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ا، ضاعفــت مــن الضغــوط االقتصاديــة بــكل  فــي ظــل ظــروف اســتثنائية جــّدً
دول العالــم وســط هالــة مــن الضبابيــة وعــدم اليقيــن، اقتنصــت جريــدة حابــي 
ــى أدوات  ــرف عل ــة للتع ــر المالي ــط، وزي ــد معي ــور محم ــع الدكت ــًعا م ــوارًا موس ح
الدولــة المصريــة فــي مواجهــة التداعيــات المختلفــة لجائحــة كورونــا، وفلســفة 
اإلجــراءات  سلســلة  ثمــار  وكذلــك  تبعاتهــا،  امتصــاص  وخطــط  األزمــة  إدارة 

ــرة. ــهور األخي ــال الش ــا خ ــم اتخاذه ــي ت ــرارات الت والق
أكــد وزيــر الماليــة أن دعــم مجتمــع األعمــال يقــع فــي دائــرة األولويــات، كاشــَفا 
ــاندة  ــاد ومس ــات االقتص ــز قطاع ــة لتحفي ــة إضافي ــزم مالي ــخ ح ــة ض ــن دراس ع
أن  بعــد  والزراعــي  الصناعــي  بالقطاعيــن  خــاص  دعــم  وتقديــم  المتضــررة، 
أثبتــت األزمــة الحاليــة قدرتهمــا علــى مســاندة االقتصــاد خــال هــذه المرحلــة 
الحرجــة، باإلضافــة إلــى اعتــزام االعــان عــن صــرف شــريحة جديــدة مــن 
مســتحقات أعبــاء التصديــر مــع بدايــة العــام المالــي الجديــد الشــهر المقبــل.
ــدة  ــات جدي ــن تعدي ــريعية وتتضم ــدة التش ــات األجن ــن أولوي ــف ع ــا كش كم
فــي ملــف الضرائــب العقاريــة قــد تصــل إلــى إعــداد مشــروع قانــون، إلــى جانــب 

وضــع تعديــات علــى قانــون التأميــن الصحــي الشــامل فــي ضــوء التحديــات التــي 
واجهــت التنفيــذ علــى أرض الواقــع، عــاوة علــى قانــون الماليــة العامــة الجديــد، 
وكذلــك  العــدل،  ووزارة  الــوزراء  مجلــس  بيــن  حالًيــا  مراجعتــه  يتــم  الــذي 
التعديــات الخاصــة بقانــون القيمــة المضافــة، ومشــروع قانــون ضريبــة الدخــل.
المصرييــن  للمســتثمرين  طمأنــة  رســائل  بــث  علــى  الماليــة  وزيــر  وشــدد 
واألجانــب بصابــة االقتصــاد المحلــي واكتســابه الثقــة بفضــل مــا تــم حتــى اآلن 
فــي إدارة األزمــة ومــا تــم ســابًقا مــن إصاحــات اقتصاديــة، واعــًدا بتنفيــذ مزيــد 
مــن اإلصاحــات الهيكليــة، واالســتمرار فــي السياســات الهادئــة والمســتقرة، 
وتقديــم دعــم متواصــل لمجتمــع األعمــال فــي إطــار هــدف أساســي هــو اإلبقــاء 
بالصحــة  االهتمــام  مــع  المختلفــة  االقتصاديــة  القطاعــات  اســتمرار  علــى 

والحمايــة االجتماعيــة.
كمــا بعــث برســالة لمســتثمري ســوق المــال بــأن الــدور اآلن عليكــم في مســاندة 
المطالــب  كل  أن  مؤكــًدا  اإليجابــي،  االتجــاه  فــي  مؤشــراتها  ودفــع  البورصــة 
والنقــاط التــي أثيــرت خــال العــام المالــي المنتهــي تــم االســتجابة لهــا، ومبشــًرا 
فــي الوقــت نفســه باالســتعداد الكامــل الســتئناف برنامــج الطروحــات الحكوميــة 

فــور ظهــور مؤشــرات تســمح بالتحــرك فــي هــذا الملــف.
وتفاصيل أخرى في سياق الحوار التالي:

 مجتمع األعمال في مقدمة األولويات.. 
واهتمام خاص بالصناعة والزراعة 

ــت  ــف تفاعل ــة.. كي ــي البداي ــي: ف حاب
وزارة الماليــة مــع تأثيــرات فيــروس كورونا 
علــى االقتصــاد والقطاعات االســتثمارية 

المختلفة؟
متعــددة  تأثيــرات  هنــاك  بالطبــع  معيــط: 
ألزمــة فيــروس كورونــا، كمــا أن أثــر األزمــة يأتــي 
مــن عــدة اتجاهــات، فهنــاك التأثيــرات الخاصة 
بانخفــاض معــدالت النمــو ومــا يرتبــط بــه مــن 
زيــادة عــدد العاطليــن خاصــة بالقطاعــات التــي 
تأثــرت بشــكل كامــل جــراء الوضــع الحالــي، 
مثــل الســياحة والطيــران ومــا يرتبــط بهمــا مــن 
صناعــات وأنشــطة، وكذلــك القطــاع الترفيهــي 
بمــا فــي ذلــك الســينمات والمســارح والمقاهــي 

التــي توقفــت بشــكل تــام.
ــن عــن العمــل  ــادة عــدد المتعطلي كمــا أن زي
وتوقــف المنشــآت والكيانــات االقتصاديــة يؤثــر 
علــى الجانــب اآلخــر فــي انخفــاض إيــرادات 
الدولــة، وفــي الوقــت نفســه تفرض األزمــة ذاتها 
متطلبــات تســتدعي زيــادة االنفــاق فــي عــدد من 

ــة. القطاعــات ذات األولوي
 فقطــاع الصحــة علــى ســبيل المثــال يواجــه 
ســيحتاج  وبالتالــي  الشــدة  غايــة  فــي  أزمــة 
إلــى إنفــاق المزيــد، كمــا أن مواجهــة القلــق 
الــذي ســاور المواطنيــن مــن مخــاوف نقــص 
الســلع الغذائيــة واألدويــة والمنتجــات المتعلقــة 
ــًرا  ــا كبي بالمنظفــات والمطهــرات وضــع ضغًط
علــى عاتــق الدولــة لمقابلــة هذه المتطلبــات، ما 
يعنــي توفيــر اعتمــادات ماليــة إضافيــة للجهــات 
التــي تحتــاج زيــادة اإلنفــاق، فــوزارة التمويــن 
كمثــال تحتــاج إلــى توافــر المخــزون بكمــات 
أكبــر مــن الســلع األساســية كالقمــح، خاصــة في 
ــت  ــي حدث ــات الت ظــل التخــوف مــن االضطراب
باألســواق العالميــة والتــي بلغــت حــد الهلــع فــي 
بعــض البلــدان، لدرجــة جعلــت الجميــع فــي 
ــة عــدم تيقــن وعــدم تأكــد دفعــت البعــض  حال
إلــى تفضيــل االحتفــاظ بمخزون إضافــي وعدم 

ــة. ــي األســواق العالمي طــرح الســلع ف
ومــع كل هــذا االضطــراب، امتــدت حالــة 
العالــم  حــول  للمســتثمرين  والهلــع  الخــوف 
ممــا أثــر علــى قراراتهــم ودفــع تجــاه المزيــد 
مــن الحيطــة والحــذر واالبتعــاد عــن مخاطــر 

الناشــئة. األســواق  فــي  االســتثمار، خاصــة 
ــات عندمــا  ــد فــإن كل هــذه التداعي وبالتأكي
تحــت ضغــوط  القــرار  تجتمــع تضــع صانــع 
شــديدة للغايــة، وأجــواء غيــر طبيعيــة لــإدارة، 
خاصــة مــع الســعي فــي الوقــت نفســه إلرســال 
وأن  القلــق،  بعــدم  للمجتمــع  طمأنــة  رســالة 
لدينــا القــدرة علــى إدارة األزمــة رغــم شــدتها 

وقســوتها.
وأعتقــد أنــه مــن خــال الحكومــة وتوجيهــات 
القيــادة السياســية، وتكاتــف كل أجهــزة الدولــة 
وكذلــك مجتمــع األعمــال، الــذي أحــب أن أحييه 
علــى الــدور الــذي قــام بــه علــى صعيــد التعــاون 
مــع الدولــة والتكاتــف معهــا فــي هــذه الظــروف 
الصعبــة، اســتطعنا أن نصــل إلــى مجموعــة 
مــن اإلجــراءات والسياســات واتخــاذ قــرارات 
اســتهدفت  وقوانيــن  قوانيــن  ومشــروعات 
جميعهــا التخفيــف من وطــأة أثــر األزمة والعمل 

ــى إدارتهــا بهــدوء. عل
وخــال الفتــرة األخيرة نجحــت وزارة المالية 
ــر مــن تباعــات األزمــة  ــى كثي فــي الســيطرة عل
فيمــا يتعلــق بجوانــب االيــرادات والمصروفــات 
بالقطاعــات  الدولــة  احتياجــات  وتوفيــر 
المختلفــة، كمــا نتحــرك بصــورة مســتمرة لتنفذ 

أي متطلبــات جديــدة.

توجيهــات  لتنفيــذ  فــورًا  التحــرك  وتــم 
الرئيــس بتوفيــر 100 مليــار جنيــه لإنفــاق 
ــة للتعامــل مــع األزمــة  ــات العاجل ــى المتطلب عل
وتخفيــف تداعياتهــا، كمــا صــدرت مجموعــة 

القوانيــن التــي تــم االتفــاق عليهــا.
ــرة  ــة أن هــذه الفت ونحــن نــرى كــوزارة المالي
تتطلــب تكاتــف الحكومــة وكل قطاعــات الدولــة 
ألن ضغــط وشــدة وقســوة األزمــة الراهنــة كبير.
حابــي: لــم تظهر بعد مؤشــرات مبشــرة 
أن  كمــا  األزمــة،  انتهــاء  بقــرب  ــا  عالمّيً
حالــة الخــوف والهلــع مــا زالــت قائمــة بين 
المســتثمرين.. كيــف تــرى امتــداد تأثيــر 
جائحــة كورونــا علــى االقتصــاد المحلــي 

خــال الفتــرة المقبلــة؟
أزمــة  هنــاك  شــك  أدنــى  بــدون  معيــط: 
كبيــرة، وهــي مثــل الزلــزال القــوي الــذي هــز 
ــه، وفــي اعتقــادي أنــه حتــى هــذه  ــم بأكمل العال
ــا  اللحظــة ورغــم تخفيــف وطــأة الزلــزال تدريجّيً
إال أننــا مــا زلنــا فــي نفــس المرحلــة، وبالطبــع 
بعــد الزلــزال ســتأتي مرحلــة التوابــع والتعامــل 

ــاره. مــع آث
والمشــكلة أن العالم رغم أن كثيًرا من الدول 
بــدأت تتخــذ إجــراءات للتعايــش والتخفيــف مــن 
اإلغــاق واإلجــراءات االحترازيــة، لكــن األوضاع 

لــم تتطور كثيــًرا.
فنشــاط الطيــران علــى ســبيل المثــال مــا زال 
فــي نفــس حالتــه، وكثيــر مــن الــدول ال تســمح 
ألحــد بدخــول حدودهــا، وفــي اعتقــادي يمكــن 
شــقين،  إلــى  المقبلــة  أشــهر  الســتة  تقســيم 
األول هــو امتــداد للمرحلــة الجاريــة لمــدة ثاثــة 
ــور  ــون األم ــد تك ــة ســبتمبر ق ــع نهاي أشــهر، وم
أكثــر وضوًحــا ســواء علــى صعيــد فتــح األجــواء 
ــرة  والحــدود، أو مــن الممكــن خــال هــذه الفت
التوصــل إلــى لقــاح أو دواء مــن فيــروس كورونــا، 
أو أن تتراجــع حــدة تأثيــره علــى صحــة البشــر.

وبالطبع من الناحية االقتصادية جميع الدول 
ســتتأثر، وهناك توقعات بنمو ســالب في العديد 
مــن دول العالــم، وال جــدال فــي تأثــر األســواق 
العالمية، كما أن كل المســتهدفات يعاد دراســتها 
وتحديدهــا مــرة أخــرى، مــع وضــع ســيناريوهات 
مختلفــة للتعامل مــع آثــار األزمة وتداعياتها على 

أداء االقتصــاد وقطاعاتــه المتنوعة.
فهنــاك عمليــات مراجعــة مســتمرة لتأثيــر 
هــذا الزلــزال العالمــي وتوابعــه وتأثيراتــه علــى 
االقتصــاد التــي مــن المتوقــع أن تســتمر لفتــرة.

ــع  ــد االقتصــاد المصــري بالطب ــى صعي وعل
تأثرنــا، فقــد كان لدينــا طمــوح شــديد لتحقيــق 
ــا  ــا وفًق ــا توقعاتن معــدل نمــو 6٪ ولكــن خفضن

ــى حــدود ٪4. ــط إل ــوزارة التخطي ل
إلــى ٪7.2  الوصــول  نســتهدف  كنــا  كمــا 
العــام   ٪8.2 مــن  نــزواًل  كلــي  عجــز  معــدل 
الماضــي، ولكــن ســيكون عندنــا عجــًزا أكبــر 
ــك تراجــع المســتهدف  فــي حــدود 7.9٪، كذل
مــا  إلــى  مــن ٪2  بالفائــض األولــي  الخــاص 
يقــرب مــن 1.5٪. وهــذه المؤشــرات تتعلــق 
بــأداء العــام المالــي المنتهــي هــذا الشــهر، ولكــن 
تأثيــر امتــداد األزمــة خــال الفتــرة المقبلــة مــا 
ــزال  ــار الزل ــور آث ــن ظه ــر واضــح، ولحي زال غي
ــه  ــه وتوابع ــت توقف ــى توقي ــة، والتعــرف عل كامل
وآثــاره الســلبية المختلفــة، ســتظل األمــور فــي 
حالــة مــن عــدم التأكــد والتيقــن وبالتالــي أبلغنــا 
مجلــس النــواب باعتزامنا مراجعة كل تقديراتنا 

ــة ديســمبر. ــل نهاي قب
حابــي: مــا هــي توقعاتــك المبدئيــة 
لمؤشــرات أداء االقتصــاد المحلــي خــال 
تمثــل  التــي  المقبلــة  الثاثــة  الشــهور 
ــد؟  ــي الجدي ــام المال ــن الع ــع األول م الرب
معيــط: الربــع األول ســيكون امتــداًدا لألزمــة 
الحاليــة، ولكنــه فــي النهايــة هــو جــزء من الســنة 
الماليــة وليــس عاًمــا كامــًا، وأعتقــد أن كثيريــن 
حــول العالــم ال يســتطيعون التنبؤ بأي مؤشــرات 
ــق بهــذه الفتــرة، خاصــة فــي ظــل ضبابيــة  تتعل

توقيــت خــروج العالــم مــن حالــة اإلغــاق.
فــا أحــد يعلــم توقيــت عــودة الطيــران أو 
ونفــس  العالميــة  التجــارة  نشــاط  اســتئناف 
الشــيء بالنســبة لمجــاالت كثيــرة، فهنــاك حالــة 
للغايــة،  عاليــة   uncertainty يقيــن  عــدم 
ــة وال يمكــن التكهــن  ــي التقديــرات صعب وبالتال
فتــرة زمنيــة  نتحــدث عــن  أننــا  بهــا خاصــة 

قصيــرة.
فــكل دول العالــم حالًيــا فــي حالــة إدارة أزمة، 
والجميــع يراجــع التوقعــات بصــورة مســتمرة، 

حتــى إن كل المؤسســات الدوليــة أعــادت وتعيــد 
تقييــم توقعاتها وفًقا لتطــورات األوضــاع واآلثار 

الفعليــة التــي تخلفهــا األزمــة كل يــوم.
وبالتالــي هنــاك الكثير مــن األرقام المتوقعة، 
ولكــن فــي وجهــة نظــري كل هــذه التقديــرات 
كونهــا  تتعــدى  ال  األزمــة  وســط  فــي  ونحــن 
ا،  تكهنــات قــد تحمتــل الصــواب أو الخطــأ جزئّيً
لذلك علينا أن نســتغرق الوقت المناســب لحين 

اتضــاح األبعــاد الكاملــة للموقــف الراهــن.
إجــراءات  اتخــاذ  ســيتم  هــل  حابــي: 
جديــدة لمواجهــة تداعيات فتــرة امتداد 

األزمــة؟ 
معيــط: بالنســبة للمجتمــع واالقتصــاد ككل، 
أعتقــد أننــا أعلنــا عــن اإلجــراءات المســتهدفة.
وإدارتهــا  الحكومــة  صعيــد  علــى  ولكــن 
للموازنــة، ننظــر حالًيــا فــي المجــاالت التــي 
ــى  ــا إجــراءات تقشــفية عل ــاج أن نتخــذ به نحت
مســتوى الحكومــة لمــدة الســتة أشــهر القادمــة 
علــى األقــل بهــدف دعــم قدرتنــا علــى اســتيعاب 

جــزء مــن تابعــات األزمــة الراهنــة.
حابــي: مــا هــي اإلجــراءات التقشــفية 

المحتملــة علــى مســتوى الحكومــة؟
معيــط: لــم تتحــدد بعــد ولكنهــا أمــور خاصــة 
يتــم  أن  الممكــن  فمــن  الحكومــة،  بموازنــات 
تخفيــض أو تجميــد نفقة معينــة، وهذه النفقات 

لــن يكــون لهــا تأثيــر علــى فــرص العمــل.
فعلى ســبيل المثال نحن حالًيا في مرحلة ال 
يتــم خالهــا إقامــة مؤتمرات أو ســفريات، وهذه 
البنــود مــن الطبيعــي أن تكــون متوافــرة بموازنــة 
الدولــة ولكنهــا أصبحــت من البنــود التي توقفت 
وفًقــا لطبيعــة األزمــة، وبالتالــي يمكــن تجميدها 

ومراجعــة األمــر بعد ســتة أشــهر.
فعلــى جانــب المصــروف مــن الممكــن أن يتم 
تجميــد هــذه المصروفــات وغيرهــا الكثيــر مــن 
األمثلــة لحيــن اتضــاح الرؤيــة والمــدى الزمنــي 

لألزمــة، وأحــب أن أؤكــد أن اإلجراءات ســتكون 
حكوميــة فقــط خــال هــذه المرحلــة.

ــه  ــم إنفاق ــا ت ــم م ــو حج ــا ه ــي: م حاب
ــي  ــز المال ــة التحفي ــن حزم ــى اآلن م حت
البالــغ قيمتهــا 100 مليــار جنيــه؟ ومــا 
هــي القطاعــات المســتفيدة حتــى اآلن؟

معيــط: أعلنــا منــذ شــهر عــن إنفــاق 40 
قائمــة  نحــدث  حالًيــا  ونحــن  جنيــه،  مليــار 
اإلنفــاق، ولكــن بشــكل عــام نفذنــا خــال الفترة 
األخيــرة التوجيهــات الرئاســية فــي العديــد مــن 

األمــور.
علــى ســبيل المثــال تــم تخصيــص 3 مليــار 
جنيــه لدعــم الصــادرات، وتوفيــر قــرض لدعــم 
الطيــران بقيمــة 2 مليــار جنيه، وثاثة مليارات 
لدعــم شــركات الســياحة، ومثلهــم للعمالــة غيــر 

المنتظمــة جــاٍر الصــرف منهــم حالًيــا.
جنيــه  مليــارات   6 مــن  أكثــر  دبرنــا  كمــا 
دعــم  كذلــك  الصحــة،  لقطــاع  إضافيــة 
المستشــفيات الجامعيــة، ودبرنــا احتياجــات 
إضافيــة لــوزارة التمويــن لتوفيــر المســتلزمات 
الســلعية مــا بيــن 3 إلــى 4 مليــارات جنيــه. 
ــة ســريعة  ــات إضافي ــم تموي ــم تقدي ــا ت كم
التوجيهــات  شــملتها  عديــدة  أوجــه  فــي 
الدعــم  تقديــم  فــي  ومســتمرون  الرئاســية، 
لمختلــف القطاعــات، فهــي عمليــة مســتمرة لن 

األمــة. انتهــاء  لحيــن  تتوقــف 
حابــي: هــل ســيتم ضــخ حــزم جديــدة 

لتحفيــز االقتصــاد؟ 
معيــط: لدينــا هــدف هــو أن تظل القطاعات 
االقتصاديــة مســتمرة، ونــدرس حالًيــا حزًمــا 
تحفيزيــة جديــدة لاقتصــاد، تبــدأ مــع انطــاق 
الســنة الماليــة الجديــدة، ووزارة الماليــة تعكف 

حالًيــا علــى دراســة هــذه الحــزم.
الحــزم  حجــم  هــو  مــا  حابــي: 
ــاق  ــط إنف ــدة؟ وخط ــة الجدي التحفيزي
الرصيــد المتبقــي مــن حزمــة ال 100 

جنيــه؟ مليــار 
التمويــل  حجــم  حالًيــا  نــدرس  معيــط: 
لتحديــد  إنفــاق  كل  وطبيعــة  المطلــوب 
مــدى إمكانيــة تغطيتــه مــن الموازنــة أو مــن 
المتاحــة  أو  اإلضافيــة  الماليــة  االحتياجــات 
بالحزمــة الماليــة التــي يتــم اســتغالها حالًيــا، 
وبالتالــي حجــم الحــزم الجديــدة لــم يتحــدد 

الدراســة. قيــد  زال  ومــا  بعــد 
شــريحة  صــرف  ســيتم  هــل  حابــي: 
ــال  ــادرات خ ــاء الص ــن رد أعب ــدة م جدي

الفتــرة المقبلــة؟ وكــم قيمتهــا؟
شــرائح  صــرف  فــي  سنســتمر  معيــط: 
الشــريحة  صــرف  جــاٍر  فحالًيــا  جديــدة، 
االخيــرة التــي أقرهــا الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي وقيمتهــا 3 مليــارات جنيــه، فهــذه 
شــهر  فــي  صرفهــا  بــدأ  الماليــة  الحزمــة 
أبريــل وستســتمر حتــى نهايــة الشــهر الجــاري، 
الماليــة الجديــدة ســيتم  الســنة  ومــع بدايــة 
اإلعــان عــن الحزمــة المرتقبــة مــن رد أعبــاء 

الصــادرات.
إجمالــي  ســداد  تــم  هــل  حابــي: 
مســتحقات شــركات البتــرول األجنبيــة؟

معيــط: هــذا الســؤال يوجــه لــوزارة البتــرول، 
فنحــن ال نتعامــل مــع الشــركات أو لدينــا عاقة 

بمستحقاتها.
الماليــة  وزارتــي  بيــن  دائًمــا  فالعاقــة 
والبتــرول تقتصــر علــى االلتزامــات المقــررة 
وفًقــا لقانــون ربــط الموازنــة، وليــس لــي دور 

توظيفهــا. أوجــه  تحديــد  فــي 

دكتور محمد معيط وزير المالية في حوار موسع مع حابي:

شريحة جديدة من مستحقات أعباء التصدير الشهر المقبل.. وحزم تحفيز إضافية لقطاعات االقتصاد

