  الفائــدة  أســعار  علــى  المركــزي  البنــك 
منهــا  أســباب  لعــدة   ،2020 العــام  اجتماعــات 
مســار  علــى  الســيطرة  اســتمرار  مــن  التحقــق 
األجانــب  المســثمرين  شــهية  واختبــار  التضخــم 
تجــاه ســوق الديــن فــي مصــر، وقيــاس أثــر سلســلة 
آخــر  إقرارهــا  تــم  التــي  الفائــدة  انخفاضــات 
العــام  النقديــة  السياســة  للجنــة  اجتماعــات   3

الماضــي.
بنــوك  تقاريــر  أغلــب  أكــدت  ذلــك،  ومــع 
االســتثمار، أنــه مــن المرجــح أن يســتأنف البنــك 
ــع  المركــزي سياســته للتيســير النقــدي خــالل الرب
األول أو الثانــي مــن العــام الجــاري، حيــث ال تــزال 

الخفــض.  مــن  لمزيــد  واســعة  هنــاك مســاحة 
عــام  خــالل  المركــزي  البنــك  نوايــا  وكانــت 
نقديــة  سياســة  انتهــاج  تجــاه  واضحــة،   2019
توســعية تســتهدف فــي المقــام األول تحفيــز النمــو 
وتحريــك وتنشــيط الســوق، بعــد أن لعــب احتــواء 
ــدالت  ــة وتراجــع مع ــوط التضخمي وانحســار الضغ
التضخــم لمســتويات غيــر مســبوقة خــالل النصــف 
إفســاح  فــي  ا،  أساســّيً دورًا  العــام  مــن  الثانــي 
المجــال أمــام صانــع السياســة النقديــة لخفــض 
أســعار الفائــدة علــى الجنيــه بقيمــة إجماليــة بلغــت 
3.5 نقطــة مئويــة فــي آخــر 3 اجتماعــات فــي 

2019، ســبقها خفــض آخــر بمقــدار نقطــة مئويــة 
واحــدة فــي فبرايــر مــن ذات العــام.

ــد  ــدة عن فمــن المعــروف أن وجــود أســعار الفائ
النشــاط  علــى  ســلًبا  يؤثــر  مرتفعــة  مســتويات 
االقتصــادي، وخاصــةً لوحــدات القطــاع الخــاص، 
حيــث تحــد مــن قدرتــه علــى االقتــراض لتنفيــذ 
توســعات رأســمالية أو تدشــين مشــروعات جديــدة 
نظــًرا الرتفــاع تكلفــة التمويــل، وهــو األمــر الــذي 
ــب  ــات ترتي ــى ســوق صفق ــا عل ــه أيًض ــى بظالل ألق
 2017 عامــي  خــالل  المشــتركة  القــروض 
فــي  ا  نســبّيً حــراًكا  يشــهد  بــدأ  فيمــا  و2018، 
أواخــر عــام 2019، بعــد تراجــع أســعار فائــدة 
الكوريــدور لمســتوى 13.25% لإلقــراض مقارنــة 

العــام. بنحــو 17.75% فــي مطلــع ذات 
تنعكــس أيًضــا مســتويات أســعار الفائــدة علــى 
انخفــاض  يــؤدي  حيــث  العامــة،  الموازنــة  عجــز 
وزارة  مدفوعــات  تقليــص  إلــى  العائــد  أســعار 
الماليــة عــن الفوائــد، وفــي تصريحــات صحفيــة 
ســابقة لنائــب وزيــر الماليــة أحمــد كجــوك، تعليًقــا 
الفائــدة  بخفــض  المركــزي  البنــك  قــرار  علــى 
لجنــة  اجتمــاع  فــي  مئويــة  نقطــة   1.5 بمعــدل 
السياســة النقديــة فــي أغســطس، قــال كجــوك، إن 
كل انخفــاض بمقــدار 100 نقطــة أســاس يوفــر 

لموازنــة الدولــة مــن ثمانيــة إلــى عشــرة مليــارات 
جنيــه ســنوّيًا.

وتســتهدف مصــر تحقيــق عجــز فــي موازنة العام 
قــدره %7.2،  الجــاري 2020/2019  المالــي 

انخفاًضــا مــن 8.2% فــي 2019/2018.
فــي  النقديــة،  السياســة  لجنــة  ركــزت  فيمــا 
بيانهــا األخيــر عــن أســباب تثبيــت الفائــدة، مســاء 
الخميــس الماضــي، علــى 4 دوافــع جعلتهــا تــرى 
الوقــت  فــي  مناســبة  الحاليــة  العائــد  أســعار  أن 
التضخــم  معــدل  تحقيــق  مــع  وتتســق  الحالــي 
الربــع  خــالل   %3  ±  %9 والبالــغ  المســتهدف 
علــى  األســعار  واســتقرار   ،2020 لعــام  الرابــع 

المتوســط. المــدى 
 تمثــل الدافــع األول فــي أن المعــدل الســنوي 
للتضخــم العــام الــذي ســجل 7.1% فــي ديســمبر 
مــع  متســًقا  جــاء  نوفمبــر،  فــي   %3.6 مقابــل 
ــي  ــكاس طبيع ــه انع ــزي، وإن ــك المرك ــات البن توقع
فتــرة  عــن  الناتــج  المرتفــع  الســلبي  للتأثيــر 
األســاس فــي أعقــاب انتهــاء أثــر صدمــات العــرض 
المؤقتــة ألســعار الخضــروات الطازجــة فــي العــام 

الماضــي.
أمــا الدافــع الثانــي فهــو اســتقرار معــدل نمــو 
ليســجل  الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 

عــام 2019،  مــن  الثالــث  الربــع  5.6% خــالل 
المالــي  العــام  خــالل   %5.6 ســجل  بعدمــا 
الطلــب  مســاهمة  ارتفــاع  والثالــث  الماضــي، 
المحلــي الخــاص ليقــود نمــو النشــاط االقتصــادي 
صافــي  مســاهمة  متخطًيــا   2019 بدايــة  منــذ 

الصــادرات.
الفتــة إلــى أن ارتفــاع مســاهمة الطلــب المحلــي 
الخــاص جــاء نتيجــة التســارع في نمو االســتثمارات 
الخاصــة، التــي ســجلت أعلــى معــدل لهــا خــالل 
ــي  ــام المال ــذ الع ــي 2019/2018 من ــام المال الع
2006/2005، فضــاًل عــن التعافــي التدريجــي 
فــي االســتهالك الخــاص، مشــيرة إلــى اســتمرار 
علــى  الثالــث  للربــع  المشــتغلين  أعــداد  تعافــي 
ــى %7.8  ــة إل ــاع معــدل البطال ــي رغــم ارتف التوال
عــام 2019، مقارنــةً  مــن  الثالــث  الربــع  خــالل 

بمعــدل بلــغ 7.5% خــالل الربــع الثانــي.
اســتقرار  فــي  متمثــاًل  الرابــع  الدافــع  وجــاء 
معــدل نمــو االقتصــاد العالمــي، وتيســير األوضــاع 
الماليــة العالميــة، وانخفــاض المخاطــر المرتبطــة 
بالسياســات التجاريــة العالميــة، إال أنهــا أشــارت 
إلــى أن األســعار العالميــة للبتــرول مــا زالــت عرضــة 
جانــب  مــن  محتملــة  عوامــل  بســبب  للتقلبــات 

العــرض والتــي تتضمــن المخاطــر اإلقليميــة.

مســتفيًدا مــن رحلــة صعــوده التــي بدأت منــذ قرابة 
العــام، ومــع تحســن توقعــات أداء الصــادرات وزخــم 
ــة المشــاركين فــي اســتطالع  الســياحة.. رجــح غالبي
حابــي أن تــدور أســعار صــرف الــدوالر أســفل منطقــة 

16 جنيًهــا فــي العــام الجديــد.
وقال 64% من المشــاركين، إن الدوالر ســيحافظ 
على هبوطه تحت منطقة الـ 16 جنيًها التي كســرها 
الــدوالر ســيعاود  أن  أكــد %34  أيــام، فيمــا  قبــل 
الصعــود فــوق هــذا المســتوى، وفــي المقابــل، رأى 
صوتــان فقــط أن الــدوالر ســيتجه للصعــود أعلــى مــن 

ــا. 17 جنيًه
ــه قــوة ملحوظــة أمــام  وأظهــر ســعر صــرف الجني
الــدوالر مــع مطلــع العــام الماضــي، ليتخــد اتجاًهــا 
صاعــًدا منــذ قرابــة عــام، وتحديــًدا منــذ يــوم الســابع 
والعشــرين مــن ينايــر 2019، حيــن هبــط الــدوالر 
خــالل  قرًشــا  نحــو 21  ليخســر  مفاجــئ  بشــكل 
تعامــالت يــوم واحــد، وكانــت تلــك بدايــة رحلــة هبــوط 

األخضــر أمــام الجنيــه.
ــة تراجعــه  ــدوالر فــي رحل وفقــد متوســط ســعر ال
أمــام العملــة المحليــة نحــو 2.08 جنيــه مــا يــوازي 
نحــو 11.5% مــن قيمتــه، حيــث هبــط مــن مســتوى 
جنيــه  و17.9544  للشــراء،  جنيــه   17.8650
للبيــع، بتاريــخ 23 ينايــر 2018، قبيــل بــدء موجــة 
الهبــوط والتراجــع، ليصــل إلــى 15.7794 جنيــه 
للشــراء و15.8794 جنيــه للبيــع فــي ختــام تعامــالت 

الخميــس الماضــي، وهــو أقــل مســتوى مســجل فــي 
نحــو 34 شــهًرا.

ولــم يســجل الــدوالر مســتوى أقــل مــن ذلــك، منــذ 
ختــام شــهر فبرايــر 2017، حيــن بلــغ 15.7679 
جنيــه   15.8706 ونحــو  الشــراء،  ســعر  جنيــه 
ــا  ــك الوقــت اتجاًه ــذ ذل ــث اتخــذ من ــع، حي ســعر البي
صاعــًدا وصــل إلــى ذورتــه خــالل النصــف األول مــن 
عــام 2017، ليكســر الــدوالر حاجــز 18 جنيهــا، 
ثــم انخفــض بعــد ذلــك قليــاًل ليتــراوح بيــن مســتويات 

ينايــر 2019. إلــى 17.90 حتــى 23   17.50
تعامــالت  فــي  تراجًعــا مفاجئًــا  الــدوالر  وشــهد 
الخميس قبل الماضي، بعد استقرار وتذبذب محدود 
حول مستوى 16 جنيًها دام لفترة، لينخفض بنحو 7 
قــروش دفعــة واحــدة فــي ختام األســبوع قبــل الماضي، 
بدعــم مــن دخــول تدفقــات أجنبيــة كبيــرة للبنــوك عبــر 
صناديــق دوليــة وعالميــة رغــم من األحداث السياســية 
بالمنطقة، بحســب تصريحات ســابقة مصدر مسؤؤل 

بالبنــك المركــزي لجريــدة حابي.
المركــزي،  بالبنــك  مســؤول  مصــدر  قــال  كمــا 
يــوم اإلثنيــن الماضــي، إن إجمالــي تدفقــات النقــد 
األجنبــي للبنــوك ســجل نحــو 1.7 مليــار دوالر، منــذ 
يــوم األربعــاء الماضــي وحتــى اإلثنيــن، أي خــالل 4 
أيــام فقــط، مفســًرا تراجــع ســعر الــدوالر بأنــه نتيجــة 
زيــادة ملحوظــة فــي مــوارد البنــوك مــن النقــد األجنبــي 
وخاصــة مــن اســتثمارات الصناديــق األجنبيــة فــي 

األســواق الماليــة المصريــة.
منــذ  منتظــم،  بإيقــاع  تراجعــه  الــدوالر  وواصــل 
يــوم الخميــس قبــل الماضــي الــذي فقــد فيــه نحــو 7 
قــروش، وفــي تعامــالت األســبوع الماضــي، تراجــع 
المتوسط المرجح لسعر العملة األمريكية المعلن من 
قبــل البنــك المركــزي، بواقــع 4 قــروش يوم األحــد، و3 
قــروش يــوم اإلثنيــن، و3 قــروش يــوم الثالثاء، وقرشــين 
يــوم األربعــاء، ونحــو 3 قــروش يــوم الخميــس، ليصــل 
إجمالــي مــا فقــد الــدوالر فــي الموجــة األخيــرة وعلــى 

مــدار 6 أيــام عمــل فقــط 22 قرًشــا.
عــام  فــي  الجنيــه  أمــام  الــدوالر  تراجــع  وجــاء 
مــن الهبــوط، مدعوًمــا بعــودة تدفقــات مســتثمري 
المحافــظ الماليــة والصناديــق األجنبيــة إلــى ســوق 
الديــن المحليــة، والتــي شــهدت تطــورًا ملموًســا علــى 
مــدار عــام 2019، بعــد أن كانــت قــد شــهدت تراجًعــا 
كبيــًرا خــالل عــام 2018 وقــت احتــدام أزمة األســواق 
الناشــئة وانســحاب جــزء مــن رؤوس األمــوال  األجنبيــة 

ــى الخــارج. إل
وبحســب البيانات الرســمية المعلنة من قبل البنك 
المركــزي، ارتفعــت اســتثمارات األجانــب فــي أذون 
الخزانــة إلــى مــا يعــادل 15.467 مليــار دوالر بنهايــة 
شــهر نوفمبــر الماضــي، مقابــل نحــو  15.004 مليار 

دوالر بنهايــة أكتوبــر.
وكانــت اســتثمارات األجانــب فــي أذون الخزانــة 
والتــي يطلــق عليهــا عــادة األمــوال الســاخنة نظــًرا 

وإلــى  مــن  وخروجهــا  دخولهــا  وســهولة  لســرعة 
األســواق، قــد شــهدت ارتفاًعــا مطــرًدا في أعقــاب بدء 
تطبيــق برنامــج اإلصــالح االقتصــادي وتعويــم الجنيــه 
فــي نوفمبــر 2016، لتصــل إلــى ذروتهــا فــي مــارس 
2018 مســجلة نحــو 21.5 مليــار دوالر، وذلــك قبــل 
أن تبــدأ بالتراجــع علــى خلفيــة احتــدام أزمــة األســواق 

الناشــئة.
واتخــذت محفظــة اســتثمارات األجانــب فــي أذون 
الخزانــة اتجاًهــا هابًطــا بوتيــرة منتظمــة حتــى شــهر 
ديســمبر 2018، حيــن تراجعــت إلــى ما يعــادل 10.7 
ــر 2019 وتحــدث انفراجــة  ــي يناي ــار دوالر، ليأت ملي
ملموســة فــي أزمــة األســواق الناشــئة التــي بــدأت فــي 

التعافي.
وذكــرت وكالــة بلومبــرج فــي تقريــر لهــا مؤخــًرا، 
أن الجنيــه المصــري أحــد أفضــل العمــالت أداءً فــي 
العالــم خــالل عــام 2019، كســر حاجــًزا ســعرّيًا 
ا بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دوالر  رئيســّيً
خــالل األســبوع الماضــي، وقالــت إن عمليات التيســير 
النقــدي ال تؤثــر ســلًبا بشــكل كبيــر فــي معــدل تدفقات 
المســتثمرين في الســندات الحكومية، الفتة إلى توقع 
قطــاع البحــوث ببنك سوســيتيه جنــرال ارتفــاع الجنيه 
بنســبة 3.7% ليســجل نحــو 15.35 جنيًهــا مقابــل 

الــدوالر وذلــك بحلــول نهايــة العــام الجــاري.

 السعر المتوقع للدوالر
أمام الجنيه

16
تحت

جنيها

64

16
أعلي من

جنيها

34

17
أعلي من

جنيها

2

التوقع

التصويت

اتجاه أسعار الفائدة

2

16

82

التوقع

تراجع

التصويت

استقرار

ارتفاع





10Sunday 19 January 2020

األحد 19 يناير 2020 

www.Hapijournal.com
عن النمو والربحية

28% يرون استقراًرا في سير 

العمليات التمويلية

أكثر من نصف المشاركين يتوقعون سهولة الحصول على التمويل غير المصرفي

16% يرجحون صعوبة الحصول على ذلك النوع من التمويالت

توقع أكثر من نصف المشــاركين في اســتطالع 
ــل  ــى التموي ــي، ســرعة وســهولة الحصــول عل حاب
وذلــك  الجــاري،  العــام  خــالل  المصرفــي  غيــر 
بنســبة 56%، بينمــا رأى 28% مــن األصــوات 
المشــاركة اســتقرارًا فــي ســير العمليــات التمويلية 
غيــر المصرفيــة، فــي حيــن توقــع 16% صعوبــة 

فــي الحصــول علــى هــذا النــوع مــن التمويــل.
تعــددت أدوات التمويــل غيــر المصرفيــة مــا 
بيــن ســوق المــال والتخصيــم والتأجيــر التمويلــي 
الصغــر  متناهــي  والتمويــل  العقــاري  والتمويــل 
ــي  ــن، وف ــق والتأمي ــل االســتهالكي والتوري والتموي
إطار اتســاع رقعة مســاعدتها لالقتصاد المصري 
تبنــت هيئــة الرقابــة الماليــة اســتراتيجية لتطويــر 
قطــاع الخدمــات المالية غير المصرفية 2018/ 
معــدالت  تحســين  اســتهدفت  حيــث   ،2022
المســتفيدين  أعــداد  وزيــادة  المالــي،  الشــمول 
 4 إلــى  لتصــل  الصغــر  متناهــي  التمويــل  مــن 
مالييــن مســتفيد، وكذلــك زيــادة حجــم التمويــل 
مــن  جنيــه،  مليــار   15 إلــى  الصغــر  متناهــي 
خــالل زيــادة عــدد مؤسســات التمويــل متناهــي 
الصغــر إلــى 1000 مؤسســة، وذلــك مــن أجــل 
تحســين تنافســية االقتصــاد القومــي وجاذبيتــه 

األجنبيــة. لالســتثمارات 
كمــا تســتهدف االســتراتيجية رفــع مســاهمة 
ــى  ــي إل ــي اإلجمال ــج المحل ــى النات ســوق المــال إل
بــرأس  والوصــول  عــام 2022،  بحلــول   %50
المــال الســوقي للبورصــة إلــى 3 تريليونــات جنيــه 
مقابــل أقــل مــن تريليــون جنيــه حالًيــا، إلــى جانــب 
رفــع قيمــة محفظــة التمويــل العقــاري إلــى 20 
مليــار جنيــه بحلــول 2022، فضــاًل عــن زيــادة 
محفظــة التأجيــر التمويلــي إلــى 50 مليــار جنيــه 
ــم  ــول 2022، ورفــع قيمــة محفظــة التخصي بحل

ــه. ــار جني ــى 20 ملي إل
وشــهدت الســوق المصريــة إطــالق واســتحواذ 
عدد من الشــركات المتخصصة في االســتثمارات 
الفتــرات  مصرفيــة  غيــر  تمويــل  ألذرع  الماليــة 
ــذي تشــهده  ــة فــي ظــل النمــو الشــديد ال الماضي
تلك األنشــطة، فيما تعتزم شــركات أخرى تدشــين 
مجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة غيــر المصرفيــة 

الفتــرات القادمــة.
ــة  ــر المصرفي ــة غي وتحظــى  الخدمــات المالي
باهتمــام الفــت مــن مختلــف المؤسســات الماليــة 
خــالل الفتــرة األخيــرة، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع 

غيــر  التمويــل  بقطاعــات  المســتثمرين  عــدد 
المصرفــي إال أن الســوق تتســع ألضعــاف هــذا 

العــدد. 
ووفًقــا لتقاريــر الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة، 
ارتفعــت أرصــدة نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر 
لتســجل 15.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، 
مقابــل 10.7 مليــار جنيــه بنهايــة أكتوبــر 2018، 
ليســتحوذ النشــاط التجاري على نســبة %60.5 
مــن أرصــدة نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر، 
والنشــاط الخدمــي علــى حصــة قدرهــا %16.7، 
والنشــاط الزراعــي علــى حصــة قدرهــا %15.1، 
ــى حصــة قدرهــا %7.7  والنشــاط اإلنتاجــي عل

بنهايــة شــهر أكتوبــر 2019.
علــى حصــة ســوقية  الشــركات  واســتحوذت 
قدرهــا 50.8%، ثــم الجمعيــات والمؤسســات 
قدرهــا  حصــة  علــى  “أ”  الفئــة  مــن  األهليــة 
األهليــة  المؤسســات  والجمعيــات   ،%41.2
مــن الفئــة “ج” علــى نســبة 4.5%، والجمعيــات 
والمؤسســات األهليــة مــن الفئــة “ب” علــى نســبة 

.%3.5
وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن النشــاط نحــو 
3.048 مليــون عميــل يســتحوذ النشــاط التجاري 
منهــم علــى 63.9%، ثــم الزراعي على %14.6، 
ثــم الخدمــي علــى 14%، ثــم اإلنتاجي على نســبة 

.%7.4
وبحســب الهيئة العامة للرقابة المالية، ضخت 
شــركات التمويــل العقــاري قــروض بقيمــة 2.1 
مليــار جنيــه، خــالل أول 10 أشــهر مــن 2019، 
ــة  ــرة المماثل ــه خــالل الفت ــار جني ــل 1.6 ملي مقاب

ــغ 27.9 %. ــادة بل مــن عــام 2018 بمعــدل زي
بالســوق  التمويلــي  التأجيــر  عقــود  وبلغــت 
المصريــة خــالل الفتــرة مــن ينايــر إلــى أكتوبــر 
ــل 29.2  ــه، مقاب ــار جني 2019 نحــو 45.3 ملي
مليــار جنيــه فــي الفتــرة المماثلــة مــن 2018، كما 
كشــف أحــدث تقرير للهيئة العامــة للرقابة المالية 
عــن أن إجمالــي عــدد العقــود ارتفــع مــن 1.6 ألــف 
عقــد بنهايــة أكتوبــر 2018، مقابــل 2.4 ألــف 

ــر 2019. ــة أكتوب عقــد بنهاي
قيمــة  واألراضــي  العقــارات  قطــاع  وتصــدر 
العقــود بنســبة 64.07%، ثــم خطــوط اإلنتــاج 
بنســبة  النقــل  قطــاع ســيارات  ثــم   ،%11.43
10%، ثــم الســيارات المالكــي بنســبة %2.9 

خــالل شــهر أكتوبــر فقــط.

