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المركزي،  البنك  محافظ  عــامــر،  طــارق  قــدم 
من  أكــثــر  استغرق  مــوســع  تليفزيوني  حــوار  عبر 
اإلجــراءات  بخصوص  تفصيلّيًا  عرًضا  ساعتين، 
األربع  السنوات  مدار  على  المركزي  اتخذها  التي 
في  واضح  إيجابي  تأثير  لها  كان  والتي  الماضية، 
األجنبي،  االحتياطي  وزيـــادة  النقدي  المعروض 
والتي  الكلية،  النقدية  السياسة  تعزيز  وبالتبعية 
اإلصــاح  برنامج  نجاح  في  كبير  بشكل  ساهمت 
االقتصادي، إلى جانب استعراض اإلجراءات التي 

تم اتخاذها مع ظهور فيروس كورونا.
ــع بــرنــامــج “على  ــال عــامــر خـــال حــــواره م ــ وق
مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه منذ 
برئاسة  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  من  تكلفيه 
المركزي في عام 2015  في ظل أوضاع كانت صعبة 
للغاية، تم عمل خطة لتدارك الموقف آنذاك، وكانت 

نسبة نجاحها ضئيلة، تصل إلى 30%.
وأضاف عامر أن احتياطي النقدي األجنبي لدى 
المركزي حينها كان 800 مليون دوالر، في ظل وجود 
التزامات ال بد من سدادها شهرًيّا تصل إلى مليار 
الستيراد  أخرى  ومليار  وقــود،  استيراد  قيمة  دوالر 
فكانت  ذرة،  استيراد  نظير  دوالر  مليار  و2  اللحوم، 

األوضاع شديدة الصعوبة. 
لطبيعة  السياسية  القيادة  لتفهم  نتيجة  وتابع: 
مع  التعامل  في  البنك  نجح  المتخذة،  اإلجـــراءات 
إجراءات برنامج اإلصاح، الفًتا إلى أن هذه الخطة 
تداعيات  من  البعض  تخوف  نتيجة  مقاومة  شهدت 

اإلجراءات وأثرها على االقتصاد المصري.
وقال إن مصر تلقت 431 مليار دوالر من األسواق 
الدولية، ونشاط الصادرات، وتحويات العاملين من 
خال  وتحديًدا  الماضية،  السنوات  خال  الخارج، 

فترة الرئيس السيسي.
ثقة في  لديها  الدولية أصبح  الصناديق  أن  وأكد 
االقتصاد والجنيه المصري، وأن مصر أصبحت درة 
قيمة  وبلغت  الخارجية،  األســواق  في  المستثمرين 
 18 الماضية  الفترات  خال  الصناديق  هذه  شــراء 

مليار دوالر. 
اســتــثــمــار  ــدوق  صــن  260 هــنــاك  أن  ــح  وأوضــ
الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  مـــن  مــنــهــم   60% دولــــي، 
مستثمرون  وهــم  ــا،  أورب من  والباقي  األمريكية 

المصرية. السوق  في  بالفعل 
إحضار  يستطيع  اآلن  المالية  ــر  وزي إن  وقــال 

أبلغت هيئة الجمارك الكينية الشركات المصرية 
على   25% نسبتها  رســوم  بفرض  إليها  المصدرة 
عن  الكينية  الحكومة  توقف  بدعوى  المنتجات، 
في  تسبب  الذي  األمر  الكوميسا،  باتفاقية  العمل 
على  تعتمد  التي  المصرية  للشركات  كبيرة  أزمــة 
الخاص  البند  وخاصة  الكوميسا  اتفاقية  امتيازات 

بعدم فرض جمارك على بضائعهم.
التجارة  وزارة  كثفت  الماضيين  اليومين  وخال 
من  التجارية  االتفاقيات  قطاع  عبر  والصناعة 
مذكرة  رفــع  خــال  مــن  األزمــة  الحــتــواء  تحركاتها 
مصطفى  الدكتور  الــوزراء  مجلس  لرئيس  عاجلة 
المجالس  مع  اتصاالت  سلسلة  وإجــراء  مدبولي، 
كينيا لرصد  المعنية بسوق  بالقطاعات  التصديرية 
ما  وفق  الرسوم،  تلك  عن  الناجمة  األضرار  حجم 
علمته نشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال 