األزمة فرضت متطلبات 
تستدعي زيادة اإلنفاق في 

القطاعات ذات األولوية.. وفي 
مقدمتها الصحة والتموين

ضغط وشدة وقسوة 
األزمة الراهنة كبير 

ويتطلب تكاتف الحكومة 
وكل قطاعات الدولة 

قدرة القطاعين الصناعي 
والزراعي على مساندة االقتصاد 

برزت في األزمة.. ونعمل على 
تذليل كل العقبات

تأثير امتداد األزمة 
ما زال غير واضح.. 
وأبلغنا البرلمان 

بمراجعة كل 
تقديراتنا قبل نهاية 

ديسمبر 

دراسة إجراءات تقشفية 
على مستوى الحكومة 

لمدة 6 أشهر تشمل 
تخفيض أو تجميد 

نفقات غير مؤثرة على 
فرص العمل

األزمة تسببت في تعديل كل توقعات العام المالي المنتهي.. 
ويصعب التكهن بالقادم

مرحلة زلزال كورونا ستمتد 
لثالثة أشهر أخرى.. ومع نهاية 

سبتمبر ستضح األمور على 
صعيد فتح األجواء والحدود 

المدير االدارىمدير اإلنتاجالمدير الفنىمديرا التحرير
التحرير واالعالنات

ترخيص من شركة كونكورد-لندن
APO- 740386

تليفونمحمد عبدالحميدمحمد السيدمحمد يوسفرضوى إبراهيمياسمين منير

6 شارع عبدالرازق محمد 
-  وزارة الزراعة - الدقي

02-37481174

حابى للدعاية واالعالن

التسويق واالعالنات

02-27703331/2

مؤسسة األهرام

الطباعة واالشتراكات والتوزيع

ثقافة الحياة 
وثقافة الموت

على  عامان  مر  حابي.  جريدة  من  المئة  العدد  يصدر  اليوم 
صدور الجريدة التي في رأيي تتأنق وتتألق عدًدا بعد اآلخر 
الحقيقة  على  ركزت  حابي  عاليتين.  واحترافية  بمهنية 
والمعلومة وتركت الشائعات وكل ما زاد بعده عن المنتصف مما 
أضاف مصداقية عادة ما تكتسبها الصحف بعد سنوات طويلة 
اليوم  إدارة الجريدة كانت مدركة من  أيًضا  وحافظت عليها. 
األول دور التكنولوجيا في الصحافة والعاقة بينهما فتتطور 
عاًما بعد اآلخر في منصتها واآلليات واألدوات الموجودة بها. 
في هذه المناسبة وأود أن أشكر جميع القائمين عليها بإتاحة 
تلك المساحة األسبوعية التي أشارك فيها بأفكاري أمًا في 

تغيير بلدنا ومجتمعنا لألفضل.
تزامنت تلك المناسبة االحتفالية في ظروف رحيل شخص 
وبجانب  القصيرة  حياته  في  ومثابر.   مجتهد  وغال  عزيز 
بما  الجميع  بمحبة  الفوز  في  نجح  تقلدها  التي  المناصب 
فيهم من اختلف معه مرارًا في الرأي. رحيل األستاذ محسن 
عاقة  له  من  كل  على  وحزيًنا  وصادًما  مفاجًئا  كان  عادل 
كثرة  ذلك   على  والدليل  بمصر  واألعمال  المال  بمجتمع 
االجتماعي  التواصل  صفحات  على  المنشور  التعبير  وقوة 
علينا  يعز  لشخص  رثاًء  ثم  دعاًء  مرضه  خبر  سماع  منذ 
فراقه.  جاء الخبر وسط أخبار كثيرة حزينة بمرض أحباء 
ورحيل بعضهم وصارت صفحات التواصل االجتماعي أشبه 
بصفحات الوفيات اليومية بالجرائد من كثرة ما تحمل لنا 

من أخبار سيئة.
أرثي صديًقا غالًيا  أم  احترت في مقالي هل أحتفل بحابي 
وكاالت  اختارت  المقالة.  تلك  عنوان  إلى  فكري  وقادني 
نقل  األخيرة  السنوات  في  اإلخبارية  والمحطات  األنباء 
في  المحللون  تسابق  والدمار.  والخوف  الموت  أخبار  ونشر 
مقاليد  أيديهم  في  وكان  المستقبل  بسوء  معرفتهم  إظهار 
 2008 في  السابقة  العالمية  األزمة  في  اختبرنا  األمور. 
جانبها  األنباء  ووكاالت  الخبراء  هؤالء  توقعات  معظم  أن 
الصواب. فمعظمهم قال إن األزمة لن تمر بسهولة وستأخذ 
تعافى  عافيته.  العالمي  االقتصاد  يسترد  حتى  سنوات 
التوقعات وزاد نموه في دول  االقتصاد أسرع بكثير من تلك 

كثيرة عما قبل األزمة.
والتخبط  والشائعات  العالم من األخبار  في وسط اضطراب 
التعامل  وكيفية  الحالية  األزمة  تجاه  المعرفة  قلة  بسبب 
واألصدقاء  األحباء  رحيل  بسبب  الحزن  وسط  في  معها. 
فجأًة من وسطنا وبا مقدمات. في وسط محاوالت األخبار 
المستقبل  من  والتشاؤم  والذعر  الخوف  لبث  المستميتة 
الواقع  تغيير  في  وأفكر  الموت  ال  الحياة  في  أفكر  أن  قررت 
القادمة أشارك  السطور  الخوف مما هو آت. في  لألفضل ال 
وعادات  أفكار  من  بخاطري  يدور  مما  ببعض  حضراتكم 

أحاول أن أرسخها.
فاألزمة  جديد  يوم  نعمة  على  لله  بالشكر  يومي  أبدأ 
الله  من  هدية  هو  يوم  كل  أن  ووعًيا  إدراًكا  أكثر  جعتلتني 
كما  أجله.  من  أوجدت  الذي  بالدور  ألقوم  جديدة  وفرصة 
أنعم بها علّي ألن الظروف جارت  الله على نعم كثيرة  أشكر 
معها  أتعامل  كنت  كثيرة  نعم  من  وحرمتهم  الكثيرين  على 

وكأنها بديهية وال أدرك أنها عطية الخالق.
وأبعد  المعلوم  المصدر  ذات  فقط  واألخبار  األخبار  أنتقي 
عن الشائعات أو كل ما هو من مصادر مجهولة وصفراء وأنأى 
بنفسي بقدر اإلمكان عن الجدل الدائر في أي موضوع. فلن 
الطاقة  من  كثيًرا  ويستنزف  الواقع  األمر  من  الجدل  يغير 
اإليجابية العزيزة في تلك األيام. وعادة ما تحمل األخبار 
نوعين: األول هو خبر عن أمور خارج دائرة تأثيري ولن تغير 
أن  بد  ال  مني  قريبة  أمور  عن  خبر  والثاني  شيًئا  األمر  من 
من  الكثير  األول  أعير  وال  الثاني  النوع  أختار  معها.  أتفاعل 

االنتباه.
بقلمي  أضيء  أن  وأختار  لألمل  محفز  هو  ما  كل  عن  أبحث 
في  اإلنارة  على  قادرة  شموًعا  كلماتي  وفي  صفحاتي  وعلى 
أحلك الظلمات وقهرها. فكم من مرة قرأت كلمات ألصدقاء 
تكون  ما  كثيًرا  الصيف.  حرارة  عز  في  البارد  كالماء  كانت 
أن  الشيء  لفاقد  يستطيع  فكيف  مستحيلة  شبه  مهمة 
يعطيه آلخرين؟ عندئذ أدرك أن مصدر النور الحقيقي ال 

ينطفئ أبًدا وإنما نحن مجرد ناقلي نور ولسنا مصادر له.
أتحوط وال أخاف وأحاول جاهًدا البحث والعمل فيما يفيد 
بالظروف  مباٍل  غير  وأعمل  للحياة  سبب  بل  قيمة  فالعمل 
االقتصادية التي قد تأتي وقد ال تأتي وأتذكر آخر حديث 
في  مشرقة  خطط  عن  كان  وقد  انتقالها  قبل  أمي  مع  لي 
كانا  على  أتى  قد  الغد  كان  وإن  للغد  صعبة  صحية  ظروف 
لنفذناها واستمتعنا به وإن لم يأِت فقد استمتعنا بالتفكير 

والتخطيط له.
رحمة الله على زميلنا العزيز ومع الحزن على فراقه كل عام 
وحابي بخير وكل يوم ونختار ثقافة الحياة والجمال واألمل 
لنقهر مًعا ثقافة الموت والقبح واليأس فمنبع األولى هو الله 
ومنبع األخيرة هو عدو الحياة ولنكن جميًعا جنوًدا للحياة 

والجمال واألمل.
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ففــي البــاب الرابــع يوجــد دعــم المــواد البتروليــة، 
ويســتخلص منــه بعــد حســاب الضرائــب والقيمــة 
صافــي  يســمي  مــا  العــام  نهايــة  فــي  المضافــة 
العالقــة، وبالتالــي وزارة البتــرول هــي المســؤولة عــن 
عمليــة إدارة البتــرول وشــراء المنتــج مــن الخــارج 
وكذلــك العالقــة مــع المنتجيــن والمســتثمرين بهــذا 

القطــاع.
األجنــدة  أولويــات  هــي  مــا  حابــي: 
العــام  خــال  الماليــة  لــوزارة  التشــريعية 

الجديــد؟ المالــي 
معيــط: لدينــا قانــون الماليــة العامــة الجديــد، 
وحالًيــا يتــم مراجعتــه بيــن مجلــس الــوزراء ووزارة 
الماليــة، وهنــاك  انتهــت منــه وزارة  العــدل حيــث 
المضافــة،  القيمــة  بقانــون  الخاصــة  التعديــالت 

الدخــل. قانــون ضريبــة  ومشــروع 
كمــا أنــه مــا زال هنــاك مشــاكل تتعلــق بالضريبــة 
الجديــد  المالــي  العــام  خــالل  ونعتــزم  العقاريــة، 
االنتهــاء مــن إدخــال التعديــالت المطلوبــة أو إعــداد 

مشــروع قانــون للضريبــة العقاريــة.
وعلينــا إجــراء تعديــالت علــى قانــون التأميــن 
الصحــي الشــامل، لمواجهــة التحديــات التي واجهتنا 

ــى أرض الواقــع. ــق عل ــد التطبي عن
ــا قانــون اإلجــراءات الضريبيــة  كمــا يناقــش حالًي
بمجلــس  والموازنــة  الخطــة  لجنــة  فــي  الموحــدة 
النــواب، ومــن المنتظــر أن يرفــع قانــون الجمــارك 

للمناقشــة بجلســة عامــة فــي البرلمــان قريًبــا.
علــى  كورونــا  أزمــة  أثــرت  كيــف  حابــي: 

األولويــات؟ جــدول 
معيــط: بالطبــع األولويــة اآلن للصحــة والحمايــة 
االجتماعيــة واالســتثمارات القــادرة علــى خلق فرص 
عمــل، وكذلــك تقديــم الدعــم لمجتمــع األعمــال ألنــه 
ــا، لذلــك نبحــث كل مــا  ــا ضخًم ــا تحدًي يواجــه حالًي

يمكــن عملــه فــي هــذا الشــأن.
وأرى أن الحكومــة اتخــذت بالفعــل إجــراءات فــي 
هــذا االتجــاه، فقــد تــم خفــض ســعر الغــاز للمصانــع 
مرتيــن خــالل نفــس العــام بمــا ال يقــل عــن 2 دوالر، 
كمــا تــم تخفيــض ســعر الكهربــاء، كمــا أقــر مجلــس 
القطاعــات  علــى  ديــون  اســتبعاد  مؤخــًرا  الــوزراء 

تتعلــق بالغــاز بقيمــة 5.5 مليــار جنيــه.
تتعلــق  إجــراءات  الماليــة  وزارة  اتخــذت  كمــا 
دعــم  فــي  ســيولة  وضــخ  الضرائــب  بتقســيط 
جنيــه  مليــارات   3 ضــخ  تــم  فقــد  الصــادرات، 
وســيتم ضــخ المزيــد خــالل الفتــرة المقبلــة، وكذلــك 
مســتمرون فــي تقديــم كل الحــزم الممكنــة والدعــم 
االقتصاديــة  القطاعــات  بجانــب  للوقــوف  المتــاح 
والقطــاع  والطيــران  الســياحة  المختلفــة، خاصــة 

القــوي. الســلبي  التأثــر  بســبب  الترفيهــي 
الصناعــة  قطاعــا  يحظــى  أن  المتوقــع  ومــن 
ــرة  ــر مــن الحكومــة خــالل الفت والزراعــة بدعــم كبي
المقبلــة، ســواء علــى صعيــد حــل المشــكالت أو 
التعامــل مــع التحديــات التــي تقابلهمــا، وذلــك ألن 
األزمــة أكــدت أن هذيــن القطاعيــن قــادران علــى 

مســاندة االقتصــاد فــي المرحلــة الحاليــة.
حابــي: هــل يمكــن تحديــد حجــم اإلنفــاق 
األكثــر  بالقطاعــات  المســتهدف  الحكومــي 

ــة؟ ــال األزم ــية خ حساس
معيــط: الحديــث باألرقــام يتطلــب االنتهــاء مــن 
االتفــاق عليهــا، وبالفعــل تــم اإلعــالن عــن الخطــوات 
التــي تــم التوافــق عليهــا، ولكننــا مــا زلنــا فــي مرحلــة 

الدراســة والتوافــق بشــأن القــرارات الجديــدة.
ــا  ــر مــن األمــور محــل دراســة حالًي ــاك الكثي وهن
ــي  ــات المختلفــة الت ــات والمتطلب فــي ضــوء التداعي

ــا. ــة وتبعاته ــا األزم تفرضه
الموازنــة الجديــدة  حابــي: كيــف راعــت 

كورونــا؟ أزمــة  تداعيــات 
ــل المحيطــة ســتؤثر  ــد كل العوام ــط: بالتأكي معي
ــد، ونفــس األمــر  ــي الجدي ــام المال ــة الع ــى موازن عل
ينطبــق علــى اقتصــادات مختلــف دول العالــم، فــكل 
أو المصروفــات،  اإليــرادات  تأثــرت ســواء  البنــود 

ــك. ــر ذل ــو وغي ــدل النم ــة ومع والعمال
نراهــن  التــي  القطاعــات  مــا هــي  حابــي: 
عليهــا فــي قيــادة النمــو خــال العــام المالــي 

الجديــد؟
معيــط: بالتأكيــد هنــاك قطاعات مــا زالت تتوافر 
بهــا فــرص جيــدة مثــل قطــاع اإلنشــاءات، كمــا يتمتــع 
ــو،  ــة للنم ــات بفــرص قوي ــا المعلوم قطــاع تكنولوجي
ــة  ــك يوجــد مجــال واســع للنمــو بقطــاع الطاق وكذل
المتجــددة، وغيرهــا الكثيــر مــن القطاعــات التــي 
تتمتــع بفــرص جيــدة وعلينــا أن نســتفيد مــن ذلــك.
 حابــي: مــا هــي خطــط اإلصــدارات الدولية 
فــي العــام المالــي الجديــد.. وكــم تبلــغ قيمــة 

أقــرب طــرح ســندات فــي الســوق الدوليــة؟
مــن  سلســلة  إلــى  يحتــاج  األمــر  هــذا  معيــط: 
اإلجــراءات، فمــن الــالزم أن يتــم اعتمــاد الموازنــة 
فــي البدايــة، ثــم تبــدأ وزارة الماليــة في عــرض األمر 
علــى مجلــس الــوزراء بعــد اســتيفاء المناقشــات مــع 
المجموعــة االقتصاديــة، وكذلــك التشــاور مــع البنــك 
ــس  ــك يصــدر قــرار مــن مجل ــم بعــد ذل المركــزي، ث
فــي  الماليــة  وزارة  تتحــرك  عليــه  بنــاء  الــوزراء 

إجــراءات الطــرح.
كل هــذه األمــور لــم تحــدث بعــد، كمــا أننــا انتهينــا 

مــن إصــدار دولــي خــالل فتــرة قريبــة.
ــدة  ــن أجن ــدث ع ــا التح ــل يمكنن ــي: ه حاب

ــة؟ ــة المحتمل ــات الدولي ــة للطروح مبدئي
معيــط: الموازنــة لــم تعتمــد بعــد، وهــي تمثــل 

ــى أساســها،  ــي ســنتحرك عل ــة الت ــة القانوني المظل
فالموازنــة حالًيــا مــا زالــت تناقــش بمجلــس النــواب.

مناقشــة  ســيتم  الموازنــة  اعتمــاد  وبعــد 
مــع  والتشــاور  االقتصاديــة  الوزاريــة  المجموعــة 
ــوزراء،  ــس ال ــم رفــع األمــر لمجل ــك المركــزي ث البن

ذكرتهــا. التــي  اإلجــراءات  مــن  وغيرهــا 
حابــي: مــا هــو حجــم الحصيلــة الضريبيــة 

حالًيا؟
معيــط: مــا زال أمامنــا مــا يقــرب مــن شــهر علــى 
انتهــاء الموســم، وبالطبــع ال جــدال أن الحصيلــة 
تأثــرت ســلًبا بســبب األوضــاع التــي تمــر بهــا البــالد 
جــراء جائحــة كورونــا، ولكــن تحديــد مقــدار التأثيــر 

بدقــة لــن يتــم قبــل شــهر مــن اآلن.
ولكــن بــدون أدنــى شــك تأثرنــا ســلًبا، وهنــاك 
قــرارات وقوانيــن صــدرت تتعلــق بتقســيط الضريبــة 
وإلغــاء الغرامــات وفوائــد التأخيــر، فنحــن مقــدرون 
تماًمــا الظــروف العصيبــة التــي يمــر بهــا مجتمــع 
األعمــال وقطاعــات االقتصــاد والتــي ســتؤثر علــى 

الدولــة مثلمــا تؤثــر عليهــم.
مــن  كبيــر  عــدد  اســتفاد  هــل  حابــي: 
بتقســيط  المتعلقــة  بالقــرارات  الشــركات 

الغرامــات؟ وإلغــاء  الضرائــب 
اســتفادت  الشــركات  مئــات  بالتأكيــد  معيــط: 
مــن هــذه التســهيالت، فقطــاع الســياحة بأكملــه 
ــال اســتفاد مــن هــذه األمــور بمــا  ــى ســبيل المث عل
ــادق، إلــى جانــب القطاعــات  فــي ذلــك نشــاط الفن
التــي واجهــت ظروًفــا صعبــة وتراجًعــا فــي الســيولة 
صعيــد  علــى  ســواء  الجديــدة،  األوضــاع  بســبب 

التأثــر الســلبي أو بلــوغ حــد اإلغــالق الكامــل. 
لعمليــات  تقدمــت  الشــركات  مئــات  أن  كمــا 
التصالــح، وبعضهــا انتهــى بالفعــل مــن اإلجــراءات، 

ونحــن مســتمرون فــي العمــل بهــذا الملــف.
حابــي: هــل يتــم دراســة تســهيات جديدة 

تتعلــق بالضرائــب أو الجمارك؟
معيــط: التســهيالت تصــدر مــن خــالل القوانيــن 

وتــم االنتهــاء بالفعــل مــن كل القوانيــن.
ويتبقــى قانــون اإلعفــاء مــن الغرامــات وفوائــد 
علــى  بالفعــل  حصــل  والــذي  القديمــة،  التأخيــر 
إلــى  يكــون وصــل  الــوزراء وقــد  موافقــة مجلــس 

البرلمــان ولكنــه لــم يصــدر بعــد.
فــكل هــذه اإلجــراءات يجــب أن تصــدر بقوانيــن 
الــدورة  أن  كمــا  إجــراءات،  يتطلــب  األمــر  وهــذا 
التشــريعية قاربــت علــى االنتهــاء مــع حلــول الشــهر 

الجديــد.
ــي  ــن المحل ــع الدي ــر وض ــف تغي ــي: كي حاب

ــا؟ ــة كورون ــد أزم بع
معيــط: كنــا متقدميــن بقــوة فــي هــذا الملــف، 
المحلــي  الناتــج  إلــى  الديــن  معــدل  شــهد  فقــد 
حيــث   2017/6/30 منــذ  ا  مســتمّرً تراجًعــا 
فــي  أي  التالــي  العــام  فــي  ليتراجــع  بلــغ ٪108 
بنهايــة  تراجــع  ثــم   ،٪98 إلــى   2018/6/30
العــام المالــي فــي 2019/6/30 إلــى ٪90.2. 
وكانــت توقعاتنــا تســتهدف الوصــول إلــى مســتوى 

الشــهر. هــذا  المالــي  العــام  بنهايــة   ٪83
 ٪6 مــن  المتوقــع  النمــو  انخفــاض  مــع  ولكــن 
العجــز  توقعــات  زيــادة  إلــى  باإلضافــة   ٪4 الــي 
ــى  ــه أثــر عل مــن 7.2٪ إلــى 7.9٪، ممــا ســيكون ل
الديــن، وبالتالــي توقعاتنــا النهائيــة ترجــح اســتمرار 
خفــض الديــن ولكــن بمعــدل أقــل مــن المســتهدف، 
ليتراجــع مــن 90.2٪ إلــى مــا بيــن 85.5٪ إلــى 

مــن ٪83. 86٪ وذلــك بــداًل
ــال  ــن خ ــار الدي ــع مس ــف تتوق ــي: كي حاب

ــة؟ ــرة المقبل الفت
معيط: من الصعب تحديد ذلك بدقة حالًيا.

لتقديــم  دولــي  اتجــاه  هنــاك  حابــي: 
تســهيات فــي ملــف الديــون الخارجية ســواء 
األقســاط  تحصيــل  تأجيــل  أو  بالجدولــة 
التداعيــات  مواجهــة  جهــود  إطــار  فــي 
ــدرس  ــل ت ــا.. ه ــة كورون ــة لجائح االقتصادي

المبــادرات؟ بهــذه  االســتفادة 
بســداد  الملتزمــة  الــدول  مــن  مصــر  معيــط: 
ــا،  ــن معه ــكل المتعاملي ــا فــي مواعيدهــا ل التزاماته
المؤسســات  أو  مــا  قــرر شــيئًا  العالــم  لــو  ولكــن 
الماليــة اتخــذت قــرارًا بهــذا الشــأن، فســينطبق 

علينــا مثــل غيرنــا.
ومــا أحــب أن أؤكــد عليــه هــو أن مصــر حتــى 
جميــع  ســددت  القاســية،  األزمــة  هــذه  وســط 

بالكامــل. مواعيدهــا  فــي  التزاماتهــا 
تقييــم  أن  تــرى  مــدى  أي  إلــى  حابــي: 
المؤسســات الدوليــة لمصــر يعبــر عمــا تــم 

اقتصاديــة؟ إصاحــات  مــن  بهــا 
التــي  الــدول  كــم  إلــى  النظــر  علينــا  معيــط: 
ــرة  ــي خــالل الفت ــا االئتمان شــهدت تراجــع تصنيفه
األخيــرة، وكذلــك النظــر إلــى قائمــة الــدول التــي 
تــم تثبيــت تصنيفهــا، فلــم يــرد إلــى علمــي وجــود 
دول تــم رفــع تصنيفهــا االئتمانــي، حيــث اقتصــرت 

المراجعــات علــى الخفــض أو التثبيــت.
ســنجد أن مصــر مــن الــدول القليلــة التــي تــم 
تثبيــت تصنيفهــا االئتمانــي، وكذلــك تثبيــت النظــرة 
المســتقبلية القتصادهــا، وهــذا يعــد فضــاًل كبيــًرا 
والظــروف  القاســية  األزمــة  هــذه  فــي  اللــه  مــن 

العصيبــة.
وعلينــا األخــذ فــي االعتبــار أن الجميــع حالًيــا 

يضــع تقديــرات وتوقعــات فــي ظــل حالــة مــن عــدم 
الحيطــة  مــن  نوًعــا  يتخــذ  الــكل  لذلــك  التقيــن، 
التقديــرات  تحيــد  ال  حتــى  الشــديدين  والحــذر 

كثيــًرا عــن الواقــع إذا تطــورت األوضــاع 
ا أن نكــون فــي هــذا الوضــع بــكل  ومــن الجيــد جــّدً
مــا يحملــه مــن صعوبــات، وأن تحافــظ المؤسســات 
الدوليــة المصــدرة لتصنيفــات الــدول علــى نظرتهــا 

لمصــر وتقييمهــا لوضــع االقتصــاد.
ولكــن إذا لــم تحــدث جائحــة كورونــا وتداعياتهــا 
الواســعة، كان تصنيــف مصــر ســيرتفع ويتحــرك 

فــي اتجــاه أفضــل.
يمكــن  متــى  تقديــرك  فــي  حابــي: 
الطروحــات  برنامــج  اســتئناف  فــي  النظــر 

؟ ميــة لحكو ا
مواتيــة،  الظــروف  تصبــح  أن  بمجــرد  معيــط: 

جاهــزون. نحــن 
نــرى  أن  وبمجــرد  ماليــة  ســنة  ننهــي  حالًيــا 
مؤشــرات تحســن األوضــاع بمــا يســمح بالتحــرك 
أتــم  علــى  فنحــن  الفــور  علــى  ذلــك  فــي  ســنبدأ 

للتحــرك. اســتعداد 
توجههــا  التــي  الرســالة  هــي  مــا  حابــي: 