56% يتوقعون تزايد سرعة وسهولة 

الحصول على التمويل من البنوك

التمويل المصرفي يتجه للمزيد من التيسيرات

28% يرجحون استقرار اإلجراءات.. و16%: ستكون أصعب

رجــح 47% مــن المشــاركين فــي اســتطالع 
وســهولة  ســرعة  ترتفــع  أن  الســنوي،  حابــي 
ــام  ــل المصرفــي فــي الع ــى التموي الحصــول عل
اســتقرار  توقعــوا   28 مقابــل  فــي  الجديــد، 
اإلجــراءات، و16% قالــوا إنهــا ســتكون أصعب.
أهــم  مــن  واحــدة  الفائــدة  أســعار  وتعتبــر 
ــق  ــى ســهولة وســرعة تدف ــرة عل ــل المؤث العوام
التمويــل المصرفــي، للشــركات فــي مختلــف 
القطاعــات االقتصاديــة، وخاصــة التمويــالت 
الموجهة لتدشــين مشــروعات جديدة أو لتنفيذ 
توســعات رأســمالية وزيــادة خطــوط اإلنتــاج.

فمــن ناحيــة تعــول البنــوك علــى انتهــاج البنك 
المركــزي المصــري سياســة نقديــة توســعية، 
وقيامــه بخفــض أســعار الفائــدة خــالل العــام 
لإليــداع   %16.75 مســتوى  مــن  الماضــي 
 %12.25 إلــى  لإلقــراض  و%17.75 
الميــاه  تحريــك  فــي  بالترتيــب،  و%13.25 
الراكــدة وتنشــيط حركــة الطلــب علــى القــروض 
ارتفــاع  أدى  حيــث  الضخمــة،  والتمويــالت 
الفائــدة مــع بدايــة تطبيــق برنامــج اإلصــالح 
وتحريــر ســعر صــرف الجنيــه إلى تحجيــم قدرة 
الشــركات علــى تنفيــذ توســعات رأســمالية فــي 
مشــروعاتها وتأجيــل خططهــا التوســعية لحيــن 
االقتصاديــة  والمؤشــرات  األوضــاع  تحســن 

خاصــة مــع ارتفــاع أعبــاء تكلفــة التمويــل.
عنهــا  أعلنــت  التــي  التمويــل  حــزم  وتأتــي 
الحكومة والبنك المركزي مطلع شــهر ديســمبر 
الماضــي، ذات العائــد المدعــوم، والتــي تضــم 3 
ــار  ــى تســتهدف ضــخ 100 ملي ــادرات، األول مب
جنيــه لصالــح قطــاع الصناعــة، والثانيــة بقيمــة 
50 مليار جنيه لصالح عمالء التمويل العقاري 
لإلســكان متوســط الدخــل وتوفــر تمويــاًل بســعر 
عائــد 10% متناقــص، أمــا الثالثــة فتســتهدف 
إغــالق ملــف مديونيــات الشــركات واألشــخاص 
االعتباريــة المتعثــرة التــي تقــل مديونيتهــا عــن 
10 مالييــن جنيــه، عــن طريــق إســقاط الفوائــد 
 %50 ســداد  نظيــر  المتراكمــة  المهمشــة 
ــل، ومــن  ــل ديســمبر المقب ــن قب مــن أصــل الدي
ا فــي ضمــان  المتوقــع أن تكــون العًبــا رئيســّيً

المصرفــي  التمويــل  علــى  الحصــول  ســهولة 
تســتهدف  حيــث  المقبلــة،  الســنوات  خــالل 

ــراد. ــن الشــركات واألف شــريحة واســعة م
وتراهــن البنــوك علــى نجــاح مبــادرة الصناعة 
ــل المشــروعات  ــادرة تموي ــى غــرار نجــاح مب عل
الصغيــرة والمتوســطة، وتوفر المبــادرة الجديدة 
تمويــاًل بســعر عائــد متناقــص 10%، للقطــاع 
الخــاص فقــط، للشــركات التــي تتــراوح مبيعاتها 
ــون وحتــى مليــار جنيــه،  ــن 50 ملي الســنوية بي
ســواء منفصلــة قائمة بذاتهــا أو تابعة لمجموعة 
شــركات، وتمنــح لتمويــل رأس المــال العامــل 

وشــراء خطــوط اإلنتــاج واآلالت والمعــدات.
ــام  ــك المركــزي، أواخــر الع ــا البن ــن أيًض أعل
الماضــي، عــن رصــد 50 مليــار جنيــه لمبــادرة 
بســعر  الســياحية  الفنــادق  وتجديــد  إحــالل 
عائــد متناقــص 10%، فــي خطــوة لضمــان 
اســتمرار تقديــم الدعــم للقطــاع الســياحي الذي 
ــا واضًحــا العــام الماضــي وتيســير  أظهــر تعافًي
الحصــول علــى قــروض مــن البنــوك لتغطيــة 
المبــادرة  وتهــدف  التمويليــة،  االحتياجــات 
ــادق  لمنــح التمويــل بغــرض إحــالل وتجديــد فن
النقــل  وأســاطيل  العائمــة  والفنــادق  اإلقامــة 
الســياحي، بحــد أقصــى 15 عاًمــا للقــرض، 
ــا للدراســات االئتمانيــة للبنــك والتدفقــات  وفًق
النقديــة للعمــالء، ويســمح بتمويــل حتــى %75 
مــن تكلفــة التجديــد واإلحــالل علــى أن يتحمــل 

ــة. ــل النســبة المتبقي العمي
مبــادرات  تنعكــس  أن  المرتقــب  ومــن 
المنخفــض،  العائــد  ذات  الجديــدة  التمويــل 
إلــى جانــب اتبــاع البنــك المركــزي سياســة 
نقديــة توســعية تقلصــت علــى إثرهــا أســعار 
الفائــدة األساســية علــى الجنيــه إلــى مســتوى 
12.25% لإليــداع و13.25% لإلقــراض، 
ومــا زال متوقًعــا أن تشــهد مزيــًدا مــن الخفض 
خــالل الفتــرة المقبلــة، علــى معــدل ســهولة 
وســرعة تدفــق التمويــل المصرفــي إلــى كل 

مــن الشــركات واألفــراد.
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عن النمو والربحية

45% من التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر برميل 

البترول فوق 65 دوالًرا

بعد هدوء حدة التوترات

37% يرجحون وصوله إلى 60 دوالًرا.. و14% فوق 70

اســتطالع  فــي  المشــاركين  معظــم  توقــع 
حابــي، ارتفــاع ســعر برميــل البتــرول، ويــرى 
دوالرًا   65 ســعره  تجــاوز  منهــم   %45
للبرميــل، بينمــا توقــع 37% بأنــه ســيتخطى 
ــه ال يتجــاوز  ــل ولكن حاجــز 60 دوالرًا للبرمي
حاجــز 65 دوالرًا، فــي حيــن يــرى 14% مــن 
المشــاركين ارتفــاع ســعر البتــرول ليتخطــى 
فيمــا  دوالرًا،   70 الواحــد  البرميــل  ســعر 
نحــو  المشــاركين  مــن   %4 آراء  انقســمت 
عــن  امتناعهــم  أو  أخــرى  أســعار  تقييــم 

النقطــة. هــذه  حــول  التصويــت 
تخطــط مصــر للتنقيــب عــن النفــط فــي 
حقــول منطقــة غــرب المتوســط، ألول مــرة 
عالميــة،  شــركات  مــع  مباشــر  اتفــاق  فــي 
توتــال  مثــل  عالميــة  شــركات  مــع  بالتعــاون 
ــة، وشــيفرون،  ــي البريطاني ــي ب الفرنســية، وب
وزيــر  بــه  مــا صــرح  وفــق  موبيــل،  وإكســون 

الماضــي.  األســبوع  خــالل  البتــرول 
يأتــي هــذا التحــرك فــي ظــل تخصيــص 
ــا  ــا ثابًت ــي الجــاري، رقًم ــام المال ــة الع موازن
دوالرًا،   68 عنــد  البتــرول  برميــل  لســعر 
ومــع حالــة الهــدوء النســبي التــي تشــهدها 
االتفــاق  بعــد  ســيما  ال  العالميــة  الســاحة 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  األولــي  التجــاري 
التوتــرات  وانحســار  ناحيــة،  مــن  والصيــن 
ثانيــة،  ناحيــة  مــن  اإليرانيــة،  األمريكيــة 
ســعر  أن  يرجــح  البعــض  جعــل  مــا  هــو 
النفــط مــن المقــرر أن يشــهد انخفاضــات 
متتاليــة خــالل عــام 2020، وبالتالــي علــى 
ومخصصــات  ســعر  تقلــل  أن  الحكومــة 
دعــم البتــرول فــي موازناتهــا القادمــة، مــع 
وعقــود  آليــات  اســتخدام  علــى  حرصهــا 
والتــي  حالًيــا  بهــا  –المعمــول  التحــوط 
ــذي  ــة أشــهر- ال ــا الحكومــة كل ثالث تراجعه

مســتهدفات  تحقيــق  لضمــان  وســيلة  يعــد 
أي  حــدوث  حالــة  فــي  الموازنــة،  عجــز 
ســعر  فــي  ســيما  ال  مفاجئــة  ارتفاعــات 

لبتــرول. ا
وقالــت وزارة الماليــة فــي البيــان المالــي 
المالــي  العــام  موازنــة  لمشــروع  التهميــدي، 
ســعر  فــي  زيــادة  دوالر  كل  إن  الجــاري، 
ــه فــي  برميــل البتــرول، عــن الســعر المقــدر ل
الموازنــة الجديــدة، يضيــف تكلفــة إضافيــة 

جنيــه. مليــار   2.3 بقيمــة  الحكومــة  علــى 
وشــهد العــام الماضــي توترات جيوسياســية 

أســعار  فــى  ارتفاعــات  إلــى  أدت  عديــدة 
النفــط، جعلهــا تصــل إلــى أعلــى مســتوى لهــا 
وهــو 71.75 دوالرًا للبرميــل، ويــرى بعــض 
المحلليــن أن االقتصــاد المصــري لــن يتأثــر 
بحــدوث أي ارتفاعــات طفيفــة فــي البتــرول 
طالمــا كانــت فــي حــدود 70 دوالرًا للبرميــل. 
علــى الصعيــد الداخلــي، فقــد أقــر مجلــس 
آليــة  تطبيــق  الماضــي  يوليــو  فــي  الــوزراء 
البتروليــة،  المــواد  علــى  التلقائــي  التســعير 
مــع مراجعــة الســعر كل 3 أشــهر، وهــو مــا 
يعنــي ربــط ســعر الوقــود فــي الســوق المحلــي 

بســعر البتــرول العالمــي وســعر الــدوالر، بمــا 
يســمح بتحريــر ســعره وعــدم تقديــم أي دعــم 

مســتقباًل.
الجــاري،  الشــهر  خــالل  اللجنــة  وقــررت 
تثبيــت أســعار البنزيــن عنــد 6.5 جنيــه للتــر 
لبنزيــن 80، وعنــد 7.75 جنيــه للتــر لبنزيــن 
92، وعنــد 8.75 جنيــه للتــر لبنزيــن 95، 
جنيــه   6.75 عنــد  الســوالر  ســعر  وتثبيــت 
اســتخدامات  لغيــر  المــازوت  وطــن  للتــر، 
جنيــه   4250 عنــد  والمخابــز  الكهربــاء 

للطــن. 

علــى صعيــد متصــل تتوقــع منظمــة الــدول 
المصــدرة للنفــط - أوبــك، ارتفــاع معــدالت 
ــى المعــدن األســود، وربمــا تفاجــأ  ــب عل الطل
اتجاًهــا  باتخاذهــا  العــام  هــذا  األســواق 
ــا علــى غيــر المتوقــع، وذلــك نتيجــة  صعودّيً
مســتوى  علــى  التجاريــة  التوتــرات  هــدوء 

العالــم. 
ــب العالمــي  ــأن يصــل لطل وتوقعــت أوبــك ب
 1.22 ليصبــح   2020 عــام  الخــام  علــى 
ــا، ولكنهــا رجحــت هــذا  مليــون برميــل يومّيً

اقتصــادي. تحســن  إلــى  االرتفــاع 

أوبــك  خــام  علــى  بالطلــب  يتعلــق  وفيمــا 
عــن العــام الحالــي، فيتوقــع أن يبلــغ 29.5 
ــا وهــو أقــل بنحــو  ــا تقريًب ــل يومّيً ــون برمي ملي
ــا عــن مســتويات عــام  1.2 مليــون برميــل يومّيً
ــه بالخفــض بنحــو  ــد تعديل ــك بع 2019، وذل
ــب  ــل الطل ــم تعدي ــا، وت ــل يومّيً 10 آالف برمي
ــى خــام أوبــك فــي عــام 2019 بالخفــض  عل
عنــد  ليقــف  ــا  يومّيً برميــل  آالف  بنحــو 10 

ــا. نحــو 30.6 مليــون برميــل يومّيً
أمــا علــى صعيــد تقديــرات نمــو المعــروض 
النفطــي مــن خــارج أوبــك، فتــم تعديلــه بالرفــع 
خــالل عــام 2020 بنحــو 18 ألــف برميــل 
ــا ليصبــح مــن المتوقــع أن يبلــغ 2.35  يومّيً

ــا. مليــون برميــل يومّيً
تقديــرات  تعديــل  فــإن  ألوبــك،  ووفًقــا 
اإلمــدادات  مراجعــة  إلــى  يرجــع   2020
بالرفــع مــن النرويــج والمكســيك وغانــا فــي 
الواليــات  مــن  بالخفــض  مراجعــة  مقابــل 
التابعــة  المتحــدة وروســيا والــدول األوربيــة 

والتنميــة. االقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة 
كمــا رفعــت المنظمــة تقديراتهــا للمعــروض 
عــام 2019  فــي  مــن خارجهــا  الخــام  مــن 
 1.86 إلــى  ــا  يومّيً برميــل  آالف   4 بنحــو 

ــا. يومّيً برميــل  مليــون 
وبعــد هــذا التعديــل، فإنــه يتوقــع أن يبلــغ 
فــي  أوبــك  خــارج  مــن  النفطــي  المعــروض 
و2020   2019 عامــي  خــالل  المتوســط 
ــا  علــى الترتيــب 64.34 مليــون برميــل يومّيً
ــا علــى التوالــي. و66.68 مليــون برميــل يومّيً
فــإن  ألوبــك،  الشــهري  التقريــر  وبحســب 
إنتــاج منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط تراجــع 
ــا خــالل شــهر  ــل يومّيً ــف برمي بنحــو 161 أل
مليــون  ليســجل 29.44  الماضــي  ديســمبر 

ــا.  ــل يومّيً برمي
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توقــع 47% مــن المشــاركين فــي اســتطالع حابــي، اســتقرار عمليــات 
تحويــالت المصرييــن العامليــن بالخــارج، بينمــا أبــدى 45% تفاؤلــه 
بنمــو تدفقــات تلــك التحويــالت، بينمــا يــرى 8% مــن المشــاركين تراجــع 

نشــاط التحويــالت خــالل العــام الجــاري.
بصــورة  ســيرها  بالخــارج،  المصرييــن  تحويــالت  منحنــى  يرصــد 
ديناميكيــة ســريعة وقفــزات شــبه صاروخيــة -خاصــة إذا مــا تــم قياســها 
ا بنســبة 109.5% منــذ  علــى أســاس ســنوي- حيــث ارتفعــت قياســّيً
تحريــر ســعر الصــرف فــي عــام 2016 وحتــى نهايــة 2019، وبلــغ 
إجمالــي تحويــالت المصرييــن عــام 2016 نحــو 12.6 مليــار دوالر 

مقابــل 26.4 مليــار دوالر بنهايــة العــام الجــاري.
تعزيــز  فــي  بالخــارج  العامليــن  المصرييــن  تحويــالت  وســاهمت 
السياســة النقديــة والماليــة للدولــة، ونجحــت فــي خفــض ســعر الــدوالر، 
الــذي شــهد انخفاضــات متواليــة خــالل األيــام الماضيــة، ونجحــت فــي 
ــة  ــي نهاي ــذي ســجل ف ــي، ال ــد األجنب ــن النق ــع أرصــدة االحتياطــي م رف
ديســمبر 2019 45.420 مليــار دوالر، مقارنــة بنحــو 45.354 مليــار 

دوالر، بارتفــاع قــدره نحــو 66 مليــون دوالر. 
العامليــن  المصرييــن  تحويــالت  بيانــات  عــن  تحديــث  آخــر  كان 
بالخــارج، فــي الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري، والــذي شــهد انخفاًضــا 
بنســبة 3.3% مقارنــة بالربــع الســابق عليــه، وذلــك ألول مــرة خــالل 

آخــر 15 شــهًرا. 
وســجلت تحويــالت المصرييــن بالخــارج خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 
الجــاري نحــو 6.7 مليــار دوالر مقابــل نحــو 6.9 مليــار دوالر فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام، ولكنهــا مرتفعــة علــى أســاس ســنوي بنســبة %13.6، 
ــه  ــي ســجلت خالل ــن عــام 2018، والت ــث م ــع الثال ــة بالرب ــك مقارن وذل

5.9 مليــار دوالر.
وبصــورة تفصيليــة، أشــارت البيانــات التــي أعلنهــا البنــك المركــزي 
إلــى أن تحويــالت المصرييــن العامليــن بالخــارج شــهدت ارتفاًعــا طفيًفــا 
خــالل عــام 2019، بعدمــا قفــزت مــن مســتوى 19.378 مليــار دوالر 
خــالل الـــ 9 أشــهر األولــى مــن العــام 2018 إلــى نحــو 20.254 مليــار 
دوالر خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الحالــي بزيــادة تبلــغ 0.876 مليــار 

دوالر، محققــة ارتفاًعــا بنحــو %4.52.
وأشــارت البيانــات إلــى أن تحويــالت المصرييــن العامليــن بالخــارج 
ــر مــن العــام الماضــي،  ــار دوالر خــالل شــهر يناي ســجلت نحــو 2.1 ملي
ثــم انخفضــت بنســبة 14.28% إلــى نحــو 1.8 مليــار دوالر منخفضــة 

ــار دوالر. بنحــو 0.3 ملي
ومقارنــة بإجمالــي تحويــالت شــهر فبرايــر، فقــد ارتفعــت التحويــالت 
خــالل شــهر مــارس بنســبة 27.77% إلــى نحــو 2.3 مليــار دوالر بزيــادة 
بلغــت نحــو 0.5 مليــار دوالر. لكنهــا عــاودت االنخفــاض خــالل شــهر 
ــار دوالر  ــل منخفضــة بنســبة 8.7% بعدمــا ســجلت نحــو 2.1 ملي أبري

بتراجــع بلــغ نحــو 0.2 مليــار دوالر.
ثــم عــاوت االرتفــاع خــالل شــهر مايو الماضي لتســجل نحــو 3 مليارات 
دوالر، وهــو أعلــى رقــم خــالل العــام الجــاري، مرتفعــة بنحــو 0.9 مليــار 
دوالر، محققــة زيــادة نســبتها 42.8% عــن إجمالــي تحويــالت شــهر 
أبريــل الســابق عليــه، وفــي شــهر يونيــو الماضــي ومقارنــة بأرقــام شــهر 
مايــو، فقــد انخفضــت التحويــالت بنســبة 36.66%، بعدمــا ســجلت 
نحــو 1.9 مليــار دوالر منخفضــة بنحــو 1.1 مليــار دوالر عــن األرقــام 
المحققــة فــي شــهر مايــو. لكنهــا عــاودت االرتفــاع خــالل شــهر يوليــو 
لتســجل زيــادة نســبتها 36.8% بعدمــا ســجلت نحــو 2.6 مليــار دوالر 

ــار دوالر. مرتفعــة بنحــو 0.7 ملي
لكنهــا تراجعــت بنســبة 30.76% مســجلة نحــو 1.8 مليــار دوالر 
ــغ نحــو 0.8 مليــار دوالر  خــالل شــهر أغســطس الماضــي بانخفــاض بل

ــو الماضــي. ــي التحويــالت المنفــذة خــالل شــهر يولي عــن إجمال
ــن  ــن العاملي ــالت المصريي ــي تحوي ــغ إجمال ــي ســتمبر الماضــي بل وف
بالخــارج نحــو 2.3 مليــار دوالر، بزيــادة بلغــت نحــو 0.5 مليــار دوالر 
مســجلة زيــادة نســبتها 27.77% عــن إجمالــي التحويــالت المنفــذة 

خــالل شــهر أغســطس الماضــي.
وتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع إجمالــي تحويــالت المصرييــن العامليــن 
بالخــارج خــالل العــام الماضــي، بنســبة طفيفــة بلغــت نحــو %3.23 
بعدمــا ارتفعــت مــن مســتوى 24.7 مليــار دوالر خــالل العــام 2017 إلــى 

نحــو 25.5 مليــار دوالر خــالل العــام 2018.
وبنــوك  المحلليــن  بعــض  توقعــات  تتضــارب  الصــدد  هــذا  وفــي 
االســتثمار حــول ارتفــاع وتيــرة تحويــالت المصرييــن العامليــن بالخــارج، 
ــة نتيجــة بعــض  ــق قفــزات متوالي ــا تســتمر فــي تحقي ــرى أنه فالبعــض ي
اإلصالحــات التــي تقــوم بهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مســتوى 
االقتصــاد غيــر البترولــي، واآلخــر يــرى أن التدفقــات القادمــة ســيعتمد 
حجمهــا علــى إجــراءات الضبــط المالــي لمواجهــة مزيــد مــن االنخفــاض 
فــي أســعار النفــط، خاصــة فــي دول الخليــج، إضافــة إلــى تعديــالت 
ــى  ــي عل ــف المحل ــز التوظي ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــل الت ــة ســوق العم أنظم

ــب. حســاب األجان
وتوقــع البنــك الدولــي فــي مذكــرة بحثيــة صــادرة فــي شــهر ديســمبر 
الماضــي، أن مصــر ســتكون مــن البلــدان الخمســة األولــى المســتفيدة مــن 
التحويــالت لعــام 2019، معهــا الهنــد والصيــن والمكســيك والفلبيــن، 
ومــن المقــرر أن تصــل تدفقــات التحويــالت إلــى البلــدان المنخفضــة 
ومتوســطة الدخــل إلــى 551 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2019، بزيــادة 
4.7 فــي المئــة مقارنــة بـــ 529 مليــار دوالر المســجلة فــي عــام 2018، 
علــى أن تواصــل االرتفــاع إلــى 597 مليــار دوالر بحلــول عــام 2021. 