من مصادر بالقطاع التصديري.
التجارية  االتفاقيات  قطاع  إن  المصادر  وقالت 
إلى  خطابات  األربعاء  أمس  من  بدًءا  بدوره  أرسل 
دول االتفاقية البالغ عددها 20 دولة لعرض موقف 
االتفاقية  آراء دول  والتعرف على  الكينية  الحكومة 
اجتماع  عقد  على  واالتفاق  المفاجئ،  القرار  في 
الفيديو  طــريــق  عــن  المقبلة  األيـــام  خــال  طــارئ 

كونفرانس. 
جامع  نيفين  والصناعة  التجارة  وزيرة  وستعقد 
محمد  بحضور  المقبل  األســبــوع  بداية  اجتماًعا 
الــســويــدي رئــيــس اتــحــاد الــصــنــاعــات، وخــالــد أبو 

للصناعات  التصديري  المجلس  رئيس  المكارم 
غرفة  رئيس  الجبلي  شريف  والدكتور  الكيماوية 
المصدرين  من  ومجموعة  الكيماوية،  الصناعات 
ومسؤولي الشركات العاملة في إفريقيا، إلى جانب 
مسؤولين من مصلحة الجمارك المصرية والدكتور 
التجارية  االتفاقيات  قطاع  رئيس  مختار  أشــرف 
حل  كيفية  لبحث  والصناعة،  التجارة  لوزارة  التابع 

األزمة.
وفد  إليفاد  موعد  تحديد  يتم  أن  المقرر  ومن 
موقف  عــن  لاستفسار  كينيا  دولــة  إلــى  مــصــري 
لإلعفاء  إلــغــاؤهــا  يعني  وهــل  الكينية  الحكومة 
 25% بنسبة  رسوًما  منها  بداًل  وفرض  الجمركي 
خروجها من اتفاقية الكوميسا أم أنه إجراء وقتي، 

وفق ما أفادت به المصادر.
الخطاب  من  نسخة  على  حابي  نشرة  وحصلت 
إلى  الكينية  والتجارة  الجمارك  هيئة  من  المرسل 
العمل  انتهاء  فيه  تؤكد  والــذي  الكينية،  الحكومة 
باتفاقية الكوميسا منذ نهاية العام الماضي، وطلب 

الموافقة على تمديدها حتى نهاية العام 2023.
المهندس  قال  حابي  لنشرة  تصريحات  وفي 
بريكاب  لشركة  المنتدب  العضو  سلطان،  طارق 
التابعة  الباستيكية  األغــطــيــة  لصناعة  مصر 
التي  الشركة  إن  األلمانية،  بريكاب  لمجموعة 
الكينية  العاصمة  في  لها  تجارّيًا  مكتًبا  أسست 
ــوام فــوجــئــت أمــس األربــعــاء  5 أعـ نــيــروبــي قــبــل 
مومباسا  ميناء  في  منتجاتها  على  رسوم  بفرض 
رسوم  أي  من  معفاة  كانت  بعدما   25% بنسبة 
أرسل  أنــه  إلــى  مشيًرا  الكوميسا،  اتفاقية  وفــق 
التجاري  الملحق  مــن  كــل  إلــى  عاجلة  خطابات 

االتفاقيات  وقطاع  كينيا،  في  المصرية  بالسفارة 
التصديرية  المجالس  ورؤساء  مصر  في  التجارية 
الشركات  مئات  منها  تتضرر  التي  األزمة  لعرض 

المصرية.
وتابع أن الجمارك الكينية أخبرتهم بأن اتفاقية 
منطقة  إنــشــاء  على  كينيا  وقعت  التي  الكوميسا 
عام  باالتفاقية  األعضاء  الدول  مع  الحرة  التجارة 
من  ديسمبر  بنهاية  بها  العمل  وقــف  تــم   2000
بذلك  الكينية  الحكومة  إباغ  وتم  الماضي،  العام 
لتجديدها لمدة 4 سنوات أخرى، إال أنه منذ بداية 
أي  الجمارك  تتلّق  لم  اليوم  وحتى  الجاري  العام 
العمل  وقف  عليه  يترتب  ما  التجديد  بشأن  إفادة 
على   25% رسوم  تطبيق  وبدء  الجمركي  باإلعفاء 