الخــاص؟ وللقطــاع  للمســتثمرين 
رغــم  أنــه  األجنبــي  للمســتثمر  أقــول  معيــط: 
أن األزمــة شــديدة وقاســية علــى العالــم بأكملــه 
والدولــة  المصــري  االقتصــاد  رأيتــم  كمــا  لكــن 
ا  المصريــة اســتطاعت أن تمتــص جــزًءا كبيــًرا جــّدً
وإدارة  بهــدوء  معهــا  تتعامــل  وأن  الصدمــة،  مــن 

. مخططــة
مــع  التعامــل  وهــذا  اإلدارة  هــذه  أن  وأعتقــد 
ا  األزمــة اكتســب الثقــة، وأرى حرًصــا شــديًدا جــّدً
علــى تأكيــد هــذه الثقــة واالســتمرار فــي تنفيــذ 
السياســات بصــورة هادئــة ومســتقرة، ونتمنــى بعــد 
انتهــاء هــذه األزمــة أو أن يقــل تأثيرهــا أن تعــودوا 

لالســتثمار فــي مصــر.
ــدر  ــى ق ــون عل ــى أن نك ــول: أتمن ــن أق وللمصريي
مــا اســتطعنا نجحنــا فــي التخفيــف مــن آثــار األزمــة 
عليكــم فنحــن نــدرك شــدتها، ونأمــل خــالل الفتــرة 
المقبلــة أن يكــون لدينــا سياســات أكثــر وأكثــر لدفــع 

االقتصــاد.
ونقــول للمســتثمرين بشــكل عــام مــن المصرييــن 
أنفقــت  دولــة  مصــر  فــي  ســتجدون  واألجانــب: 
مليــارات علــى البنيــة التحتيــة وتجهيزهــا ولديهــا 
سياســات مســتقرة ونفــذت إصالحــات، وسنســتمر 
الهيكليــة  اإلصالحــات  مــن  مزيــد  تنفيــذ  فــي 
واعــدة  دولــة  فمصــر  المصــري،  لالقتصــاد 
الغمــة نأمــل أن يعــود تدفــق  ومــع انقشــاع هــذه 

األربــاح. وتحقيــق  االســتثمارات 
توجههــا  التــي  الرســالة  هــي  مــا  حابــي: 

المــال؟ ســوق  لمســتثمري 
ــة  ــة الرقاب ــع هيئ ــة م ــد أن الحكوم ــط: أعتق معي
الماليــة والبورصــة وشــركة مصــر للمقاصــة حققنــا 
كل طلبــات المســتثمرين، ونتمنــى أن يكــون ذلــك 
المــال  وســوق  البورصــة  نــرى  ــا حتــى  قوّيً دافًعــا 

المصــري يتحــرك فــي اتجــاه إيجابــي.
كل  أن  وأعتقــد  ومتفاعلــون  متجاوبــون  نحــن 
المالــي  عــام  خــالل  إثارتهــا  تــم  التــي  النقــاط 
لــكل  واالســتجابة  حلهــا  تــم   2020/  2019

عليكــم. الــدور  وأصبــح  الطلبــات 
توجههــا  التــي  الرســالة  هــي  مــا  حابــي: 
لجريــدة حابــي بمناســبة صــدور العــدد رقــم 

100 ومــرور عاميــن علــى أول إصــدار؟
واالحتفــال  التوفيــق  كل  لكــم  أتمنــى  معيــط: 

بخيــر. وأنتــم  عــام  كل  اإلصــدارات..  بمئــات 

تعديالت جديدة في ملف الضرائب العقارية قد تصل إلعداد مشروع قانون متكامل

 تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لمواجهة تحديات التطبيق على األرض

جاٍر تحديد حجم حزم التحفيز الجديدة بالتوازي مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات من حزمة الـ 100 مليار جنيه

قطاعات اإلنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة تتمتع بفرص قوية للنمو وعلينا االستفادة من ذلك 

تحديد تأثر الحصيلة الضريبية بالجائحة لن يتم قبل شهر.. ومئات الشركات استفادت من مبادرات التقسيط والتصالح

سددنا جميع التزامات الديون الخارجية في مواعيدها رغم األزمة القاسية.. والتأجيل غير وارد إال إذا قرر العالم ذلك

قانون المالية العامة الجديد يراجع بين مجلس الوزراء والعدل قبل الرفع للبرلمان

 أجندة الطروحات الدولية تتحدد بعد إقرار الموازنة ثم التشاور مع المجموعة االقتصادية والبنك المركزي

 نرجح استمرار خفض الدين ولكن بمعدل أقل من المستهدف ما بين 85.5% إلى 86% بالعام المالي المنتهي
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قــال الدكتــور عمــرو طلعــت وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إن اإلجــراءات 
االحترازيــة لمواجهــة فيــروس كورونا غيــرت أنماط الحيــاة ودفعتها للنمط الرقمي على 
مســتوى العالــم ككل خــال الوقــت الحالــي، وهــو مــا ســاهم بقوة في تســريع وتيــرة تنفيذ 

اســتراتيجية التحــول الرقمي بالســوق المصري.
وكشــف طلعــت فــي حــوار مــع جريــدة »حابــي«، عــن اســتعدادات الــوزارة وخطتهــا 
لمواكبــة احتياجــات المجتمــع بعــد هذه التغييــرات، خاصة فيما يتعلق بملــف التعلم عن بعد وممارســة 

األعمــال مــن المنــازل.
وأكــد وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، أن أزمــة كورونــا ألقــت المزيــد مــن المســئولية علــى عاتــق القطاع، 
لتوفيــر الحلــول التكنولوجيــة الازمــة بــكل المجــاالت خــال فتــرة قصيــرة، وبمــا يتــاءم  مــع الواقــع الجديــد الذي 

شــكلته األزمــة، والــذى ســيعتمد علــى آليــات التكنولوجيا بصــورة أكبــر اقتصاديــا واجتماعيا.
واســتعرض طلعــت أهــم اإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارتــه لتشــجيع المواطنيــن علــى البقــاء بالمنــازل، 
وإجــراءات دعــم شــركات القطــاع فــي مواجهــة اآلثــار الســلبية لفيــروس كورونــا علــى أعمالهــا، علــى الرغــم 
مــن أن قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن القطاعــات األقل تأثــرا بتداعيــات كورونــا، وكان من 
أبــرز هــذه اإلجــراءات تعجيــل إجــراءات صــرف المســاندة التصديريــة للشــركات المحليــة، ومنــح أولويــة 

الصــرف للشــركات الصغيــرة ومتناهيــة الصغر. 
وأضاف أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مســتمرة في تطوير وتوســيع شــبكة البنية التحتية، وتســتعد 

لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة بمشــروع رفع كفــاءة اإلنترنت خــال النصف الثانــي من العــام الجاري.
ــي  ــة ف ــة، والمتمثل ــة اإللكتروني ــات الحكوم ــن خدم ــزم م ــة ح ــاق أول ثاث ــوزارة إلط ــتعد ال ــا تس كم

ــن. ــات التموي ــد بطاق ــات، و تجدي ــتخراج التوكي ــق واس ــات التوثي ــيارات، وخدم ــص الس ــد رخ تجدي
تفاصيل الحوار مع وزير االتصاالت في السطور التالية:

المستقبل للمجتمعات األكثر قدرة على امتالك 
التكنولوجيا

د. عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:

أزمة كورونا شكلت مالمح واقع جديد و»الرقمنة« تتحول الى منهج حياة

اإلجراءات االحترازية تساهم بقوة فى تسريع استراتيجية التحول الرقمي

حابــي: إلــى أي مــدى ســاهمت اإلجــراءات 
الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا فــي تســريع 
الرقمــي  التحــول  خطــة  تنفيــذ  وتيــرة 
آخــر  هــي  ومــا  المجــاالت،  مــن  عــدد  فــي 
المســتجدات  ضــوء  فــي  الخطــة  تطــورات 

كورونــا؟ فيــروس  لتفشــي  المصاحبــة 
طلعــت: بالطبــع ســاهمت اإلجــراءات االحترازيــة 
فيــروس  تداعيــات  لمواجهــة  إعالنهــا  تــم  التــي 
تغييــر  فــي  ككل،  العالــم  مســتوى  علــى  كورونــا 
وبالتالــي  الرقمــي،  للنمــط  الحيــاة  أنمــاط 
ازداد الوعــي لــدى المواطنيــن فــي مصــر بأهميــة 
التحــول الرقمــي والفــرص المتنوعــة التــي توفرهــا 
بالمرونــة  تتســم  خدمــات  إلتاحــة  التكنولوجيــا 
والتميــز عــن نظيرتهــا التقليديــة، وهــو األمــر الــذي 
التحــول  عمليــات  تســريع  فــي  بقــوة  سيســاهم 

الرقمــي، وهــذا أمــر جيــد للغايــة. 
والتحــول الرقمــي مســئولية مشــتركة ال تخــص 
فقــط،  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 
الدولــة  ومؤسســات  األجهــزة  كافــة  مــع  ونتعــاون 
عبــر  الرقميــة،  مصــر  بنــاء  اســتراتيجية  لتنفيــذ 
مشــروعات تطويــر الخدمــات الحكوميــة وتقديــم 
الدعــم الفنــي وإعــداد الكــوادر العاملــة فــي وحــدات 

التحــول الرقمــى.
 وبدأنــا بالفعــل تنفيــذ مشــروع تجريبــي للتحــول 
ميكنــة  خــالل  مــن  بورســعيد  بمحافظــة  الرقمــي 
وربطهــا  بهــا،  والخدميــة  الحكوميــة  القطاعــات 
بقواعــد البيانــات الموحــدة للدولــة وذلــك بالتعــاون 
مــع القطاعــات مقدمــة الخدمــة، تمهيــداً لتعميــم 
التحــول الرقمــي فــي جميــع محافظــات الجمهوريــة، 
وهنــاك 80 خدمــة حكوميــة متوفــرة علــى المنصــة 

الرقميــة للمحافظــة حاليــا.
كمــا نســتكمل العمــل فــي تنفيــذ مشــروع نقــل 
الجديــدة،  االداريــة  العاصمــة  إلــى  الحكومــة 
وزارة  مــع  حاليــا  نتعــاون  أننــا  إلــى  باإلضافــة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لتنفيــذ التكليــف 
تحــول  عمليــة  فــي  اإلســراع  بشــأن  الرئاســي 

رقميــة. جامعــات  إلــى  الجامعــات 
حابــي: مــا هــي الخدمــات الجديــدة التــي 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  تســتعد 
الخطــة  إطــار  فــي  إلطالقهــا  المعلومــات 

الرقمــي؟ للتحــول  القوميــة 
مــن  حــزم  ثالثــة  أول  إلطــالق  نســتعد  طلعــت: 
الفتــرة  خــالل  اإللكترونيــة  الحكومــة  خدمــات 
المقبلــة، وســيتم تعميمهــا علــى مســتوى الجمهوريــة 
ضمــن مشــروع التحــول الرقمــي، ومنهــا خدمــات 
النيابــة  مــع  بالتعــاون  الســيارات  رخــص  تجديــد 
اســتخراج  وخدمــات  الداخليــة،  ووزارة  العامــة 
وزارة  مــع  بالتعــاون  التمويــن  بطاقــات  وتجديــد 

التمويــن.
واســتخراج  التوثيــق  خدمــات  إلــى  إضافــة   

العــدل. وزارة  مــع  بالتعــاون  التوكيــالت 

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  حابــي: 
التــي  القطاعــات  أكثــر  مــن  المعلومــات 
ــى عكــس  اســتفادت خدماتهــا مــن األزمــة عل
عــدد مــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى.. 
تعظيــم  يمكننــا  وكيــف  ذلــك،  تــرى  كيــف 
ــرة  ــوزارة للفت ــط ال ــي خط ــه ف ــتفادة من االس

المقبلــة؟ 
ألقــت  كورونــا  فيــروس  تداعيــات  طلعــت: 
قطــاع  عاتــق  علــى  المســئولية  مــن  بالمزيــد 
توفيــر  نحــو  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
قطاعــات  كافــة  فــي  الرقميــة  التكنولوجيــات 

قصيــرة. فتــرة  وخــالل  الدولــة 
وأرى أن األزمــة شــكلت مالمــح واقــع جديــد لــن 
حيــاة  منهــج  ســيصبح  ولكــن  بمرورهــا،  ينتهــى 
وســيكون هنــاك اعتمــاد أكبــر علــى اآلليــات التــي 
والتعلــم  األعمــال  لممارســة  التكنولوجيــا  توفرهــا 

المقبلــة. الفتــرة  خــالل  االجتماعــي  والتواصــل 
قبلهــا،  عمــا  مختلــف  كورونــا  بعــد  فالعالــم 
والمتغيــرات الحاليــة أكــدت علــى أهميــة اســتخدام 
التكنولوجيــا التــي اســتطاعت أن تعالــج وتخفــف مــن 
ــة  ــار الســلبية لألزمــة علــى النواحــي االقتصادي اآلث

كبيــر. حــد  إلــى  واالجتماعيــة 
 وبالتالــي فــإن المســتقبل ســيكون للمجتمعــات 
والتــي  التكنولوجيــا،  امتــالك  علــى  قــدرة  األكثــر 
لخدمــة  تطويعهــا  علــى  قــادر  شــباب  لديهــا 
مجتمعــه، وهــو األمــر الــذي سيســهم فــي تحفيــز 
الشــباب والشــركات علــى ابتــكار المزيــد مــن الحلول 
ــى  ــع عل ــى تشــجيع المجتم ــة، عــالوة عل التكنولوجي
تعزيــز آليــات الشــمول المالــي والدفــع االلكترونــي، 
المنصــات  اســتخدام  فــي  التوســع  أن  خاصــة 

الرقميــة والتجــارة االلكترونيــة.
تطبيقــات  علــى  االعتمــاد  زيــادة  إلــى  إضافــة   
الممارســات  هــذه  وتتيــح  اإلصطناعــى،  الــذكاء 
للشــركات  الواعــدة  الفــرص  مــن  حزمــة  الحديثــة 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  فــي  العاملــة 

المعلومــات.
قــد  التــي  التحديــات  ماهــي  حابــي: 
تكــون نشــأت جــراء اإلجــراءات المرتبطــة 
أمــام  كورونــا  فيــروس  تفشــي  بمواجهــة 
ــوزارة  المشــروعات القوميــة التــي تتبناهــا ال
خــالل الفتــرة الحاليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بمشــروعات البنيــة التحتيــة لالتصــاالت؟

مــن  نعمــل  اســتراتيجية  رؤيــة  نمتلــك  طلعــت: 
لتمكيــن  الدولــة  قطاعــات  مــع  بالتعــاون  خاللهــا 
فــي  ومســتمرين  الرقمــي  التحــول  مــن  المجتمــع 

ومنتظمــة. مســتقرة  بصــورة  بهــا  العمــل 
 فعلــى ســبيل المثــال، قمنــا خــالل عاميــن بتنفيــذ 
ــة علــى  ــة التحتي ــر البني ــة لتطوي خطــة عمــل متكامل
ــر ضــخ  ــة، عب ــع محافظــات الجمهوري مســتوى جمي
لتطويــر  جنيــه  مليــار   30 قيمتهــا  اســتثمارات 
أحــدث  علــى  واالعتمــاد  االتصــاالت  شــبكات 

والمتمثلــة  المجــال  هــذا  فــي  العالميــة  التقنيــات 
فــي تكنولوجيــا األليــاف الضوئيــة.

 وهــذه االســتثمارات ســاهمت فــي رفــع كفــاءة 
اإلنترنــت، وتضاعــف متوســط ســرعات االنترنــت 
الثابــت فــي مصــر 6 أضعــاف لتصــل إلــى  30.9 
ميجابــت/ث فــي مــارس الماضــي، وفقــا لمؤشــر
ســرعات  لقيــاس  العالمــي   Ookla Speedtest

االنترنــت.
 واحتلــت مصــر المركــز الثانــي علــى مســتوى 

إفريقيــا فــي متوســط ســرعات اإلنترنــت، مقارنــة 
بمتوســط ســرعة 5.7 ميجابــت/ ثانيــة فــي منتصف 
عــام 2018، حيــث شــغلت مصــر وقتهــا المركــز 40 
مــن بيــن 43 دولــة علــى مســتوى أفريقيــا، وهــو األمر 
الــذى ســاهم فــي اســتيعاب احتياجــات االســتخدام 
تداعيــات  نتيجــة  الحاليــة  الفتــرة  خــالل  الكثيــف 
ــادة  ــا المســتجد، لتصــل الزي انتشــار فيــروس كورون
خــالل  المنزلــى  اإلنترنــت  اســتخدام  نســبة  فــي 

. حوالــي %99  الــى  الفتــرة  هــذه 
مــن  عــدًدا  باتخــاذ  األزمــة  بــدء  منــذ  وقمنــا 
فــي  البقــاء  علــى  المواطنيــن  لتحفيــز  اإلجــراءات 
المنــازل ودعــم آليــات العمــل والتعليــم عــن بعــد، 
شــهرية  تحميــل  ســعات   %20 إضافــة  ومنهــا 
باشــتراكات اإلنترنــت المنزلــى لألفــراد بالمجــان، 
يتحملهــا  جنيــه  مليــون   200 إجماليــة  وبتكلفــة 
الجهــاز القومــى لتنظيــم االتصــاالت، عــالوة علــى 
تخصيــص ســعات مكثفــة للتأكــد مــن نجــاح تجربــة 

الرقميــة. االمتحانــات 
حابــي: ماهــي اســتعدادت وزارة االتصــاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات لدعــم آليــات التعلــم 
عــن بعــد لتواكــب التغييــرات التــي فرضهــا 

فيــروس كورونــا خــالل الفتــرة المقبلــة؟
تطويــر  خطــة  فــي  مســتمرون  نحــن  طلعــت: 
وتوســيع البنيــة التحتيــة، وســنبدأ خــالل النصــف 
الثانــي مــن هــذا العــام فــي تنفيــذ المرحلــة الثانيــة 

االنترنــت. كفــاءة  رفــع  بمشــروع 
الدعــم  وأشــكال  آليــات  هــي  مــا  حابــي:   
الــذي قدمتــه الــوزارة لشــركات االتصــاالت 
مــن  المتضــررة  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
تداعيــات كورونــا علــى االقتصــاد، خاصــة 
شــريحة الشــركات المتوســطة والصغيــرة؟

االتصــاالت  قطــاع  أن  الرغــم  علــى  طلعــت: 
القطاعــات  أقــل  مــن  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

ســوق تكنولوجيــا المعلومــات ومســاندة الشــركات 
بالقطــاع. العاملــة 

مبــادرة  إطــالق  بتســريع  الــوزارة  قامــت  كمــا 
»فرصتنــا رقميــة« بهــدف تحقيــق الشــراكة بيــن 
دور  وتنميــة  والخــاص،  الحكومــى  القطاعيــن 
فــى  للمســاهمة  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
بمجــال  الضخمــة  القوميــة  المشــروعات  تنفيــذ 

الرقمــى. التحــول 
 وتتيــح تلــك المبــادرة التــي تشــرف علــى تنفيذهــا 
المعلومــات  تكنولوجيــا  صناعــة  تنميــة  هيئــة 
»ايتيــدا« منصــة رقميــة يتــم مــن خاللهــا اإلعــالن 
عــن فــرص رقميــة، وذلــك عبــر ثالثــة روافــد وهــي: 
الجهــات  مــع  التعاقــد  خــالل  مــن  أعمــال  تنفيــذ 
خــالل  مــن  أعمــال  وتنفيــذ  مباشــرة،  الحكوميــة 
الجهــات  مــع  المتعاقــدة  الشــركات  مــع  التعاقــد 
الحكوميــة، إضافــة إلــى مســابقات مهاريــة تتضمــن 
ــرة  ــن فــى الشــركات الصغي ــة للعاملي ــا تدريبي فرًص
علــوم  مجــال  فــى  مهاراتهــم  لصقــل  والمتوســطة 
تنتهــي  أن  علــى  االصطناعــى،  والــذكاء  البيانــات 

بتنفيــذ أعمــال.
وأود اإلشــارة إلــى أن المنصــة أعلنــت فــى بدايــة 
مشــروعات  فــى  فرصــة   33 عــن  إطالقهــا 
لحجــم  تقديريــة  بقيمــة  الرقمــي  التحــول 
الصغيــرة  للشــركات  المعروضــة  األعمــال 

جنيــه. مليــون   90 بنحــو  والمتوســطة 
الصــادرات  حجــم  هــو  مــا  حابــي:   
العــام  ننهــي  أن  تتوقــع  التــي  التكنولوجيــا 

عليهــا؟ الجــاري 
طلعــت: صناعــة صــادرات الخدمــات الرقميــة 
مــن الصناعــات الهامــة التــي تحظــى بعمالــة كثيفــة، 

ويعمــل بهــا أكثــر مــن 170 ألــف شــاب.
 كمــا تشــهد نمــًوا متصاعــًدا، وبالفعــل حققنــا 
نجاحــات كبيــرة فــي هــذا المجــال، وتعــد مصــر بيــن 
أفضــل 9 مواقــع عالميــة تقــدم خدمــات تكنولوجيــا 

ــرة للحــدود. المعلومــات العاب
تكنولوجيــا  صــادرات  حجــم  زيــادة  ونتوقــع   
رأســها  وعلــى  األســواق،  لمختلــف  المعلومــات 
الســوق األمريكــي والــدول األوروبيــة، بقيمــة تتعــدى 

الجــارى. العــام  نهايــة  مــع  دوالر  مليــارات   4
التــي  الحيويــة  الملفــات  ماهــي  حابــي:   
خــالل  الــوزارة  أولويــات  أجنــدة  تتصــدر 

القادمــة؟ الفتــرة 
طلعــت: اســتكمال العمــل فــي تنفيــذ اســتراتيجية 
الدولــة لبنــاء مصــر الرقميــة فــي صــدارة األولويــات، 
التحتيــة  البنيــة  بتطويــر  المتعلقــة  وخاصــة 
لالتصــاالت، وتحســين جــودة خدمــات االتصــاالت 
نقــل  خطــة  جانــب  إلــى  للمواطنيــن،  المقدمــة 
الجديــدة،  اإلداريــة  العاصمــة  إلــى  الحكومــة 
ومؤسســات  أجهــزة  مــع  التعــاون  وتكثيــف 
الرقمــي  التحــول  تحقيــق  مــن  لتمكينهــا  الدولــة 

الرقميــة. الحكوميــة  الخدمــات  وتقديــم 
األولــى  المرحلــة  مــن  االنتهــاء  نســتهدف  كمــا 
تضــم  والتــي  المعرفــة،  مدينــة  مشــروع  مــن 
التطبيقيــة  البحــوث  فــي  متخصًصــا  مركــًزا 
ومبنــى  الحديثــة،  التكنولوجيــا  مجــاالت  فــي 
الوطنيــة  لألكاديميــة  وآخــر  التقنــي،  للتدريــب 
ــة. ــات لألشــخاص ذوي اإلعاق ــا المعلوم لتكنولوجي

 باإلضافــة إلــى جامعــة متخصصــة فــي مجــاالت 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات يتــم انشــاؤها 
بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العالــى، كمــا سنســتكمل 
تنفيــذ خطــة تطويــر البريــد المصــري ليقــوم بــدوره 
الحكوميــة  للخدمــات  رئيســي  كمنفــذ  الفاعــل 
مســار  فــي  العمــل  جانــب  إلــى  وذلــك  المتكاملــة، 
بنــاء اإلنســان المصــري مــن خــالل إطــالق وتنفيــذ 

المبــادرات الداعمــة لتنميــة المهــارات الرقميــة.
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  وتســتهدف 
فــي  متــدرب  ألــف   20 تدريــب  المعلومــات 
العــام  خــالل  المتخصصــة  التكنولوجيــا  مجــاالت 
ــدرب  ــى تدريــب 60 ألــف مت الجــاري، باإلضافــة إل
ــى  ــا، وذلــك إل ــارات األساســية للتكنولوجي فــي المه
جانــب الجهــود المبذولــة لخلــق مجتمــع دامــج لكافــة 
فئاتــه ودعــم االبــداع فــي التكنولوجيــات المســاعدة 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  لتمكيــن 