ورجــح البنــك الدولــي فــي تقريــره أن يظــل معــدل نمــو التحويــالت 
المئــة  فــي  بواقــع 3  إفريقيــا  الشــرق األوســط وشــمال  فــي  ضعيًفــا 
ــة  بســبب التغيــرات الهيكليــة التــي تشــهدها المنطقــة، مثــل إعــادة هيكل
مجلــس  دول  فــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  وإدخــال  العمــل  ســوق 
التعــاون الخليجــي، وفــي أوربــا وآســيا الوســطى مــن المتوقــع أن تحقــق 
ا بواقــع 1.8 فــي المئــة بســبب انخفــاض أســعار النفــط  التحويــالت نمــّوً
ــات الخارجــة مــن روســيا. ــى التدفق ــل عل ــة الروب ــاض قيم ــر انخف وتأثي

تتفاوت بنسب مختلفة

47% يتوقعون استقرار 
تحويالت العاملين بالخارج.. 

و45% تفاءلوا بنمو التدفقات

8% من األصوات ترى تراجًعا في النشاط

تفاؤل كبير بنمو إيرادات قطاع السياحة

الصادرات غير البترولية تستعد للرواج

فــي  المشــاركين  لــدى  التفــاؤل  مــن  حالــة  ســيطرت 
اســتطالع حابــي، تجــاه نمــو إيــرادات الســياحة خــالل العــام 
الجــاري، وصــوت 91 مــن المشــاركين لصالــح نمــو القطاع، 
ــم يشــهد أي  ــه ل ــوا اســتقراره، وأن ــل 7 أصــوات توقع مقاب
تغيــرات عــدة،  فــي حيــن أبــدى اثنــان مــن المشــاركين عــدم 
تفاؤلهــم بنمــو إيــرادات القطــاع، وتوقعــوا تراجــع إيراداتــه.
بــدأ قطــاع الســياحة يســترد عافيتــه مــن جديــد، بعــد 
تعثــر جامــح اســتمر لبضــع ســنوات، وكان العــام الماضــي، 
أن  اســتطاع  والــذي  بالقطــاع  بدايــة النطالقــة جديــدة 
مــن  العديــد  فــي  ــا  جلّيً ظهــر  ملحوًظــا،  ا  نمــّوً يحقــق 
مؤشــراته، حيــث زادت إيراداتــه بنســبة 28.6%، لتصــل 
إلــى 12.6 مليــار دوالر عــام 2019/2018، مقارنــة بـــ 
9.8 مليــار دوالر عــام 2018/2017، وســاهم بنســبة 
11.9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتقدمــت مصــر 
9 مراكــز فــي مؤشــر تنافســية الســفر والســياحة الــذي 
أصــدره منتــدى االقتصــاد العالمــي للتنافســية فــي الســفر 
والســياحة لعــام 2019، كمــا حققــت رابــع أعلــى نمــو 
فــي معــدالت األداء علــى مســتوى العالــم بــذات المؤشــر، 
ــداًل مــن المركــز  ــا ب ــت مصــر المركــز الـــ60 عالمّيً واحتل
الـــ65 فــي اســتراتيجية التســويق والترويــج الســياحي، 
ــى معــدل تحســن لمؤشــر  ــي أعل ــى ثان ــا عل ــذا حصوله وك
ــًزا  ــم، حيــث تقدمــت 18 مرك األمــن والســالمة فــي العال
فــي التصنيــف لهــذا العــام، ووضــع التقريــر مصــر فــي 
ــج لمقصــد  ــة للتروي ــارة اإلفريقي ــي الق ــى ف ــة األول المرتب

ــذ عــام 2013. ــى من ــرة األول ــك للم ســياحي، وذل
وتســتهدف الحكومــة النهــوض بقطــاع الســياحة بصفــة 
عامــة، ال ســيما وأنــه مســاهم رئيســي فــي تراجــع  قيمــة 
الــدوالر أمــام الجنيــه المصــري، ومــن ثــم فــإن التوجــه 
خــالل العــام المالــي القــادم، هــو رفــع تنافســية القطــاع، 
وارتفــاع إيرادتــه نحــو 11% عــن الســنة الماليــة الســابقة، 
وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن المحــاور منهــا زيــادة 
وتطويــر  المشــروعات،  بعــض  واســتكمال  االســتثمارات 
المنشــآت الفندقيــة والســياحية، برفــع مســتوى الخدمــات 

وتحســين أداء العاملين بالقطاع، والمشــاركة في المحافل 
الدوليــة بهــدف الترويــج للعديــد مــن األنمــاط الســياحية 
عمليــات  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  فــي مصــر،  المختلفــة 
اإلصــالح التشــريعي ومواكبــة االتجاهــات التكنولوجيــة 

ــة القطــاع الســياحي.  ــة ودورهــا فــي تنمي الحديث
وإلــى جانــب مــا ســبق يظهــر دور البنــك المركــزي فــي 
دعــم القطــاع، والشــركات والمنشــآت الســياحية خاصــة 
التــي ترغــب فــي إحــالل وتجديــد فنــادق اإلقامــة والفنــادق 
العائمــة وأســاطيل النقــل الســياحي، وذلــك مــن خــالل 
اإلعــالن عــن مبــادرة خاصــة للســياحة بقيمــة 50 مليــار 
جنيــه وبفائــدة متناقصــة 10 فــي المئــة ووقــف المبــادرة 

الســابقة والتــي كانــت قيمتهــا 5 مليــارات جنيــه. 
وتســود حالــة مــن التفــاؤل وســط الخبــراء االقتصادييــن 

رجــح 67 مــن المشــاركين المئــة فــي اســتطالع جريدة 
حابــي الســنوي، انتعــاش الصــادرات غيــر البتروليــة فــي 

العــام الجديــد.
اتجــاه  المشــاركين  مــن   19 أكــد  المقابــل،  فــي 
الصــادرات غيــر البتروليــة نحــو االســتقرار، فيمــا رأى 

التراجــع. نحــو  ســتتجه  أنهــا   14
وســجلت الصــادرات المصريــة غيــر البتروليــة خــالل 
ا  الفتــرة مــن ينايــر إلــى نوفمبــر مــن العــام الماضــي نمــّوً
قــدره 4%، مســجلة نحــو 23.2 مليــار دوالر فــي مقابــل 
22.1 مليــار دوالر خــالل نفــس الفتــرة مــن 2018، 
ــا علــى النمــو المســتمر فــي  وهــو مــا يعــد مؤشــًرا إيجابّيً
معــدالت الصــادرات، إال أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك فإنهــا 
لــم تصــل بعــد إلــى المســتويات التــي كانــت متوقعــة منــذ 

تحريــر ســعر الصــرف.
وتمثــل التجــارة الخارجيــة بشــكل عــام والصــادرات 
علــى وجــه التحديــد أحــد أبــرز الملفــات التــي توليهــا 
ــف االســتثمار، وخــالل  ــرة، أســوة بمل ــة كبي ــة أهمي الدول
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  اجتمــع  الماضــي  األســبوع 
السيســي، مــع الدكتــور مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلــس 
ــرة التجــارة  ــن جامــع وزي ــاج، ونيفي ــن القب ــوزراء، ونيفي ال

والتصديــر. الصناعــة  ملفــات  لمناقشــة  والصناعــة، 
خطــط  جامــع  نيفيــن  عرضــت  االجتمــاع  وخــالل 
وزارة التجــارة والصناعــة لتعزيــز التبــادل التجــاري بيــن 
مصــر ومختلــف دول العالــم وزيــادة الصــادرات المصريــة 
وجــذب المزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة، خاصــةً مــن 

وشــركات الســياحة بنمــو القطــاع خــالل العــام القــادم، 
صعيــد  علــى  ســواء  ملحوظــة  نمــو  قفــزات  وتحقيقــه 
المؤشــرات أو ترتيــب المقاصــد الســياحية المصريــة، ال 
ســيما بعــد اختيــار مدينتــي القاهرة والغردقــة ضمن أفضل 
100 مدينة ســياحية على مســتوى العالم، بحســب التقرير 
الصــادر عــن مؤسســة »يورومونيتــور العالميــة« في ديســمبر 
الماضــي، كذلــك نجــاح مصــر فــي تنظيــم واســتقبال الوفود 
المشــاركة بالمؤتمــرات والمحافــل الدوليــة، مثــل مؤتمــر 
ــة األمــم  ــا ومؤتمــر الشــباب، وبطول االســتثمار فــي إفريقي

اإلفريقيــة وغيرهــا مــن العديــد مــن المناســبات. 
وفــي اتجــاه مــواٍز كانــت العقبــة الشــائكة فــي ملــف 
الســياحة والســفر خــالل الفتــرة الماضيــة هــي إيقــاف 
الشــيخ  شــرم  مــدن  إلــى  طيرانهــا  رحــالت  دول  عــدة 

خــالل تطويــر منظومــة الصــادرات والــواردات، فضــاًل 
عــن تعزيــز التعــاون مــع مختلــف دول العالــم لدعــم نفــاذ 
الصــادرات المصريــة، ال ســيما مــن خــالل االتفاقــات 
التجاريــة القائمــة مــع عــدد مــن التجمعــات اإلقليميــة 
المختلفــة أو الجــاري التفــاوض بشــأنها، مــع تقييمهــا 

ودراســة عوائدهــا علــى مصــر.
الصــادرات  علــى  الرقابــة  هيئــة  بيانــات  وبحســب 
ا  نمــّوً فــإن 5 قطاعــات تصديريــة حققــت  والــواردات 
لنوفمبــر، تضمنــت  ينايــر  مــن  الفتــرة  ملموًســا خــالل 
ارتفــاع صــادرات الصناعــات الطبيــة بنســبة 20% لتبلــغ 
28 مليــون دوالر مقابــل 40 مليــون دوالر خــالل نوفمبــر 
 %19.2 بنســبة  الزراعيــة  الحاصــالت  و   ،2018
ــون دوالر،  ــل 99 ملي ــي مقاب ــون دوالر ف ــغ 118 ملي لتبل
والصناعــات اليدويــة بنســبة 16.7% لتبلــغ 21 مليــون 
دوالر فــي مقابــل 18 مليــون دوالر، والســلع الهندســية 
واإللكترونيــة بنســبة 14.6% لتبلــغ 188 مليــون دوالر 
فــي مقابــل 164 مليــون دوالر، و مــواد البنــاء بنســبة 
 388 مقابــل  فــي  دوالر  مليــون   415 لتبلــغ   %6.9

مليــون دوالر.
عــن  الصــادرات  لزيــادة  خطــة  الحكومــة  ووضعــت 
طريــق صــرف المســتحقات المتأخــرة للمصدريــن وزيــادة 
الصــادرات  لمســاندة  المقــررة  الماليــة  المخصصــات 
 6 إلــى  وصلــت  والتــي  الحالــي  المالــي  العــام  خــالل 
مليــارات جنيــه؛ بمــا يعكــس حــرص الحكومــة علــى فتــح 
المحليــة،  لمنتجاتنــا  جديــدة  دوليــة  تصديريــة  آفــاق 

والغردقــة والقاهــرة، وتوقفــت رحــالت الطيــران المباشــرة 
ــى مصــر فــي ســبتمبر 2015،  ــا إل مــن روســيا وبريطاني
عقــب ســقوط طائــرة ركاب روســية فــوق صحــراء ســيناء، 
والــذي أســفر عــن مقتــل جميــع ركابهــا، ولكــن ســرعان مــا 
بــدأت آثــار هــذا الملــف تتالشــى بصــورة تلــو األخــرى، 
بصــورة  ازديــاد  حالــة  فــي  الســياحة  حركــة  وبــدأت 
تدريجيــة، بعــودة رحــالت الطيــران الدوليــة إلــى المــدن 
المصريــة مــن جديــد، علــى ســبيل المثــال أعــادت الشــركة 
الماضــي،  ســبتمبر   ،Air Malta المالطيــة  الوطنيــة 
ــد توقــف   ــى القاهــرة بع ــران المباشــر مــن مالطــا إل الطي
ــي  ــي األســبوع الواحــد يوم ــن ف ــدل رحلتي ــا، بمع 12 عاًم
إيبريــا  طيــران  شــركة  وأعلنــت  والخميــس،  األحــد 
اإلســبانية تســيير 4 رحــالت طيــران مباشــرة بيــن مدريــد 

والقاهــرة، بــدًءا مــن العــام الجــاري.
وانتعشــت ســياحة الشــواطئ، بعــودة رحــالت الطيــران 
الســويدي فــي أكتوبــر الماضــي، الــذي دام توقفــه نحــو 8 
ســنوات و8 أشــهر، وهــو األمــر الــذي يشــجع عــودة حركــة 
الســياحة اإلســكندنافية إلــى مصــر، وبجانــب المشــاورات 
الرحــالت  إلعــادة  والقاهــرة  موســكو  بيــن  المســتمرة 
ــى شــرم الشــيخ، عــادت الرحــالت  الروســية المباشــرة إل
الحكومــة  إضافــة إلعــالن  القاهــرة،  إلــى  موســكو  مــن 

ــى شــرم الشــيخ. ــة الرحــالت إل البريطاني
ــة فــي التعامــل  ــى الرغــم ممــا ســبق، ونجــاح الدول وعل
العقبــات  بعــض  زال  مــا  أنــه  إال  التحديــات  بعــض  مــع 
التــي مــا زالــت تواجــه القطــاع، وكذلــك المســتثمرين، 
التكاليــف  وارتفــاع  الســياحية  الترويــج  عمليــات  منهــا 
وبعــض  بالمشــروعات  الخاصــة  المرتفعــة  والرســوم 
العمالــة  نقــص  إلــى  باإلضافــة  والشــواطئ،  المــزارات 
المهنيــة المدربــة فــي القطــاع، وضــرورة التوجــه نحــو 
ــق مفهــوم التحــول الرقمــي فــي القطــاع بمــا يســهم  تطبي
ــه، وتعــد هــذه العوامــل هــي مــن أبــرز  ــزه وتنميت فــي تعزي
الملفــات التــي تواجــه القطــاع الســياحة، ولكنهــا تنــال 

اهتماًمــا واضًحــا مــن قبــل الحكومــة. 

كمــا طرحــت الحكومــة أكثــر مــن مبــادرة تؤكــد التزامهــا 
ومنهــا  للمصدريــن،  المتأخــرة  المســتحقات  بســداد 
تشــجيع كبــرى الشــركات المصــدرة علــى زيــادة حجــم 
نشــاطها بمــا يضمــن ضــخ مبالــغ مســاندة الصــادرات 
فــي عمليــة اإلنتــاج والتشــغيل؛ بمــا يتوافــق مــع أهــداف 

الصــادرات. لتحفيــز  الجديــد  البرنامــج 
الماليــة  وزارتــا  بــدأت  الماضيــة  األشــهر  وخــالل 
المســتحقات  صــرف  مبــادرة  تنفيــذ  فــي  والصناعــة 
المبــادرة  هــذه  تقضــي  حيــث  للمصدريــن،  المتأخــرة 
المتأخــرة  المســتحقات  بتســوية  الحكومــة  بالتــزام 
للشــركات المصــدرة لــدى صنــدوق تنميــة الصــادرات 
خــالل 5 ســنوات، علــى أن تلتــزم هــذه الشــركات بضــخ 
اســتثمارات، وإنشــاء وحــدات إنتاجيــة جديــدة، والتوســع 
فــي خطــوط اإلنتــاج، وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة، وتوفيــر 

المزيــد مــن فــرص العمــل.
الماليــة  وزارتــا  وقَّعــت  الماضــي  ديســمبر  وفــي 
والصناعــة مــع ممثلــي 9 شــركات مصــدرة اتفاقيــات 
تنميــة  صنــدوق  لــدى  المتأخــرة  المســتحقات  تســوية 
مــن   %20 صــرف  بمقتضاهــا  يتــم  الصــادرات؛ 
المتأخــرات المســتحقة لــكل منهــا قبــل نهايــة ديســمبر، 
و20% خــالل الربــع األول مــن العــام المالــي المقبــل، 
والباقــي علــى 3 ســنوات الحقــة؛ وذلــك تنفيــًذا للمبــادرة 
التــي أقرتهــا الحكومــة للشــركات التــي لديهــا خطــط 
الصناعيــة  وأنشــطتها  اســتثماراتها  لزيــادة  توســعية 

ثــم صادراتهــا. ومــن  اإلنتاجيــة  وقدراتهــا 
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51% يتوقعون استقرار أداء ميزان المدفوعات

رغم آمال انتعاش الصادرات واالستثمار األجنبي والسياحة

34% يرجحون العجز.. و15% يصوتون لصالح التحول للفائض

رجــح 51% مــن المشــاركين المئــة باســتطالع 
حابــي الســنوي، أن يســتقر أداء ميــزان المدفوعــات 
فــي العــام الجــاري، فــي مقابــل 34% أكــدوا تحقيــق 

عجــز، و15% صوتــوا لصالــح تحقيــق فائــض.
وأعلــن البنــك المركــزي المصــري نهايــة ديســمبر 
ــا  ــا كلّيً ــزان المدفوعــات فائًض ــق مي الماضــي تحقي
بقيمــة 227.3 مليــون دوالر، خــالل الربــع األول مــن 

العــام المالــي 2020/2019.
ــزان  ــزي أن العجــز فــي مي ــك المرك وأوضــح البن
المعامــالت الجاريــة لمصــر تراجع بمقــدار 629.8 
مليــون دوالر، ليســجل 1.4 مليــار دوالر فــي الفتــرة 
مــن يوليــو إلــى نهايــة ســبتمبر 2019، مقابــل نحــو 
مليــاري دوالر فــي ذات الفتــرة مــن العــام المالــي 

الســابق.
ميــزان  فــي  العجــز  تراجــع  أن  إلــى  وأشــار 
المعامــالت الجاريــة جــاء مدفوًعــا بتراجــع عجــز 
الميــزان التجــاري غيــر البترولي وارتفــاع التحويالت 

الجاريــة.
للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  قــال  حيــن  فــي 
واإلحصــاء يــوم اإلثنيــن الماضــي أن عجــز الميــزان 
التجــاري تراجــع بنســبة 32.2٪ على أســاس ســنوي 

إلــى 3.22 مليــار دوالر فــي أكتوبــر.
وذكــر أن الصــادرات انخفضــت 4.4٪ إلى 2.39 
الــواردات  فــي حيــن تراجعــت قيمــة  مليــار دوالر 
تراجعــت  كمــا  دوالر،  مليــار  إلــى 5.61   ٪22.6
واردات المنتجات البترولية بنســبة 23.5٪ والمواد 

ــب بنحــو ٪36.4. ــد والصل ــة مــن الحدي األولي
تراجــع  المدفوعــات  ميــزان  بيانــات  وأظهــرت 
مليــون  بنحــو 248.1  الخدمــي  الميــزان  فائــض 
دوالر، خــالل الربــع األول مــن العــام المالــي الجــاري، 
حيــث بلــغ 4 مليــارات دوالر، مقابــل 4.3 مليار دوالر 

فــي ذات الفتــرة مــن العــام الســابق لــه.
فائــض  انخفــاض  المركــزي  البنــك  وأرجــع 
الميــزان الخدمــي إلــى ارتفــاع العجــز فــي ميــزان 
الخدمــات الحكوميــة والخدمــات األخــرى بمقــدار 
ــون دوالر  ــغ 943.4 ملي ــون دوالر، ليبل 218.3 ملي
مقابــل 725.1 مليــار دوالر، إضافــة إلــى تراجــع 
الســويس  قنــاة  باســتثناء  النقــل  ميــزان  فائــض 
فائًضــا  ليســجل  دوالر  مليــون   120.4 بمقــدار 
232.7 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 353.1 مليــون 
دوالر، بينمــا اســتقر صافــي ميزان الســفر، وارتفعت 

حصيلــة رســوم المــرور بقنــاة الســويس.
ــع  ــزان المدفوعــات خــالل الرب ــج مي وجــاءت نتائ
ــي 2019/ 2020،  ــي الحال ــام المال األول مــن الع
ــات اقســام البحــوث  ــا مــن توقع أفضــل فــي مجمله

ــوك االســتثمار.  ببن
شــعاع  لشــركة  حديــث  بحثــي  تقريــر  ورصــد 
ــى أداء  ــة عــدة مالحظــات عل ــداول األوراق المالي لت
ميــزان المدفوعــات فــي الربــع األول، جــاءت أولهــا: 
ا،  أن الميــزان الكلــي ســجل فائًضــا متواضًعــا نســبّيً
حيــث ســجل الرصيــد اإلجمالــي فائًضــا بلــغ 227 
بنســبة  تقريًبــا  أقــل  وهــو  أمريكــي،  دوالر  مليــون 

20% علــى أســاس ســنوي.
وأشــار التقريــر إلــى أنــه عنــد تحليــل األداء علــى 
أســاس ســنوي، نجــد تحســًنا فــي العجــز التجــاري 
االقتصــاد  فــي  المزمنــة  المشــكلة  يمثــل  الــذي 
المصــري، حيــث ســجل انخفاًضــا بنســبة %10.5 
إلــى 8.8 مليــار دوالر مدعوًمــا بثبــات نســبي فــي 
عجــز الميــزان النفطــي 600 مليــون دوالر لــكال 

الفترتيــن.
وتراجــع العجــز التجــاري غيــر النفطــي مــن 9.2 
مليــار دوالر إلــى 8.2 مليــار دوالر، كمــا ارتفعــت 
إيــرادات الســياحة بنســبة 7% لتبلــغ 4.2 مليــار 
دوالر، وارتفعــت كذلــك التحويــالت مــن المصرييــن 
العامليــن بالخــارج بنحــو 14% علــى أســاس ســنوي 

لتبلــغ 6.7 مليــار دوالر..