الواردات.
إلى  صادراتها  قيمة  تبلغ  شركته  أن  إلى  ولفت 
وهي  دوالر،  مايين   3 نحو  فقط  الكينية  السوق 
لكبرى  الباستيك  لألغطية  رئيسّيًا  مصدًرا  تمثل 
أن  يعني  ما  الكينية،  السوق  في  العاملة  الشركات 
تلك  على  وحتى  عليه  سيعود  كبيًرا  ضــرًرا  هناك 
في  أنــه  إلــى  الفًتا  الــرســوم،  تلك  جــراء  الشركات 
حالة عدم التوصل إلى حلول فإن قرار إغاق فرع 

الشركة في كينيا سيكون األفضل له.
وأشار إلى أن هناك مئات الشركات التي توقفت 
اليومين  مدار  على  مومباسا  موانئ  في  بضائعها 
الرسوم  لدفع  كثيرة  شركات  واضطرت  الماضيين 
في  البقاء  نتيجة  عليها  التكلفة  تتزايد  ال  حتى 
إلى  الوصول  لحين  منها  مؤقتة  كخطوة  الموانئ، 
اتفاق بين الحكومتين المصرية والكينية، الفًتا إلى 
التجارة  وزيــرة  مع  مباشرة  بصورة  سيتواصل  أنه 

والصناعة نيفين جامع لعرض األزمة كاملة.
ــشــيــوس،   ــودان، ومــوري ــســ ــ مــصــر، وكــيــنــيــا، وال
وزامبيا، وزيمبابوي، وجيبوتي، وماوي، ومدغشقر 
السلع  بمنح  بينها  فيما  تقوم  وبــورونــدي  وروانـــدا 
من  ا  تاّمً إعفاء  الكوميسا  منشأ  ذات  والمنتجات 
األخــرى  والضرائب  والــرســوم  الجمركية  الــرســوم 

ذات األثر المماثل.
بوزارة  التجارية  االتفاقيات  قطاع  بيانات  ووفق 
وإريتريا  أوغندا  من  كــّاً  فإن  والصناعة  التجارة 
على   80% بنسبة  تخفيًضا  تطبق  القمر  وجــزر 
إثيوبيا  تطبق  بينما  الكوميسا،  دول  من  وارداتــهــا 
تقوم  ال  فيما   ،10% بنسبة  جــمــركــّيًــا  تخفيًضا 
أي  بمنح  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  سيشل 
تخفيضات جمركية، وفيما يتعلق بسوازياند فإنها 
ال تطبق هي األخرى أي إعفاءات جمركية وهناك 
دراسات  هناك  أن  أساس  على  لها  ممنوحة  مهلة 
منطقة  التفاقية  انضمامها  ــار  آث حــول  بها  تقوم 
االتــحــاد  مــع  ارتباطها  فــي ضــوء  الــحــرة  الــتــجــارة 
وقامت   ،SACU اإلفريقي  الجنوب  لدول  الجمركي 

أنجوال مؤخًرا بتعليق عضويتها في المنظمة.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا 
واألسمنت،  والصلب،  الحديد  مثل  البناء  مواد  في 
الــورق  وأهمها  والــدوائــيــة  الكيماوية  والمنتجات 
والسكر  الغذائية  والصناعات  البشرية،  واألدويــة 
والخضراوات،  والفواكه  واألرز  والشحوم،  والزيوت 

الهندسية. المنتجات  وبعض 
ــواردات الــمــصــريــة من  ــ ــ فــيــمــا تــتــمــثــل أهـــم الـ
الزيتية  والثمار  والتبغ،  والشاي،  البن  الكوميسا 