كورونــا  فيــروس  وتداعيــات  بمخاطــر  تأثــًرا 
مــن  العديــد  هنــاك  بالتأكيــد  لكــن  المســتجد، 
هــذه  عــن  الناجمــة  الســلبية  االقتصاديــة  اآلثــار 
اإلجــراءات  مــن  عــدًدا  اتخذنــا  ولذلــك  األزمــة، 
لتخفيــف هــذه اآلثــار علــى الشــركات، مثــل تعجيــل 
ــة للشــركات  إجــراءات صــرف المســاندة التصديري
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  بقطــاع  العاملــة  المحليــة 
الصــرف  أســبقية  تكــون  أن  علــى  المعلومــات، 
إلنعــاش  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  للشــركات 

إطالق أول 3 حزم من 
خدمات الحكومة 

اإللكترونية قريبا.. ومن 
بينها تجديد رخص 
السيارات وبطاقات 

التموين

الحلول التكنولوجيا 
خففت من االنعكاسات 
السلبية النتشار كورونا 
على الصعيد االجتماعي 

واالقتصادي إلى حد 
كبير

ضخ 30 مليار جنيه 
استثمارات في البنية 

التحتية لعب دوًرا 
محورًيا في استيعاب 

كثافة استخدام 
اإلنترنت المنزلي 

مستمرون في خطة 
التطوير والتوسع.. وبدء 
تنفيذ المرحلة الثانية 
بمشروع رفع كفاءة 
اإلنترنت العام الجاري

تداعيات كورونا ألقت 
مسئولية أكبر على عاتق 
قطاع االتصاالت فى كل 

المجاالت وخالل فترة 
قصيرة

األزمة دفعت العالم 
لالعتماد على آليات 

التكنولوجيا بصورة أكبر في 
ممارسة األعمال والتعلم 

والتواصل االجتماعي

التوسع في تطبيق الشمول 
المالي والدفع اإللكتروني 

وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
يتيح حزمة من الفرص الواعدة 

لشركات القطاع

التوسع في تطبيق الشمول 
المالي والدفع اإللكتروني 

وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
يتيح حزمة من الفرص الواعدة 

لشركات القطاع

ِحيِم ِن الرَّ ْحٰمَ ِه الرَّ ِبْسِم اللَّ

ًة  ْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة مَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ »يا أَيَُّتَها النَّ

ِتي« َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

تتقدم أسرة

شركة برايم القابضة
بخالص التعازي ألسرة المغفور له بإذن اهلل

الدكتور/ محسن عادل حلمي 
الرئيس التنفيذي لهيئة االستثمار

 ونائب رئيس البورصة المصرية سابًقا

داعين اهلل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر

والسكينة والسلوان في مصابهم األليم

« إنا هلل وإنا إليه راجعون »

ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تنعي

 ECMA الجمعية المصرية لألوراق المالية 
وفاة المغفور له؛

 األستاذ/ محسن عادل
 »عضو الجمعية المصرية لألوراق المالية 

وأحد أبرز قيادات سوق المال المصري؛ 

الرئيس السابق للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة،

 ونائب رئيس البورصة المصرية سابًقا«

 ويتقدم مجلس إدارة الجمعية وأعضاؤها والعاملون بها 

بخالص العزاء ألنفسنا ولسوق المال المصري ولعائلته 

وأحبائه بهذا المصاب الجلل داعين اهلل أن يتغمّده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

د. عمــرو طلعت وزير االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات



5 Sunday 14 June 2020

األحد 14 يونيو 2020 

www.Hapijournal.comعدد حابي
100

الخطة الكاملة لالستثمارات الحكومية بقطاع الصحة
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية تكشف لحابي:

93.5 مليار جنيه مخصصات الصحة في موازنة 20 - 2021 بنسبة 8.2% من المصروفات العامة.. وبنمو 28% مقارنًة بالعام السابق

حابــي: فــي البدايــة.. كيــف انعكســت أزمــة 
ــا العالميــة علــى نصيــب قطــاع  جائحــة كورون
الصحــة مــن المخصصــات الماليــة بالموازنــة 
العامــة للدولــة خــال العــام المالــي الجديــد؟
الســعيد: تتضمــن الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 
ــار  ــة بقيمــة 93.5 ملي 2021/20 ُمخصصــات مالي
جنيــه لقطــاع الصحــة، وبذلــك يســتحوذ القطــاع علــى 
حوالــي 8.2% مــن المصروفــات العامــة المخصصــة 
الفوائــد،  مخصصــات  اســتبعاد  بعــد  العــام  لــذات 
عــام  بموازنــة  مقارنــةً   %28 تبلــغ  نمــو  بنســبة 

.2020/19
ُمقارنــة  نمــو  نســبة  أعلــى  ُتعــد  النســبة  وهــذه 

األخــرى.  القطاعــات  كافــة  بمخصصــات 
االســتثمارات  حجــم  هــو  مــا  حابــي: 
الصحــة  بقطــاع  المســتهدفة  الحكوميــة 

الجديــد؟ المالــي  بالعــام 
االســتثمارية، الخطــة  يخــص  فيمــا  الســعيد: 
اســتثمارات  2021/20 عــام  خطــة  تســتهدف 

حكوميــة بحوالــي 21.1 مليــار جنيــه موجهــة لقطــاع 
الصحــة، تشــكل نســبة 8% مــن جملــة االســتثمارات 

العــام. لــذات  الحكوميــة 
االســتثمارات  فــي  زيــادة  الخطــة  وتتضمــن 
الحكوميــة الموجهــة لــوزارة الصحــة بنســبة %72 
ُمقارنــةً بخطــة عــام 2020/19، وذلــك لتمكينهــا مــن 

المبــادرات. مــن  العديــد  تنفيــذ 
حابــي: مــا هي أبــرز المبــادرات المســتهدف 

تنفذيهــا بالخطــة االســتثمارية الجديدة؟
المبــادرات  مــن  العديــد  هنــاك  الســعيد: 
والمشــروعات المرتقــب تنفيذهــا خالل العــام المالي 
الجديــد، وتتضمــن القائمــة مبــادرة التأميــن الصحــي 
الشــامل واالســتهداف الجغرافــي للمحافظــات ذات 
و294  مستشــفى   79 تطويــر  وتشــمل  األولويــةً، 

وحــدة رعايــة أوليــة فــي 9 محافظــات.
القومــي  المشــروع  تنفيــذ  علــى  ســنعمل  كذلــك 
لالكتفــاء الذاتــي مــن مشــتقات البالزمــا، ويســتهدف 
البالزمــا  لتجميــع  مراكــز   6 نحــو  إســتكمال 
باإلضافــة إلــى إنشــاء 8 مراكــز جديــدة، إلــى جانــب 
ــة  ــة الحرجــة والعاجل ــر أقســام الرعاي مشــروع تطوي
بالمستشــفيات، عبــر البــدء فــي توفيــر 3146 ســرير 
وحوالــي  أطفــال،  حضانــة  و400  مركــزة،  رعايــة 

449 ســرير رعايــة أطفــال.
بنقــاط  التغطيــة  نســبة  زيــادة  نســتهدف  كمــا 
وســيارات اإلســعاف، مــن خــالل توفيــر300 ســيارة 
إلــى  بالمحافظــات،  إســعاف  نقــاط  و8  إســعاف، 
طريًقــا   31 علــى  إســعاف  نقطــة   91 جانــب 
نقــاط   10 علــى  عــالوة  كيلومتــًرا،   4427 بطــول 

إســعاف بطــرق العاصمــة اإلداريــة.
وتتضمــن الخطــة االســتثمارية أيضــا تطويــر 81 
حميــات،  مستشــفيات  و3  عالجًيــا،  مستشــفى 
لجراحــات  عيــادات  و8  متخصًصــا،  مركــًزا  و35 

نفســية.  مستشــفيات  و17  الواحــد،  اليــوم 
كمــا نســتهدف تطويــر وحــدات الرعايــة الصحيــة 
األوليــة، وذلــك يتضمــن إنشــاء 129 وحــدة جديــدة، 
وتطويــر نحــو 179 وحــدة قائمــة، إلــى جانــب إحــالل 

123 وحــدة، وتجهيــز 553 أخــرى.
كمــا ســنعمل علــى تطويــر 14 مستشــفى نموذجًيــا 
فــي 12 محافظــة هــي: القاهــرة، المنوفيــة، الــوادي 
األحمــر،  البحــر  الجيــزة،  بورســعيد،  الجديــد، 
دميــاط،  ســويف،  بنــي  الشــيخ،  كفــر  الدقهليــة، 
الشــرقية، اإلســكندرية، باإلضافــة إلــى تجهيــز 46 

وحــدة إحالــة.
وفــوق كل هــذا ســنعمل علــى تطويــر الوحــدات 

الصحيــة فــي إطــار مبــادرة حيــاة كريمــة، مــن خــالل 
ــر  ــة فــي القــرى األكث ــة األولي ــر وحــدات الرعاي تطوي
وعددهــا  المســتهدفة  المحافظــات  فــي  إحتياجــاً 
قريــة   72 حوالــي  منهــا  قريــة،   133 إلــى  يصــل 

بمحافظــة أســيوط.
والبرامــج  المشــروعات  هــي  مــا  حابــي: 
فيــروس  جائحــة  لمواجهــة  المخصصــة 

كورونــا؟
 2021/20 عــام  خطــة  تتضمــن  الســعيد: 
المرتبطــة  والمشــروعات  البرامــج  مــن  العديــد 
بينهــا  مــن  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  بمواجهــة 
تطويــر المعامــل الطبيــة، باســتثمارات تبلــغ 81.6 
ــه، وكذلــك تطويــر معهــد جراحــة القلــب  مليــون جني
جنيــه،  مليــون   24 تبلــغ  باســتثمارات  والصــدر، 

موزعــة علــى عــدد كبيــر مــن المحافظــات.
مــن  االنتهــاء  المستشــفيات  قائمــة  وتشــمل 
األعمــال بمستشــفيى بشــبيش المركــزي والســنطا 
ومستشــفيي  الغربيــة،  محافظــة  فــي  المركــزي 
بمحافظــة  الهــرم  وهضبــة  المركــزي  العيــاط 
الجيــزة، ومستشــفي ديــر مــواس المركــزي ومبنــى 
ملحــق العمليــات بالمستشــفى الجامعــي الجديــد فــي 

المنيــا. محافظــة 
كما نســتهدف االنتهاء من مستشــفيي الســنبالوين 
وأتميــده المركــزي بمحافظــة الدقهليــة، ومستشــفى 
بمحافظــة  الجديــد  المركــزي  حمــادة  كــوم 
البحيــرة، عــالوة علــى مستشــفى ناصــر بمحافظــة 

بنــى ســويف.
حابــي: مــا حجــم االســتثمارات المرصــودة 
لقطــاع المستشــفيات الجامعيــة خــال العــام 

المالــي الجديــد؟
المســتدامة  التنميــة  خطــة  وجهــت  الســعيد: 
بحوالــي  حكوميــة  اســتثمارات   2021/20 لعــام 
4 مليــارات جنيــه للمستشــفيات الجامعيــة، وذلــك 
لتنفيــذ العديــد مــن المشــروعات، ومــن أهمهــا ميكنــة 
جميــع المستشــفيات ويبلــغ عددهــم 113 مستشــفى 
إليكترونــي  صحــي  ســجل  إنشــاء  وكذلــك  جامعيــا 

لكافــة الـــُمترّددين.
كمــا ســيتم اســتكمال إنشــاء المستشــفى الجامعــي 
بــاآلالت  الجامعيــة  المستشــفيات  وإمــداد  بقنــا، 
والمعــدات والتجهيــزات الالزمــة، خاصــةً جامعتــي 

والمنصــورة. القاهــرة 
كمــا نعمــل علــى إحــالل وتأهيــل المبنــي الجنوبــي 
الطــواريء  ومركــز  لــأورام،  القومــي  بالمعهــد 
واإلصابــات بجامعــة أســيوط، عــالوة علــى إنشــاء 
المستشــفى التعليمــي الجديــد بجامعــة بورســعيد، 

المنصــورة. جامعــة  مستشــفى  وتجهيــز  وتطويــر 
ونســتهدف أيضــا إنشــاء مستشــفى الجراحــات 
الطــب  كليــة  وإنشــاء  طنطــا،  بجامعــة  الجديــدة 

بدمنهــور. الجامعــي  والمستشــفى 
حابــي: مــا هــو نصيــب كل محافظــة مــن 
ــودة  ــة المرص ــتثمارات الحكومي ــي االس اجمال

لقطــاع الصحــة بالعــام المالــي الجديــد؟
الســعيد: تتركــز النســبة األكبــر مــن االســتثمارات 
الحكوميــة الموجهــه لقطــاع الصحــة فــي محافظــة 
الدقهليــة  محافظــة  يليهــا  بنســبة %33،  القاهــرة 
بنســبة 5.2%، ثــم الســويس بنســبة 4.9%، تليهــا 

الجيــزة بنســبة %4.7.
ــي محافظــة ســوهاج  ــز الخامــس تأت  وفــي المرك
بنســبة 4.5%. ويالحــظ فــي هذا الســياق، اســتحواذ 
محافظــات الصعيــد علــى نســبة  21% مــن جملــة 

هــذه االســتثمارات.

وتطويــر مستشــفيات الصــدر بالمحافظــات ودعمهــا 
بالتجهيــزات الطبيــة، باســتثمارات تبلــغ 12.3 مليــون 

جنيــه.
كمــا ســيتم إدراج اســتثمارات بحوالــي 11 مليــون 
مبنــى  إلنشــاء  الصحــي،  الحجــر  لمشــروع  جنيــه 
الالزمــة  التجهيــزات  وشــراء  المســافرين  لصحــة 
رصــد  علــى  عــالوة  الصحــي،  الحجــر  لمنافــذ 
لتطويــر  جنيــه  مالييــن   10 بقيمــة  اســتثمارات 

العباســية. صــدر  مستشــفى 
لمستشــفى  جزئــي  تطويــر  علــى  ســنعمل  كمــا 
حميــات أســوان، باســتثمارات تبلــغ 8.7 مليــون جنيه، 
وكذلــك إدراج اســتثمارات بحوالــي 8.7 مليــون جنيه، 
إلنشــاء مبنــى مستشــفى حميــات جامعــة المنصــورة.
إنشــاء  إســتكمال  أيضــا  المســتهدف  ومــن 
مستشــفى صــدر الســويس، باســتثمارات تبلــغ 6.1 
ــه، وتطويــر مستشــفى حميــات الغردقــة،  مليــون جني
جانــب  إلــى  جنيــه،  مليــون  تبلــغ 4.7  باســتثمارات 
تطويــر مستشــفى حميــات اإلســكندرية، باســتثمارات 

تصــل إلــى 4.4 مليــون جنيــه.
مستشــفى  إنشــاء  مــن  لالنتهــاء  نســعى  كمــا 
 4.4 تبلــغ  اســتثمارات  بــإدراج  الســويس،  حميــات 
ــوازي مــع إســتكمال تطويــر مركــز  ــه، بالت مليــون جني
الحساســية والصــدر بإمبابــة، باســتثمارات تبلــغ 3.5 

مليــون جنيــه. 
تحــت  المستشــفيات  عــن  مــاذا  حابــي: 

والتطويــر؟ التنفيــذ 
الســعيد: فــي ضوء زيــادة االعتمــادات المخصصة
ــوزارة الصحــة فــي عــام 2021/20، مــن المتوقــع ل
االنتهــاء مــن تنفيــذ األعمــال فــي 10 مستشــفيات 

توجيه 8% من جملة 
االستثمارات الحكومية 
للقطاع الصحي بقيمة 
تتجاوز 21 مليار جنيه 

توفير أكثر من 3000  سرير رعاية مركزة و 449 سرير 
رعاية أطفال و400 حضانة

زيادة االستثمارات الموجهة 
لوزارة الصحة بنسبة %72 

لتنفيذ حزمة مبادرات 
وانهاء االعمال

 في 10 مستشفيات 

حزمة مشروعات وبرامج 
لمواجهة جائحة كورونا.. 
ورصد 4 مليارات لقطاع 
المستشفيات الجامعية

نستهدف تطوير 79 
مستشفى و294 وحدة رعاية 

أولية في 9 محافظات.. 
واستكمال المشروع القومي 

لالكتفاء الذاتي من البالزما

كشــفت الدكتــورة هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة عــن التفاصيــل الكاملــة لخطــط اإلنفــاق الحكومــي بقطــاع الصحــة خــال 
ــن  ــر م ــدد كبي ــر لع ــط تطوي ــك خط ــدة، وكذل ــتثمارات الجدي ــروعات واالس ــن المش ــعة م ــة واس ــت قائم ــد، وتضمن ــي الجدي ــام المال الع

المستشــفيات والمشــروعات القائمــة بمختلــف محافظــات الجمهوريــة.
ــاع  ــذا القط ــة به ــتهدفات الدول ــى مس ــاص عل ــدد الخ ــذا الع ــي ه ــي ف ــدة حاب ــع جري ــر م ــا المصغ ــز حواره ــعيد أن يترك ــت الس وفضل
المؤثــر الــذي يمثــل قلــب األزمــة العالميــة الراهنــة، ســواء علــى صعيــد المشــروعات والبرامــج التــي تســتهدف مواجهــة جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد، وكذلــك المتعلقــة برفــع كفــاءة الجهــاز الصحــي بشــكل عــام وتطبيــق التأميــن الصحــي الشــامل واالســتهداف الجغرافــي للمحافظــات 

ذات األولويــة.

الدكتورة هالة الســعيد وزيــرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم
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قــال الدكتــور علــى مصيلحــي، وزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة، إن الــوزارة تعمــل علــى 
ميكنــة العديــد مــن مشــروعاتها تمهيــًدا للتحــول الكامــل نحــو الرقمنــة خــال الفتــرات 

ــة. ــات الدول ــع توجه ــى م ــا يتماش ــة، بم المقبل
وأوضــح فــي حــوراه لجريــدة حابــي، أن عــدد المشــروعات التــي تســتهدفها خطــة الــوزارة 
للتحــول إلــى الرقمنــة يبلــغ 6 مشــروعات مختلفــة، منهــا ميكنــة الصوامــع ومشــروع تقديــم 
خدمــات البطاقــات التموينيــة بالــوزارة وميكنــة فــروع المجمعــات االســتهاكية ومخــازن 

ــة.  الجمل
ــن  ــة تتضم ــة محكم ــت خط ــرة ووضع ــوًدا كبي ــت جه ــن بذل ــي أن وزارة التموي ــد مصيلح وأك
ــلع  ــع الس ــى جمي ــاظ عل ــدف الحف ــك به ــا، وذل ــة كورون ــع أزم ــل م ــا للتعام ــًرا مختلًف 12 عنص

ــعارها.  ــتقرار أس ــواق واس ــي األس ف
وقــال إنــه تــم إعــداد خطــة متكاملــة لمواجهــة تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا والحــد مــن 
أي آثــار تضخميــة تنتــج عــن زيــادة االســتهاك الســلعي، مــع العلــم بــأن الهــدف خــال الفتــرة 

المقبلــة هــو المحافظــة علــى توافــر جميــع الســلع، وتعزيــز االحتياطــي االســتراتيجي لهــا. 
ــا  ــباب، منه ــطة للش ــاريع متوس ــادرات ومش ــدم مب ــوزارة تق ــى أن ال ــن إل ــر التموي ــار وزي وأش

ــات.  ــى المحافظ ــن وإل ــلع م ــة بالس ــيارات المتنقل ــا الس ــي، وأيًض ــروع جمعيت مش
وإلى نص الحوار:

6 مشروعات للتحول نحو الرقمنة.. في خطة الوزارة 
الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: 

ا أو سعرّيًا  استمرار السيطرة على العقبات المسببة ألزمات السلع كمّيً

حابــي: كيــف تعاملــت الــوزارة فــي ظــل أزمــة 
كورونــا مــن أجــل الحفــاظ علــى مخزونــات 
الســلع االســتراتيجية وتوافرهــا فــي األســواق 
دون أي خلــل، ســواء فــي منظومــة التوريــد أو 

عمليــات اإلتاحــة؟
والتجــارة  التمويــن  وزارة  بذلــت  مصيلحــي: 
أزمــة  مــع  التعامــل  فــي  كبيــرة  جهــوًدا  الداخليــة 
ــع الســلع فــي  ــر جمي ــة توفي ــق معادل ــا، وتحقي كورون
بهــا، وضمــان عــدم  األســواق واســتقرار األســعار 
حــدوث نقــص فــي أي ســلعة أو ارتفــاع أســعار بيعهــا 

للمواطنيــن. 
ــوزارة بإعــداد خطــة  وفــي ســبيل ذلــك، قامــت ال
ــا  ــروس كورون ــات أزمــة في ــة لمواجهــة تداعي متكامل
زيــادة  عــن  تنتــج  تضخميــة  آثــار  أي  مــن  والحــد 
ــى  االســتهالك الســلعي، وارتكــزت هــذه الخطــة عل

المحــاور التاليــة: 
1- توفيــر أرصــدة كافيــة مــن جميــع الســلع تصــل

إلــى 5-6 أشــهر.
كل ــا  إدارّيً الجمهوريــة  تقســيم محافظــات   -2

محافظــة علــى حــدة.
3- تحديد عدد السكان في كل محافظة.

4- تحديــد عــدد بطاقــات التموين والمســتفيدين
مــن التمويــن علــى مســتوى كل محافظة.

5-  تحديــد عــدد بطاقــات الخبــز والمســتفيدين
مــن الخبــز علــى مســتوى كل محافظــة.

6- تحديــد المخــازن الرئيســية للســلع التموينيــة
علــى مســتوى كل محافظــة مــع متابعــة الرصيــد 

اليومــي.
ومتابعــة االســتراتيجي  المخــزون  تحديــد   -7

الرصيــد اليومــي مــن الســلع المختلفــة علــى مســتوى 
كل محافظــة.

8- تحديــد صوامــع الغــالل الرئيســية فــي كل
لتقليــل  مــكان  مــن  أكثــر  تخــدم  والتــي  محافظــة 
مســارات وخطوط إمداد سالســل القمح والســيطرة 

ــا.  عليه
9- تحديــد المطاحــن الرئيســية في كل محافظة
والتــي ســيتم  االعتمــاد عليهــا فــي توفيــر الدقيــق 

للمخابــز.
كل فــي  الرئيســية  المخابــز  تحديــد   -10
ــوات  ــام والق ــة لقطــاع األعمــال الع محافظــة، التابع

والشــرطة. المســلحة 
الخــاص القطــاع  مخابــز  تحديــد   -11
ومســتودعات الدقيــق بــكل محافظــة )علــى مســتوى 
كل حــي أو مركــز( لتحديــد مســارات الدقيــق والخبــز 
وإمكانيــة الســيطرة عليهــا لضمــان انســياب وســهولة 

اإلمــداد. سلســلة 
12- التنســيق بيــن جميــع أجهــزة الدولــة لتوفيــر
الســلع والخبــز للمواطنيــن فــي المناطــق التــي يصدر 
لهــا قــرار بالحجــر الصحــي لمــدة 14 يوًمــا وتوصيل 
الســلع الغذائيــة والخبــز إلــى المواطنيــن فــي أماكــن 

إقامتهــم بســهولة ويســر.
فــي  الــوزارة  خطــة  نجحــت  هــل  حابــي: 
وتوافــر  األســواق،  علــى  الســيطرة  إحــكام 

الجمهوريــة؟  مناطــق  كل  فــي  الســلع 
مصيلحــي: أدت هــذه الخطــة إلــى تحقيــق نتائــج 
الســلع  معظــم  أســعار  اســتقرت  حيــث  ملموســة، 
احتكاريــة  ممارســات  أي  تحــدث  ولــم  باألســواق 
عليهــا خــالل الفتــرة الماضيــة، وقــد القــى أداء وزارة 

المرحلــة  خــالل  المواطنيــن  مــن  إشــادة  التمويــن 
الراهنــة، وستســتمر الــوزارة فــي الســيطرة علــى أي 
عقبــات قــد تتســبب فــي حــدوث أي أزمــات ســلعية 

ــا أو ســعرّيًا. كمّيً
 حابــي:  هــل ســتتجه الحكومــة إلــى تقديم 
هــي  ومــا  كاملــة..  بصــورة  النقــدي  الدعــم 

ــوذج؟ ــذا النم ــق ه ــا لتحقي خطته
مصيلحــي: تقــدم جمهوريــة مصر العربية أشــكااًل 
والســلعي  النقــدي  بيــن  مــا  الدعــم  مــن  مختلفــة 
النقــدي  الدعــم  ويعتبــر  المشــروط،  والنقــدي 
المشــروط هــو أفضــل هــذه النمــاذج، حيــث يصــوب 
أداء الدعــم الســلعي كمــا يتالفــى اآلثــار التضخميــة 
للدعــم النقــدي الكامــل. وتقــوم وزارة التموين بتقديم 

ــي: ــا لآلت ــدي المشــروط وفًق الدعــم النق
ــة  - بالنســبة لمنظومــة دعــم البطاقــات التمويني
يتــم فيهــا حصــول المواطــن علــى حزمــة مــن الســلع 

المتنوعــة فــي البطاقــة التموينيــة بقيمــة 50 جنيًهــا 
شــهرًيّا قيمــة الدعــم المقــرر للفــرد.