آخر أرقام المركزي 
تشير إلى تراجع بنحو 
630 مليون دوالر في 

عجز 9 شهور

وأشــار تقريــر شــعاع إلــى أن تحليــل البيانــات على 
أســاس ربــع ســنوي قــد يعطــي رســائل مختلفــة إلــى 
حــد مــا، موضًحــا أن مقارنــة البيانــات المنشــورة 
علــى أســاس ربــع ســنوي -أي بالفتــرة مــن إبريــل إلــى 
ــا أعلــى من 8.8  يونيــو 2019- تظهــر عجــًزا تجارّيً
مليــار دوالر مقابــل 8.3 مليــار دوالر، وبالــكاد تغيــر 
فــي التحويــالت 6.7 مليــار دوالر مقابــل 6.9 مليــار 

دوالر.
ودعت إســراء أحمد محلل اقتصادي أول بشــركة 
شــعاع التــي أعــدت التقريــر إلــى قراءة  االنخفــاض 
ــى  ــن الحــذر” عل ــة بـ”عي ــر النفطي ــواردات غي فــي ال
حــد وصفهــا، وتقييــم االنخفــاض علــى حســب نــوع 

الــواردات المتراجعــة.
وأشــار التقريــر إلــى أن الحســاب المالــي حقــق 
ا قــدره نحــو 658 مليــون دوالر  فائًضــا صغيــًرا نســبّيً
نتيجــة لعــدة أســباب، أولهــا تســجيل  اســتثمارات 
أجنبيــة مباشــرة أعلــى علــى أســاس ســنوي وربــع 
ــى مســتوى  ــار دوالر، وهــو أعل ــغ  2.4 ملي ســنوي، تبل
ــاع ماليــة متتاليــة، إلــى جانــب تدفقــات  فــي ســتة أرب
خارجة من اســتثمارات محافظ األوراق المالية، بنحو 
مليــاري دوالر خاصــة أن فتــرة الدراســة لــم تشــهد أي 
إصــدارات دوليــة، وكذلك تســجيل صافي اقتراض بلغ 
نحــو 3 مليــارات دوالر بمــا فــي ذلــك صــرف آخر دفعة 

مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي يوليــو 2019 .
وألمــح تقريــر شــعاع إلــى أن األرقــام األعلــى يمكن 
ــا إلــى تطويــر منهجيــة  أن تعــزى علــى األقــل جزئّيً
ــا  تجميــع بيانــات االســتثمار األجنبــي المباشــر وفًق
الدكتــورة  الســابقة  وزيــرة االســتثمار  أعلنتــه  لمــا 

ســحر نصــر.
 وأكــد التقريــر أن “ثمــار التعويــم قــد حصــدت 
بالفعــل، وأن الصدمــة اإليجابية قد تم امتصاصها”، 
ورجــح أن يشــهد عجــز الحســاب الجــاري اتســاًعا 
ــا علــى المــدى المتوســط، مــع التأكيــد علــى  تدريجّيً
التفــاؤل بشــأن الســياحة والميــزان التجــاري غيــر 
النفطــي، مــع رترقــب حــذر للعجــز التجــاري غيــر 
النفطــي وكذلــك بنــد مدفوعــات دخــل االســتثمار 

ا منــذ فتــرة. ــًدا مســتمّرً الــذي يشــهد تزاي
وقــال البنــك المركــزي بنهايــة ســبتمبر الماضــي 
أن العجــز الكلــي لميــزان المدفوعــات للعــام المالــي 
دوالر  مليــار   0.1 بلــغ  الماضــي 2018/2019 
العــام  مــن  الثانــي  النصــف  حقــق  بعدمــا  فقــط، 
ــا بلــغ 1.7 مليــار دوالر ممــا حــّد  المالــي فائًضــا كلّيً

ــام. ــي خــالل الع مــن العجــز الكل
وســجل حســاب المعامــالت الجاريــة عجــًزا بلــغ 
8.2 مليــار دوالر مقابــل 6 مليــارات دوالر فــي العــام 

المالــي 2018/2017.
كمــا حقــق الميــزان التجــاري البترولــي فائًضــا 
 8.1 بلــغ   2013/2012 عــام  منــذ  مــرة  ألول 
مليــون دوالر، مقابــل عجــز بلــغ نحــو 3.7 مليــار 
دوالر، وذلــك نتيجــة الرتفــاع االســتثمارات فــي قطاع 

البتــرول.
وارتفعــت حصيلــة الصــادرات البترولية %31.1 
لتســجل 11.6 مليار دوالر، مقابل 8.8 مليار دوالر 

بفضــل ارتفــاع الكميات المصدرة واألســعار.
الــواردات  عــن  المدفوعــات  انخفضــت  كمــا 
البتروليــة بمعدل 7.5% لتســجل نحــو 11.5 مليار 
نتيجــة  وذلــك  دوالر،  مليــار  مقابــل 12.5  دوالر، 
لتوقــف اســتيراد الغــاز اعتبــارًا مــن الربــع الثانــي مــن 
العــام المالــي الماضــي وتراجــع واردات المشــتقات 

ــرول الخــام. ــة والبت البترولي
وارتفع فائض الميزان الخدمي بمعدل %17.2 
 ،2019/2018 الماضــي  المالــي  العــام  فــي 
فــي مقابــل نحــو  ليســجل نحــو 13 مليــار دوالر 
األســبق،  المالــي  العــام  فــي  دوالر  مليــار   11.1
بينمــا ارتفعــت رســوم المــرور فــي قنــاة الســويس 
ــارات  ــل 5.70 ملي ــارات دوالر مقاب ــى 5.73 ملي إل
دوالر فــي العــام الســابق، كمــا صعــدت متحصــالت 
الســفر إلــى نحــو 12.5 مليــار دوالر فــي مقابــل 

دوالر مليــارات   9.8
وأظهــرت بيانــات ميــزان المدفوعــات فــي العــام 
المالــي الماضــي 2019/2018  تراجــع صافــي 
التدفــق للداخــل لالســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى 
5.9 مليــار دوالر ، مقابــل 7.7 مليــار دوالر فــي 
أرجعــه  مــا  وهــو  المالــي 2018/2017،  العــام 
التدفقــات  ارتفــاع  إلــى  المركــزي  البنــك  تقريــر 

للخــارج بمــا يفــوق ارتفــاع التدفقــات للداخــل.
تســتهدف الحكومة خــالل العام المالــي 2020/ 
2021 تحقيــق معــدل نمــو 6,4%، وتقليص العجز 
الكلــي بالموازنــة إلــى 6.2%، والعمــل علــى خفــض 
حجــم الديــن العــام للناتــج المحلــي إلــى 80%، مــن 
خــالل اســتكمال إجــراءات الضبــط المالــي، وفًقــا 

لوزيــر الماليــة الدكتــور محمــد معيــط.
ــود  ــذل جه ــام الجــاري ب ــع الع ــر مطل ــد الوزي  وأك
وتحقيــق  الماليــة،  االســتدامة  لضمــان  كبيــرة 
معــدالت  علــى  والســيطرة  النقــدي،  االســتقرار 
ــات، وتحســين  ــي أســعار الســلع والخدم ــاع ف االرتف
أوضــاع ميــزان المدفوعــات، والنقــد األجنبي، لتهيئة 
علــى  قــادرة  للتنافســية،  وُمحفــزة  مســتقرة  بيئــة 
ــة الناتجــة  ــة والخارجي ــات الداخلي ــة الصدم مواجه

عــن تقلبــات االقتصــاد القومــي والعالمــي.
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عن النمو والربحية

 34 مشارًكا يرون أن صافي االستثمار األجنبي  سيقل عن 7 مليارات دوالر

50% من التوقعات تترقب نجاح الحكومة في اختبار 

جذب االستثمارات األجنبية

16 % نسبة األصوات األكثر تفاؤًلا العام الحالي

استبيان  في  المشاركين  من  رجح %50 
الــوصــول  مــن  الحكومة  تتمكن  أن  حــابــي 
ــمــار األجــنــبــي  ــث ــمــعــدالت صــافــي االســت ب
دوالر  مليارات   7 من  أعلى  إلــى  المباشر 
خالل العام الجاري، معتمدين في ذلك على 

تحسن مناخ االستثمار وزيادة الحوافز.
وبلغت نسبة األصوات التي ترى أن صافي 
االستثمارات األجنبية المباشرة خالل العام 
نحو  دوالر  مليارات  عن 7  يزيد  لن  الحالي 
34% من المشاركين، فيما توقع 16% من 
االستثمارات  صافي  يزيد  أن  المشاركين 

األجنبية المباشرة عن 8 مليارات دوالر.
ارتفع صافي االستثمار األجنبي المباشر 
بنسبة 71.4% خالل الربع األول من العام 
سبتمبر   - يوليو  بالفترة  الــجــاري  المالي 
مقابل  دوالر  مليار    2.4 ليسجل   ،2019
بزيادة  المقارنة  بالفترة  دوالر  مليار   1.4

قيمتها 937.2 مليون دوالر.
لتأسيس  الــــواردة  االســتــثــمــارات  وتــعــد 
ضمن  من  أموالها  روؤس  زيادة  أو  شركات 
االرتــفــاع  تحقيق  فــي  الرئيسية  األســبــاب 
ــاشــر، فقد  ــب ــم ــي ال ــب ــمــار األجــن ــث ــاالســت ب

سجلت  1.5 مليار دوالر.
وال يجب التغاضي عن صافي االستثمار 
نفس  خالل  زاد  والــذي  البترول  قطاع  في 
الفترة بنحو 256.4 مليون دوالر ليصل إلى 

744.2 مليون دوالر .
االستثمار  تدفقات  إجمالي  وارتــفــعــت 
 107.3 بقيمة  للخارج  المباشر  األجنبي 
دوالر  مليار   1.9 إلــى  لتصل  دوالر  مليون 

مقابل 1.8 مليار دوالر.
تنوعت  فقد  الــمــؤشــرات  لتلك  ــا   ووفــًق
المعدل  تــجــاه  االســتــثــمــار  بــنــوك  تــوقــعــات 
المتوقع تحقيقة خالل 2020، فرجح بنك 
صافي  ــادة  زي القابضة  فــاروس  االستثمار 
المباشر  األجــنــبــي  االســتــثــمــار  تــدفــقــات 
يونيو  بنهاية  دوالر  مليار   6.5 ليسجل 
المقبل، مقابل 5.9 مليار دوالر بنهاية يونيو 
الماضي ومتوقع ارتفاعها لنحو 7.1 مليار 

دوالر بنهاية يونيو 2021.
المتوقعات  رؤيتها  بناء  فــي  واســتــنــدت 
على إعالن عدد من شركات البترول والغاز 
الغاز  قطاع  في  استثمارات  بضخ  اهتمامها 
األحمر  البحرين  في  المصري  والبترول 
يؤتي  أن  المتوقع  مــن  والـــذي  والمتوسط 

ثماره خالل العام المقبل.
ومن جانبها توقعت بلتون المالية القابضة 
بقاء معدالت االستثمار األجنبي عند نفس 
 ،2020 الــعــام  خــالل  الحالية  مستوياتها 
الفتة إلى أن المغريات التي تتمتع بها أدوات 
من  أكثر  للمستثمرين  جاذبة  ستظل  الدين 

إقامة استثمارات طويلة األجل.
واعتمدت بلتون في رؤيتها على 3 عوامل 
رئيسية، يأتي في مقدمتها: انضمام مصر 
إلى اتفاقية يوروكلير بدًءا من عام 2020، 
ألدوات  جــدًدا  مستثمرين  ستجذب  والتي 
الدين، باإلضافة إلى تحسن السيولة بدعم 
األكثر  تــزال  ال  مصر  وأن  السندات،  من 
الدين  أدوات  مستثمري  ــوال  ألم جاذبية 
وتركيا  األرجنتين  مثل  بــأســواق  مقارنة 

ونيجيريا.
تراجع  أن  على  األخير  السبب  وتركز 
في  بالسيولة  يــدفــع  لــن  الــفــائــدة  أســعــار 
ــدة، حــيــث إن الــمــدة  ــ ــســوق دفــعــة واحـ ال
الزمنية التي تحتاجها السيولة للنزول إلى 

السوق تقابلها زيادة في التدفقات.
برايم  شــركــة  تــرى  السياق  ذات   وفــي 
القابضة لالستثمارات المالية خالل تقرير 
األجنبي  االستثمار  تدفقات  أن  لها  بحثي 
أبعد  سياسات  وضع  إلى  تحتاج  المباشر 
مــن انــخــفــاضــات أســعــار الــفــائــدة، حيث 
الهيكلية  اإلصالحات  منظومة  استكمال 
لالستثمار،  المزمنة  العوائق  تعالج  التي 
لتحسين  المبذولة  الجهود  ذلــك  في  بما 
بيئة األعمال ومرونة سوق العمل ومكافحة 

الفساد.
الهدف  ــاز  ــغ وال النفط  قطاعا   ويــعــد 
األجنبي  االستثمار  لتدفقات  الرئيسي 
الفائدة  أسعار  انخفاض  وأن  المباشر، 
في  األجــانــب  المستثمرين  ثقة  وتنامي 
االقتصاد المصري من شأنه أن يدعم هذه 
وفًقا  األخــرى  القطاعات  إلــى  التدفقات 

لبرايم.
االستثمار  يشهد  أن  بــرايــم  وتــوقــعــت 
لما  نتيجة  قوية؛  عودة  المباشر  األجنبي 
إلى %66  وصلت  ارتفاع  نسبة  من  حققه 
دوالر  مليار   1.4 من  سنوي،  أساس  على 
في الربع األول من السنة المالية الماضية 
الربع  في  أمريكي  دوالر  مليار   2.3 إلــى 

األول من السنة المالية الحالية.

أقل من

  مليارات دوالر

734
أعلى من

مليارات دوالر

750
أعلى من

مليارات دوال

816

 صافي االستثمار
األجنبي المباشر

النسبة المتوقعة

النسبة المتوقعة

الدوالر

األسهم

 الودائع وشهادات
اإلدخار

العقار

الذهب

التصويت

التصويت

الذهب واألسهم أفضل
أوعية استثمارية

بأصوات 65.47% من المشاركين

33.8% نصيب الذهب و31.67 لألسهم

استطالع  فــي  المشاركين  ثلثي  مــن  أكــثــر  ــرى  ي
حابي، أن الذهب واألسهم هما أصحاب أفضل وعاء 
استثماري للعام الجاري، وحاز الذهب على %33.8 
ورجح  بنسبة %31.67،  األسهم  تاله  األصــوات،  من 
اإلدخار،  وشهادات  الودائع  المشاركين  من   %18.3
ورأى 13.3% أن العقار هو أفضل وعاء استثماري، 

و2.8% أكدوا على الدوالر.
خالل  عدة  تغيرات  االستثمارية  األوعية  شهدت 
في  الحكومة  بــدء  منذ  وتحديًدا  الماضية  األعــوام 
الدوالر  كان  فبعدما  االقتصادي  اإلصالح  إجــراءات 
وجود  ظل  في  المدخرات  على  سيطرة  األكثر  هو 
على  الــســوداء  السوق  واستحواذ  للصرف  سعرين 
للمستثمرين  أخــرى  توجهات  ظهرت  التعامالت، 
ــا مع  ــات واضــًح وأصــحــاب الــمــدخــرات، وهــو مــا ب
سيطرة البنك المركزي والحكومة على سوق الصرف 
واتجهت  الــدوالر  إلى  مجدًدا  االستقرار  عاد  حيث 

المدخرات إلى الذهب واألسهم أيًضا.
الودائع  إلى  المتدفقة  باالستثمارات  يتعلق  ففيما 
الفائدة  معدالت  فإن  البنوك،  في  االدخار  وشهادات 
زيادتها،  في  ساهمت   2018 عــام  خــالل  المرتفعة 
خزانة  وســنــدات  أذون  على  أيــًضــا  اإلقــبــال  وزادت 
الدولة نظًرا ألنها تتمتع بالعديد من العوامل الجاذبة 
ومنها العائد المرتفع والذي وصل إلى 20% وأيًضا 

باعتباره استثماًرا آمًنا للمستثمرين.
قبل  من  النقدي  التيسير  قـــرارات  انطالق  ومــع 
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، 
وجد شريحة من المستثمرين أن االستثمار في ودائع 
وشهادات االدخار لم يصبح بقدر الجاذبية الذي كان 
خالل  الفائدة  أسعار  تراجعت  حيث  قبل،  من  عليه 

عام بمعدل 450 نقطة أساس.
في  االستثمار  عجلة  انطلقت  ذلــك  على  وبــنــاء 
سوق  ضمنها  ومــن  األخـــرى  االستثمارية  األوعــيــة 
حيث  الــمــصــريــة،  الــبــورصــة  خــاص  وبشكل  الــمــال 
ساهمت معدالت الفائدة المنخفضة في توجيه أعين 
ذي  من  أكبر  بنسبة  االقــتــراض  تجاة  المستثمرين 
المملوكة  المشروعات  لزيادة  الخطط  ووضع  قبل، 

للشركات، وزيادة أحجام التوسعات المخطط منها.
كما وجد بعض المستثمرين في اقتناص األسهم 
الجاذبة بالبورصة المصرية وعاء استثمارّيًا إيجابّيًا 
إمكانية  عن  اإلعالن  مع  خاصة  استثماراتهم  لوجهة 
بالبورصة،  المسلحة  القوات  شركات  من  جزء  طرح 
وهناك داعم آخر حصلت عليه سوق المال المصرية 
وضعته  الــذي  الحكومية  الطروحات  برنامج  وهــو 
الدولة وشمل ما يقرب من 22 شركة،  من المتوقع 
أن تصل القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة ضمن 
تصل  وأن  جنيه  مليار  نحو 80  إلى  الحكومة  برنامج 
نحو  ــى  إل المطروحة  للشركات  السوقية  القيمة 
النسب  تتراوح  أن  تقرر  إنه  حيث  جنيه،  مليار   430
إذا  إال   %30-15 بين  ما  الشركات  من  المطروحة 

كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
على  اســتــحــوذت  فإنها  الــعــقــارات  يخص  وفيما 
السنوات  ــدار  م على  الــمــدخــرات  مــن  جيدة  حصة 
السوق  في  المعروض  زيــادة  ومع   أنه  إال  الماضية، 
خالل العامين المنقضيين، فإن ذلك تسبب في هدوء 
نسبي في معدالت شراء العقارات بغرض االستثمار.
االستثمار  ملجأ  يعد  فــإنــه  للذهب  وبالنسبة 
ألغلب الطبقات المتوسطة، حيث يندرج تحت مظلة 
المدة  في  وأطولهم  أماًنا  االستثمارية  األوعية  أكثر 
الزمنية، وذلك على الرغم من مواجهة أسعار الذهب 
ولكنها  العام،  مدار  على  األسعار  في  عديدة  تقلبات 

تستطيع أن تجني هامش ربح يرضي مستثمريه.
االستثمارية  األوعية  أبــرز  يعتبر  الذهب  أن  كما 

األخيرة،  السنوات  مــدار  عل  أسهمها  ارتفعت  التي 
العالم،  شهدها  التي  االضطرابات  ظل  في  وخاصة 
وهو ما زاد من اإلقبال عليه، في ظل منافسة كبيرة 

مع األوعية األخرى.
المحلية  ــســوق  ال فــي  ــذهــب  ال ــار  أســع وشــهــدت 
من  الرغم  على  الجاري،  األسبوع  بداية  مع  استقراًرا 
أسابيع،   6 في  خسارة  أول  العالمية  األسعار  تسجيل 
شعبة  بيانات  وفق   21 عيار  الذهب  جرام  سعر  وبلغ 
الذهب في غرفة القاهرة التجارية نحو 683 جنيًها، 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيًها، 
وسعر الجرام عيار 24 نحو 781 جنيًها، ووصل سعر 
الجنيه الذهب إلى 5464 جنيه، وعلى الصعيد العالمي 

سجلت أسعار الذهب 1557.24 دوالر لألوقية.