والنحاس. الحية،  والحيوانات  والسمسم، 

ــنــوك  ــب ــقــة ال ــث الـــــــدوالر بــكــل ســـهـــولـــة، نـــظـــًرا ل
له  بات  حيث  المصري  باالقتصاد  والمستثمرين 
مشيًرا  الدولية،  الصناديق  سوق  في  كبير  رصيد 
دوالر،  مليار   23 بقيمة  سندات  طرح  تم  أنه  إلى 

الماضية. الفترات  خال 
وتحدث عامر عن وضع السياسات النقدية أثناء 
بعمل  قاموا  إنهم  وقال  اإلخــوان،  فترة جماعة  حكم 
تغييرات عديدة بالبنك المركزي، وهو ما كان له أثره 
السلبي على االقتصاد المصري، وتسبب في حدوث 

كوارث اقتصادية، واصًفا إياها بـ”المصيبة”.  
وأشــار، إلى أن إجــراءات عودة النظام إلى سوق 
الصرف شملت إرسال كتائب من المصرفيين لمتابعة 
أثناء هذه  المضاربة  أن  الصرافة، موضًحا  شركات 
الفترة كانت على أشدها ووصلت لخارج الحدود في 

عدد من الدول. 
وقال محافظ البنك المركزي، إنه أعطى تعليمات 
دون  لألفراد  دوالر  آالف   10 حتى  بتوفير  للبنوك 
اإلجــراءات  ضمن  االستخدام،  غــرض  عن  السؤال 

المتخذة في وقت أزمة كورونا.
والقضاء  محاربة  حول  ســؤال  على  ا  رّدً وأضــاف 
توفير  على  البنوك  قــدرة  أن  السوداء،  السوق  على 

العملة األجنبية تقضي على السوق الموازية.

وتابع: قررنا توفير حتى 10 آالف دوالر، حتى ال 
تعود السوق السوداء مرة أخرى، وكبدنا المضاربين 

على العملة خسائر كبيرة.
وأضاف أن البنك المركزي سيستمر في تكبيد 
سوق  اســتــقــرار  على  دفــاًعــا  خسائر  المضاربين 

الصرف.
وقال عامر، إن مصر أصبحت لديها الخبرة في 
التعامل مع الصعوبات واألزمات، على سبيل المثال 
وضخت  األجانب  للمستثمرين  أمــوااًل  ســددت  فقد 
أخرى في األسواق بقيمة 35 مليار دوالر خال أزمة 

كورونا.
وأضــاف أن دفــع هــذه األمـــوال لم ينتج عنه أي 
والمنتجات،  السلع  أسعار  في  تحريك  أو  ارتفاعات 
المصري  االقتصاد  تحمل  على  دليًا  كان  ما  وهو 

لتداعيات كورونا.
ولفت إلى أن هناك دواًل كبيرة خفضت عماتها 
البرازيل  20 إلى %30، منها  بنسبة تتراوح ما بين 
المصري  الجنيه  أن  حين  في  واألرجنيتن،  وتركيا 
العام وحتى  بداية  بنسبة %1.4 منذ  ارتفاًعا  شهد 

اآلن، ويشهد إقبااًل من المستثمرين.
القطاع  مساندة  على  يعمل  المركزي  أن  وأكد 
بقوة  للمساهمة  التشغيل  عمليات  لتعزيز  الخاص 

من  العديد  ولتوظيف  الــمــصــري،  االقــتــصــاد  فــي 
المبادرات  من  العديد  المركزي  وقــدم  العمالة، 
إعفاء  تم  كما  الماضية  الفترات  خال  التمويلية 
المصانع والشركات المتعثرة، من ديون تقدر بنحو 

40 مليار جنيه.  
السيسي أعطى  الفتاح  الرئيس عبد  أن  وأضاف 
القطاع  لشركات  المقدم  الدعم  بــزيــادة  توجيهات 
تمويل  مبادرة  قيمة  مضاعفة  تقرر  ولــذا  الخاص، 

الصناعة والزراعة والمقاوالت.
عن  المصري،  المركزي  البنك  محافظ  وأعلن 
القطاع  تمويل  لمبادرة  المرصود  المبلغ  مضاعفة 
 200 إلى  والمقاوالت  والزارعي  الصناعي  الخاص 