- وبالنســبة لمنظومــة الخبــز.. يحصــل المواطــن 
المســتحق للدعــم علــى حصتــه اليوميــة مــن الخبــز 
ــف  ــروش عــن كل رغي ــم ســداد 5 ق ــة( ويت )5 أرغف
بحــد أقصــى 15 رغيًفــا للفــرد، و60 رغيًفا لألســرة 
ــام(. ويحصــل المواطــن  حتــى 4 أفــراد )لمــدة 3 أي
)قيمــة  توفيــره  تــم  رغيــف  كل  عــن  نقطــة  علــى 
ــم تجميعهــا  النقطــة تســاوي 10 قــروش( بحيــث يت
فــي الــكارت الذكــي للتمويــن بنهايــة الشــهر، ويحصل 
المواطــن بقيمتهــا علــى مجموعــة متنوعــة من الســلع 
يتــم صرفهــا مــن البــدال التموينــي أو المجمعــات 
االســتهالكية أو منافــذ جمعيتــي، ويتم تســعير القمح 

والدقيــق وفًقــا للتكلفــة الفعليــة كل ثالثــة أشــهر.
وزارة  اســتراتيجيات  هــي  مــا  حابــي: 
ــي؟  ــول الرقم ــتتبناها للتح ــي س ــن الت التموي

ــوص؟ ــذا الخص ــي ه ــتهدفاتها ف ــي مس ــا ه وم
مصيلحــي: لدينــا العديد من المشــروعات الجاري 
العمــل عليهــا والمســتهدف تنفيذهــا خــالل الفتــرة 
المقبلــة، والتــي تأتــي ضمــن إطــار خطــة الدولــة 
للتحــول نحــو الرقمنة، والنهوض ببعض المشــروعات 
التــي تمــس المواطنيــن، وتهــدف إلــى تيســير أمورهم، 
ويصــل عــدد هــذه المشــروعات إلــى 6 مشــروعات، 
وهــي: مشــروع ميكنــة الصوامــع، ومشــروع تقديــم 
خدمــات البطاقــات التموينية عبــر الموقع اإللكتروني 
مثــل بــدل الفاقــد والتالــف واإلصــدار الجديــد والنقــل 
مــن محافظــة ألخــرى، وهنــاك أيًضــا مشــروع ميكنــة 
فــروع المجمعــات االســتهالكية ومخــازن الجملــة، 
وكذلــك ميكنــة خدمــات التســجيل التجاري، ومشــروع 
ميكنــة خدمــات مصلحــة الدمغــة والموازيــن وهــو 
فحــص  منظومــة  وتطويــر  بالليــزر  التكويــد  نظــام 

وتحليــل ودمــغ المعــادن الثمينــة. 
حابــي: مــا هــي مســتهدفات وخطط الــوزارة 
فــي  ســيما  ال  المقبــل  المالــي  العــام  تجــاه 
ــات  ــن وعملي ــم المواط ــة لدع ــود الموجه البن

ــلع؟ ــر الس ــم وتواف الدع
المرحلــة  خــالل  الــوزارة  هــدف  مصيلحــي: 
المقبلــة هــو توفيــر جميــع الســلع والحفــاظ علــى 
اآلثــار  إحــكام  علــى  يحافــظ  بمــا  األســعار  ثبــات 
التضخميــة، وأيًضــا المحافظــة علــى توفيــر وتعزيــز 
المخــزون االســتراتيجي لمختلــف الســلع، ال يقل عن 
ســتة أشــهر، ومــن أهــم هــذه الســلع، القمــح والــذي 
وصــل االحتياطــي االســتراتيجي الخــاص بــه إلــى 8 
أشــهر ألول مــرة، ونعمــل أيًضــا علــى رفــع احتياطــي 
والســكر،  واألرز،  الزيــت،  وهــي  األصنــاف  باقــي 

واللحــوم، والدواجــن، والفــول، والعــدس. 
التمويــن  وزارة  برامــج  هــي  مــا  حابــي: 
الموجهــة لمســاندة ودعــم الشــباب؟ ومــا هــي 
البرامــج التــي تســتهدفها خــال العــام المقبل؟

مصيلحــي: إن الــوزارة تســتهدف تقديــم مجموعــة 
من المشــروعات للشــباب، ال ســيما مشروع جمعيتي 
والتــي بلــغ عــدد منافذهــا نحــو 4764 منفــًذا فــي 
مناطــق مختلفــة مــن الجمهوريــة، وأيًضــا مشــروع 
الســيارات المتنقلــة والتــي وصــل عددهــا حتــى اآلن 
إلــى 2000 ســيارة تجــوب معظــم المحافظــات، 
خــالل  المشــاريع  هــذه  زيــادة  المســتهدف  ومــن 
الفتــرات المقبلــة بمــا يتماشــى والخطــة الموضوعة. 
وهــذه البرامــج هــي أحــد المشــروعات الصغيــرة 
ــن والتجــارة  ــي تنفذهــا وزارة التموي والمتوســطة الت
ــذ  ــي عــدد المناف ــادة ف ــق زي ــة بهــدف تحقي الداخلي
وأســعار  بكميــات  الســلع  لتوفيــر  للــوزارة  التابعــة 
ــر فرصــة عمــل مباشــرة  ــن وتوفي مناســبة للمواطني
منافــذ  تطويــر سالســل  وكذلــك  مباشــرة،  وغيــر 
التجزئــة بمــا يســاهم فــي تطويــر التجــارة الداخليــة 

وخلــق شــبكة توزيــع منتظمــة ومنضبطــة. 
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كشــف هشــام توفيــق، وزيــر قطــاع األعمــال العــام، عــن آولويــات الــوزارة خــال الفتــرة 
المقبلــة، ومــدى تأثرهــا بتداعيــات انتشــار كورونــا علــى االقتصــاد العالمــي.. متوقًعــا أن 
تشــهد فتــرة العاميــن أو األعــوام الثاثــة المقبلــة مفاجــآت تتعلــق بتطــورات أنشــطة بعض 
ــل  ــن والنق ــة والتأمي ــة الصحي ــها الرعاي ــى رأس ــة، وعل ــة واالقتصادي ــات الصناعي القطاع
والســياحة وصناعــة الســيارات وجميــع الصناعــات المرتبطــة باإلنترنــت وتكنولوجيــا 

المعلومــات.
أوضــح توفيــق أن النشــاط الفندقــي يعــد األكثــر تضــررًا، وكشــف عــن االتجــاه للحصــول 
ــر  ــات تطوي ــل عملي ــي لتموي ــاع المصرف ــن القط ــه م ــار جني ــه 1.5 ملي ــرض قيمت ــى ق عل
ــي  ــه ف ــا ل ــذي كان مخطًط ــة  ال ــود الذاتي ــل بالجه ــن التموي ــداًل م ــة، ب ــول الفندقي األص

الســابق.  
ــاع  ــا زال القط ــه م ــيج، إال أن ــزل والنس ــات الغ ــى منتج ــب عل ــر الطل ــم تأث ــه رغ ــد أن وأك
األهــم لخطــط الــوزارة القريبــة، خاصــة أن مشــروعات خطــة إحيــاء صناعــة الغــزل 
والنســيج المصريــة تســير بخطــى جيــدة، ومــن بينهــا مباحثــات متقدمــة مــع جهــات مــن 
ثــاث دول أوربيــة هــي إيطاليــا وسويســرا وألمانيــا، إلقامــة تجمعــات لخطــوط اإلنتــاج 

ــة الصغــر. ــرة ومتناهي الصغي
وأكــد توفيــق أن خطــط الشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــا زالــت مطروحــة وقائمــة، إال أن 

الوقــت الحالــي يصعــب فيــه إقــدام المســتثمرين علــى أي اســتثمارات جديــدة.
وتابــع وزيــر قطــاع األعمــال العــام: »العالــم بــدأ باتخــاذ اتجــاه جديــد ال يعتمــد علــى 
المزايــا النســبية فــي االقتصــاد، ولذلــك ال بــد مــن النظــر إلــى اقتصــادات الــدول كوحدات 

مغلقــة ومســتقلة، واســتغال هــذه األزمــة فــي إحــال المســتورد بصناعــات محليــة«. 
وفيما يلي تفاصيل الحوار مع وزير قطاع األعمال العام:

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

ال أفضل رسم سيناريو مبكر لتداعيات كورونا
هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام في حوار مع حابي:

ا.. والقرض قيمته 1.5 مليار جنيه تقريًبا اللجوء للقطاع المصرفي في تمويل تطوير الفنادق بدًلا من تمويلها ذاتّيً

حابــي: كيــف تأثرت أنشــطة شــركات قطاع 
االقتصاديــة  بالتداعيــات  العــام  األعمــال 
النتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، خاصــة 
عــدًدا  تضــم  الــوزارة  شــركات  محفظــة  أن 
االقتصاديــة  والقطاعــات  األنشــطة  مــن 
المختلفــة.. ومــا هــي األنشــطة المتضــررة 
والتطــورات  اإلجــراءات  مــن  المســتفيدة  أو 

بالجائحــة؟ المرتبطــة 
مــن  اســتفادت  أنشــطة  لدينــا  ليــس  توفيــق: 
التطــورات المرتبطــة بفيــروس كورونــا، والفنــادق 
ا،  جــّدً كبيــر  بشــكل  تأثــرت  التــي  األنشــطة  مــن 
كمــا تراجــع الطلــب علــى منتجــات الغــزل والنســيج 

كبيــرة. بصــورة 
التــي  التطــورات  انعكســت  هــل  حابــي: 
انتشــار  مــن  المتضــررة  األنشــطة  شــهدتها 
الــوزارة  ومشــروعات  خطــط  علــى  كورونــا 

قبــل؟ مــن  المعلنــة 
توفيــق: ال أفضــل رســم مثــل هــذه الســيناريوهات 
ــا، خاصــة أننــي أرى أننــا مــا زلنــا نتعلــم، ومــا  حالًي
زلنــا فــي البدايــات، وبالتالــي ال يمكننــي بنــاء خطــة 
جديــدة بنــاء علــى مــا حــدث بهــذه الســرعة أو توقــع 
مــا ســيحدث خــال الفتــرة المقبلــة فيمــا يتعلــق 

بذلــك.
اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  اتخذنــا  ولكننــا 
المناســبة لمســتجدات الوضــع الحالــي، مثــل تقليــل 

الصحــة. لمراعــاة  التواجــد 
الــوزارة  أولويــات  تغيــرت  كيــف  حابــي: 
خــال الفتــرة الحاليــة جــراء مــا يختبــره 
االقتصــاد مــن تداعيــات فيــروس كورونــا.. 

مؤقــت؟ بشــكل  ذلــك  كان  وإن  حتــى 
توفيــق: أكثــر األنشــطة تأثــًرا فــي محفظــة قطــاع 
ــا هــو النشــاط  ــرة حالًي ــام بصــورة كبي األعمــال الع
الفندقــي، ونحــن حريصــون علــى اســتكمال دعــم 
العامليــن لدينــا بشــكل كامــل، ولكــن بالطبــع تــم 
خــال  األجــور  مــن  والحوافــز  اإلثابــة  اســتقطاع 

هــذه الفتــرة.
ــم  ــذي تخي ونحــن نســتهدف اســتغال الوقــت ال
فيــه األزمــة علــى النشــاط فــي عمليــات التطويــر 
التعافــي،  بعــد  مــا  لفتــرة  واالســتعداد  والترميــم 
خاصــة أن الســياحة لــن تعــود لمــا كانــت عليــه قبــل 

الموســم الشــتوي بعــد المقبــل.
المصرفــي  القطــاع  الــى  قريًبــا  وســنذهب 
للحصــول علــى التمويــل الــازم لعمليــات تطويــر 
األصــول الفندقيــة، والــذي كان مخطًطــا لــه فــي 
الســابق أن يكــون بالجهــود الذاتيــة، ولكــن اليــوم ال 

بــد مــن اللجــوء للتمويــل المصرفــي.
حابــي: كــم تبلــغ قيمــة القــرض المزمــع 
الحصــول عليــه مــن البنــوك لتمويــل تطويــر 

ــام؟  ــال الع ــاع األعم ــة لقط ــادق التابع الفن
توفيق: 1.5 مليار جنيه تقريًبا.

علــى  الــوزارة  أولويــات  هــي  مــا  حابــي: 
مســتوى القطاعــات الصناعيــة خــال الفتــرة 

الحاليــة؟
توفيــق: أولوياتنــا لــم تتغيــر علــى مســتوى القطــاع 
الصناعــي، وقطــاع الغــزل والنســيج األهــم لدينــا 
ونســير فيه بخطى محســوبة، وكل شــيء يســير كما 
تــم التخطيــط لــه، وبمــا فــي ذلــك نشــاط الحليــج، 
فنحــن بدأنــا تســريع وتيــرة تطويــر وبنــاء المحالــج، 
ونســتهدف االنتهــاء مــن أعمــال 4 محالــج للدخــول 
وهــذه  العــام،  هــذا  القطــن  موســم  فــي  للعمــل 

ــج مــن أصــل 7 مســتهدفة. المحال
كمــا بدأنــا فــي تجربــة زراعــة القطــن قصيــر 
واســتوردنا  العوينــات،  شــرق  منطقــة  فــي  التيلــة 
بــذورًا مــن الخــارج، وبالفعــل تــم زراعتــه منــذ شــهر 

تقريًبــا، وهــذا أمــر جيــد.
والصناعــة  التجــارة  وزارتــي  مــع  ونتحــدث 
جديــدة  مناشــئ  فتــح  كيفيــة  لبحــث  والزراعــة 
للقطــن وتقليــل تكلفــة اســتيراده مــن الخــارج بهــدف 
ــة، وهــذا  ــى الصناعــة فــي النهاي ــل التكلفــة عل تقلي
ا بالنســبة لصناعــة الغــزل والنســيج.  أمــر مهــم جــّدً
التجــارة  وزارة  مــع  آخــر  مشــروع  ولدينــا 
والصناعــة أيًضــا، وهنــاك مباحثــات مــع جهــات 
أوربيــة فــي هــذا الشــأن، وبهــدف إقامــة تجمعــات 
ــي مجــال  ــر ف ــة الصغ ــرة ومتناهي للشــركات الصغي

الجاهــزة. المابــس 
حابــي: مــا هــي الجهــات األوربيــة الجــاري 

التفــاوض معهــا فــي هــذا الشــأن؟
دول  ثــاث  مــن  جهــات  مــع  نتحــدث  توفيــق: 
حالًيــا، وهــي إيطاليــا وألمانيــا وسويســرا، وأرى أن 
ــزل والنســيج بصــورة  ــي قطــاع الغ ــور تســير ف األم

رائعــة.

قطــاع  وزارات  تســتهدف  هــل  حابــي: 
األعمــال العــام والتجــارة والصناعــة قصــر 
إقامتهــا  المزمــع  التجمعــات  فــي  التعــاون 
الصغــر  ومتناهيــة  الصغيــرة  للمشــروعات 
شــريك  علــى  الجاهــزة،  المابــس  بمجــال 
أوربــي واحــد مــن الثاثــة الجــاري التفــاوض 
هــذه  تقــام  أن  الممكــن  مــن  أم  معهــم، 
المشــروعات بالتعــاون مــع أكثــر مــن جهــة؟
ولــم  تنوًعــا،  تشــهد  أن  الممكــن  مــن  توفيــق: 
نضــع قيــوًدا، والفكــرة تتلخــص فــي إقامــة تجمعــات 
وذلــك  الصغيــرة،  والمصانــع  اإلنتــاج  لخطــوط 
للنهــوض بهــذه الصناعــة، وتنميــة حجــم المشــتغلين 
القطــاع  مــن  الجاهــزة  المابــس  صناعــة  فــي 

الخــاص.
تصــورات  أو  دراســات  لدينــا  هــل  حابــي: 
المشــروعات  وأحجــام  ألشــكال  محــددة 
المســتهدفة بهــذه التجمعــات، أم ســنعتمد 
المرتقــب؟ األجنبــي  الشــريك  رؤيــة  علــى 
توفيــق: ســنعتمد علــى رؤيــة وخبــرة الشــريك 
اإلنتــاج  خطــوط  تجمعــات  إقامــة  فــي  األوربــي 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، بجانــب خبراتهــم فــي 
تدريــب العمالــة أو أصحــاب هــذه المصانــع، وهــذا 

ســبب اللجــوء للشــراكة األجنبيــة.
ــة  ــتثمارات المتوقع ــغ االس ــم تبل ــي: ك حاب

ــات؟ ــك التجمع لتل
توفيــق: االســتثمارات الخاصــة بهــذه التجمعــات 
وســيتم  الصغيــرة  المصانــع  أصحــاب  ســيضخها 
تمويلهــا عبــر القطــاع المصرفــي، وهــذا تكليــف مــن 
رئيــس الــوزراء الدكتــور مصطفــى مدبولــي لوزارتــي 

قطــاع األعمــال العــام والتجــارة والصناعــة.
أكبــر  بفــرص  توقعــات  هنــاك  حابــي: 
الحاصــات  صــادرات  مســتوى  علــى  لمصــر 
الفتــرة  خــال  الغذائيــة  والســلع  الزراعيــة 
المقبلــة، فمــاذا عــن تطــورات خطــط وزارة 
قطــاع األعمــال العــام فــي مجالــي الزراعــة 
المشــروع  خاصــة  الغذائــي،  والتصنيــع 
لهــا  المملوكــة  األرض  علــى  المســتهدف 

توشــكى؟ بمدينــة 
توفيــق: وقعنــا عقــًدا مع شــركة ســودانية لتشــغيل 
المجــزر، وبدأنــا أعمــال تربيــة الماشــية، وهنــاك 
جــزء مرتبــط بالزراعــة والحجــر الطبــي وتوفيــر 
الماشــية.. والمجــال مــا زال مفتوًحــا لمزيــد مــن 

المشــروعات علــى األرض الزراعيــة.
حابــي: تعديــات قانــون قطــاع األعمــال 
العــام كانــت ضمــن أهــم ملفــات الــوزارة خــال 
الفتــرة األخيــرة..  فمــا هــي الخطــوات التــي 
كانــت معطلــة قبــل إقرارهــا، ومــن الممكــن أن 

تشــهد انفراجــة خــال الفتــرة المقبلــة؟

توفيــق: ســنبدأ فــي تغييــرات مجالــس اإلدارات 
مــن  االنتهــاء  جانــب  إلــى  القانــون،  صــدور  فــور 
الائحــة التنفيذيــة للقانــون وبعــد العــرض علــى 
معهــم  والتشــاور  والشــركات  العماليــة  النقابــات 

وفًقــا لمــا نــص عليــه القانــون.
حابــي: الــوزارة كشــفت فــي أوقــات ســابقة 
ــاع  ــع القط ــراكة م ــة للش ــط طموح ــن خط ع
الخــاص فــي عــدد مــن المجــاالت المختلفــة، 
مــا تطــورات ذلــك؟ وهــل فــي تقديــرك مــا 
شــهية  نفــس  لديــه  الخــاص  القطــاع  زال 
زالــت  مــا  الــوزارة  وهــل  حالًيــا؟  االســتثمار 
هــذا  فــي  الســير  الســتكمال  النيــة  لديهــا 

االتجــاه؟
مطروحــة،  الخطــط  هــذه  زالــت  مــا  توفيــق: 
والنيــة قائمــة، وهنــاك عــدد مــن المشــروعات التــي 
شــهدت تطــورات فعليــة علــى مســتوى الشــراكة مــع 

القطــاع الخــاص.
شــهدت  التــي  الملفــات  هــي  مــا  حابــي: 
تطــورات ملموســة علــى مســتوى الشــراكة مــع 

الخــاص؟ القطــاع 
توفيــق: هنــاك تطــورات فــي مشــروع لتشــغيل 
نقــل الــركاب، ومشــروع آخــر لتشــغيل شــركة للنقــل 
متعــدد الوســائط، تتضمــن النقــل البــري والســكة 
ومــن  والمواصــات،  النقــل  وزارة  مــع  الحديــد 
فــي  أجنبــي  مســتثمر  هنــاك  يكــون  أن  الممكــن 

التشــغيل. مجــال 
ــي  ــريك األجنب ــة الش ــي هوي ــا ه ــي: م حاب
الجــاري التفــاوض معــه علــى تشــغيل شــركة 

ــائط؟ ــدد الوس ــل متع النق
توفيــق: خاطبنــا ثاثــة شــركاء محتمليــن حتــى 
والثالــث  أمريكــي  والثانــي  أوربــي  أحدهــم  اآلن، 

آســيوي.
حابــي: ومــاذا عــن األجــل الزمنــي المحــدد 
اختيــار  وحســم  المباحثــات  هــذه  لحســم 

الشــريك؟
ــي محــدد، ومــا زال  ــق: ال يوجــد اجــل زمن  توفي

الوقــت مبكــًرا للحديــث عــن ذلــك.
تصنيــع  بملــف  يتعلــق  فيمــا  حابــي: 
الســيارات الكهربائيــة فــي مصــر، هــل مــا زالــت 
الــوزارة علــى تواصــل مــع شــركة »دونــج فينــج« 

المرتقبــة؟ الشــراكة  الصينيــة بخصــوص 
توفيــق: نعــم مــا زلنــا علــى تواصــل معهــم وننتظــر 
ردهــم، ومــن المفتــرض أن تنتهــي الدراســة خــال 

شــهرين.
ملــف  تطــورات  وصلــت  أيــن  إلــى  حابــي: 
المحلــة  غــزل  ونــادي  الرياضــي  النشــاط 
خــال الوقــت الحالــي، والــذي قطعــت الــوزارة 
شــوًطا كبيــًرا فيــه قبــل أزمــة تفشــي كورونــا؟ 
علــى  الترســية  ســنعلن  ا..  جــّدً قريًبــا  توفيــق: 

بالمشــروع. الخــاص  االستشــاري 
حابــي: تمــر أســواق المــال علــى مســتوى 
الحــادة  االضطرابــات  مــن  بفتــرة  العالــم 
لتفشــي  االقتصاديــة  التداعيــات  نتيجــة 
خطــط  عطــل  مــا  وهــو  كورونــا،  فيــروس 
الطروحــات الجديــدة فــي كل األســواق.. هــل 
توجــد أي تطــورات حتــى وإن كانــت إجرائيــة 
علــى مســتوى برنامــج طروحــات الشــركات 

البورصــة؟ فــي  الحكوميــة 
ليــس  والوقــت  تطــورات،  توجــد  ال  توفيــق: 

للطروحــات. مناســًبا 
الفــرص  مســتجدات  هــي  مــا  حابــي: 
بشــأنها  الــوزارة  وقعــت  التــي  االســتثمارية 
الســيادي  الصنــدوق  مــع  تفاهــم  مذكــرة 
المصــري، فــي قطاعــات التصنيــع الزراعــي 
ــر  ــة، والتطوي ــادق، واألدوي ــي، والفن والحيوان

العقــاري؟
الصنــدوق  مــن  عــروض  أي  نتلــق  لــم  توفيــق: 

اآلن. حتــى  الســيادي 
حابــي: كنــت تحدثــت فــي وقــت ســابق عــن 
ســير الــوزراة فــي مســار مــواٍز لجــذب شــركاء 
المســار  جانــب  إلــى  الخــاص  القطــاع  مــن 
الخــاص بالصنــدوق الســيادي فيمــا يتعلــق 
المشــتركة،  التفاهــم  مذكــرة  بمشــروعات 