أفضل وعاء استثماري

2.8
31.67 
18.3

13.3
33.8
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2020 عام رواج الطروحات الجديدة

اعتبروها أحد مؤشرات الرواج االقتصادي

72% يتوقعون انتعاشة في عدد الطروحات بدعم من خطط الحكومة

رجــح 72% مــن المشــاركين فــي اســتطالع 
الطروحــات  حركــة  زيــادة  »حابــي«  جريــدة 
خــالل عــام 2020، فيمــا توقعــت أراء %19 
الماضــي  العــام  معــدالت  عنــد  اســتقرارها 

.2019
حركــة  المشــاركين  مــن   %8 رشــح  بينمــا 
العــام  خــالل  للتراجــع  الجديــدة  الطروحــات 

 .  %1 التصويــت  عــن  وامتنــع  الجــاري، 
الطروحــات  عــدد  زيــادة  آمــال  تســيطر 
ــة خــالل 2020  ــدة بالبورصــة المصري الجدي
طروحــات  ســواء  األعمــال  مجتمــع  علــى 
شــركات القطــاع الخــاص أو برنامــج طروحــات 
أهــم  أحــد  باعتبارهــا  الحكوميــة،  الشــركات 
واالســتثماري  االقتصــادي  الــرواج  مؤشــرات 

عامــة. بصفــة  باألســواق 
وجديــر بالذكــر أن آمــال مجتمــع األعمــال 
الجــاري،  العــام  خــالل  عددهــا  زيــادة  فــي 
والمتواضــع  المحــدود  للعــدد  وفًقــا  جــاءت 
للطروحــات الجديــدة التــي شــهدتها البورصــة 
تضمنــت  والتــي   ،2019 خــالل  المصريــة 
طرحيــن عاميــن أولييــن فقــط علــى مســتوى 
ــا طــرح شــركة  شــركات القطــاع الخــاص وهم
اإللكترونيــة مطلــع شــهر  للمدفوعــات  فــوري 
المجموعــة  وأدارتــه  الماضــي  أغســطس 

هيرميــس. الماليــة 
لشــركة  فــكان  الثانــي  الطــرح  أمــا   
الدوائيــة  للصناعــات  رمضــان  مــن  العاشــر 
راميــدا،  التشــخيصية-  والمســتحضرات 
كابيتــال  آي  ســي  مجموعــة  أدارتــه  والــذي 

الماضــي. ديســمبر  شــهر  مطلــع 
عــدًدا  المصريــة  البورصــة  اســتقبلت  كمــا 
محــدوًدا مــن الطروحــات الخاصــة لحصــص 
العــام  خــالل  متفاوتــة  ولكنهــا  كبيــرة  ليســت 
الماضــي، وكان أبرزهــا بيــع حصــة مــن شــركة 
ــرا، ومــن المتوقــع أن تشــهد  مستشــفى كليوبات
 2020 خــالل  أكبــر  ا  نمــّوً العمليــات  هــذه 
ــة المشــاركة فــي االســتبيان  ــة العين ــا لرؤي وفًق

مــن مجتمــع األعمــال.
وعلــى الرغــم مــن كشــف عــدد مــن شــركات 
القطــاع الخــاص العاملــة فــي عــدة قطاعــات 
طــرح  اعتزامهــا  عــن  متنوعــة،  اقتصاديــة 
عــام  خــالل  المصريــة  بالبورصــة  أســهمها 
فــي  متحفظــة  زالــت  مــا  أنهــا  إال   ،2020
الســير باإلجــراءات التنفيذيــة وفــي صداراتهــا 
ســتدير  التــي  االســتثمار  بنــوك  مــع  التعاقــد 
ــع  ــاؤل مجتم ــن تف ــل م ــا قل ــا، وهــو م طروحاته
الخــاص  القطــاع  تســجيل  تجــاه  األعمــال 

ا كبيــًرا فــي طروحاتــه بالبورصــة خــالل  نمــّوً
العــام علــى أقــل تقديــر. النصــف األول مــن 
مجتمــع  آراء  اســتطالع  رحلــة  وكشــفت 
الجديــدة  الطروحــات  اتجــاه  عــن  األعمــال 
بالبورصــة خــالل العــام الجــاري، عــن تعليــق 
آمالهــم فــي زيــادة عــدد الطروحــات الجديــدة 
الــذي  الحكوميــة  الطروحــات  برنامــج  علــى 
خــالل  لــه  للمخطــط  وفًقــا  تنفيــذه  تعطــل 
تفــاؤل  جانــب  إلــى   ،2019 الماضــي  العــام 
القــوات  شــركات  بعــض  طــرح  بخطــة  كبيــر 
المســلحة المصريــة بالبورصــة ضمــن برنامــج 
لتصريحــات  وفًقــا  الحكوميــة  الطروحــات 
رئيــس  السيســي  الفتــاح  عبــد  المشــير 
رســمي  حــدث  مــن  أكثــر  خــالل  الجمهوريــة 

مؤخــًرا.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البورصــة المصريــة 
لــم تتلــقَّ مــن برنامــج الطروحــات الحكوميــة، 
مــن  إضافيــة  لحصــة  واحــد  طــرح  ســوى 
الشــركة الشــرقية للدخــان إيســترن كومبانــي 

مطلــع شــهر مــارس الماضــي.  
ومــن أهــم أســباب تفــاؤل مجتمــع األعمــال 
الحكوميــة  الطروحــات  تجــاه  أكبــر  بصــورة 
هــو  الخــاص،  القطــاع  بطروحــات  مقارنــة 
تشــكيل  عــن  الــوزراء  رئاســة مجلــس  إعــالن 
لجنــة وزاريــة لوضــع برنامــج الطروحــات منــذ 
أيــام ماضيــة، إلــى جانــب الكشــف عــن بــدء 
مــن  لعــدد  وتنفيذيــة  فعليــة  خطــوات  اتخــاذ 

البرنامــج. يتضمنهــا  التــى  الطروحــات 
فعلــى ســبيل المثــال، كشــفت بوابــة حابــي 
بــدء  عــن  الماضــي  األســبوع  جورنــال خــالل 
قيــادات بنــك القاهــرة ومســؤولي بنــك إتــش 
الماليــة  المجموعــة  وشــركة  ســي  بــي  إس 
الستكشــاف  الخارجيــة  الرحلــة  هيرميــس، 
كل  فــي   ،Early Look المســتثمرين  نوايــا 
مــن إنجلتــرا وأمريــكا وإمــارة دبــي فــي دولــة 
خطــوة  فــي  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
جديــدة لإلســراع بعمليــة الطــرح بالبورصــة.
كمــا قــال إبراهيــم ســرحان، رئيــس مجلــس 

19% يرجحون 

االستقرار عند معدالت 
العام الماضي.. و%8 

رشحوها للتراجع

إدارة شــركة تشــغيل المنشــآت الماليــة – إي 
فاينانــس لبوابــة حابــي جورنــال إن اإلجــراءات 
بطــرح  الخاصــة  والتقييمــات  القانونيــة 
الشــركة فــي البورصــة المصريــة ســتنتهي فــي 

أواخــر ينايــر الجــاري.
بــدء  عــن  قويــة  أنبــاء  تــردد  عــن  إضافــة 
العمــل بخطــوات أســرع فــي تجهيــز طــرح جــزء 
للصناعــات  الهندســية  الشــركة  أســهم  مــن 

»إنبــي«. البتروليــة 
ــة الســتقبال  ــا تســتعد البورصــة المصري كم
والتعميــر  لإلســكان  الجديــدة  مصــر  طــرح 
وفًقــا  العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل 
قطــاع  وزيــر  توفيــق  هشــام  لتصريحــات 

العــام. األعمــال 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تعديــل الحكومــة 
لخطــة للطــرح وعــدم االكتفــاء بنــزول حصــة 
إضافيــة مــن شــركة مصــر الجديــدة لإلســكان 
الحــاالت  أولــى  لتكــون  بالبورصــة،  والتعميــر 
الخــاص،  للقطــاع  إدارتهــا  إســناد  المرتقــب 
مجتمــع  تفــاؤل  فــي  كبيــرة  بصــورة  ســاهم 
األعمــال بالبرنامــج الحكومــي، وذلــك باعتبــار 
مدعــوم  تاريخــي  لمطلــب  اســتجابة  اإلجــراء 
بقــدرة القطــاع الخــاص علــى تحقيــق عوائــد 
أكبــر علــى االســتثمار فــي عــدد مــن القطاعــات 

المختلفــة.  االقتصاديــة 
وفــي هــذا الســياق كشــف التقريــر الســنوي 
حركــة  تســجيل  عــن  المصريــة  للبورصــة 
الماضــي  العــام  خــالل  األوليــة  الطروحــات 
الســابق  العــام  عــن  طفيًفــا  ا  نمــّوً  2019
الطروحــات  قيمــة  بلغــت  حيــث   ،2018
عــام  فــي  جنيــه  مليــار   5.14 نحــو  األوليــة 
2019مقارنــة بنحــو 5.2 مليــار جنيــه خــالل 

.2018 عــام 
تســجيل  عــن  أيًضــا  التقريــر  كشــف  فيمــا 
البورصــة  األمــوال عبــر  زيــادة رؤوس  حركــة 
كبيــر  تراجــع  عــن   2019 خــالل  المصريــة 
 ،2017 عــام  فــي  لمســتوياتها  بهــا  وصــل 
األمــوال  رؤوس  زيــادات  قيمــة  بلغــت  حيــث 
ــة  ــه مقارن ــار جني فــي 2019 نحــو 10.8 ملي
 ،2018 خــالل  جنيــه  مليــار   13.4 بنحــو 
ومقارنــة بنحــو 10.1 مليــار جنيــه فــي عــام 

.2017
حركــة  لتنشــيط  االســتعداد  إطــار  وفــي 
المصريــة  بالبورصــة  الجديــدة  الطروحــات 
خــالل الفتــرة المقبلــة، أنشــأت إدارة البورصــة 
لقيــد  للترويــج  جديــدة  إدارة  المصريــة 

بالســوق. الجديــدة  الشــركات 

اتجاه حركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية

رفض
اإلجابة  زيادة

72
استقرار

19
تراجع

81
المتوقع

التصويت

ارتفاع مرتقب في صفقات
الدمج واالستحواذ

باتفاق الغالبية

70% يرجحون ارتفاع شهية العمليات.. 

تتجــه صفقــات الدمــج واالســتحواذ فــي 
فــي  خاصــة  الــرواج  مــن  للمزيــد  مصــر 
عــدد مــن القطاعــات البــارزة ومــن بينهــا 
الصحيــة،  والخدمــات  العقــاري  القطــاع 
الدمــج  صفقــات  تزيــد  أن  ورشــحوا 

المالــي. القطــاع  فــي  تحديــًدا 
فــي  المشــاركين  مــن   %70 وتوقــع 
أن  الســنوي،  حابــي  جريــدة  اســتطالع 
ترتفــع صفقــات الدمــج واالســتحواذ فــي 
ــدوا  العــام الجديــد، فــي مقابــل 26% أك
اســتقرارها حــول معــدالت العــام الماضــي، 

للتراجــع. ســتتجه  أنهــا  رأوا  و%4 
أن  باالســتبيان  المشــاركون  وأكــد 
الســتقبال  مرشــحة  المصريــة  الســوق 
عــدد أكبــر مــن صفقــات االســتحواذ فــي 
ــة خــالل  ــة مختلف عــدة قطاعــات اقتصادي
2020، خاصــة علــى مســتوى الشــركات 

المصريــة. بالبورصــة  المقيــدة 
كمــا توقعــوا نشــاط حركــة االندماجــات 
بشــقيه  المالــي  القطــاع  مســتوى  علــى 
واعتبــروا  المصرفــي،  وغيــر  المصرفــي 
لتنفيــذ  تأهــاًل  األكثــر  الماليــة  األنشــطة 
خــالل2020.  مؤثــرة  اندمــاج  صفقــات 
حركــة  بنشــاط  توقعاتهــم  وأرجعــوا 
صفقــات  مــن  أكبــر  بصــورة  االســتحواذ 
كبــار  غالبيــة  طبيعــة  إلــى  االندمــاج، 
والتــي  المصريــة،  بالســوق  المســتثمرين 
تفضــل الفصــل بيــن الكيانــات حتــى وإن 
كانــت تابعــة أو شــقيقة، لتجــاوز تشــابكات 
هيــاكل الملكيــة التــي تزيــد مــن تحديــات 
صغــار  مــع  الحيويــة  القــارات  مناقشــة 

الشــركات.  بتلــك  المســتثمرين 
 وكانــت شــركة إرنســت ويونــغ EY قــد 
ــام الماضــي  ــًرا منتصــف الع أصــدرت تقري
عــن أنشــطة االندمــاج واالســتحواذ، أظهــر 
أن قيمــة الصفقــات المعلنــة خــالل النصــف 
ا بنســبة  األول مــن عــام 2019 ســجلت نمــّوً

220.8% فــي منطقــة مينــا.
الصفقــات  قيمــة  أن  التقريــر،  وأفــاد 
عــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  المعلنــة 
2019 وصــل إلــى 115.5 مليــار دوالر 
بالفتــرة  دوالر  مليــار   36 مــع  مقارنــة 
المماثلــة، فيمــا تراجــع حجــم الصفقــات 
 ،%10.7 بنســبة  الفتــرة  نفــس  خــالل 
صفقــة   242 مقابــل   216 مســجالً 

المقارنــة. بالفتــرة 
مؤسســات  شــاركت  للتقريــر،  ووفًقــا 
مملوكــة لحكومــات فــي 55 صفقــة خــالل 
النصــف األول مــن 2019، أي مــا يمثــل 
المعلنــة،  الصفقــات  إجمالــي  مــن   %25
أي  دوالر،  مليــار   104,5 بلغــت  وبقيمــة 
قيمــة  إجمالــي  مــن   %90 يعــادل  بمــا 

الصفقــات.
الكيماويــات  قطــاع  أن  التقريــر  وذكــر 
ســجل أعلــى الصفقــات مــن حيــث القيمــة 
وتــاله قطــاع  بواقــع 69.3 مليــار دوالر، 

النفــط والغــاز بقيمــة 14.2 مليــار دوالر، 
وســجل قطــاع موفــري الرعايــة الصحيــة 
 ، دوالر  مليــار   10,3 بقيمــة  صفقــات 
وأســواق  المصــارف  قطــاع  ســجل  بينمــا 
بقيمــة 5.1 مليــار  المــال صفقــات  رأس 
 4.6 التكنولوجيــا  قطــاع  تــاله   ، دوالر 

دوالر. مليــار 
 EY وأشــار تقريــر شــركة إرنســت ويونــغ
ــة الشــرق األوســط وشــمال  ــى أن منطق إل
األول  النصــف  خــالل  شــهدت  إفريقيــا 
اندمــاج  صفقــة   65 نحــو   ،2019 مــن 
واســتحواذ بقيمــة 21 مليــار دوالر مقارنــة 
مــع 77 صفقــة بقيمــة 18,2 مليــار دوالر 

فــي النصــف األول مــن عــام 2018.
االســتثمارات  أن  التقريــر  وأوضــح 
الثــروة  صناديــق  فــي  االســتراتيجية 
ــة،  ــة للدول الســيادية والمؤسســات المملوك
الصفقــات  نشــاط  دفــع  فــي  ســاهمت 
األوســط  الشــرق  منطقــة  مــن  الصــادرة 

إفريقيــا. وشــمال 
أشــار التقريــر إلــى أن حجــم صفقــات 
إلــى  الــواردة  واالســتحواذ  االندمــاج 
ــا  منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
ــا خــالل النصــف األول مــن  ســجلت تراجًع
 40 تســجيل  تــم  حيــث  الجــاري،  العــام 
صفقــة بقيمــة 15.1 مليــار دوالر مقارنــة 
مــع 69 صفقــة بقيمــة 12.3 مليــار دوالر 

خــالل فتــرة المقارنــة.

يتوقعون االستقرار.. و%4 
يتنبؤون بالتراجع

العقارات والصحة 
والخدمات المالية بشقيها 
المصرفي وغير المصرفي.. 

األكثر فرًصا

%26

البورصة المصرية على موعد مع اإلنتعاش
التفاؤل مستمر بعد امتصاص اضطرابات المنطقة

68% يتوقعون صعود المؤشرات بدعم الطروحات واألدوات الجديدة

الطروحــات  تزايــد  آمــال  مــن  بدعــم 
الجديــدة وتفعيــل أدوات متطــورة فــي ســوق 
فــي  المشــاركين  مــن  توقــع %68  المــال.. 
مؤشــرات  تتحــرك  أن  حابــي،  اســتطالع 
ــام الجــاري. ــي الع ــود ف البورصــة نحــو الصع

وأكــد 21% مــن المشــاركين أن مؤشــرات 
البورصــة ســتتجه نحــو االســتقرار، فيمــا رأي 

11% أنهــا ســتتحرك باتجــاه التراجــع.
وكشــف مؤشــر مورجان ســتانلي MSCI عن 
ــة صــدارة األســواق  ــالل البورصــة المصري احت
األكثــر نمــّوًا خــالل عــام  2019، حيــث ســجلت 
ــام الســابق  ــة بالع ا نســبته 38.3% مقارن ــّوً نم
2018، فيمــا احتلــت المرتبــة الثانيــة بورصــة 
وجــاءت   ،%35 بلغــت  نمــو  بنســبة  أيرلنــدا 
فــي  المتحــدة األمريكيــة  الواليــات  بورصــات 

ــث بنمــو نســبته %28.7. ــز الثال المرك
الترتيــب  هــذا  كــون  مــن  الرغــم  وعلــى 
عــدة  علــى  اعتمــد  حســابه  أن  إال  متميــًزا، 
هــذه  بيــن  كبيــرة  بصــورة  متفاوتــة  عوامــل 
تــداول  نقطــة  صداراتهــا  وفــي  األســواق، 
الســيولة  وحجــم  الرئيســية  المؤشــرات 
ــا، إضافــة إلــى عــدد الشــركات  المتداولــة يومّيً
المقيــدة وغيرهــا مــن العوامــل الداعمــة لنمــو 

األســواق.
علــى  المصريــة  البورصــة  حافظــت  كمــا 
مقارنتهــا  فــي  متميــزة  مرتبــة  احتــالل 
مورجــان  لمؤشــر  وفًقــا  الناشــئة  باألســواق 
المرتبــة  فــي  جــاءت  حيــث  أيًضــا،  ســتانلي 
الثالثــة بنمــو نســبته 38.3%، بعــد كل مــن 

روســيا واليونــان بمعــدالت نمــو 41.5% و 
التوالــي. علــى   %39.4

وممــا ال شــك فيــه أن اضطرابــات وتوتــرات 
ا مــن  منطقــة الشــرق األوســط حجمــت نســبّيً
مؤشــرات  تجــاه  األعمــال  مجتمــع  تفــاؤل 
الجــاري  العــام  خــالل  المصريــة  البورصــة 
2020، قياًســا علــى التفــاؤل الكبيــر الــذي 
ينايــر  بدايــة  قبــل  التوقعــات  علــى  ســيطر 
ليبيــا  الجــاري وقبــل اشــتعال األزمــات فــي 
وتصاعــد حــدة التوتــرات بيــن أمريــكا وإيــران.

وبالرغــم مــن تحفظــات ومخــاوف عــدد مــن 
المتعامليــن مــن تداعيــات توتــرات المنطقــة 
علــى البورصــة المصريــة نتيجــة لعــدة عوامــل 
فــي صداراتهــا ضعــف الســيولة المتداولــة، 
ــة نجحــت  إال أن مؤشــرات البورصــة المصري
فــى امتصــاص أثــر األزمــات الجيوسياســية 
وتجــاوزت الجــزء األكبــر مــن التداعيــات وفًقــا 
لرؤيــة العينــة المشــاركة مــن مجتمــع األعمــال 

فــي اســتبيان جريــدة »حابــي«.
وحــدد مجتمــع األعمــال عــدًدا مــن النقــاط 

مؤشــرات  حركــة  تجــاه  للتفــاؤل  الداعمــة 
وهــي،   2020 خــالل  المصريــة  البورصــة 
الرئيســية  المؤشــرات  بعــض  اســتحداث 
إلــى  المصريــة،  بالبورصــة  والمتنوعــة 
جانــب تفعيــل آليــة االقتــراض بغــرض البيــع 
ســوق  انتظرتهــا  التــي   Short Selling”«
ــة،  ــى مــدار ســنوات طويل ــة عل المــال المصري
تنشــيط  فــي  ــا  محورّيً دورًا  ســتلعب  والتــي 
حركــة البورصــة حتــى فــي أوقــات التراجــع 
ممــا سيســاهم فــي العــودة للصعــود بصــورة 

أســرع.
لتنشــيط  الحكومــة  ســعي  لعــب  كمــا 
الســوق الثانويــة للســندات وتحريــك برنامــج 
دورًا  البورصــة  فــي  الحكوميــة  الطروحــات 
تجــاه  األعمــال  مجتمــع  تفــاؤل  فــي  كبيــًرا 
حركــة مؤشــرات البورصــة فــي العــام الجــاري، 
باإلضافــة إلــى التعديــالت الخاصــة بنشــاط 
صانــع الســوق، الــذي سيســاهم بالتأكيــد فــي 
ضبــط حركــة عــدد كبيــر مــن األوراق الماليــة 

المتداولــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المحرك األساســي 
الشــريحة  مــن  العظمــى  الغالبيــة  لتفــاؤل 
»حابــي«  جريــدة  اســتبيان  فــي  المشــاركة 
المصريــة  البورصــة  مؤشــرات  تجــاه حركــة 
بحركــة  التفــاؤل  هــي   ،2020 خــالل 
علــى  ســواء  والمرتقبــة  الجديــدة  البضاعــة 
مســتوى طروحــات أســهم شــركات الحكومــة 
إلــى جانــب طروحــات  أو القطــاع الخــاص، 

منهمــا. لــكل  الصكــوك  أو  الســندات 
وأكــدوا أن البضاعــة الجديــدة هــي األقــدر 
علــى إنعــاش الســوق ومؤشــراته وقيــم التــداول 

اليوميــة فيــه.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وكان   
قــد  المصــري  بالجنيــه  المقــوم   EGX30
أنهــى تــداوالت عــام 2019 مرتفًعــا بنســبة 
 2018 الماضــي  بالعــام  مقارنــة   %7.1
مقوًمــا  الرئيســي  المؤشــر  ســجل  فيمــا   ،
ــر خــالل العــام 2019  ــا أكب ــدوالر ارتفاًع بال
مقارنــة بعــام 2018، بلغت نســبته %19.6.
لألســهم   EGX70 مؤشــر  اختتــم  فيمــا 
الصغيــرة والمتوســطة تعامــالت العــام 2019 
بخســائر إجماليــة نســبتها 22.97% مقارنــة 
 EGX100 مؤشــر  وتراجــع   ،2018 بعــام 
األوســع نطاًقــا بنســبة إجماليــة %19.05 

فــي نهايــة 2019.
قيمــة  زيــادة  األعمــال  مجتمــع  وتوقــع   
الجــاري  العــام  خــالل  اليوميــة  التــداوالت 
بدعــم مــن العوامــل اإليجابيــة الســابق ذكرهــا.
ســجلت  قــد  المصريــة  البورصــة  وكانــت 
مليــار   409.7 قيمتهــا  إجماليــة  تــداوالت 
 ،  2019 الماضــي  العــام  خــالل  جنيــه 
تتــوزع بواقــع 194.5 مليــار جنيــه  للســوق 
الرئيســي، ونحــو 32.3 مليــار جنيــه لســوق 
مليــار   182.9 ونحــو  المقصــورة،   خــارج 
إجماليــة  تــداوالت  مقابــل  للســندات،  جنيــه 
عــام  خــالل  جنيــه  مليــار    358.5 قيمتهــا 
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أرباح الشركات العقارية تصطدم بتباطؤ السوق

مازالت اآلمال تنعقد علي سد الفجوة

33 مشارًكا رجحوا استقرار أرباح مستثمري العقارات

42% من التوقعات تشير إلى تراجع األرباح و21% أكدوا ارتفاعها

توقــع 21% مــن المشــاركين فــي اســتبيان 
ا فــي  حابــي أن تحقــق الشــركات العقاريــة نمــّوً
ــن  ــك ضم ــام الجــاري، وذل ــا خــالل الع أرباحه
ــة  ــأداء الشــركات العقاري التوقعــات الخاصــة ب

وخاصــة مــا يتعلــق بمحــور الربحيــة.
رجحــت  التــي  األصــوات  نســبة  وبلغــت 
الشــركات  أربــاح  فــي  اســتقرار  حــدوث 
العقاريــة نحــو 33%، فــي مقابــل 42% مــن 
تراجــع  توقعــوا  االســتبيان  فــي  المشــاركين 
األربــاح، فيمــا امتنــع 4 مــن المشــاركين عــن 

الجزئيــة. تلــك  علــى  التصويــت 
الســوق  علــى  كبيــرة  آمــااًل  كثيــرون  علــق 
ا  نمــّوً األكثــر  أنهــا  اعتبــار  علــى  العقاريــة 
وتطــورًا علــى مــدار الســنوات األخيــرة، فــي 
ــي شــهدتها منظومــة  ــرة الت ظــل الطفــرة الكبي
اإلنشــاءات بشــكل عام والمشــروعات الســكنية 
علــى وجــه الخصــوص، بالتزامــن مــع طلــب 
ــروض  ــا هــو مع ــن م ــد وفجــوة بي ــي متزاي محل
ومــا تحتاجــه مصــر يتزايــد عاًمــا بعــد اآلخــر.