مليار جنيه، بداًل من 100 مليار جنيه.
وتمنح مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي 
الرصيد  عــلــى  بــعــائــد 8%  تــمــويــًا  والــمــقــاوالت، 
الكبرى  الشركات  المركزي  البنك  وضم  المتناقص، 
لتخفيف  الــمــاضــي،  ــل  ــري أب فــي  ــادرة  ــمــب ال لمظلة 
ظل  في  الشركات  عن  التمويلية  واألعباء  الضغوط 

تداعيات أزمة كورونا.
القروض،  أقساط  إرجــاء  فترة  تجدد  أال  وتوقع 
إرجــاء  فترة  تجديد  يتم  لــن  الغالب  فــي  إنــه  ــال  وق
زال  مــا  النهائي  الــقــرار  ولــكــن  ــقــروض،  ال أقــســاط 

خاضًعا للدراسة حالًيا، مشيًرا إلى أن حجم أقساط 
القروض المؤجلة بلغ نحو تريليوني جنيه. 

تضحية  قدم  المصرفي  القطاع  أن  عامر  وأكــد 
أجل  من  المستحقات  هذه  تحصيل  بتأجيل  كبيرة 
المستحقات  تأجيل  “قــرار  مضيًفا:  الفئات،  جميع 
االئتمانية من أصعب القرارات التي تم اتخاذها، ولم 

يتخذ قرار مثله من قبل”.
ــاء ســداد  ــر إرجـ الــمــركــزي قــد أق البنك  وكـــان 
مواجهة  إطار  في  أشهر   6 لمدة  القروض  أقساط 

كورونا. تداعيات فيروس 
تسويات  لتمويل  مستعدة  الــبــنــوك  أن   وذكـــر 
الغاز  توريد  لمديونيات  الخاص  القطاع  شركات 

مع وزارة البترول.
وأضاف أن رئاسة الوزراء تنظر حالًيا في تسوية 
الخاص  القطاع  لشركات  الــغــاز  تــوريــد  مديونيات 
الصناعية، الفًتا إلى أن أصل المديونية يبلغ نحو 6 

مليارات جنيه، فيما تبلغ الغرامات نحو 7 مليارات.
عــلــى مصانع  ــاز  ــغ ال ــار  أســع رفـــع  أن  ــح  وأوضــ
ثورة  أعقاب  في  دوالرات،   7 إلى  الخاص  القطاع 
الوضع  تغير  في  رئيسّيًا  سبًبا  كان   ،2011 يناير 

وتعثرها. للمصانع  المالي 
الغرامات  من  اإلعــفــاء  أهمية  على  عامر  وأكــد 

التاريخية المجحفة، حتى تستطيع مصر إعادة إحياء 
السوق ومساعدة المصانع المتعثرة على النمو.

الــتــنــازل  فــي  تنظر  الــــوزراء  ــاســة  رئ إن  ــال  وقـ
اإلعفاء  قــرار  بعد  المديونية،  أصل  من  جزء  عن 
القطاع  بنوك  دور  سيكون  فيما  الــغــرامــات،  مــن 
الــمــصــرفــي تــســديــد هـــذه الــمــديــونــيــة نــيــابــة عن 
من  تتمكن  حتى  تــمــويــات،  صــورة  فــي  المصانع 

العودة للسوق والنمو مرة أخرى. 
ولفت عامر، إلى أن سوق األوراق المالية وصلت 
مضيًفا  جديدة،  لطروحات  تحتاج  وأنها  لحدودها 
على جذب سيولة  أن طرح شركات جديدة سيعمل 

جديدة للسوق.
حدود  بإيجابية  المركزي  البنك  محافظ  وأشــاد 
أهمية  مــؤكــًدا  الحالية،  النقدي  والسحب  اإليـــداع 
أزمــة  إن  ــال  وق النقدية،  المعامات  مــن  التخلص 
كورونا خلقت فرصة جيدة، لتحجيم التعامل النقدي، 

واالعتماد على القنوات اإللكترونية.
بفيروس  اإلصابات  أعــداد  ارتفاع  أن  إلى  ولفت 
كورونا بين العاملين بالقطاع المصرفي، والخوف من 
انتقال وانتشار العدوى حتى بين العماء، كانت دافًعا 