فمــا هــي تطــورات هــذا المســار المــوازي؟
الملــف،  فــي هــذا  تطــورات  توجــد  توفيــق: ال 
شــهدت  الماضيــة  الثاثــة  األشــهر  أن  خاصــة 
ــم،  ــى مســتوى العال ــا للنشــاط االقتصــادي عل توقًف
وال يوجــد مســتثمر مــن الممكــن أن يقــدم علــى أي 

اســتثمار جديــد خــال الوقــت الحالــي.
كيــف  نظــرك..  وجهــة  مــن  حابــي: 
االســتفادة  المصــري  االقتصــاد  يســتطيع 

ــة  ــة األزم ــة أن طبيع ــا، خاص ــة كورون ــن أزم م
ليســت  لفتــرة  باســتمرارها  والتوقعــات 
قصيــرة قــد يســاهمان بصــورة كبيــرة فــي 
العالمــي؟   االقتصــاد  رســم خريطــة  إعــادة 
توفيــق: أرى أن العالــم أصبــح يســير فــي اتجــاه 
جديــد، وال يجــب أن نظــل ننظــر للمزايــا النســبية، 
ولكــن مــن الضــروري النظــر لاقتصــاد المحلــي 
ــي  ــا ف ــه يســير حالًي ــم بأكمل ــة، فالعال كوحــدة مغلق

هــذا االتجــاه.
والمنتجــات  للســلع  النظــر  علينــا  وبالتالــي، 
التــي نقــوم باســتيرادها مــن الخــارج، وال بــد مــن 
منتجــات  أن  وســنجد  محليــة،  بأخــرى  إحالهــا 
المســتورد  وإحــال  اســتيرادها،  قليلــة سيســتمر 

ملحــة. بــات ضــرورة 
فعلــى ســبيل المثــال هنــاك ميــزة نســبية لمصــر 
فــي الســلع الغذائيــة، كمــا تحدثنــا منــذ قليــل، إلــى 

جانــب الطلــب المرتفــع عليهــا بالخــارج وبالتالــي 
فــرص التصديــر ســتزيد خــال الفتــرة المقبلــة، إذا 

تــم اســتغال هــذه الميــزة النســبية بشــكل جيــد.
خــال  ســتتأثر  واحــد  فقــول  الســياحة،  أمــا 
الســنوات القادمة على مســتوى العالم ككل وليســت 
الطائــرة  وركــوب  الســفر  ففكــرة  فقــط،  مصــر 
لقضــاء عطلــة فــي بلــد أخــرى مــن الصعــب أن تعــود 

لمــا كانــت عليــه علــى األقــل لفتــرة طويلــة.
نمــط  فــي  التفكيــر  ســيعيدون  واألفــراد 
االســتهاك علــى مســتوى العالــم ككل، وهــذا حــدث 
األفــراد  اكتشــف  حيــث  المابــس،  فــي  بالفعــل 
ا ليســوا بحاجــة  خــال هــذه األزمــة أنهــم إنســانّيً

المابــس. مــن  الكــم  لهــذا 
وهنــاك بعــض الصناعــات التــي ســتتأثر بصــورة 
شــديدة بــل ســتختفي، باإلضافــة إلــى التغييــرات 
ووســائل  وطــرق  العمــل،  أنمــاط  فــي  الكبيــرة 
الســنوات  خــال  تماًمــا  ســتختلف  المواصــات 

المقبلــة. العشــر 
حابــي: مــا هــي الصناعــات التــي تتصــور 
الحاليــة  التغييــرات  جــراء  ســتختفي  أنهــا 

علــى مســتوى العالــم؟
ــد  ــة، بالتأكي ــق: بخــاف الســياحة الخارجي توفي
ا بتلــك التغييــرات. ســتتأثر صناعــة الســيارات ســلبّيً
ســتزدهر،  أخــرى  صناعــات  هنــاك  ولكــن   
باإلنترنــت  عاقــة  لــه  مــا  وكل  فاإلنترنــت 

المقبلــة. الفتــرة  خــال  ســيتضاعف 
ســيارات  صناعــة  ســتتأثر  هــل  حابــي:   
مــن  أكبــر  بصــورة  الجماعــي  النقــل 

الخاصــة؟ الســيارات 
ســيتأثر،  ذاتــه  حــد  فــي  االنتقــال  توفيــق: 
وفــي المقابــل ســيزيد التعليــم عــن بعــد، وهنــاك 
الثاثــة  أو  العاميــن  خــال  بهــا  ســنفاجأ  أمــور 

مصــر. داخــل  حتــى  المقبليــن 
قطــاع  وضــع  تــرى  كيــف  حابــي: 
الرعايــة الصحيــة وســط تلــك التغييــرات 

؟  قعــة لمتو ا
توفيــق: ســيكون هنــاك اهتمــام أكبــر بقطــاع 
ــن الصحــي  ــن، فالتأمي ــة والتأمي ــة الصحي الرعاي
الصناعــات  وهــذه  آخــر،  شــأن  لــه  ســيكون 

لازدهــار. مرشــحة 
ــي  ــات الت ــم للمراجع ــا توقعاتك ــي: م حاب
لــدور  عــام  بوجــه  الــدول  تجريهــا  قــد 
الرعايــة  منظومــة  فــي  الخــاص  القطــاع 

كورونــا؟ فيــروس  أزمــة  بعــد  الصحيــة 
توفيــق: هــذه المراجعــات أمــر مفــروغ منــه، 
العمليــة  فــي  الدولــة  تســتمر  أن  يتوقــع  وال 
للتنظيــم  التفــرغ  مــن  بــد  وال  اإلنتاجيــة، 
أكبــر  مجــال  وفتــح  الخدمــة،  علــى  والرقابــة 

الخــاص.  للقطــاع 

مباحثات مع جهات من  إيطاليا وألمانيا وسويسرا إلقامة تجمعات لخطوط إنتاج المالبس الجاهزة الصغيرة ومتناهية الصغر

المجال ما زال مفتوًحا لمزيد من المشروعات على األرض الزراعية في توشكى.. ووقعنا عقد تشغيل المجزر مع شركة سودانية

خاطبنا 3 شركاء محتملين في تشغيل مشروع النقل متعدد الوسائط من أمريكا وأوربا وآسيا

التواصل مع »دونج فينج« الصينية بشأن السيارات الكهربائية مستمر.. وأتوقع انتهاء الدراسة خالل شهرين

لم نتلقَّ أي عروض من الصندوق 
السيادي لمشروعات مذكرة التفاهم 
المشتركة حتى اآلن.. واإلقدام على 

استثمار جديد صعب حالًيا

قطاعات الرعاية 
الصحية والتأمين 
مرشحة لالزدهار.. 

والتغطيات الطبية 
سيكون لها شأن آخر

السياحة الخارجية ستتأثر 
لسنوات على مستوى 

العالم ككل وليست مصر 
فقط.. واألفراد سيعيدون 

التفكير في أنماط 
االستهالك بصورة كبيرة
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21 مليار جنيه مخصصات برنامج اإلسكان
االجتماعي بالعام المالي الجديد

سيتي إيدج واألولى توقعان اتفاق تعاون 
لتمويل العمالء عبر مبادرة البنك المركزي

بأنظمة سداد تصل إلى 20 عاًما:مي عبد الحميد رئيس الصندوق:

االنتهاء من إنشاء 428 ألف وحدة بتكلفة 76 مليار جنيه

تنفيذ وطرح 228 ألف وحدة جديدة الفترة المقبلة 
ضمن البرنامج

98.5 ألف جنيه متوسط قيمة القرض لكل 
مستفيد بفائدة %7

تسليم وتمويل 6 آالف وحدة شهرّيًا واالنتهاء من 
المليون وحدة عام 2024 

كشــفت مــي عبــد الحميــد رئيــس صنــدوق 
اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري، 
ــم  أن مخصصــات العــام المالــي القــادم التــي ت
رصدهــا الســتكمال الوحــدات تحــت التنفيــذ 
برنامــج  مــن  والعاشــر  التاســع  لإلعــان 
اإلســكان االجتماعــي تصــل إلــى نحــو ٢١ مليــار 
جنيــه، مشــيرة إلــى انتهــاء الصنــدوق مــن إنشــاء 
تــم  التــي  التكلفــة  وبلغــت  وحــدة،  ألــف   ٤٢٨
صرفهــا علــى تلــك الوحــدات 76 مليــار جنيــه، 
موزعــة علــى 56 تكلفــة اإلنشــاءات، و20 مليــار 

ــه تكلفــة المرافــق. جني
تصريحاتهــا  فــي  الحميــد  عبــد  وأضافــت 
لجريــدة »حابــي« أن مــا تــم تنفيــذه حتــى اآلن 
يمثــل نحــو 43% مــن إجمالــي البرنامــج الــذي 
إجمالــي  بتكلفــة  ســكنية  وحــدة  مليــون  يضــم 
190 مليــار جنيــه إلــى جانــب 50 مليــار جنيــه 
قيمــة المرافــق اإلجماليــة، مشــيرة إلــى أن عــدد 
الوحــدات التــي يتــم تســليمها وتمويلهــا شــهرّيًا 

تصــل إلــى نحــو 6 آالف وحــدة.
وطــرح  تنفيــذ  حالًيــا  يجــري  أنــه  وتابعــت 
228 ألــف وحــدة ســكنية، ومــن المخطــط أن 
يتــم العمــل علــى االنتهــاء مــن المليــون وحــدة 
عــدد  أن  إلــى  الفتــة   ،2024 عــام  حتــى 
المتقدميــن للحصــول علــى وحــدات ســكنية بلــغ 
أكثــر مــن مليــون مواطــن، وهــو مــا يظهــر مــدى 
ومــدى  الوحــدات  تلــك  علــى  الكبيــر  اإلقبــال 

الثقــة الكبيــرة التــي حققهــا الصنــدوق.
بتوفيــر  يقــوم  الصنــدوق  أن  إلــى  وأشــارت 
المســتحقين  للمواطنيــن  العقــاري  التمويــل 
بفائــدة مدعمــة نســبتها 7% فقــط ثابتــة طــوال 
مــدة التمويــل التــى تصــل إلــى 20 عاًمــا، حيــث 
للمســتفيدين  الممنــوح  العقــاري  التمويــل  بلــغ 
2.30 مليــار بمتوســط قــرض لــكل مســتفيد 

بلــغ 98.5 الــف جنيــه.
وأوضحــت أن عــدد الطروحــات التــي قــام 
بهــا الصنــدوق وصــل إلــى الطــرح الثانــي عشــر، 
وتــم البــدء خــال األســبوع الجــاري فــي الطــرح 
خــال  مــن  لمحــدودي  عشــر  الثالــث 
شــراء كراســات الشــروط، وســداد مبلــغ جديــة 
الحجــز وقــدره 14 ألــف جنيــه، للوحــدات التــي 
يتــم طرحهــا فــي 10 محافظــات  وهــي الفيــوم 
وبنــي ســويف والمنيــا وأســيوط وســوهاج وقنــا 

واألقصــر وأســوان والبحــر األحمــر ومطــروح.
وتابعــت أنــه يتــم ســداد مقــدم جديــة حجــز 
اإلداريــة،  والمصروفــات  الســكنية،  الوحــدات 
االســتمارة  ورفــع  الحجــز،  بيانــات  وتســجيل 
الشــروط  بكراســة  المرفقيــن  واإلقــرار 

علــى الموقــع اإللكترونــي لصنــدوق اإلســكان 
االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري، لحجــز 
للتســليم  الجاهــزة  الســكنية  الوحــدات 

مربًعــا. متــًرا   90 إلــى  تصــل  بمســاحة 
كاملــة  الوحــدة  ســعر  أن  إلــى  ولفتــت 

التشــطيب بمحافظــات الفيــوم وبنــي ســويف 
واألقصــر  وقنــا  وســوهاج  وأســيوط  والمنيــا 
ــه، وبمحافظتــي  ــغ 184 ألــف جني وأســوان، يبل
ألــف   197 يبلــغ  ومطــروح،  األحمــر  البحــر 

جنيــه. 
وأكــدت عبــد الحميــد أن ســعر الوحــدة ال 
يشــمل الدعــم النقــدي المباشــر الــذي يتــراوح 
مصــري  جنيــه  ألــف  و40  آالف   5 بيــن 
الطلــب  لصاحــب  الدخــل  مســتوى  حســب 
الدعــم  وكــذا  الوحــدة،  ســعر  مــن  ويخصــم 
التقديريــة  قيمتــه  تبلــغ  الــذي  المباشــر  غيــر 

جنيــه. ألــف   213
مــن  المقدمــة  التمويــات  تراجــع  وعــن 
خــال  العقــاري  التمويــل  وشــركات  البنــوك 
الحميــد  عبــد  قالــت  الماضــي،  مايــو  شــهر 
إلغــاق  طبيعيــة  كنتيجــة  جــاء  ذلــك  إن 
الشــهر العقــاري وحظــر التجــول واإلجــراءات 
قبــل  مــن  اتخاذهــا  تــم  التــي  االحترازيــة 

الحكومــة.
وفــي تصريحــات األســبوع الماضــي بجريــدة 
اإلســكان  صنــدوق  رئيــس  قالــت  »حابــي« 
إن  العقــاري،  التمويــل  ودعــم  االجتماعــي 
قدمتهــا  التــي  العقاريــة  التمويــات  قيمــة 
البنــوك وشــركات التمويــل العقــاري لمحــدودي 
اإلســكان  صنــدوق  عمــاء  مــن  الدخــل 
االجتماعــي، خــال شــهر مايــو الماضــي بلغــت 
عددهــم  بلــغ  لعمــاء  جنيــه،  مليــون   125.7
إجمالــي  بذلــك  ليرتفــع  عميــل،   1078
الشــركات  البنــوك  مــن  المقدمــة  التمويــات 
ــو الماضــي  ــة ماي ــى نهاي ــام وحت ــة الع ــذ بداي من
إلــى نحــو 30.4 مليــار جنيــه، إلجمالــي عمــاء 

عميــل.  307874 عددهــم 
مــن  المقدمــة  التمويــات  أن  وأضافــت 
بلغــت  فقــط  مايــو  شــهر  خــال  البنــوك 
عددهــم  لعمــاء  جنيــه  مليــون   125.4
1076 عميــل، بينمــا قدمــت شــركة التعميــر 
ــه  ــل العقــاري »األولــى« 128 ألــف جني للتموي
لعميــل واحــد، لترفــع إجمالــي تموياتهــا مــن 
جنيــه  مليــون   590.4 إلــى  لمايــو  ينايــر 
يتغيــر  ولــم  عميــل،   5184 عليهــا  حصــل 
الشــركات  باقــي  فــي  التمويــات  معــدل 

األخــرى.

بكر بهجت

أشرف سالمان، رئيس مجلس 
إدارة شركة سيتي إيدج 

العقاري للتطوير 

حســن حسين، رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لشــركة التعمير 

للتمويل العقاري -األولى-

الدكتور محمد المكاوي، 
الرئيس التنفيذي لشركة 

ستي إيدج

مــي عبد الحميد رئيس صندوق اإلســكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري

إيــدج  ســيتي  شــركة  وقعــت 
ــاون  ــول تع ــاري بروتوك ــر العق للتطوي
مــع شــركة التعميــر للتمويــل العقــاري 
خدمــات  لتقديــم  »األولــى«، 
ســداد  بأنظمــة  العقــاري  التمويــل 
عاًمــا   20 لمــدة  تصــل  مختلفــة 
إيــدج. ســيتي  مشــروعات  لعمــاء 

البروتوكــول  هــذا  خــال  ومــن 
للتأجيــر  األولــى  شــركة  تقــوم 
أنظمــة  ثاثــة  بطــرح  التمويلــي 
للســداد لعمــاء ســيتي إيــدج بحــد 
مــن   %80 يتجــاوز  ال  أقصــى 
المطلــوب  الســكنية  الوحــدة  قيمــة 
خــاص  األول  النظــام  تملُكهــا. 
بمبــادرة  المشــمولين  باألفــراد 
لهــم  توفــر  حيــث  المركــزي  البنــك 
بمــدة  عقــاري  تمويــل  نظــام 
ســداد للوحــدات كاملــة التشــطيب 
وجاهــزة للســكن بحــد أقصــى 20 

عاًمــا.
يتــم  للســداد  الثانــي  والنظــام 
الســكنية  الوحــدات  علــى  تطبيقــه 
البنــك  بمبــادرة  المشــمولة  غيــر 
المركــزي، حيــث تتنــوع مــدد الســداد 
 10 إلــى  لتصــل  النظــام  بهــذا 
الثالــث  النظــام  وكذلــك  ســنوات، 
يشــمل نفــس الفئــة مــن الراغبيــن في 
بيــع الوحــدات للغيــر، أو الراغبيــن 
تمويــل  علــى  الحصــول  فــي  منهــم 
الوحــدات المملوكــة لهــم عــن طريــق 

االســتئجار. أو  البيــع 
إيــدج،  ســيتي  شــركة  وقالــت 
عمــاء  أيًضــا  يتضمــن  االتفــاق  إن 
لمــن  المركــزي  البنــك  مبــادرة 
المبــادرة  شــروط  عليهــم  تنطبــق 
المركــزي  البنــك  طرحهــا  والتــي 

الماضــي. العــام  نهايــة 
رئيــس  ســالمان،  أشــرف  وأكــد 
إيــدج  ســيتي  شــركة  إدارة  مجلــس 
الشــركة  أن  العقــاري،  للتطويــر 
ســعت بالتعــاون مــع شــركة األولــى 
البنــك  مبــادرة  فــي  للمشــاركة 
والتــي  العقــاري  للتمويــل  المركــزي 
ــر  مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل كبي
فــي إنعــاش الســوق العقاريــة فــي ظل 

البــاد. بهــا  تمــر  التــي  الظــروف 
رئيــس  حســين،  حســن  وأكــد 
المنتــدب  والعضــو  اإلدارة  مجلــس 
العقــاري  للتمويــل  التعميــر  لشــركة 
مــن  شــركته  اختيــار  أن  –األولــى- 
ســيتي  بقيمــة  شــركة  جانــب 
تأكيــًدا  يعــد  للتعــاون  إيــدج 
العقــاري  للقطــاع  تقدمــه  مــا  علــى 
تنميتــه  علــى  تعمــل  خدمــات  مــن 
تقديــم  خــال  مــن  لألمــام  ودفعــه 
مــن  للعمــاء  المناســبة  الخدمــات 
كل الفئــات، وذلــك بتوفيــر التمويــل 
التــي  الســداد  ونُظــم  العقــاري 
تناســب كل فئــة حســب متطلباتهــا 

وإمكانياتهــا.

وصــرح الدكتــور محمــد المــكاوي، 
بــأن  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
والــذي  البروتوكــول  هــذا  توقيــع 
األولــى  شــركة  مــع  تعاوًنــا  يمثــل 
للتعميــر لمــا تمتلكــه مــن خبــرات فــي 
قطــاع خدمــات التمويــل واالســتثمار 
هــذا  أن  إلــى  الفًتــا  العقــاري، 
لصالــح  بثمــاره  ســيأتي  التعــاون 
الشــركة  تحــرص  الذيــن  العمــاء 
أفضــل  لهــم  نوفــر  أن  علــى 
ُنظــم  وأيســر  العقاريــة  الخدمــات 

العقــاري.  والتمويــل  الســداد 
ونهايــة الشــهر الماضــي أعلنــت 
شــركة ســيتي إيدج للتطويــر العقاري 
الجديــد  مشــروعها  طــرح  عــن 
بالعاصمــة  ريزيدنــس”  “المقصــد 
اإلداريــة الجديــدة ضمــن بروتوكــول 
التعــاون الُمبــرم بيــن الشــركة وهيئــة 
الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات 
إلدارة وتســويق عــدد مــن مشــروعات 
مــدن الجيــل الرابــع وعلــى رأســها 

الجديــدة. اإلداريــة  العاصمــة 
مملوكــة  إيــدج  ســيتي  وشــركة 
العمرانيــة  المجتمعــات  لهيئــة 
بنســبة 75%، وحصــة بنــك التعميــر 
تبلــغ  شــركاته  وإحــدى  واإلســكان 
الشــركة  رأســمال  ويبلــغ   ،%25

جنيــه. مليــار   2 المدفــوع 



عبر استطالع موسع ضم 30 سؤاًلا

المصري االقتصاد على كورونا تـداعيات 100  من قيـــــادات مجتمع أالعمــــــال يرصــــــــــــــــــــــــدون
ــذي  ــي«، ال ــدة »حاب ــن جري ــم 100 م ــدد رق ــع صــدور الع م
بيــن أيديكــم، ومــع مــرور عاميــن علــى انطــاق الجريــدة، يمــر 
األحــداث  نتيجــة  اســتثنائية  بفتــرة  المحلــي  االقتصــاد 

التــي تشــهدها الســاحتان المحليــة واإلقليميــة، إلــى جانــب أن هنــاك 
ــا أوشــك علــى االنتهــاء، وهــو مــا دفعنــا إلــى تنظيــم اســتطاع  ــا مالّيً عاًم
الوضــع  حــول  الحكومــة  ومســؤولي  المســتثمرين  رؤيــة  لرصــد  للــرأي، 

ــة. ــرة المقبل ــات الفت ــي وتوقع الحال
ويعــد ذلــك هــو االســتطاع األوســع الثانــي الــذي تنظمــه الجريــدة 
والــذي يضــم 100 مــن كبــار المســـتثمرين ورؤســاء الشــركات والمؤسســات 
كلــي  اقتصــاد  وخبــراء  ســابقين  رســميين  ومســؤولين  الكبــرى  الماليــة 
ومحلليــن، وتضمنــت االســتمارة 30 ســؤااًل تركــز بعضهــا فــي التوقعــات 
الكلــي  االقتصــاد  مؤشــرات  مــن  الجديــد،  المالــي  بالعــام  الخاصــة 
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يرصــــــــــــــــــــــــدون تـداعيات كورونا على االقتصاد المصري أالعمــــــال مجتمع قيـــــادات من 100
الخاصــة بالموازنــة الجديــدة، ســواء النمــو أو التضخــم والعجــز الكلــي 
المتوقــع واتجــاه معــدالت البطالــة فــي ظــل التداعيــات الحاليــة، وتطــور 

اإلنفــاق االســتهالكي.
وتضمنــت اســتمارة االســتطالع أيًضــا التركيــز علــى تحــركات ســعر 
أســعار  واتجــاه  الجنيــه،  أمــام  للــدوالر  المتوقــع  والســعر  الصــرف 
القطــاع  مــع  التعامــل  بشــأن  األســئلة  بعــض  جانــب  إلــى  الفائــدة، 
المصرفــي للحصــول علــى التمويــالت، وهــل يــرى المشــاركون أنهــا ســهلة 

أم صعبــة، أم ستســتقر علــى وضعهــا.
كمــا ركــزت األســئلة التــي تــم تضمينهــا فــي االســتمارة علــى اتجاهــات 

المؤثــرة  المؤشــرات  أو  بنــوده  مــن  وعـــدد  المدفوعــات،  ميــزان  أداء 
والصــادرات،  والســـياحة،  المباشــر،  األجنبــي  االســتثمار  ومنهــا  بــه، 
وتحويــالت المصرييــن بالخــارج، وســعر برميــل البتــرول، وخاصــة بعــد 
ــى معــدل  ــات التــي شــهدتها أســعار النفــط ووصــول الســعر إل االضطراب

ســالب فــي شــهر أبريــل الماضــي.
وفيمــا يتعلــق بالقطاعــات االســتثمارية فــإن االســتطالع ركــز علــى 
تضمنــت  والتــي  القطاعــات،  مختلــف  شــركات  فــي  الربحيــة  محــور 
تلــك  أن  اعتبــار  علــى  والحديــد،  واألســمنت  والعقــارات  المقــاوالت 
عليــه  تعتمــد  والــذي  والبنــاء  التشــييد  بقطــاع  مرتبطــة  الشــركات 

الدولــة فــي قيــادة النمــو.
وحــازت المؤشــرات األخــرى مثــل الوجهــة األفضــل للتوســع الخارجــي 
االدخــار  معــدالت  واتجــاه  الخارجيــة،  للتجــارة  المتوقعــة  والحركــة 

وجــودة خدمــات االتصــاالت.
وركــزت جريــدة »حابــي« فــي االســتمارة علــى محــور التداعيــات 
الخاصــة بانتشــار فيــروس كورونــا والتعــرف علــى رؤيــة المشــاركين 
حــول المــدى المتوقــع الســتمرارها علــى الســوق المحليــة، وهــل القــى 
تلــك  لمواجهــة  الحكومــة  مــن  الالزمــة  المســاندة  الخــاص  القطــاع 

التداعيــات.