وواجهــت الشــركات العقاريــة مثــل مثيالتهــا 
فــي القطاعــات األخــرى عــدة تحديــات ناجمــة 
بإجــراءات اإلصــالح  الخاصــة  التبعــات  عــن 
االقتصــادي التــي اتخذتهــا الحكومــة، وخاصــة 
تأثــر القــدرة الشــرائية للمواطنيــن والــذي أدى 
إلــى تباطــؤ فــي الطلــب علــى وحــدات اإلســكان 
الفاخــر فــي الفتــرة األخيــرة، وهــو مــا ألقــى 
بظاللــه علــى أربــاح الشــركات، والتــي تراجعــت 
بصــورة كبيــرة خــالل فتــرة العــام ونصــف العــام 
التــي تلــت تحريــر ســعر الصــرف، ومــن ثــم 
بــدأت الشــركات فــي التقــاط أنفاســها والبحــث 
اســتقطاب  مــن خاللهــا  آليــات تضمــن  عــن 
ــرادات  عمــالء لمشــروعاتها وضمــان تدفــق إي

تمكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا.
ومنــذ بدايــة العــام الماضــي باتــت الشــركات 

العاملــة فــي الســوق عنــد مفتــرق طــرق، فإمــا 
التــي  البيعيــة  السياســات  فــي  االســتمرار 
ظهــرت تحديــًدا عقــب تحريــر ســعر الصــرف 
ــد مــن التســهيالت مــع العمــالء  ــم المزي وتقدي
ممــا  أقــل  ومقدمــات  أطــول  بفتــرات ســداد 
ســيؤثر علــى مالءتهــا الماليــة وأرباحهــا، أو 
التركيــز بصــورة كبيــرة علــى الســوق الخارجيــة 
للمصرييــن  وحداتهــم  مخــزون  لتســويق 
العامليــن فــي الخــارج أو األجانــب لمواجهــة 
ضعــف القــدرة الشــرائية التــي تعانــي منهــا 

الداخليــة. الســوق 
وتمثــل الشــركات العقاريــة المدرجــة فــي 
البورصــة مــرآة تعكــس وضــع الســوق العقاريــة، 
ووفــق البيانــات المعلنــة فــإن معــدالت األربــاح 
فــي  المدرجــة  العقــارات  قطــاع  لشــركات 
ــًرا خــالل الســتة أشــهر  ــا كبي البورصــة تراجًع
األولــى مــن عــام 2019، بنحــو %33.49، 
ــار  ــاح 2.788 ملي ــى أرب ــث ســجلت إجمال حي

جنيــه فــي النصــف األول مــن 2019، مقارنــة 
نفــس  خــالل  جنيــه  مليــار   4.192 بنحــو 

الفتــرة مــن العــام الماضــي.
نمــو  معــدالت  شــركات   9 نحــو  وحققــت 
مــن  األربــاح، وتحولــت واحــدة  فــي  إيجابيــة 
أخــرى  وقلصــت  الربحيــة،  إلــى  الخســارة 
تراجعــت  بينمــا  الفتــرة،  خــالل  خســائرها 
وحققــت  شــركات،   7 نحــو  أربــاح  معــدالت 
ثــالث شــركات أخــرى خســائر بنهايــة يونيــو 
ــر. ــه عــدة تقاري 2019، وفــق مــا أشــارت إلي

فــي  المدرجــة  الشــركات  إيــرادات  ونمــت 
البورصة خالل النصف األول من عام 2019، 
بنحــو 16%، حيــث بلغــت نحــو 11.54 مليــار 
جنيــه، وذلــك مقارنــة بنحــو 9.87 مليــار جنيــه 

خــالل نفــس الفتــرة مــن 2018.
وترتكــز خطــط الشــركات حالًيــا علــى أكثــر 
مــن محــور يأتــي فــي مقدمتهــا محــور المبيعات 
بيــن  كبيــرة  منافســة  وســط  والتســويق، 

الشــركات كافــة، إلــى جانــب دخــول الحكومــة 
ــة فــي وزارة اإلســكان كمنافــس لهــم فــي  ممثل
بعــض المناطــق الواعــدة، وقدمــت الشــركات 
مشــروعاتها،  فــي  كبيــرة  ترويجيــة  عروًضــا 
ووصلــت إلــى مــدد للتقســيط تتــراوح بيــن 7 

ســنوات و14 ســنة.
مــع  بالتزامــن  الشــركات  تحــركات  وتأتــي 

الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  الجــادة  الخطــوات 
ممثلــة فــي وزارة اإلســكان لفتــح البــاب أمــام 
جانــب  إلــى  جانــب  مــن  العقــارات  تصديــر 
لتيســير  المصرفــي  القطــاع  مــع  المباحثــات 
حصــول الشــركات علــى تســهيالت ائتمانيــة.

أمــا المحــور الثانــي فتمثــل فــي الخطــط 
التوســعية وكيفيــة االتجــاه إلــى مناطــق عليهــا 

طلــب كبيــر، بمــا يحقــق للشــركات االنتشــار 
ُمرضًيــا،  اســتثمارّيًا  عائــًدا  وأيًضــا  الســريع 
الجديــدة  المشــروعات  أظهرتــه  مــا  وهــو 
القاهــرة  مناطــق  فــي  إطالقهــا  تــم  التــي 
الجديــدة والســاحل الشــمالي والشــيخ زايــد، 
العمرانيــة  والتجمعــات  المــدن  جانــب  إلــى 
الجديــدة، مثــل العاصمــة اإلداريــة والعلميــن 
الجديــدة والمنصــورة الجديــدة ومــدن الصعيــد 

الجديــدة.
اعتمــدت  الــذي  الثالــث  المحــور  وتمثــل 
فــي  الربحيــة،  تحقيــق  فــي  الشــركات  عليــه 
خــالل  مــن  االســتثمارية،  المحفظــة  تنويــع 
تخصيــص مســاحات فــي مشــروعاتهم إلقامــة 
ــة أو إنشــاء  ــة أو مــوالت تجاري وحــدات فندقي
زيــادة  بمــا يســاعد فــي  إداريــة،  مشــروعات 
المبيعــات، وذلــك فــي حالــة حــدوث تباطــؤ 

الســكنية. الوحــدات  مبيعــات  فــي  جديــد 
والمجتمعــات  اإلســكان  وزارة  وقالــت 
العمرانيــة الجديــدة، إن عــدد المــدن الجديــدة 
فــي مصــر كان 24 مدينــة فقــط حتــى عــام 
تنفيــذ  فــي  بــدأت  الدولــة  وإن   ،2014
مخطــط إلنشــاء 30 مدينــة جديــدة مــن مــدن 
البــدء  تــم  أنــه  إلــى  مشــيرة  الرابــع،  الجيــل 
فــي 14 مدينــة جديــدة، وســيتم بــدء تســليم 
المشــروعات فيهــا خــالل النصــف الثانــي مــن 

الجــاري. العــام 
الجديــدة  اإلداريــة  العاصمــة  وتمثــل 
ومنطقــة شــرق القاهــرة أكبــر تجمــع ومركــز 
تنافــس كبيــر بيــن الشــركات، إذ وصــل عــدد 
الشــركات والجمعيــات والنــوادي التــي حصلــت 
ــي مشــروعاتها  ــدء ف ــة للب ــرارات وزاري ــى ق عل
علــى  تعمــل  نحــو 51 جهــة، وجميعهــا  إلــى 
الشــركات  جانــب  إلــى  ســكنية،  مشــروعات 
التــي تركــز علــى المحــاور اإلداريــة والتجاريــة.

أرباح الشركات العقارية

نمو

21
استقرار

33
تراجع

42
التوقع

التصويت

4
 أصوات رفضت

اإلجابة

استقرار أرباح 
شركات االستثمار 
العقاري تستحوذ 

على 33% من 
األصوات



Sunday 19 January 2020

19األحد 19 يناير 2020 
www.Hapijournal.com

عن النمو والربحية

50% من األصوات ترجح عدم تغير األرباح و29% توقعوا حدوث نمو

استقرار متوقع في أرباح شركات المقاوالت
مدعوًما بنشاط التشييد والبناء

17 مشارًكا في االستبيان أشاروا إلى تراجع متوقع في ربحية المقاولين

تحقيــق  نحــو  المقــاوالت  شــركات  تجــه 
ــام الجــاري،  ــا خــالل الع اســتقرار فــي أرباحه
فــي  المشــاركين  مــن   %50 رآه  مــا  وفــق 
اســتبيان حابــي، وهــو مــا يأتــي مدعوًمــا ببــدء 
المقاوليــن  لمســتحقات  الحكومــة  صــرف 
المتأخــرة، مــع اســتمرار النشــاط فــي ســوق 
لخطــط  الحكومــة  وتنفيــذ  والبنــاء  التشــييد 

العمرانــي. التوســع 
أن شــركات  المشــاركين  مــن  ورأى %29 
ا فــي أرباحهــا خــالل  المقــاوالت ستشــهد نمــّوً
2020، بينمــا رجــح 17% مــن المشــاركين 
تراجــع أربــاح شــركات القطــاع، وامتنــع %4 
مــن األصــوات عــن اإلجابــة علــى تلــك الجزئية.

مــدار  علــى  المقــاوالت  قطــاع  اســتفاد 
األعــوام األخيــرة مــن الطفــرة العمرانيــة التــي 
تشــهدها مصــر، وخاصــة مــا يتعلق بالتوســعات 
الجديــدة التــي بدأتهــا الحكومــة، ســواء فــي 
مشــروعات اإلســكان وتعميــر مناطــق جديــدة، 
أو مشــروعات البنيــة التحتيــة والطــرق التــي 
ــذي ســاعد  جــرت ويجــري تنفيذهــا، األمــر ال
ــدالت األخــرى  ــن المع ــد م ــي تحســين العدي ف
قطــاع  أن  اعتبــار  علــى  والنمــو  كالبطالــة 
المقــاوالت هــو قاطــرة لمختلــف القطاعــات 

األخــرى.
ويعــد عنصــر التكلفــة هــو المحــور الرئيســي 
قطــاع  علــى  مباشــرة  بصــورة  يؤثــر  الــذي 
المقــاوالت ال ســيما وأن عقودهــا تكــون لمــدد 
طويلــة ممــا يزيــد مــن مخاطــر تغيــر األســعار، 
وهــو مــا ظهــر واضًحــا مــع قــرار تحريــر ســعر 
الصــرف فــي نوفمبــر 2016، حيــث تضــررت 
تتعامــل  التــي  وخاصــة  المقــاوالت  شــركات 
مــع الجهــات والهيئــات الحكوميــة ممــا دفــع 
عــن  بتعويضــات  المطالبــة  إلــى  الشــركات 

فــروق األســعار.

التشــييد  مقاولــي  اتحــاد  بيانــات  ووفــق 
والبنــاء فــإن مــا يقتــرب مــن 2000 شــركة 
ــاوالت تعرضــت لإلفــالس وأغلقــت خــالل  مق
ــى  ــه، إل ــم الجني ــرار تعوي ــد إعــالن ق شــهور بع
جانــب التحديــات األخــرى المتراكمــة والتــي 
ــل اســتخراج  ــا القطــاع لســنوات مث ــى منه عان
خطابــات الضمــان وقلــة الدعــم مــن الحكومــة 
الدعــم  قلــة  وكذلــك  بالخــارج،  للشــركات 

المالــي مــن البنــوك.
واســتوجبت تلــك التحديــات تحــرًكا ســريًعا 
التعويضــات،  قانــون  بتفعيــل  الحكومــة  مــن 
فبرايــر  فــي  الــوزراء  مجلــس  أصــدر  حيــث 
لســنة   4 رقــم  القــرار  الماضــي،  العــام  مــن 
2019، بتثبيــت نســب التعويضــات التــي جــرى 
اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء بشــأن قانــون 
والتوريــدات  المقــاوالت  عقــود  تعويضــات 
والخدمــات العامــة الصــادر بالقانــون رقــم 84 
لســنة 2017، إلــى جانــب منــح مهلــة إضافيــة 

نمو

29

استقرار

50

تراجع

17

رفض األجابة

4
ويصــل  المشــروعات،  لتســليم  أشــهر   6
عــدد الشــركات المقيــدة حالًيــا فــي االتحــاد 
نحــو  والبنــاء،  التشــييد  لمقاولــي  المصــري 
30900 شــركة، ويتجــاوز إجمالــي أعمالهــا 

نحــو 200 مليــار جنيــه.
ونجحــت شــركات المقــاوالت فــي اســتعادة 
توازنهــا منــذ العــام الماضــي، بعدمــا بــدأت 
ــة فــي صــرف المســتحقات  ــات الحكومي الجه
السياســات  جانــب  إلــى  لهــا،  المتأخــرة 
والتوجهــات الجديــدة التــي اتبعتهــا الشــركات، 
مثــل طــرح األصــول المملوكــة لهــا واســتغاللها 
عــن طريــق البيــع أو االســتثمار، إلــى جانــب 
اللجــوء لنظــام الشــراكة مــع شــركات أخــرى 
وتيســير  الماليــة  األوضــاع  عــبء  لتخفيــف 

االســتمرار بالســوق فــي أعمــال متنوعــة.
قــرار  هــو  ذلــك  علــى  مثــال  أبــرز  ولعــل 
دمــج  والتعميــر  للتشــييد  القابضــة  الشــركة 
عــدد مــن شــركات المقــاوالت التابعــة لهــا مــع 

الشــركات التــي تــم وضعهــا تحــت التصفيــة 
الدمــج  قــرار  وبموجــب  األعمــال،  بقطــاع 
اســتحوذت 4 شــركات مقــاوالت علــى محفظــة 
ضخمــة مــن األراض موزعــة علــى عــدد مــن 
القابضــة”  “الشــركة  وألزمــت  المحافظــات، 
خطــة  بتقديــم  كافــة  المقــاوالت  شــركات 
الســتغالل األصــول التــي آلــت إليهــا ، والتحــول 

العقــاري. االســتثمار  لنشــاط 
إلــى  أيًضــا  المقــاوالت  شــركات  واتجهــت 
دخــول قطاعــات ومجــاالت جديدة، مثــل تحلية 
الميــاه ومحطــات الطاقــة المتجــددة والموانــئ، 
وأكــدوا أن دخــول شــركات المقاوالت قطاعات 
جديــدة مثــل معالجــة وتحليــة الميــاه وإنشــاء 
ــا  ــة المتجــددة، مم ــاء والطاق ــئ والكهرب الموان
فتــح مجــال االســتثمارات مجــدًدا أمامهــا ولــم 
يعــد يقتصــر عملهــا علــى العقــارات والبنيــة 

ــاري فقــط. والطــرق والكب
المســتحقات  صــرف  بــدء  ســاهم  كمــا 

فــي تعزيــز خطــط الشــركات، حيــث ســددت 
الحكومــة فــي مــارس مــن عــام 2019 نحــو 
شــركات  مســتحقات  مــن  جنيــه  مليــار   19
المقــاوالت لديهــا، والبالغــة نحــو 22 مليــار 
ــز  ــه حســن عبــد العزي ــه، بحســب مــا أعلن جني
والبنــاء،  التشــييد  التحــاد  الســابق  الرئيــس 
أحــدث  عــن  اإلعــالن  يتــم  لــم  اآلن  وحتــى 

البيانــات حــول مــا تــم صرفــه.
وأنعشــت المشــروعات التــي أطلقتهــا وزارة 
اإلســكان، شــركات المقــاوالت، وبحســب مــا 
ــة الهندســية  ــه وزارة اإلســكان فــإن الهيئ أعلنت
 2343 تتفيــذ  تتولــى  المســلحة،  للقــوات 
مســتوى  علــى  األساســية  للبنيــة  مشــروع 
جنيــه،  مليــار   822 بتكلفــة  الجمهوريــة، 
ويســاهم في تنفيذها أكثر من 1440 شــركة، 
بســواعد مــا يزيــد علــى 5 مالييــن مهنــدس 
وفنــي وعامــل، وتســاهم تلــك المشــروعات فــي 

خلــق مجتمعــات عمرانيــة جديــدة.

وأعمــال  اإلنشــاءات  وتيــرة  وارتفعــت 
جديــدة  مدينــة   14 فــي  التحتيــة  البنيــة 
اعتمدتهــا الحكومــة، ونفــذت الحكومــة علــى 
مــدار العاميــن الماضييــن مشــروعات بقيمــة 
موازنــة  وفــق  وتعمــل  جنيــه،  مليــار   129
يوليــو  منــذ  بــدأت  -التــي   2020/2019
أخــرى  مشــروعات  تنفيــذ  علــى  الماضــي- 

جنيــه مليــار   250 بقيمــة 
وفــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة وحدهــا 
ــة عقــود  ــات العمراني ــة المجتمع اعتمــدت هيئ
مقــاوالت تتجــاوز 200 مليــار جنيــه، لمــدة 
مليــار   28 نحــو  إنفــاق  تــم  ســنوات،  ثــالث 
جنيــه، وتســتحوذ شــركات القطــاع العــام علــى 
حصــة كبيــرة فــي تنفيــذ مشــروعات البنيــة 
الجديــدة،  بالعاصمــة  واإلســكان،  التحتيــة 
بقيمــة تصــل إلــى 3.5 مليــار جنيــه، وذلــك 
مــن إجمالــي مــا تــم إنفاقــه خــالل المرحلــة 
مليــار   177 بقيمــة  المشــروع،  مــن  األولــى 
للتشــييد  القابضــة  الشــركة  وتنفــذ  جنيــه، 
40% مــن حجــم أعمــال المرافــق، مــن خــالل 
»حســن  للمقــاوالت  العامــة  النصــر  شــركة 
عــالم«، وشــركة المقــاوالت المصريــة »مختــار 
المصريــة  المســاهمة  والشــركة  إبراهيــم«، 
ــو العامــة،  ــد«، وشــركة إيجيك ــاوالت »العب للمق

المســلح. األســمنت  ومصــر ألعمــال 
الحــي  فــي  الشــركات  مــن  عــدد  ويعمــل 
الحكومــي بالعاصمــة، هــي المقاولــون العــرب، 
حســن  أبنــاء  وشــركة  لإلنشــاء،  وأوراســكوم 
ريديكــون،  وشــركة  ســياك،  وشــركة  عــالم، 
والبحــر  والســعداء،  والــرواد،  وســامكريت، 
شــركة  البرلمــان  مبنــى  وينفــذ  األحمــر، 
المقاولــون العــرب، أمــا مبنــى مجلــس الــوزراء 

لإلنشــاء. أوراســكوم  شــركة  فتنفــذه 

التوقع

التصويت

 أرباح
 شركات
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الضبابية تسيطر على أرباح شركات الحديد

31% نسبة االستقرار المتوقع في ربحية شركات الحديد

42% من المشاركين توقعوا التراجع خالل العام الجاري

استبيان  في  المشاركين  توقعات  أشارت 
ــاح شــركــات الــحــديــد أن  ــ حــابــي حـــول أرب
تراجًعا  هناك  أن  تؤكد  كافة  الــمــؤشــرات 
الجاري،  العام  خالل  الشركات  تلك  ينتظر 
نتيجة الصعوبات التي تواجه تلك الصناعة، 
تراجع  ترجح  التي  األصــوات  نسبة  وبلغت 

أرباح تلك الشركات %42.
وتوقع 31% من المشاركين في االستبيان 
في  اســتــقــراًرا  الحديد  شركات  تشهد  أن 
رأى  فيما  الــجــاري،  الــعــام  خــالل  أرباحها 
التوقعات  أن  المشاركين  من  فقط   %23
تشير إلى نمو أرباح شركات الحديد، وامتنع 
تلك  حول  بآرائهم  اإلدالء  عن  مشاركين   4

الجزئية.
ــرت شــركــات الــحــديــد بــالــعــديــد من  مـ
ما  سواء  الماضية،  الفترة  خالل  التقلبات 
االقتصادي،  اإلصـــالح  إجـــراءات  عــن  نتج 
وخاصة قرارات رفع الدعم عن المحروقات 
وزارة  عن  الصادرة  القرارات  أو  والكهرباء، 
التجارة والصناعة بشأن استيراد الخامات، 
وهو ما كان له تأثير كبير على تلك الصناعة 

وأرباح شركاتها خالل العامين الماضيين.
ــت شــركــات الــحــديــد عــلــى مــدار  وحــاول
األشهر الماضية العمل على تحقيق التوازن 
وأسعار  ــرادات  ــ واإلي األربـــاح  هوامش  بين 
على  األعباء  تزيد  ال  حتى  للمنتجات  بيعها 
المستهلكين مما يؤدي إلى انخفاض اإلقبال 
في  زيـــادة  أي  وأن  خــاصــة  الــشــراء،  على 
النهائي،  المنتج  على  تحميلها  يتم  التكلفة 

ســواء بــاالرتــفــاع فــي أســعــار الــخــامــات، أو 
الزيادات في أسعار الطاقة.