رئيسّيًا وراء القرار.
ــم اغــتــنــامــهــا،  وتـــابـــع: كــانــت فــرصــة جــيــدة ت
وتقليل  اإللــكــتــرونــي  الــدفــع  لمنظومة  للتحول 

النقد. على  االعتماد 
في  الرسمي  غير  االقتصاد  دمج  أن  عامر  وأكد 
المالي  النظام  في  والــدخــول  الرسمية  المنظومة 

يسهم في تحسين الناتج الحقيقي للدولة.
الجهاز  بــدور  المركزي  البنك  محافظ  وأشــاد 
األهلي  بنكي  وخاصة  الوطنية  والبنوك  المصرفي 
ــه تــم دعــم البنك الــزراعــي  ومــصــر، الفــًتــا إلــى أن
تغيير  على  لمساعدته  جنيه؛  مليار   18 بقيمة 
ثوبه، ليصبح خال 3 أو 4 سنوات مقبلة من أكبر 

العاملة في مصر. البنوك 
أيًضا  الزراعي  القطاع  يدعم  المركزي  أن  وأكد 
أنه  مضيًفا  الفاح،  أمــام  تمويلية  تسهيات  ويوفر 
سيتم تمويل منظومة الري الحديث بقيمة 3 مليارات 

جنيه، كمرحلة أولى. 
الجديدة  الباستيكية  العمات  طرح  إن  وقال 
بأنه  منوًها  المقبل،  العام  “البوليمور”  مادة  من 
المصرية،  العملة  لتغيير  اتجاه  أي  هناك  ليس 
فئتي  على  فقط  ستقتصر  الجديدة  العملة  وأن 

فقط. جنيه  و20   10
التحمل  على  بالقدرة  تتمتع  المادة  أن هذه  وأكد 

الناتج عن كثرة االستهاك والتداول في األسواق.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 صناديق استثمار بالشرق األوسط 
تستهدف حصصا في وحدة 

التجزئة لريالينس الهندية

 الليرة التركية تسجل 
مستوى قياسيا منخفضا 

دون 7.49 مقابل الدوالر

 رئيس الوزراء: مراجعة أسعار 
التصالح في مخالفات البناء.. 

واستحداث رقم قومي لكل شقة

 الرقابة توافق على نشر 
عرض شراء حتى %100 من 
أسهم النيل لحليج األقطان

 لجنة قيد األوراق المالية توافق 
على الشطب النهائي ألسهم 
اإلسكندرية ألسمنت بورتالند

فاروق يوسف

بكر بهجت

طارق عامر محافظ البنك المركزي

نسخة من الخطاب المرسل من هيئة الجمارك والتجارة الكينية إلى الحكومة الكينية، والذي تؤكد فيه انتهاء 
العمل باتفاقية الكوميسا منذ نهاية العام الماضي، وطلب الموافقة على تمديدها حتى نهاية العام 2023

مصر تلقت 431 مليار دوالر من األسواق الدولية خالل فترة الرئيس السيسي

كينيا تلغي اإلعفاء الجمركي لمنتجات مصر ودول أخرى وتفرض رسوما بنسبة %25

طارق عامر محافظ البنك المركزي في حوار تليفزيوني:

بدعوى وقف العمل بالكوميسا

رفع مبادرة تمويل القطاع الخاص إلى 200 مليار جنيه

وزارة التجارة ترفع مذكرة عاجلة للدكتور مدبولي وتخاطب دول االتفاقية

تريليونا جنيه أقساط القروض.. وإعفاء المصانع والشركات المتعثرة من ديون تقدر بنحو 40 مليار جنيه

البنوك مستعدة 
لتمويل تسويات 

مديونيات توريد الغاز 
للقطاع الخاص

أصل مديونية
 توريد الغاز 6 مليارات 

جنيه والغرامات
 7 مليارات

حدود السحب واإليداع 
النقدي أصحبت 

إيجابية.. وعلينا التخلص 
من التعامل بالكاش

ضخ وسداد 35 مليار 
دوالر خالل فترة 

كورونا.. واستطعنا 
االستفادة من األزمة
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