   الرئيــس التنفيذي والعضو 
المنتدب لشــركة القناة للسكر

إسالم سالم 

     مدير عام شــركة بريليانس 
البافارية

خالد سعد
رئيس شــركة السبع اوتوموتيف

عالء السبع
  رئيس شــركة االمل لتجميع 

السيارات وتصنيع 

عمرو سليمان 
   مدير عام شــركة 

سوزوكي مصر

محمد يونس
  رئيس شــركة ام ام جروب 
للصناعــة والتجارة العالمية

خالد محمود 
رئيــس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

لشــركة اتش سي لألوراق المالية واالستثمار

حسين شكري
  العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسســي 
وعالقات المســتثمرين بشركة كربون القابضة

كريم هالل

   الرئيس التنفيذى لشــركة 
األهلي صبور

أحمد صبور
      الرئيس التنفيذي لشــركة 

أمالك - مصر

أيمن عبد الحميد
  العضو المنتدب لشــركة دي 

إم ديفيلوبمنت

أحمد عبد الحميد  
 رئيس شــركة عمار العقارية

عبير عصام

وزير االستثمار األسبق ورئيس 
مدينة دمياط لألثاث

أسامة صالح
رئيس مجلس إدارة شــركة إيديتا 

الغذائية للصناعات 

هاني برزي

العضو المنتدب لشــركة يونيون 
كابيتال إلدارة صناديق االســتثمار

مينوش عبد المجيد

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشــركة 
سي بي ســي السادات للتطوير الصناعي

المعتز بهاء الدين

رئيس بنك أبو ظبي اإلســالمي
محمد  علي

  رئيــس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتــدب لمصر القابضة للتأمين

باسل الحيني 

رئيس مجلس إدارة شــركة إي 
فاينانس

إبراهيم سرحان
رئيس مجلس إدارة الشركة 

المعدنية القابضة 

مدحت نافع
    العضــو المنتدب والرئيس 

التنفيذي للشــركة الشرقية للدخان

هاني أمان  
رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضة للسياحة والفنادق

ميرفت حطبة
رئيس مجلس إدارة شركة 

فوري للمدفوعات اإللكترونية

أشرف صبري

المديــر العام لقطاع المنظفات 
والعناية المنزلية بشــركة هنكل مصر

عمر المصري
المؤسس والشريك اإلداري 
لمكتب خضير لالستشارات

محمد خضير 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

المنتدب لشركة تمويلي

عمرو أبو العزم
الشــريك الرئيسي بمكتب ALC علي 

الدين وشاحى وشركاهما

بهاء علي الدين
الشــريك المؤسس والعضو المنتدب 

لشــركة فوري للمدفوعات اإللكترونية

محمد عكاشة
 »JWT« رئيس مجلس إدارة شــركة

للدعاية واإلعالن

هاني شكري
الرئيس التنفيذي لشــركة 

TCI Sanmar للبتروكيماويات

شريف المنوفي

مدير االســتثمار المباشر بالبنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية

حسن الخطيب

رئيــس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لشــركة بلتون المالية القابضة

ماجد شوقي
الرئيس التنفيذي لشــركة برايم القابضة لالســتثمارات 

ECMA الماليــة ورئيــس الجمعية المصرية لألوراق المالية

محمد ماهر
الرئيس التنفيذي لبنك االســتثمار 

المجموعــة المالية هيرميس

كريم عوض

الرئيس الســابق للبنك العقاري 
المصري العربي

عمرو كمال

رئيــس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز 
القابضة لالســتثمارات المالية

وليد زكي

مؤسس شركة باســت ريتينجرز لتصنيف 
الشركات المتوسطة والصغيرة

نشوى صالح

نائب رئيس مجلس إدارة شــركة مباشر 
إنترناشــونال لتداول األوراق المالية

إيهاب رشاد
العضو المنتدب لشــركة بلوم لتداول 

األوراق المالية

محمد فتح اهلل 

الرئيس التنفيذي لشركة 
كونستراكشن أوراسكوم 

أسامة بشاي

التنفيذي للقطاع  الرئيس 
المؤسســي لشركة اتصاالت مصر

خالد حجازي

، األميــن العام للجمعية المصرية لخبراء االســتثمار، 
ورئيس قســم البحوث بشركة شعاع

عمرو حسين األلفي

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب لشــركة تطوير مصر

أحمد شلبي

العضو المنتدب لشــركة كايرو كابيتال 
للسمســرة في األوراق المالية

أحمد أبو حسين
الرئيس المشــارك لقسم البحوث 

ببنك االســتثمار سي أي كابيتال

منصف مرسي

الرئيس الســابق للهيئة العامة 
المالية للرقابة 

شريف سامي
الرئيس األســبق لهيئة سوق 

المال

د. أحمد ســعد أحمد سعد
وزير الصناعة األسبق

منيــر فخري عبد النور
    وزير الصناعة األســبق

عمرو نصار 

رئيس مجموعة شــركات التعمير للتمويل 
العقاري والتأجيــر التمويلي والتخصيم “األولى”

حسن حسين

11 Sunday 14 June 2020

األحد 14 يونيو 2020 

www.Hapijournal.comعدد حابي
100



معدل النمو المتوقع فى العام المالي الجديد

اتجاه معدل البطالة

12Sunday 14 June 2020

األحد 14 يونيو 2020 

www.Hapijournal.com عدد حابي
100

46% يتوقعون نمو االقتصاد المصري بمعدل أعلى من %3

الغالبية أكدوا تفاقم معدالت البطالة وارتفاعها خالل العام الجديد

6% المعدل المستهدف قبل أزمة كورونا 

وصلت نسبتها إلى 9.2% خالل مارس وأبريل الماضيين

40% يرجحون تحقيق نمو أعلى من 4%.. و14% أقل من %3

73% توقعوا اتجاهها نحو الزيادة.. و7% تراجًعا

فــي  المشــاركين  مــن   %46 توقــع 
ــو االقتصــاد المصــري  ــي، نم اســتطالع حاب
بنســبة أعلــى مــن 3% خــالل العــام المالــي 
القــادم 2021/2020، وذلــك بعــد أن كان 
 ،%6.4 بنحــو  نمــو  معــدل  لــه  مســتهدًفا 
وبفــارق طفيــف توقــع 40% تحقيــق معــدل 
نمــو بنســبة أقــل مــن 3%، فــي حيــن رأى 
14% نمــو االقتصــاد بنســبة تفــوق %4.

بنمــو  توقعاتهــا  الحكومــة  وخفضــت 
المالــي  العــام  خــالل  المصــري  االقتصــاد 
الجــاري مــن 6.4% إلــى 4.2%، وتباطــؤ 
ــى %4.5،  ــع إل ــث والراب ــن الثال ــو الربعي نم
و1% علــى التوالــي، وذلــك بســبب تداعيــات 

كورونــا.  فيــروس 

اتفــق معظــم المشــاركين فــي اســتطالع حابــي علــى زيــادة معــدالت البطالــة 
خــالل العــام المالــي المقبــل. 

وأكــد 73% مــن المشــاركين علــى ارتفــاع معــدالت البطالــة بفعــل تداعيــات 
ــة،  ــال واألنشــطة االقتصادي ــد مــن األعم ــى توقــف العدي ــي أدت إل ــا والت كورون

ممــا عــرض الكثيريــن إلــى فقــدان وظائفهــم. 
بينمــا يــرى 20% اســتقرار معــدالت البطالــة عــن معــدالت العــام المالــي 

الماضــي، ويتوقــع 7% تراجــع معدالتهــا.
 وتشــير بعــض التقاريــر الحكوميــة الصــادرة عــن وزارة التخطيــط والتنميــة 
االقتصاديــة إلــى انخفــاض معــدل البطالــة إلــى 7.7% خــالل الربــع الثالــث مــن 
العــام الجــاري، مقارنــة بـــ8% خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام المالــي الماضــي. 
وبصــورة أوضــح، أظهــرت بيانــات مدنيــة صــادرة عــن مســح أجرتــه وزارة 
القــوى العاملــة إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى 9.2%، خــالل الفتــرة مــن 
مــارس وحتــى إبريــل الماضييــن، وذلــك بفعــل التداعيــات االقتصاديــة لتفشــي 

فيــروس كورونــا. 

وحقــق االقتصــاد المصــري معــدل نمــو بلــغ 
الســنة  مــن  األول  النصــف  5.6%، خــالل 

ــل تفشــي األزمــة. ــة، أي قب ــة الجاري المالي
ــدل نمــو  ــق مع وتســتهدف الحكومــة تحقي
خــالل العــام المالــي المقبــل بنســبة %4.5، 
ــة وســرعة  ــى تخطــي هــذه األزم ــل عل والعم

التعافــي مــن تداعياتهــا. 
انخفــاض  توقعــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
المؤسســات  بعــض  أن  إال  النمــو،  معــدل 
الدوليــة علــى رأســها صنــدوق النقــد الدولي، 
يــرى أن مصــر هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة 
ــا خــالل العــام  ا اقتصادّيً التــي حققــت نمــّوً
الجــاري، وتوقــع نمــو اقتصــاد دول منطقــة 

الشــرق األوســط بالســالب. 

الحكومة تستهدف %4.6 
في موازناتها الجديدة 

لعام 2021/2020
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عدد األصوات

نسبة العجز الكلى المتوقعة فى الموازنة العامة للدولة

66% يرجحون تحقيق عجز أقل 
من 9%.. و26%: تحت %8

حالــة مــن عــدم التفــاؤل لــدى المشــاركين فــي اســتطالع حابــي 
نحــو معــدل انخفــاض عجــز الموازنــة للعــام المالــي المقبــل، حيــث 
صــوت 66% منهــم لصالــح تحقيــق عجــز أقــل مــن 9%، مقابــل 
26% توقعــوا عجــًزا أقــل مــن 8%، ويــرى 7%  تحقيــق عجــز 

أقــل مــن 7%، بينمــا امتنــع صــوت واحــد عــن التصويــت. 
وتتوقــع الحكومــة ارتفــاع عجــز الموازنــة إلــى 7.8% و%7.9 
خــالل العــام المالــي الجــاري، وذلــك نتيجــة انتشــار أزمــة كورونــا، 

بعــد أن كانــت تســتهدف عجــًزا نســبته %7.2.

وتــرى أيًضــا أنــه مــن المتوقــع تحقيــق عجــز نســبته 7.8% فــي 
موازنــة العــام المالــي المقبــل، وذلــك فــي حالــة اســتمرار األزمــة 
حتــى نهايــة ديســمبر، وذلــك مقابــل نســبة 6.3% فــي نفــس 

الموازنــة قبــل تعديلهــا، نتيجــة تداعيــات كورونــا. 
ونجحت الحكومة خالل السنوات الثالث الماضية، في تحقيق 
خفض كبير في العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، حيث حققت 
انخفاًضا 8.2% في الســنة المالية 2019/2018، من %11 

في عام 2017/2018، و12.3% في 2016/2015. 

حابــي،  اســتطالع  فــي  المشــاركين  مــن   53 أبــدى 
ــل  ــد مســتوى أق ــدل التضخــم عن ــم حــول دوران مع توقعه
مــن 10%، فــي حيــن رأى 38 منهــم إمكانيــة تحقيــق 
معــدل تضخــم أقــل مــن 8%، وأشــار 5 إلــى أنــه مــن 

أقــل مــن %5.  الوصــول لمعــدل  الممكــن 
ويســتهدف البنــك المركــزي المصــري معــدل تضخــم 
بنســبة 9% )بزيــادة أو انخفــاض 3%( فــي الربــع األخيــر 
ــق  ــى تحقي ــة العمــل عل ــك خــالل مواصل مــن 2020، وذل
تضخــم  معــدل  وتحقيــق  باألســواق،  األســعار  اســتقرار 

ــدى المتوســط. ــى الم منخفــض ومســتقر عل
ــو الماضــي،  ــي ماي ــدل التضخــم الســنوي، ف تراجــع مع

مقابــل  الجمهوريــة،  إجمالــي  فــي   ،%5 مســتوى  إلــى 
الجهــاز  بيانــات  بحســب  وذلــك  أبريــل،  فــي   %5.9
خــالل  الصــادرة  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  المركــزي 

الماضــي.  األســبوع 
تراجــع  مايــو  فــي شــهر  الســنوي  التضخــم  إن  وقــال 
ســجل  والــذي  الماضــي  العــام  الشــهر  بنفــس  مقارنــة 
13.3%، وفــي المــدن ســجل التضخــم الســنوي تراجًعــا 

إلــى 4.7% فــي مايــو مقابــل 5.9% فــي أبريــل.
وانخفــض معــدل التضخــم الشــهري فــي مايــو مســجاًل 
خــالل   %1.6 مقابــل  الجمهوريــة  إلجمالــي   %0.1

أبريــل.

الحكومة تستهدف %7.8

7% يتوقعون تحقيق عجز أقل من 7%.. و1% امتنع عن التصويت
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سرعة وسهولة الحصول على التمويل المصرفي

سرعة وسهولة الحصول على التمويل غير المصرفي

توقعات متفائلة بسهولة وسرعة 
الحصول على التمويل البنكي

 38 يرون استقراًرا في درجة سهولة 
وسرعة التمويل غير المصرفي

مبادرات البنك المركزي داعم قوي

32  توقعوا مزيًدا من التحسن

39% يرجحون استقرار اإلجراءات و36% يتوقعون مزيًدا من التيسيرات

البنية التكنولوجية دفعت 28 مشارًكا لترجيح التحرك نحو األصعب

68% من المشاركين يرجحون استقرار أسعار الفائدة 
في العام المالي الجديد

17% يتوقعون الخفض.. و14% يرون رفعها

المركــزي،  البنــك  مــن  جــريء  قــرار  بعــد 
 3 بواقــع  الفائــدة  أســعار  فــي  طــارئ  بخفــض 
نقــاط مئويــة دفعــة واحــدة، الحتــواء التداعيــات 
الســلبية ألزمــة كورونــا، وفــي ظــل المســتجدات 
والمتغيــرات، تخلــت قيــادات مجتمــع األعمــال عــن 
توقعاتهــا باســتكمال دورة التيســير النقــدي التــي 
كان قــد بدأهــا البنــك المركــزي بوتيــرة ســريعة 

فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2019.
اســتقرار  المشــاركين  مــن   %68 وتوقــع 
ــة البالغــة  أســعار الفائــدة حــول مســتوياتها الحالي
لإلقــراض  و%10.25  لإليــداع   %9.25
فيمــا  المقبــل،  المالــي  العــام  خــال  تغييــر  دون 
التيســير  دورة  اســتئناف  إمكانيــة   %17 رجــح 
النقــدي وعــودة صانــع السياســة النقديــة لخفــض 

الفائــدة. مســتويات 
احتماليــة  المشــاركين  مــن  رأى %14  بينمــا 
تغييــر مؤشــر أســعار الفائــدة اتجاهــه خــال العــام 

ــا، وامتنــع  المالــي القــادم ليتخــذ مســارًا صعودّيً
1% فقــط مــن المشــاركين عــن التصويــت.

ــام  ــع الع ــد اتجــه مطل ــزي، ق ــك المرك وكان البن
الجــاري إلــى تهدئــة وتيــرة دورة التيســير النقــدي 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  إيقاعهــا  التــي تســارع 
الفائــدة  معــدالت  علــى  ليبقــى   ،2019 عــام 
تدفــع  أن  قبــل  وفبرايــر،  ينايــر  اجتماعــي  فــي 
جائحــة  النتشــار  الســلبية  واآلثــار  التداعيــات 
كورونــا التخــاذ قــرار اســتثنائي بخفــض اســتباقي 
للفائــدة بمعــدل 300 نقطــة أســاس فــي اجتمــاع 
 16 بتاريــخ  النقديــة  السياســة  للجنــة  طــارئ 

مــارس.
ــه 3.5  ــى الجني ــدة عل وانخفضــت أســعار الفائ
للجنــة  اجتماعــات   3 آخــر  فــي  مئويــة  نقطــة 
فــي 2019، ســبقها خفــض  النقديــة  السياســة 
ــام  ــر مــن الع آخــر 100 نقطــة أســاس فــي فبراي

نفســه.

امتنع
 1% فقط 

عن التصويت

اتجاه أسعار الفائدة
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فــي وقــت تعانــي فيــه الشــركات بمختلــف أنشــطتها وأحجامهــا 
مــن التداعيــات االقتصاديــة الصعبــة الناتجــة عــن انتشــار فيــروس 
كورونــا، ومــدى تأثيــر تلــك التداعيــات علــى أدائهــا وحجــم أعمالهــا 
ووضعهــا المالــي، جــاءت أغلــب توقعــات المشــاركين متفائلــة بشــأن 
ســهولة وســرعة الحصــول علــى التمويــل المصرفــي بيــن االســتقرار 

عنــد الوضــع الحالــي أو حــدوث مزيــد مــن الســهولة.

اتجهــت آراء 38 مــن المشــاركين باســتبيان جريــدة حابــي في عددها 
المئــوي نحــو اســتقرار درجــة ســرعة وســهولة الحصــول علــى التمويــل 

غيــر المصرفــي خــال العــام المالــي القــادم 2021/2020.
ويــرى المؤيــدون لهــذا الســيناريو، أن القطــاع واجه تحديات منذ ظهور 

أزمــة كورونــا حــول العالــم في تعميم أهمية اســتخدامه لمواجهــة األزمة.
ــام   وفــي ســياق متصــل رجــح 32% مــن المشــاركين أن يشــهد الع
غيــر  التمويــل  علــى  الحصــول  فــي  التيســيرات  مــن  مزيــًدا  القــادم 
المصرفــي، موضحيــن أن العالــم أصبــح لديــه الثقافــة التــي تمكنــه 
مــن االســتفادة مــن إتاحــة ونشــر األشــكال المختلفــة مــن التمويــل غيــر 

إجــراءات الحصــول  المشــاركين اســتقرار  مــن  ورجــح %39 
علــى التمويــل المصرفــي خــال العــام المالــي القــادم، فيمــا توقــع 
ــل البنكــي،  ــى التموي ــر فــي الوصــول إل 36% ســهولة وســرعة أكث
بينمــا رأى نحــو 24% مــن المشــاركين فــي اســتطاع جريــدة 
حابــي أن اإلجــراءات قــد تشــهد صعوبــات، وامتنــع 1% فقــط عــن 

التصويــت.

المصرفــي.
 واختلــف آخــرون مــع االتجاهيــن، حيــث توقــع 28 مــن المشــاركين 
فــي اســتطاع حابــي أن يشــهد العــام الجديــد صعوبــة فــي التمويــل غيــر 
ــة  ــة التكنولوجي ــة التحتي ــة البني ــة ضــرورة تقوي ــى خلفي ــي، عل المصرف
وتقديــم مزيــد مــن التيســيرات والقوانيــن التــي تخلــق البيئــة المناســبة 

لزيــادة حصــة التمويــل غيــر المصرفــي.
المــال  بيــن ســوق  مــا  المصرفيــة  التمويــل غيــر  أدوات  وتتعــدد   
ــل متناهــي  ــاري والتموي ــل العق ــي والتموي ــر التمويل ــم والتأجي والتخصي

والتوريــق. االســتهاكي  والتمويــل  الصغــر 
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57% يتوقعون استقرار سعر الدوالر فوق 16 جنيًها
حول مستوياته الراهنة

العملة المحلية أظهرت تماسًكا ملحوًظا في مواجهة تداعيات كورونا

الجنيــه  صعــود  رحلــة  كورونــا  أزمــة  أوقفــت 
التــي بدأهــا فــي ينايــر 2019 واســتمرت ألكثــر 
مــن عــام، وهبطــت بالــدوالر إلــى مســتوى 15.60 
جنيــه، فــي ظــل تأثــر المــوارد وفــي مقدمتهــا قطــاع 
الســياحة وكذلــك تحويــات المصرييــن بالخــارج 

المرشــحة للتراجــع أيًضــا.
ورجــح 57% مــن المشــاركين اســتقرار الــدوالر 
فــوق منطقــة 16 جنيًهــا، بينمــا توقــع 36% منهــم 
صعــوده فــوق هــذه المنطقــة ليتــداول عنــد مســتوى 
أعلــى مــن 17 جنيًهــا، فيمــا رأى 7 فقــط إمكانيــة 
تحــت  جديــد  مــن  لانخفــاض  الــدوالر  معــاودة 

ــا.  مســتوى 16 جنيًه
بدايــة  فــي  واضًحــا  تماســكًا  الجنيــه  وأظهــر 

تداعيــات أزمــة كورونــا ولمــدة شــهرين، ليســتقر 
التحديــات  رغــم  للبيــع،  جنيًهــا   15.80 بقــرب 
والتقلبــات التــي واجهتهــا الســوق المحليــة وتأثــر 

ــر  ــب مــوارد النقــد األجنبــي، وخــروج جــزء مؤث أغل
مــن اســتثمارات األجانــب فــي الديــن المحلي وســط 

موجــة التخــارج مــن األســواق الناشــئة.