التي  االســتــيــراد  رســوم  ــرارات  قـ ولعبت 
أصدرتها وزارة التجارة والصناعة دوًرا في 
زيادة الضغوط على شركات الحديد، والتي 
والذي   346 رقم  القرار  في  أبرزها  تمثل 
أحدث بلبلة كبيرة في السوق عند إصداره 

في إبريل الماضي، كما تم إصدار قرار آخر 
رسوم  بفرض  يقضي  الماضي  أكتوبر  في 
وقائية على واردات حديد التسليح وخامات 

الحديد البليت لمدة ثالث سنوات.
الرسوم  فرض  يتم  أن  على  القرار  ونص 
من  بداية   %25 من  تبدأ  متدرجة  بنسب 
أكتوبر وحتى إبريل المقبل لحديد التسليح 

تنخفض إلى 21% في إبريل 2020 وحتى 
إبريل 2021 ثم تنخفض النسبة إلى %17 
من إبريل 2021 وحتى إبريل 2022، فيما 
تم فرض رسوم وقائية تبدأ من 16% العام 
إبريل  بحلول  إلى %10  وتنخفض  الجاري 

.2022
أكتوبر  شهر  فــي  الحكومة  قـــررت  كما 

لمصانع  ــاز  ــغ ال ــار  أســع خــفــض  الــمــاضــي 
الحديد والصلب، إلى 5.5 دوالر لكل مليون 
وحدة حرارية، مقابل 7 دوالرات، بانخفاض 
إجــراء  سيتم  أنــه  إلــى  مشيرة   ،%21 نحو 
في  أشــهــر،   6 كــل  األســعــار  لهذه  مراجعة 
ضوء تغيرات األسعار العالمية والمتغيرات 

االقتصادية واالجتماعية.
ومثلت تلك الخطوة طوق نجاة للعديد من 
الشركات التي كانت مهددة بخسائر كبيرة، 
المنافسة  في  تمثل  األكبر  التحدي  أن  إال 
مالحقة  مع  بالتوازي  حدتها  تزايدت  والتي 
الشركات،  لمختلف  األربـــاح  تــراجــع  شبح 
تباطؤ  حدوث  مخاوف  من  زاد  الذي  األمر 

في المبيعات وانخفاض اإليرادات.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة 
قدرها  خسائر  صافي  تكبدها  عز  حديد 
4.3 مليار جنيه خالل الفترة من يناير إلى 
سبتمبر من العام الماضي، مقارنة بصافي 
خسائر بلغت 326 مليون جنيه خالل نفس 
الفترة من عام 2018، كما تراجعت مبيعات 
الشركة إلى 35.2 مليار جنيه، خالل الفترة 
 37.4 بلغت  بمبيعات  مقارنة  الــمــذكــورة، 
من  المقارنة  الفترة  خــالل  جنيه،  مليار 

.2018
فإن  الحكومية  الشركات  صعيد  وعلى 
خسائر  تكبدت  والصلب  الحديد  شركة 
بقيمة 1.24 مليار جنيه خالل العام المالي 
 899.6 بلغت  خسائر  مقابل  الــمــاضــي، 
مليون جنيه خالل العام المالي السابق له، 

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 1.24 مليار 
جنيه خالل العام الماضي مقارنة بمبيعات 
بلغت 1.61 مليار جنيه خالل العام السابق 
له، وقررت الجمعية العامة غير العادية، في 

نوفمبر الماضي، استمرار الشركة.
على  كبيرة  آمااًل  الحديد  شركات  وتعلق 
تشهده  الـــذي  الكبير  العمراني  النشاط 
وبنية  عمرانية  مشروعات  من  حالًيا  مصر 
تحتية إلى جانب الطرق والكباري في زيادة 
المبيعات، وهو ما يتزامن مع االنخفاض في 
التكلفة الناتج عن تراجع أسعار الغاز، األمر 
استقرار  حــدوث  إمكانية  إلى  يشير  الــذي 
خسائرها  نزيف  ووقف  أرباحها  في  نسبي 

خالل الفترة المقبلة.
ــدأت شـــركـــات الــحــديــد فـــي خفض  ــ وبـ
ووفق  األخــيــرة،  األسابيع  خــالل  أسعارها 
تراجع  حيث  البناء،  مــواد  شعبة  أعلنته  ما 
إلى  الجارحي  بشركة  الحديد  طــن  سعر 
جنيًها   150 بانخفاض  جنيًها  نحو 9650 
للطن، كما تراجع سعر طن الحديد بشركة 
سعر  ليصل  جنيًها،   125 بنحو  المراكبي 
الطن إلى 9650 جنيه، وانخفض سعر طن 
 200 بنحو  إستيل  مصر  بشركة  الحديد 

جنيه، ليصل سعر الطن إلى 9550 جنيه.
للصلب،  السويس  شركتا  خفضت  كما 
 ، أمس  الحديد  أسعار  المصريين  وحديد 
بقيمة 300 جنيه للطن الواحد، ليصل إلى 
9900 جنيه في كال الشركتين تسليم أرض 

المصنع.
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23 مشارًكا في االستبيان رجحوا كفة نمو األرباح

61 % يتوقعون تراجع الربحية في مقابل 10% للنمو

مستقبل قاتم ينتظر شركات األسمنت

مع ارتفاع التكاليف وزيادة المعروض

25 مشارًكا رجحوا كفة استقرار األرباح خالل العام الجاري

المشاركين  توقعات  على  التشاؤم  سيطر 
شركات  ينتظر  ما  حول  حابي  استبيان  في 
ما  وخاصة  الجاري،  العام  خالل  األسمنت 
في  ا  نمّوً ستحقق  الشركات  تلك  كانت  إذا 
وطأة  تحت  قابعة  ستظل  أنها  أم  أرباحها 
عن  عجزها  نتيجة  تالحقها،  التي  الخسائر 
تصريف إنتاجها من جانب وارتفاع التكاليف 

من جانب آخر.
تتراجع  أن  األصـــوات  مــن   %61 ورجــح 
أرباح شركات األسمنت خالل العام الجاري، 
من  أنــه  رأت  فقط  أصــوات   10 مقابل  في 
توقع  بينما  األربـــاح،  تلك  تنمو  أن  المتوقع 
25% من المشاركين حدوث استقرار نسبي 
عن  المشاركين  من   4 وامتنع  األربـــاح  في 

التصويت حول تلك الجزئية.
األسمنت  شــركــات  على  الترقب  سيطر 
العاملة في مصر خالل الفترة الماضية، مع 
تفاقم أزمات القطاع وتزايد خسائر شركاته، 
المعروض  وزيــادة  المنخفض  الطلب  نتيجة 
مع دخول طاقات إنتاجية إلى السوق، وعدم 
قدرة الشركات على تصريف إنتاجها، وما زاد 
من ذلك هو التبعات الناتجة عن اإلجراءات 

اإلصالحية التي اتبعتها الحكومة.
واتــبــعــت شــركــات األســمــنــت عــلــى مــدار 
ــب في  ــي ــدة أســال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة عــ
محاولة منها للنجاة من شبح اإلغالق الذي 
الشركات  بعض  وضعت  إذ  بقوة،  يطاردها 
اإلنتاج،  لتصريف  جديدة  تسويقية  خطًطا 
والسعي بصورة مستمرة وراء المشاركة في 
البنية  مشروعات  أو  القومية  المشروعات 
التحتية والطرق، إلى جانب ضخ استثمارات 
على  يساعد  بما  البديلة،  الطاقة  مجال  في 
خفض التكلفة ومن ثم رفع القدرة التنافسية 

للشركات.
شعبة  من  المتاحة  البيانات  آخــر  ووفــق 
ــاء بــاتــحــاد  ــن ــب ــغــرفــة مــــواد ال ــت ب ــن األســم
وجــود  مــن  تعاني  الــســوق  فــإن  الصناعات 
طن  مــلــيــون   30 يبلغ  اإلنــتــاج  فــي  فــائــض 
التي  اإلنتاجية  الطاقة  إجمالي  من  تقريًبا، 
تصل إلى 83 مليون طن سنوّيًا، في حين أن 
االستهالك المحلي ال يزيد على 53 مليون 

طن سنوّيًا.
ومنذ منتصف عام 2018 ارتفع الفائض 
مجمع  بــدء  مع  ملحوظ،  بشكل  اإلنتاج  في 
وصل  العمل،  فــي  ســويــف،  ببني  األسمنت 
حجم اإلنتاج إلى 83 مليون طن بنهاية عام 
2018 مقابل 70 مليوًنا بنهاية العام السابق 
فإن  الــخــارجــيــة  الــســوق  صعيد  وعــلــى  لــه، 
هناك منافسة شرسة من دول مثل اإلمارات 
الكبير  للفائض  نــظــًرا  وتركيا  والسعودية 

الموجود لدى كل منها أيًضا.
وتبلغ إجمالي استثمارات مصانع األسمنت 

في مصر نحو 4.5 مليار دوالر تقريًبا، حيث 
بين  ما  الــواحــد  اإلنــتــاج  خط  تكلفة  تــتــراوح 
مصر  في  وتعمل  دوالر،  مليون  و150   110
نحو 19 شركة منتجة منها 18 شركة خاصة 
باإلضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة في 
جهاز الخدمة الوطنية، وتملك هذه الشركات 
االستثمارات  نسبة  وتبلغ  إنــتــاج،  خط   42
نحو %52،  األسمنت  صناعة  في  األجنبية 

بحسب بيانات شعبة األسمنت.
وبحسب الدراسة التي أعّدتها شركة سي 
األسمنت  شركات  فإن  القابضة  كابيتال  آي 
تنتهج استراتيجيات الكفاح من أجل البقاء، 
ويعني ذلك التغلب على مخاطر الصناعة من 
أجل البقاء وتقليل الخسائر المحتملة، على 

أمل أن تتعافى الصناعة في المدى البعيد، 
العائد،  وضعف  الصراع  يبرر  الــذى  األمــر 
تخفيض  محاولة  في  ممثاًل  الكفاح  ويكون 
من  السوقية  الحصة  وحماية  التكاليف، 

المنافسة.
وأضافت أن تكلفة تلك الصناعة مرتفعة، 
لكل  دوالًرا   120-180 بين  ما  إلى  وتصل 
التراخيص  ثمن  بخالف  إنتاجية،  طاقة  طن 
واألرض، الفتة إلى أنها أيًضا صناعة كثيفة 
األسمنت  مصانع  تقوم  حيث  الخام،  المادة 
الجيري  الحجر  وهي  الخام،  المادة  بتحويل 
عن  “كلينكر”  أسمنتية  كتل  إلــى  والطفلة 
المادة  تكلفة  وتتراوح  حراري،  تفاعل  طريق 
الخام بين 25-10% من إجمالي تكلفة إنتاج 

األسمنت في مصر.
وفي محاولة من الحكومة لتخفيف وطأة 
إقــرار  تم  األسمنت  شركات  عن  الضغوط 
في  األسمنت  لمصانع  الــغــاز  سعر  خفض 
أكتوبر الماضي إلى 6 دوالرات للمليون وحدة 
حرارية، بداًل من 8 دوالرات، وذلك بالتزامن 
إلى  الصناعة  تلك  في  الكبيرة  الحاجة  مع 
طاقة كثيفة بشكل مستمر إلحداث التفاعل 
إلى  تحتاج  أنها  كما  المطلوب،  الــحــراري 
الكلينكر،  طواحين  لتشغيل  كهربائية  طاقة 
على  مصر  فــي  األسمنت  صناعة  وتعتمد 
الفحم الحجري والفحم البترولي كمصدرين 
لتشغيل  الالزمة  الحرارية  للطاقة  أساسيين 
المصانع. تبلغ تكلفة الطاقة مجمعة بين 50 

إلى 70% من إجمالي تكلفة اإلنتاج.
التي  الكبيرة  االنــطــالقــة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
األعوام  خالل  والبناء  التشييد  أســواق  شهدتها 
يشهد  لم  األسمنت  على  الطلب  فــإن  األخــيــرة، 
ارتفاًعا بالصورة التي تنقذ الشركات، خاصة وأن 
مشاريع اإلسكان الصغيرة والمتوسطة هي التي 
األسمنت  على  للطلب  الرئيسي  المحرك  تمثل 
في مصر، خالًفا لما هو شائع، وتتراوح مساهمة 
إجمالي  مــن   %70-90 بــيــن  الــمــشــاريــع  هـــذه 
القومية  للمشاريع   %10-25 مقابل  الطلب، 

ومشاريع إسكان الدرجة األولى.

تساوي توقعات تحسن واستقرار 
جودة خدمات االتصاالت

بنسبة 42% لكل منهما

استطالع  في  المشاركين  نسب  تساوت 
حابي، حول مدى جودة خدمات االتصاالت 
منهم   %42 وتفاءل  الجاري،  العام  خالل 
نفس  وهــي  المقدمة،  الــخــدمــات  بتحسن 
النسبة أيًضا -42%- للذين رأوا استقرار 
تغير،  أي  دون  االتصاالت  خدمات  مستوى 
مستوى  تــراجــع  منهم   %15 أبــدى  بينما 

الخدمة، وامتنع 1% عن التصويت.
أظهر تقرير شهر نوفمبر الماضي الصادر 
خدمات  جودة  لمراقبة  القومي  المركز  عن 
لتنظيم  القومي  للجهاز  التابع  االتــصــاالت 
االتصاالت، أن خدمات البيانات على مستوى 
في  العاملة  الشبكات  جميع  على  مقبول 
مصر، أما على صعيد خدمات الصوت أشار 
تعاني  وأحياء  مدن  هناك  زالت  ما  أنه  إلى 
الصوتية،  الخدمات  جــودة  في  مشاكل  من 
وتساوت كل من فودافون واتصاالت في عدد 
 29 عددها  بلغ  الــذي  المتضررة  المناطق 
التي  المدن  عدد  وصل  فيما  وحّيًا،  مدينة 
تعاني من مشاكل في الصوت إلى 40 مدينة 
عدد  فبلغ   WE شركة أما  ــج،  أوران لشركة 

األحياء المتأثرة نحو 67.
وزارة  ــن  عـ ــادرة  ــ صــ ــر  ــاري ــق ــت ل ــا  ــ ــًق ــ ووف
فقد  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
المحمول  بالهاتف  االشتراكات  ارتفع حجم 
بنهاية  مليون اشتراك،  إلى 95.25  لتصل 
نحو  بلغت  انتشار  بنسبة   2019 أكتوبر 
مليون   94.90 بنحو  مقارنة   ،%95.90
 94.31 و   2019 سبتمبر  في  اشــتــراك 

مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2018.
 ووصل عدد مشتركي الهاتف الثابت إلى 
أكتوبر  بنهاية  اشتراك  مليون   8.72 نحو 
مليون   8.42 بنحو  بالمقارنة  و   2019
 7.51 و   2019 سبتمبر  بنهاية  اشتراك 

مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2018.
محلّيًا  ناتًجا  االتــصــاالت  قطاع  وحقق 
عام  خــالل  جنيه  مليار   93 بنحو  يــقــدر 
مليار   80.1 نحو  مقابل   2019/2018
جنيه عام 2018/2017، بمعدل نمو بلغ 
 2019/2018 عــام  فــي   %16.6 نحو 
ــام  ــ ع فـــــي   %14.1 ــو  ــحــ ــ ن ــل  ــ ــاب ــ ــق ــ م
االتصاالت  وزارة  بحسب   ،2018/2017

وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغ معدل نمو القطاع خالل الربع األول 
ليسجل   %16 الحالي  المالي  الــعــام  مــن 
إجمالي  وبلغ  ا،  نمّوً الدولة  قطاعات  أعلى 
االتصاالت  المنفذة في قطاع  االستثمارات 
وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه 
خالل عام 2019/2018 مقابل 28.78 
مليار جنيه في عام 2018/2017 بنسبة 
زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمة 
القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة 

نحو 4% خالل عام 2019/2018 مقابل 
3.5% في عام 2018/2017.

وحقق القطاع إجمالي صادرات خدمات 
مليار   3.6 بنحو  المعلومات  تكنولوجيا 
عام  في  دوالر  مليار   3.26 مقابل  دوالر 
 1199 تــأســيــس  ــم  وتـ  2018/2017
شركة جديدة خالل الفترة من يناير وحتى 
بنحو 986 شركة  سبتمبر 2019 مقارنة 
خالل الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت 
ملياًرا  الــجــديــدة  الــشــركــات  أمـــوال  رؤوس 
و575 مليون جنيه خالل الفترة من يناير – 
مليون  بنحو 973  سبتمبر 2019 مقارنة 
جنيه خالل الفترة نفسها في العام السابق.

في  العاملة  االتــصــاالت  شركات  وتعتزم 
قيمة  خــدمــات  ــالق  إطـ المحلية،  الــســوق 
تحويل  أنظمة  باستخدام  جديدة  مضافة 
تحقيق  أجــل  مــن  المحمول،  عبر  ــوال  األمـ
توجهات  مــع  والتماشي  الــمــالــي  الــشــمــول 
رقمي  مجتمع  إلـــى  الــتــحــول  ــي  ف الـــدولـــة 
بالتجارب  باالقتداء  ذلــك  ويأتي  النــقــدي، 
الخدمات  جودة  تحسين  أجل  من  العالمية 

المقدمة للمواطنين.
وتمكنت شركة فودافون من إضافة نحو 
خدماتها  فــي  جديد  مشترك  ألــف   230
عدد  ليرتفع  الماضي  أكتوبر  شهر  خــالل 
في  مشترك  مليون   39.9 مــن  عمالئها 
سبتمبر الماضي إلى 40.2 مليون مشترك 

في أكتوبر.
 37.9 نحو  إضافة  أورنــج  واستطاعت 
شهر  خالل  لخدماتها  جديد  مشترك  ألف 
مشتركي  عــدد  ليرتفع  الــمــاضــي،  أكــتــوبــر 
بنهاية  مليون مشترك  إلى 28.3  خدماتها 
في  مشترك  مليون   28.2 مقابل  الشهر 

سبتمبر الماضي.
في المقابل فقدت شركة اتصاالت مصر 
أكتوبر  شهر  في  مشترك  ألــف   100 نحو 
مشتركي  عـــدد  ــراجــع  ت بحيث  الــمــاضــي، 
مليون   19.9 نحو  إلــى  الشركة  خــدمــات 
في  مشترك  مليون   20 مقابل  مشترك 

سبتمبر الماضي.
ورصدت شركات المحمول األربع العاملة 
ضخمة  استثمارات  المصرية  السوق  في 
لتطوير وتحديث شبكات التليفون المحمول 
إلى ما  الجاري 2020  تصل  العام  خالل 
يزيد على 30 مليار جنيه، ووضعت الشركة 
المصرية لالتصاالت WE  نحو 17 مليار 

جنيه لعامي 2019 و2020.
ــج مــصــر عن  ــ أورن أعــلــنــت شــركــة  فيما 
رصدها استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه 
استثمارات لعام 2020، توجه 90% منهم 
الشبكة لخدمة  وتحديث  أعمال تطوير  في 
كبير  جــزء  توجيه  إلــى  باإلضافة  العمالء، 
البيانات  نقل  من اإلستثمارات في عمليات 
شركة  أما  لديها،  كبيًرا  ا  نمّوً تشهد  والتي 
استثماراتها  لزيادة  تخطط  فإنها  فودافون 
لما يقرب من 5 مليارات جنيه، كما رصدت 
شركة اتصاالت مصر نحو 4.5 مليار جنيه 
العام  لالستثمار في تحديث شبكتها خالل 
وكفاءة  بجودة  الخدمات  لتحسين  الحالي، 
في  االستثمار  إلى  إضافة  أعلى،  وطاقات 
ا  نــمــّوً تشهد  الــتــي  البيانات  نقل  خــدمــات 

مطرًدا في السوق المحلية.

15% من المشاركين توقعوا تدني الخدمات

1% امتنع عن 
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توقيع اتفاقية تأسيس شركة 
مصر للتأمين التكافلي - حياة

انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين
وغير  العادية  العامة  الجمعية  إنعقدت 
العادية  لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة 
قطاع  وزيـــر  توفيق  هــشــام  األســتــاذ  السيد 
األعمال العام وبحضور أعضاء الجمعية العامة 
القابضة  مصر  شركة  إدارة  مجلس  وأعضاء 
للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية 
وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب 
األعمال  قطاع  معلومات  ومركز  المالية  وزارة 

العام. 
مجلس  رئيس  الحينى  باسل  واستعرض 
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة 
للتأمين تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة 
المالية المنتهية فى 2019/6/30 والذى حقق 

فيه االنجازات التالية:
نفذت  الــمــؤســســى:   التطوير  نــطــاق  فــى 
المؤسسى  للتطوير  خطة  أكبر  المجموعة 
العنصر  االســاســى  جوهرها  والتكنولوجى 
البشرى من خال اكتشاف مواهبهم وتنميتها 
وتوظيفها  قدراتهم  استخدام  من  وتمكينهم 
جميع  أمــام  الفرص  وإتاحة  األمثل  بالشكل 
موظفيها لتحقيق التطور الشخصي والوظيفي 
في  االستثمار  بأهمية  منها  إيمانًا  وذلـــك 
صياغة  التطوير  ويشمل  البشرية.  مواردها 
وتأهيل  إعــداد  على  تركز  متكاملة  منظومة 
تلبى  والمعرفة  بالعلم  مسلحة  شابة  قيادات 
المنطلق  هــذا  ومــن  المستقبل،  احتياجات 
ــداف  األه ولتحقيق  الكفاءات  بناء  ــل  وألج
القابضة  مصر  لمجموعة  االستراتيجية 
للتأمين تم إطاق مبادرة أكاديمية )كفاءات 
لألهداف  التنفيذية  البرامج  كأحد   )2020
االستراتيجية للمجموعة ، وذلك على مستوى 
للتأمين-  الثاثة ) مصر  شركات المجموعة 
مصر لتأمينات الحياة – مصر إلدارة األصول 
العقارية( لتكون باكورة البرامج التي تهدف إلى 
إعداد كوادر كفء قادرة على مواجهة التغير 
بشركات  للوصول  األعمال  بيئة  في  السريع 

المجموعة إلى مستوى ريادة األعمال.
كما أطلقت المجموعة مشروعات التطوير 
باالستعانة  التابعة  الشركات  في  المؤسسي 
بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية. 
تلك المشروعات تبدأ بصياغة االستراتيجية 
طبقا لمتغيرات األسواق والمنافسة، ثم تنتقل 
التي  العمل والهياكل اإلداريــة  لتصميم نظم 
لتغيير  استنادًا  االستراتيجية  هذه  تحقق 
الممارسات،  أفضل  وانتهاج  االدارة  ثقافة 
وادخــال  الرقمي  التحول  على  االعتماد  مع 
العاملين  اشراك  الحديثة. ومع  التكنولوجيا 
وتواصل  المؤسسي  التطوير  مراحل  كل  في 
القيادات بالشركة القابضة والشركات التابعة 
المستمر معهم مما أّدى إلزالة مخاوفهم من أي 
آثار سلبية للتغيير ومن ثم مساندة كل مراحله، 
صعيد  على  ثماره  يؤتي  التطوير  هــذا  بــدأ 
النتائج كمًا وكيفًا، والمنتظر أن يحقق طفرة 
في أداء المجموعة بما يترجم لعوائد ضخمة 

لموازنة الدولة. 
حققت  التأمينى  الــنــشــاط  مــجــال  ــى  ف
تطوير  فى   ومؤثرة  فعالة  نتائج  المجموعة 
الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خال 
والجهاز  العماء  مع  وتفاعلية  سريعة  طرق 
وحديثة  متعددة  إتصال  وقنوات  التسويقى 
مثل تطبيقات الموبايل – التابلت – اإلنترنت- 
والسداد والتحصيل اإللكترونى، والحرص على 
تقديم  خدمة تأمينية عالية الجودة من خال 
تكوين فريق اكتوارى عالى الكفاءة فى مجالى 

تأمينات الحياة والممتلكات . 
لشركتى  اإلئتمانى  التصنيف  مجال  فى 
التأمين  نجحت المجموعة فى الحفاظ على 
 AM التصنيف اإلئتمانى الدولى من مؤسسة
Best  الدولية B++ مع نظرة مستقبلية مستقرة،  
وكان من أهم العوامل المؤثرة على التصنيف 
والماءة  المرونة  الشركتين  لكا  الممنوح 
مصر  شركة   ( األم  للشركة  القوية  المالية 
اإلستراتيجية  واألهمية   ) للتأمين  القابضة 

للشركتين داخل المجموعة .
ــال الــتــوســع الــخــارجــى  تسعى  ــج فــى م
بقارة  التأمين  أسواق  فى  للتوسع  المجموعة 
إفريقيا من خال زيادة أعمال إعادة التأمين 
 ، المستهدفة  ــوارد من األســواق اإلفريقية  ال
فى  التعاون  زيــادة  على  العمل  إلى  باإلضافة 
أسواق التأمين وإعادة التأمين فى أفريقيا لدعم 
المصدرين المصريين من خال دراسة إتاحة 
المخاطر  لتغطية  المختلفة  التأمين  برامج 
مستوى  على  أمــا   ، تواجههم  أن  يمكن  التى 
الفروع الخارجية لشركة مصر للتأمين ) قطر 
– الكويت – دبى ( فقد حقق فرع قطر ودبى 
نتائج جيدة، وجارى دراسة أعمال فرع الكويت 
ونقاط  لتدعيمها  القوة  نقاط  على  للوقوف 

الضعف للتغلب عليها. 
تقوم  المالية  االســتــثــمــارات  مجال  فــي   
المجموعة بانتهاج أسلوب جديد تمامًا إلدارة 

محفظة االستثمارات المالية الضخمة التي 
لم تحقق على مدار السنوات العوائد المأمولة، 
وذلك باالعتماد على تعاون الشركة القابضة 
المالية  االستثمارات  إلدارة  مصر  شركة  مع 
والمدعمة  للمجموعة  بالكامل  -المملوكة 
بالمتخصصين في هذا المجال- في ادارة تلك 
المحفظة، مع االستعانة أيضًا بكبرى شركات 
تكريس  بهدف  المصري،  السوق  في  االدارة 
االدارة الرشيدة لألصول المملوكة للدولة من 
المالية  المحفظة  تلك  قيمة  تعظيم  خال 

وتحسين العائد عليها. 
ــال الــنــشــاط الــعــقــارى  تسعى  ــج  فــى م
المجموعة إلى اإلستفادة من الثروة العقارية 
األراضــى  لقطع  الجيد  اإلستغال  خال  من 
األصـــول  إلدارة  مــصــر  لــشــركــة  المملوكة 
مع  بالشراكة  مشروعات  وإقــامــة  العقارية، 
مستثمرين ومطورين عقاريين ، باإلضافة إلى 
إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة 
هذه  على  للحفاظ  آلية  وخلق  الخديوية، 

العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم 
قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في 

مصر ومع المؤسسات الدولية. 
القابضة  مــصــر  مجموعة  تسعى  كــمــا   
للتأمين ألنشاء شركات جديدة لتعزيز مكانة 
مصرفي  غير  مالي  كيان  كأكبر  المجموعة 
تواجد  من  مصر  إفــادة  ولتدعيم  مصر،  في 
الخدمات المالية غير المصرفية ذات األهمية 
القصوى في تحقيق النمو االقتصادي، ويشمل 
هذا شركة تأمين تكافلي »حياة« بالمشاركة مع 
أكبر بنكين حكوميين في مصر، وشركة تأمين 
ممتلكات بالشراكة مع صناديق وزارة الداخلية، 
المشروعات  في  مباشر  استثمار  وصناديق 
الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة انشاء شركات 
تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل 

مستهلكين. 
بشركتى  المصدرة  األقساط  إجمالى  بلغ 
التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين 
عام 2019/2018 مبلغ 13.4 مليار جنيه مقابل 
مبلغ 12.6 مليار جنيه عام 2018/2017 بمعدل 

نمو قدره %7.0.
بلغت إجمالى االستثمارات لمصر القابضة 
للتأمين وشركاتها التابعة فى 2019/6/30 مبلغ 

61.9 مليار جنيه.
الوثائق  حملة  حقوق  إجمالى  ارتفع  وقد 
لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة 
للتأمين فى 2019/6/30 ليبلغ 35.1 مليار جنيه 
مقابل مبلغ 32.9 مليار جنيه فى 2018/6/30 

بمعدل نمو قدره %6.4.
وقد بلغت المبالغ المسددة للدولة عن العام 
القابضة  المالى 2019/2018 من شركة مصر 

للتأمين وشركاتها التابعة 3.6 مليار جنيه. 
للتأمين  القابضة  مصر  شــركــة  حققت 
تاريخها  فى  أربــاح  أكبر  شركاتها  ومجموعة 

كالتالى:
القابضة  مصر  لشركة  ــاح  األرب صافى  بلغ 
 2019/2018 عام  التابعة  وشركاتها  للتأمين 
مليار   3.3 مبلغ  مقابل  جنيه  مليار   4.0 مبلغ 
قدره  نمو  وبمعدل   ، عام 2018/2017  جنيه 

.%22.5
وقد بلغت األرباح اإلجمالية قبل الضرائب 
المالى  للعام  للتأمين  القابضة  مصر  لشركة 
2019/2018 مبلغ 2.5 مليار جنيه مقابل 1.6 
مليار جنيه للعام المالى 2018/2017 بمعدل 

نمو بلغ %55.9.
بلغ صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين 
فى 2019/6/30 مبلغ 2.3 مليار جنيه مقابل 
1.5 مليار جنيه فى 2018/6/30  بمعدل نمو 

بلغ %58.8. 
ارباح  فى  الدولة  حصة  ارتفعت  وقد  هذا 
شركة مصر القابضة للتأمين عام 2019/2018 
لتبلغ 1.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 0.8 مليار 
جنيه عام 2018/2017 بمعدل نمو كبير نسبيًا 

قدره 98.1 %.

القابضة للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة  وشركة   قامت كل من شركة مصر 
مصر للتأمين، والبنك األهلي المصري، وبنك مصر وشركة مصر المالية لاستثمارات 
شركة  بمقر  وذلك  حياة«،   – التكافلي  للتأمين  مصر  شركة  »تأسيس  اتفاقية  بتوقيع 

مصر القابضة للتأمين.
والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  الحيني،  باسل  السيد  صرح  سعادته،  عن   ومعربًا 
المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين: »أن الشركة الجديدة بمساهمة كيانات كبرى 
تعد خطوة هامة في إطار خطة مصر القابضة للتأمين االستثمارية للتوسع في قطاع 
التجاري  التأمينية  والخدمات  الحلول  من  متكاملة  حزمة  وتوفير  وشركاتها  التأمين 

والتكافلي للوصول لشريحة أكبر من العماء”.
 ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 150 مليون جنيه وتبلغ مساهمة الشركات والبنوك 

كالتالي:
- شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها 52%؛ بحيث تساهم مصر القابضة للتأمين 
بنسبة 12%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، وشركة مصر للتأمين بنسبة 

%20
- والبنك األهلي المصري بنسبة %24

- وبنك مصر بنسبة %14
- وشركة مصر المالية لاستثمارات بنسبة %10

 وقام بتوقيع اتفاقية الشركة الجديدة كل من السيد باسل الحيني، رئيس مجلس 
عكاشة،  هشام  والسيد/  للتأمين،  القابضة  مصر  لمجموعة  المنتدب  والعضو  اإلدارة 
مجلس  رئيس  األتربي،  محمد  والسيد/  المصري،  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس 
المنتدب  العزيز، رئيس مجلس اإلدارة والعضو  إدارة بنك مصر، والدكتور أحمد عبد 
والعضو  إدارة  مجلس  رئيس  مختار،  مؤمن  والسيد/  الحياة،  لتأمينات  مصر  لشركة 
المشارك  التنفيذي  الرئيس  البواب،  خليل  والسيد/  للتأمين،  مصر  لشركة  المنتدب 
والعضو المنتدب لشركة مصر المالية لاستثمارات، إلى جانب لفيف من كبار مسؤولي 

الشركات والبنوك المساهمة.  
ويمتلك كل من نشاط تأمينات الحياة ونشاط التأمين التكافلي - حياة فرصًا واعدة 

للنمو خال الفترة المقبلة.

مقر شركة مصر القابضة للتأمين وبرأس مال مصدر 150 مليون جنيه:
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عن النمو والربحية

أحمد رضوان

استطالع آخر مهم

رئيس التحرير

أهم  من  واحد  الستيفاء  وجيز،  وقت  في  حابي  فريق  به  قام  كبير  جهد 
استطاعات الرأي االقتصادية التي يتم نشرها لقرائنا األعزاء. هذا الجهد 
وثمرته  الخاص  طعمه  المرة  هذه  له  كان  عليه،  اعتدنا  نكون  ربما  الذي 

المميزة.
شهادة ثقة كبيرة قدمها لنا المشاركون في استطاعنا السنوي، فأضافوا 
إليه مصداقية قلما تتكرر في مثل هذه االستطاعات التي في الغالب األعم 

ال تهتم بكشف هوية المشاركين.
مئة من قادة مجتمع األعمال والمسؤولين البارزين السابقين ممن كان لهم 
دور مؤثر في النشاط االقتصادي، ومحللين، وممثلين لقطاعات استثمارية 
لها تأثيرها في حركة األسواق، شاركونا هذا االستطاع الموسع، الذي ضم 

25 سؤااًل، نعتقد أنها غطت أهم مناحي االقتصاد.
المتميزة،  الخاصة  أعدادنا  من  واحد  في  والمتنوع  القوي  الحضور  هذا 
كان حافًزا كبيًرا على تخصيص العدد بالكامل الستيفاء أجوبة االستطاع 
أداء  عن  للقارئ  وضوًحا  أكثر  صورة  تقديم  شأنه  من  الذي  الازم  بالتحليل 

ومستقبل مختلف المحاور التي تم عرضها في استمارة االستطاع.
الماحظات  من  كبير  لعدد  واسعة  قــراءة  سنقدم  المقبل،  عددنا  وفي 
والتفسيرات التي تم جمعها من المشاركين، ولم يسع المجال لعرضها في هذا 

العدد، بحيث نستكمل الصورة بما يفي باهتمامات قرائنا.
أما عن نتائج االستطاع، فنعتقد أنها عبرت بوضوح عن المعضلة السائدة 
في مجتمع األعمال، توقعات متفائلة بالنمو االقتصادي والمؤشرات الكلية، 
وأقل تفاؤاًل تجاه مؤشرات ربحية الشركات. هذا الوضع ربما يحتاج إلى طرح 
الذي  ما  وهو:  وسعها،  على  االستثمار  تنشيط  فكرة  من  أهمية  أكثر  تساؤل 

يعرقل ربحية الشركات؟
بشقيه  االستثمار  للغز  مفتاًحا  السابق  السؤال  عن  اإلجابة  تكون  ربما 
مع  تتناسب  ال  تباطؤ  بموجة  مر  أنــه  شك  ال  ــذي  وال والمحلي،  األجنبي 

التصريحات الرسمية التي اعترفت مؤخًرا بوجود مشكلة في هذا الملف.
راهن تفاؤل مجتمع األعمال أيًضا على ملفات مّرت بحالة من الجمود في 
الفترات األخيرة، ومن بينها الطروحات الجديدة بالبورصة، وهناك اعتقاد 
الجاري،  العام  من  األول  النصف  نهاية  حتى  وتحديًدا  المقبلة  الفترة  أن 

سيكون هناك ما ال يقل عن 5 طروحات جديدة بين حكومية وخاصة.
مجتمع  قياس  هو  حابي،  استطاع  على  الجديدة  األسئلة  بين  ومــن 
العمل عليه  أن هناك ما يجب  األعمال لجودة خدمات االتصاالت، ونعتقد 

بسرعة في هذا الملف.
العمل، وكعادتنا  أخيًرا.. خالص الشكر والتقدير لكل من شاركنا في هذا 

نرحب دائمًا بتلقي ماحظات قارئنا العزيز.

إفريقيا صاحبة الوجهة األفضل للتوسع 
الخارجي بنسبة %86

اتفــق أغلــب المشــاركين علــى أن إفريقيــا هــي الوجهــة 
بنســبة %86،  وذلــك  الخــارج،  فــي  للتوســع  األفضــل 
بينمــا رجــح البعــض ولكــن بنســبة متباعــدة أن تكــون آســيا 
هــي القــارة األفضــل بنســبة 6.5%، ويــرى 4.5% مــن 
المشــاركين أن الخليــج هــي أنســب منطقــة لمثــل هــذه 
التوســعات، وأكــد 2% علــى أوربــا،  فــي حيــن رفــض %1 

اإلجابــة. 
أتاحــت المتغيــرات التــي شــهدتها المياديــن االقتصاديــة 
والســوق العالميــة، منهــا علــى ســبيل المثــال مــا يتعلــق 
باالتفاقيــات التجاريــة اإلقليميــة والعالميــة، وتكاليف بعض 
عناصــر اإلنتــاج مــن دولــة إلــى أخــرى واختــالف العائــد 
على المشــروعات، منافذ للشــركات لتغيير اســتراتيجياتها 
ــا، ودعــم حجــم أعمالهــا بصــورة أو  بهــدف التوســع خارجّيً
بأخــرى، ســواء مــن خــالل التصديــر أو إنشــاء كيان مســتقل 
فــي دولــة خارجيــة، ولكــن بالنظــرة إلــى طبيعــة مجريــات 
ــي  ــات الت ــاك بعــض التحدي ــة، فمــا زال هن الســوق المحلي

تواجــه الشــركات المصريــة نحــو هــذا االنطــالق. 
تتمثــل التحديــات التــي تواجــه المســتثمرين المصرييــن 
ــى المخاطــر،  ــن عل ــات التأمي ــل، وعملي ــي نقــص التموي ف
وكذلــك ارتفــاع تكاليــف النقــل، ومســألة خطابــات الضمــان 
البنكيــة، وااللتــزام بمســألة رد األعبــاء التصديرية والتي ما 

زالــت عقبــة تعــوق بعــض المصدريــن نحــو التوســع.
البنــوك  وكذلــك  الدولــة  دعــم  المســتثمرون  ويأمــل 
ــك مــن خــالل  ــة وذل فــي توجهاتهــم االســتثمارية الخارجي
خلــق بيئــة اســتثمارية، وإيجــاد مشــروعات مشــتركة مــع 
الــدول المســتهدفة، مــن خــالل اســتثمارات عربيــة وأجنيــة 
وباالشــتراك مــع مــوردي التكنولوجيــا بجانــب هيئات تمويل 
دوليــة ومــن خــالل شــركات مفعلــة تعمــل علــى تحقيــق 

ــام. ــح الع الصال
ويرى معظم المســتثمرين أن أفضل وجهات لالســتثمار 
والتوســع فــي الخــارج، همــا إفريقيــا وآســيا، ولكــن التوجــه 
لمثــل هــذه الــدول تتطلــب زيــادة مكاتــب التمثيــل التجــاري 
ــة وطبيعــة االســتثمارات  ــى توضيــح ماهي ــي تعمــل عل والت
ــر أو  ــادة التصدي ــر التوجــه بزي ــدول ســواء عب ــك ال ــي تل ف
إنشــاء شــركات جديــدة، وطالبــوا بضــرورة مســاندتهم فــي 

المعــارض الخارجيــة. 
ــب وزارة التجــارة  ــى طل ــوزراء عل ــس ال  وقــد وافــق مجل
والصناعــة بشــأن مــد العمــل ببرنامــج مســاندة المعــارض 
الدوليــة والبعثــات التجاريــة، اعتبــارًا مــن 2020/1/1 
وحتــى 2020/6/30، علــى أن ُيخصــص لــه مبلــغ 125 

مليــون جنيــه مــن ميزانيــة صنــدوق تنميــة الصــادرات 
وفًقــا للقواعــد المعتمــدة فــي هــذا الشــأن؛ للمشــاركة فــي 
المعــارض الخارجيــة، باإلضافــة إلــى تنظيــم عــدد مــن 
البعثــات الترويجيــة واألســابيع التجاريــة وبعثات المشــترين 
األجانــب، ســعًيا للتوســع فــي عمليــة إدخال جيــل جديد من 
صغــار المصدريــن إلــى العمليــة التصديريــة، وحفاًظــا على 
مكانــة الشــركات المصريــة بتلــك المعــارض التــي شــغلتها 

مصــر خــالل الســنوات الماضيــة.
وفــي تصريحــات مؤخــرة للدكتــور مصطفــى مدبولــي، 
رئيــس مجلــس الــوزراء، قــال إن هنــاك توجيهــات للبنــوك 
ــا خاصــة فــي إفريقيــا، وإنشــاء تحالفــات  بالتواجــد خارجّيً
اقتصاديــة، ووجــه رســالة للشــركات المصريــة للبحــث عــن 

تحالفــات وشــركات فــي الــدول العربيــة واإلفريقيــة.
ــة لالســثتمار،  ــة العام ــي ســياق متصــل تســعى الهيئ ف
ــن بالخــارج،  بالتعــاون مــع وزارة الهجــرة وشــؤون المصريي
تقديم جميع التســهيالت والخدمات الالزمة للمســتثمرين 
المصرييــن المقيميــن بالخــارج، وإنشــاء وحــدة رعايــة لهــم، 
من شأنها استقبال المصريين المقيمين بالخارج المهتمين 

باالســتثمار فــي مصــر وتقديــم كل الخدمــات االســتثمارية 
الالزمة لهم من خالل مركز خدمات المســتثمرين وتشــمل 
تلــك الخدمــات إنهــاء إجــراءات تأســيس وتعديــل الشــركات 
وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة 
للتشــغيل مــن خــالل ممثليــن عــن أكثر مــن 66 جهة يتبعون 
27 وزارة، وتنظيــم اللقــاءات التوافقيــة بيــن رجــال األعمــال 
بالخــارج  المقيميــن  والمصرييــن  المصريــة  والشــركات 
ــع  ــى جمي ــرد عل ــن فــي االســتثمار فــي مصــر، وال الراغبي
استفســارات المصرييــن المقيميــن بالخــارج وإمدادهــم 
بالمعلومــات والبيانــات والمطبوعــات المتعلقــة بالقوانيــن 
والتشــريعات واللوائح المنظمة لمناخ االســتثمار، والفرص 
فــي  المشــاركة  إلــى  باإلضافــة  المتاحــة،  االســتثمارية 
المؤتمــرات والجــوالت الترويجيــة ذات الصلــة بالمصرييــن 
فــي الخــارج، حيــث ســيتم مد هذه الوحــدة بقاعدة البيانات 
وأيًضــا  بالخــارج،  المصرييــن  بالمســتثمرين  الخاصــة 
ــم وتســهيل  ــم متابعته ــى يت ــم للمشــروعات حت بمقترحاته

إجــراءات إقامــة تلــك المشــروعات.
وتمتلــك مصــر العديــد مــن الفــرص المتنوعــة للوصــول 

الــى األســواق المختلفــة، باإلضافــة إلى العديد من الحوافز 
التــي توفرهــا اتفاقيــات التجــارة وتســتفيد منهــا األنشــطة 
الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات  وتوفــر  مصــر،  فــي  العاملــة 
المتعــددة الوصــول إلــى 1.5 مليــار مســتهلك منهــم 100 
ــط  ــا ترب ــى أنه ــة إل ــي مصــر، باإلضاف ــون مســتهلك ف ملي
المســتثمرين باألســواق القائمــة والناشــئة بنســبة 8٪ مــن 

التجــارة العالميــة التــي تمــر عبــر قنــاة الســويس. 
وهنــاك العديــد مــن اتفاقيــات التجــارة الموقعــة مــن 
جانــب بعــض الــدول والتــي تتضمــن زيــادة فــرص التعــاون 
والتبــادل التجــاري واالســتثماري مــع مصــر منهــا، اتفاقية 
والســوق  )جافتــا(،  الكبــرى  العربيــة  الحــرة  التجــارة 
المشــتركة لشــرق وجنــوب إفريقيــا )كوميســا(، واتفاقيــة 
ــن مصــر  ــة الشــراكة بي ــر للتجــارة الحــرة، واتفاقي أغادي
واالتحــاد األوربــي، واتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن مصــر 
والمناطــق  )إفتــا(،  األوربيــة  الحــرة  التجــارة  ورابطــة 
الصناعيــة المؤهلــة )كويــز(، واتفاقيــة التجــارة الحــرة 
بيــن مصــر وتركيــا، واتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن مصــر 

والســوق المشــتركة الجنوبيــة )ميركوســور(.

الخليج

4.5

أفريقيا

86

أوروبا

2

آسيا

6.5

رفضل اإلجابة

1

أوروبا جاءت بنسبة 2%.. و1% امتنع عن التصويت

11% يرى منطقتي آسيا والخليج هما األنسب للتوسعات الخارجية

الوجهة األفضل للتوسع الخارجي

التوقع

التصويت



استخدام أنظمة ذكية للتحكم
 في دخول األفراد والسيارات 