ــدوالر موجــة  ــدأ ال ــو، ب وفــي منتصــف شــهر ماي
صعــود تدريجــي أمــام الجنيــه، اســتمرت ألكثــر مــن 
أســبوعين، ارتفــع خالهــا حوالي 46 قرًشــا، ليصل 
متوســط ســعر البيــع إلــى 16.26  جنيًهــا، قبــل أن 
يبــدأ فــي تغييــر مســاره مــرة أخــرى لينخفــض إلــى 

مســتوى 16.22  جنيًهــا.
علــى  هبــوط  رحلــة  شــهد  قــد  الــدوالر  وكان 
مــدار 2019 وحتــى فبرايــر 2020، فقــد فيهــا 
مــن  لينخفــض  قيمتــه،  مــن  جنيهيــن  مــن  أكثــر 
ــى نحــو 15.60  ــع إل ــا للبي مســتوى 17.90 جنيًه
ــا، بدعــم تحســن مســتوى التدفقــات النقديــة  جنيًه

بالبنــوك. األجنبيــة  والســيولة  الدوالريــة 

السعر المتوقع للدوالر أمام الجنيه

75736
تحت 16 جنيها االختيارات

عدد األصوات

أعلي من 17 جنيهاأعلي من 16 جنيها
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زيادة

ثبات

تراجع

46 من المشاركين: اإلنفاق االستهالكي يتجه للتراجع

79% يرجحون تراجع إيرادات السياحة

رفع حدود السحب اليومي لألفراد ساهم في دفع المعدالت

األزمة عصفت بآمال نمو القطاع

28 رجحوا استقرار المستويات و26 توقعوا حدوث زيادة

13% تفاءل بنمو القطاع.. و8% يرون استقرار إيراداته

ــا مــن المشــاركين فــي اســتطالع  رجــح 46 صوًت
الــذي أجرتــه حابــي، حــدوث تراجــع فــي  الــرأي 
ــل،  ــي المقب ــام المال اإلنفــاق االســتهالكي خــالل الع
بينمــا توقــع 28 حــدوث اســتقرار فــي المعــدالت، 
فيمــا أكــد 26 مــن المشــاركين أن اتجاهــه ســيكون 

ــادة. نحــو الزي
مــن  العديــد  ظــل  فــي  التوقعــات  تلــك  وتأتــي 
اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا علــى مــدار األشــهر 
الماضيــة للحفــاظ علــى مســتويات اإلنفــاق، وفــي 
حــدود  برفــع  المركــزي  البنــك  قــرار  مقدمتهــا 
الســحب لألفــراد ليصبــح 50 ألــف جنيــه مــن فــروع 
البنــوك، و20 ألــف جنيــه مــن ماكينــات الصــراف 
اآللــي، رغبــة منــه فــي التيســير علــى المواطنيــن 

لمقابلــة احتياجاتهــم لتغطيــة النفقــات.
ــي  ــا ف ــاق االســتهالكي عنصــًرا هاّمً ــل اإلنف ويمث
دفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــو يرتبــط ارتباًطا 
وثيًقــا بمعــدالت الدخــل، ووفــق مــا أعلنــه الجهــاز 

المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء فــي أحــدث بياناتــه فإن 
متوســط اإلنفــاق الكلــي الســنوي لألســرة إلجمالــي 
الجمهوريــة بلــغ 51.8 ألــف جنيــه، منهــم 56.3 

ألــف جنيــه للحضــر، و47.3 ألــف جنيــه للريــف.
فــي  كبيــًرا  دورًا  االســتهالكي  اإلنفــاق  ويلعــب 
معــدالت الناتــج المحلــي اإلجمالــي، والــذي بلــغ 5.3 
تريليــون جنيــه فــي العــام المالــي 2019/2018 
وهــو مــا يزيــد باألســعار الجاريــة بنحــو 20% عــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي في 2018/17، وســاهم 
اإلنفــاق االســتثماري بـــ40% من النمــو االقتصادي، 
و30% مــن صافــي التغيــر فــي الصــادرات، و%20 

مــن اإلنفــاق االســتهالكي.
وفــي آخــر اســتطالع للــرأي أجرتــه حابــي فــي 
شــهر ينايــر الماضــي، أشــارت توقعــات 56 مــن 
المشــاركين إلــى أن اإلنفــاق االســتهالكي ســيزيد 
رجحــوا   30 مقابــل  فــي  الحالــي،  العــام  خــالل 

التراجــع. نحــو  اتجاهــه  أكــدوا  و14  اســتقراره، 
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58%  يرجحون تجاوز سعر 
البترول 40 دوالًرا للبرميل

فــي  المشــاركين  مــن   58 توقــع 
اســتطالع الــرأي الــذي أجرتــه جريــدة 
ــرول ســعًرا فــوق  ــي« أن يســجل البت »حاب
 50 مــن  وأقــل  للبرميــل  دوالرًا   40
دوالرًا، فيمــا رأى 25 صوًتــا أن الســعر 
 40 مــن  وأقــل  دوالرًا   30 ســيتجاوز 
دوالرًا، بينمــا رجــح 16 صوًتــا أن يتجــاوز 
ســعر برميــل البتــرول 50 دوالرًا، وامتنــع 

التصويــت. عــن  واحــد  مشــارك 
وحــددت وزارة الماليــة ســعر برميــل 
-2020 موازنــة  مشــروع  فــي  النفــط 

ــد 61 دوالرًا، انخفاًضــا مــن  2021 عن
68 دوالرًا فــي الموازنــة الحاليــة التــي 
تنتهــي فــي الثالثيــن مــن يونيــو الجــاري، 
دعــم  خفــض  الحكومــة  وتســتهدف 
المــواد البتروليــة بنســبة 47% ، إلــى 
القيمــة  وتبلــغ  مليــار جنيــه،   28.193
ــة الســنة  المســتهدفة فــي مشــروع موازن
الماليــة الحاليــة 52.963 مليــار جنيــه.

وشــهدت أســعار البتــرول تقلبــات كبيرة 

علــى مــدار األســابيع األخيــرة كان أبرزها 
مــا حــدث فــي األســبوع الثالــث مــن شــهر 
أبريــل الماضــي، حيــث تــم تــداول العقــود 
اآلجلــة للنفــط الخــام األمريكــي بأســعار 
ســالبة، وهبطــت إلــى أدنــى مســتوياتها 
بالقــرب مــن ســالب 38 دوالرًا للبرميــل، 
وذلــك نتيجــة انهيــار الطلــب علــى الوقــود 
مثــل البنزيــن مــع تفشــي فيــروس كورونــا 
الطلــب  إلــى تراجــع  ــا، ممــا أدى  عالمّيً

علــى النفــط معــه.
أن  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  وتوقعــت 
ينخفــض الطلــب العالمــي علــى النفــط 
ــا،  بمــا يصــل إلــى 29 مليــون برميــل يومّيً
أو نحــو 30% مقارنــة بالعــام الماضــي، 
ولموازنــة هــذا االنهيــار وضمــان اســتقرار 
دولــة   12 مــن  أكثــر  وافقــت  الســوق، 
منتجــة علــى خفــض العــرض علــى نطــاق 
ــل  ــون برمي ــى 15 ملي ــراوح مــن 10 إل يت
ــى %15 – ــا – أو بنســبة تصــل إل يومّيً

ــو الماضــي. ــدًءا مــن شــهر ماي ب
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توقعات بارتفاع الصادرات 
غير البترولية وفق %45 

فــي  المشــاركين  مــن   %45 رأى 
الــذي أجرتــه جريــدة  الــرأي  اســتطالع 
ــة  ــة الصــادرات المصري ــي« أن حرك »حاب
فــي  ارتفاًعــا  ستشــهد  البتروليــة  غيــر 
معدالتهــا خــالل العــام المالــي المقبــل، 
المشــاركين  مــن   %31 رجــح  بينمــا 
ثبــات الصــادرات عنــد نفــس المعــدالت 
الحاليــة، فيمــا توقــع 24% من األصوات 

الصــادرات. فــي  تراجــع  حــدوث 
فــي  المصريــة  الصــادرات  وشــهدت 
العديــد مــن القطاعــات وفــق تصريحــات 
عــدة  التصديريــة  المجالــس  رؤســاء 
صعوبــات علــى مــدار األشــهر األخيــرة 
عليــه  باتــت  الــذي  اإلغــالق  نتيجــة 
مختلــف األســواق فــي مواجهــة انتشــار 
فيــروس كورونــا، ونمــت قطاعــات أخــرى 
الزراعيــة  الحاصــالت  مقدمتهــا  فــي 

الكيماويــة. والمنتجــات 
غيــر  المصريــة  الصــادرات  حققــت 

الربــع  خــالل  طفيفــة  زيــادة  البتروليــة 
 %2 بنســبة  الجــاري  العــام  مــن  األول 
حيــث ســجلت 6 مليــارات و728 مليــون 
دوالر مقارنــة بنحــو 6 مليــارات و580 
مليــون دوالر خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 
2019 وبقيمــة بلغــت 148 مليون دوالر، 
وفــق بيانــات وزارة التجــارة والصناعــة.

التــي  القطاعــات  أكبــر  وتضمنــت 
الصــادرات  قائمــة  رأس  علــى  جــاءت 
المصريــة خــالل الربــع األول مــن العــام 
الجــاري، قطــاع مــواد البنــاء بقيمــة مليــار 
ــات  ــون دوالر وقطــاع الكيماوي و527 ملي
مليــون  و252  مليــار  بقيمــة  واألســمدة 
بقيمــة  الغذائيــة  والصناعــات  دوالر، 
881 مليــون دوالر، باإلضافــة إلــى قطــاع 
 821 بقيمــة  الزراعيــة  الحاصــالت 
مليــون دوالر، فضــالً عــن قطــاع الســلع 
 548 بقيمــة  واإللكترونيــة  الهندســية 

دوالر. مليــون 

رغم التحديات باألسواق الخارجية
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فــي  المشــاركين  غالبيــة  توقــع 
أجرتــه  الــذي  الــرأي  اســتطالع 
جريــدة »حابــي« أن يتجــه أداء ميــزان 
المالــي  بالعــام  عجــًزا  المدفوعــات 
ــن  ــت نســبة المؤيدي ــث بلغ ــل، حي المقب
ــا، فيمــا رأى 30  لهــذ الــرأي 67 صوًت
مشــارًكا أنــه سيســجل اســتقرارًا ورجــح 
ميــزان  يســجل  أن  واحــد  مشــارك 
المدفوعــات فائًضــا، وامتنــع مشــاركان 

التصويــت. عــن 
فــي  المدفوعــات  ميــزان  وســجل 
المالــي  العــام  مــن  األول  النصــف 
ــا  ــا كلّيً الجــاري 2020/2019 فائًض
بقيمــة 410.9 مليــون دوالر، مقابــل 
عجــز كلــي بلــغ 1.8 مليــار دوالر خــالل 
ذات الفتــرة مــن العــام المالــي الســابق.

وفــي مايــو الماضــي وافــق المجلــس 
الدولــي  النقــد  لصنــدوق  التنفيــذي 
علــى  الحصــول  مصــر  طلــب  علــى 

مســاعدة ماليــة طارئــة بقيمــة 2.772 
مليــار دوالر لتلبيــة احتياجــات ميــزان 
عــن  الناشــئة  العاجلــة  المدفوعــات 
تفشــي جائحــة COVID-19، وقــال 
األزمــة،  تالشــي  مــع  إنــه  الصنــدوق 
الراميــة  التدابيــر  اســتئناف  ســيتعين 
مــع  الديــن  مســتوى  خفــض  إلــى 
اإلصالحــات  تنفيــذ  فــي  االســتمرار 
الهيكليــة لزيــادة دور القطــاع الخــاص 
فــي تحقيــق نمــو أكبــر وشــامل وخلــق 
فــرص العمــل، وفتــح إمكانــات النمــو 

راســخة.  بمرونــة  فــي مصــر 
وفــي آخــر اســتطالع أجرتــه جريــدة 
»حابــي« فــي عددهــا الســنوي الصــادر 
فــي ينايــر الماضــي رجــح 51% مــن 
المشــاركين المئــة أن يســتقر أداء ميــزان 
فــي  الجــاري،  العــام  فــي  المدفوعــات 
عجــز،  تحقيــق  أكــدوا   %34 مقابــل 
و15% صوتــوا لصالــح تحقيــق فائــض.

عصفــت أزمــة كورونــا بآمــال نمــو قطــاع الســياحة، وســادت حالــة مــن اإلحبــاط لــدى 
ــح تراجــع  ــي تجــاه نمــو القطــاع، وصــوت 79 مشــارًكا لصال المشــاركين، فــي اســتطالع حاب
إيــرادات القطــاع، مقابــل 13 صوًتــا توقعــوا نمــو إيراداتــه، فــي حيــن صــوت 8 مشــاركين 

لصالــح اســتقراره. 
وتعــرض قطــاع الســياحة لصدمــة عنيفــة نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا، والتــي أثــرت علــى 
جميــع أنشــطته ســلًبا، خاصــة أن القطــاع كان فــي طريقــه إلــى النمــو خــالل النصــف األول مــن 

العــام الجــاري، إلــى أن جــاءت هــذه األزمــة لتبــدد آمــال المســتثمرين نحــو نمــو القطــاع. 
وزادت إيــرادات قطــاع الســياحة خــالل العــام المالــي المنصــرم بنســبة 28.6%، لتصــل 
إلــى 12.6 مليــار دوالر، مقارنــة بـــ 8.9 مليــارات دوالر عــام 2017/2018، وســاهم بنســبة 

11.9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
ويعــد القطــاع الســياحي مــن أبــرز القطاعــات الخاســرة نتيجــة هــذه األزمة، وتعمــل الحكومة 
حالًيــا علــى إعــادة إنعــاش القطــاع ولكــن بإجــراءات احترازيــة وتدابيــر وقائيــة، حيــث وضعــت 
مجموعــة مــن الضوابــط والشــروط إلعــادة تشــغيل الفنــادق والمطاعــم، بعــد توقــف دام ألكثــر 
ــادة البنــك المركــزي  مــن شــهرين، هــذا باإلضافــة إلــى إطــالق مجموعــة مــن المبــادرات بقي
لدعــم ومســاندة الشــركات الســياحية نتيجــة تداعيــات األزمــة، وحتــى تكــون علــى اســتعداد تــام 

عنــد عــودة النشــاط مــرة أخــرى.
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63% : صافي االستثمار األجنبي 
المباشر تحت 7 مليارات دوالر

فــي  المشــاركين  مــن  صوًتــا   63 رأى 
جريــدة  أجرتــه  الــذي  الــرأي  اســتطالع 
االســتثمار  صافــي  يســجل  أن  »حابــي« 
مليــارات  مــن 7  أقــل  المباشــر  األجنبــي 
يصــل  أن  صوًتــا   26 توقــع  فيمــا  دوالر، 
ــى  ــي المباشــر إل صافــي االســتثمار األجنب
أعلــى مــن 7 مليــارات دوالر وأقــل مــن 8 
مليــارات دوالر، بينمــا رجــح 10 أصــوات 
دوالر  مليــارات   8 عــن  القيمــة  تزيــد  أن 
التصويــت. عــن  واحــد  مشــارك  وامتنــع 

وخــالل الربــع األول مــن العــام المالــي 
الجــاري حقــق صافــي االســتثمار األجنبــي 
المباشــر ارتفاًعــا ملحوًظــا إلــى نحــو 2.4 
مليــار، مقابــل 1.4 مليــار دوالر خالل نفس 
الربــع مــن العــام المالــي الســابق، بزيــادة 
نحــو مليــار دوالر، بحســب بيانــات الجهــاز 

ــة العامــة واإلحصــاء. المركــزي للتعبئ
وســجل صافــي اســتثمارات الحافظــة فــي 
الخــارج فائــض نحــو 123.2 مليــون دوالر 
مقابــل  مــن 19 /20،  األول  الربــع  خــالل 

صافــي تراجع 75.4 مليــون دوالر خالل الربع 
المماثــل مــن العــام 18 /19، بينمــا تراجــع 
صافــي اســتثمارات الحافظــة فــي مصــر إلــى 
مقابــل 3240.3  دوالر،  مليــون   1981.5

مليــون جنيــه خــالل فتــرة المقارنــة.
الــذي  األخيــر  االســتطالع  وفــي 
أجرتــه جريــدة »حابــي«، فــإن 50% مــن 
الحكومــة  تتمكــن  أن  توقعــوا  المشــاركين 
مــن الوصــول بمعــدالت صافــي االســتثمار 
 7 مــن  أعلــى  إلــى  المباشــر  األجنبــي 
الجــاري،  العــام  خــالل  دوالر  مليــارات 
منــاخ  تحســن  علــى  ذلــك  فــي  معتمديــن 

الحوافــز. وزيــادة  االســتثمار 
التــي  حينهــا  األصــوات  نســبة  وبلغــت 
األجنبيــة  االســتثمارات  صافــي  أن  تــرى 
المباشــرة خــالل العــام الحالــي لــن يزيــد 
علــى 7 مليــارات دوالر نحــو 34% مــن 
مــن   %16 توقــع  فيمــا  المشــاركين، 
المشــاركين أن يزيــد صافــي االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة علــى 8 مليــارات دوالر

سجل ارتفاعات بالربع األول من العام المالي الحالي

اتجاه صافي االستثمار األجنبي المباشر
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ممتنع عن 
1التصويت

تحديات كبيرة أمام تحويالت العاملين بالخارج

سجلت 26.8 ملياًرا بنهاية 2019 

االستثمار في األسهم يستحوذ على 28.17 صوًتا كأفضل وعاء استثماري

األولــى  المرتبــة  فــي  األســهم  جــاءت 
حــازت  حيــث  اســتثماري،  وعــاء  كأفضــل 
علــى 28.17 صوًتــا مــن المشــاركين فــي 
جريــدة  أجرتــه  الــذي  الــرأي  اســتطالع 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  تالهــا  حابــي،، 
االســتثمار فــي الذهــب بنحــو 26.5 صوًتــا.
الودائــع  فــي  االســتثمار  وحصــل 
صوًتــا،   24 علــى  االدخــار  وشــهادات 
االســتثمار  جــاء  الرابعــة  المرتبــة  وفــي 
ــًرا  ــا، وأخي فــي العقــارات، بنحــو 13 صوًت
ــى  ــذي حــاز عل ــدوالر وال االســتثمار فــي ال

صوًتــا.  10.33
خــالل  المصريــة  البورصــة  وعملــت 
ــج لالســتثمار  ــى التروي ــرة عل ــرة األخي الفت
تعليميــة  فيديوهــات  عبــر  األســهم،  فــي 
لرفــع مســتويات وعــي ومعرفــة المجتمــع 
البورصــة  فــي  االســتثمار  بأساســيات 
عــن  المغلوطــة  المفاهيــم  وتصحيــح 

البورصــات. فــي  االســتثمار 

إقبــااًل  الذهــب  فــي  االســتثمار  وشــهد 
علــى مــدار األعــوام األخيــرة، وخاصــة مــن 
قبــل األفــراد، وذلــك منــذ تحريــر أســعار 
االدخــار  وتيــرة  هــدأت  حيــث  الصــرف، 
ــدوالر بعــد اســتقرار ســعره بصــورة  فــي ال
المعــدن  إلــى  األنظــار  واتجهــت  نســبية، 
والــذي حافــظ علــى مســتوياته  األصفــر 
ا بنهايــة  المرتفعــة، مســجاًل مســتوى قياســّيً
ــا  األســبوع الماضــي إلــى نحــو 780 جنيًه

للجــرام عيــار 21.
الودائــع  فــي  لالســتثمار  وبالنســبة 
وشــهادات االدخــار فإنهــا شــهدت إقبــااًل 
كبيــًرا علــى مــدار الســنوات الماضيــة، كان 
أبرزهــا مــع طــرح شــهادات قنــاة الســويس 
ــا  ــد منه ــم صــرف العائ ــي ت ــدة، والت الجدي
ــا  ــام الماضــي، وأيًض فــي ســبتمبر مــن الع
الشــهادات ذات العائد بنســبة 15% والتي 
تــم طرحهــا مــن بنكــي األهلــي ومصــر قبــل 

ثالثــة أشــهر، والتــي بلغــت حصيلتهــا حتــى 
يــوم 6 يونيــو الجــاري 171 مليــار جنيــه.
أمــا االســتثمار فــي العقــارات فاســتحوذ 
ــدة مــن أمــوال  ــى حصــة جي هــو اآلخــر عل
المدخريــن، فــي ظــل االنطالقــة العمرانيــة 
والمشــروعات  مصــر  تشــهدها  التــي 
ســواء  تنفيذهــا  يجــري  التــي  الكبيــرة 
مــن قبــل الحكومــة أو القطــاع الخــاص، 

مدينــة جديــدة. نحــو 14  وإطــالق 

الذهب حل في المرتبة الثانية

اتجاه تحويالت المصريين العاملين بالخارج

نمو

6
صوت

استقرار

24
صوت

تراجع

70
صوت

فــي  المشــاركين  آراء  أغلــب  اتجهــت 
تحويــالت  تراجــع  نحــو  حابــي  اســتطالع 
نتيجــة  بالخــارج  العامليــن  المصرييــن 

كورونــا.  أزمــة  تداعيــات 
ورأى 70% مــن المشــاركين أن تحويــالت 
ــا ملحوًظــا  العامليــن بالخــارج ستشــهد تراجًع
خــالل العــام المالــي المقبــل، فــي حيــن رجــح 
24% اســتقرارها، بينمــا تفــاءل 6% منهــم 

بزياداتهــا. 
المصرييــن  تحويــالت  إجمالــي  وبلــغ 
 ،2019 عــام  بنهايــة  بالخــارج  العامليــن 
مليــار   25.5 مقابــل   دوالر،  مليــار   26.8

 .2018 خــالل  دوالر 
وتوقــع البنــك الدولــي فــي تقريــر لــه، تراجع 

تحويــالت العامليــن المصرييــن فــي الخــارج 
بنســبة 21.5% خــالل العــام الجــاري مقارنة 
بنمــو بلغــت نســبته 5% فــي العــام الماضــي.

وأشــار التقريــر إلــى إن التحويــالت حــول 
فــي  دوالر  مليــار   142 ســتنخفض  العالــم 
التاريــخ  فــي  هبــوط  أكبــر  وهــو   ،2020

كورونــا. فيــروس  أزمــة  بســبب  الحديــث، 
وأوضــح التقريــر أن التحويــالت فــي منطقة 
 %20 بنســبة  ســتتراجع  األوســط  الشــرق 
خــالل 2020 مقارنــة بنمــو بلــغ 2.6% فــي 

.2019
ويتوقــع التقريــر أن تتعافــى التحويــالت فــي 
المنطقــة خــالل العــام المقبــل لترتفــع بنســبة 

 .%1.6

أفضل وعاء استثماري

10.33
الدوالر االختيارات

28.17عدد األصوات
األسهم

24
الودائع وشهادات 

اإلدخار

13
العقار

26.5
الذهب
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54 يتوقعون رواج الدمج واالستحواذ و22 رجحوا االستقرار
فرص مغرية على مائدة المستثمرين بالعام الجديد

24% من المشاركين رجحوا التراجع بسبب التباطؤ العالمي 

رجــح أكثــر مــن 50% مــن المشــاركين باســتطالع جريــدة حابــي فــي العــدد 
المئــوي حــول المؤشــرات االقتصاديــة المتوقعــة للعــام المالــي 2021/2020، 
اآلمــال لزيــادة نشــاط الدمــج واالســتحواذ حيــث رأى 54 صوًتــا أن تتجــه 
اســتراتيجية المســتثمرين القتنــاص هــذا الخيــار بــداًل مــن إطــالق كيانــات 

ــدة. جدي
وأرجعــوا ذلــك إلــى أن أزمــة كورونــا فــي اآلونــة األخيــرة عطلــت تنفيــذ 
الخطــط االســتثمارية المقــررة بالنصــف األول مــن العــام الجــاري، لذلــك يتجــه 
المســتثمرون لســلك طريــق أســرع لتعظيــم اســتثماراتهم وتعويــض جــزء مــن 

خســائر أول 6 أشــهر، بجانــب ظهــور الكثيــر مــن الفــرص المغريــة.
الدمــج  نشــاط  أن  المشــاركين  مــن   %  24 وجــد  أخــرى  ناحيــة  ومــن   
واالســتحواذ يحتــاج إلــى رأســمال قــوي ومــالءة ماليــة تمكــن المســتثمرين مــن 
تنفيــذ الصفقــات، وعلــى المــدى المتوســط واجهــت أغلــب الشــركات بعــض 

الركــود نتيجــة لتعطــل حركــة الســيولة.
الدمــج  نشــاط  تراجــع  علــى  المشــاركين  مــن   24 صــوت  عليــه  وبنــاء 
واالســتحواذ خــالل العــام المالــي القــادم، مرجحيــن أن تتجــه أغلــب الشــركات 
نحــو رفــع إنتاجهــا لرفــع ربحيتهــا وتعويــض التوقــف الــذي ســببته تداعيــات 

أزمــة كورونــا.
واتجهــت توقعــات 22% مــن المشــاركين نحــو اســتقرار نشــاط الدمــج 

الحاليــة. معدالتــه  عنــد  واالســتحواذ 

اتجاه نشاط عمليات الدمج واالستحواذ

54
زيادة

االختيارات

22عدد األصوات
استقرار

24
تراجع

نصف المشاركين يرجحون 
صعود مؤشرات البورصة

البورصــة  مؤشــرات  اســتجابة  عــززت 
المصريــة للحــزم التحفيزيــة التــي أصدرتهــا 
االحترازيــة  اإلجــراءات  ضمــن  الحكومــة 
تفــاؤل  كورونــا،  أزمــة  تداعيــات  لمواجهــة 
ــة مؤشــرات البورصــة  المســتثمرين تجــاه حرك
المصريــة خالل العام المالي 2021/2020.
فــي  المشــاركين  مــن   %50 وتوقــع 
أن  المئــوي  لعددهــا  حابــي  جريــدة  اســتبيان 
تشــهد مؤشــرات البورصــة المصريــة صعــوداً 
ومكاســب علــى المــدى الطويــل خــالل العــام 
القــرارات  ثمــار  لتجنــي  القــادم،  المالــي 
التحفيزيــة والتــي مــن شــأنها أن تمتــص أغلــب 
التداعيــات الســلبية التــي ســببتها أزمــة كورونــا.
رشــحه  والــذي  الثانــي  الســيناريو  وجــاء 
32% من المشاركين أن يستقر أداء مؤشرات 
البورصــة خــالل العــام، نظــراً لضبابيــة المشــهد 
حــول موعــد انتهــاء األزمــة، معتمديــن علــى دعم 
الحكومــة للمســتثمرين المصرييــن فــي تعويــض 
جــزء مــن تخــارج األجانــب الــذي شــهدته ســوق 

المــال المصريــة باألشــهر الثالثــة الماضيــة.
المشــاركين  مــن  تشــاءم %16  حيــن  فــي 
مؤشــرات  حركــة  تجــاه  حابــي  باســتبيان 
تراجًعــا  تشــهد  أن  رجحــوا  حيــث  البورصــة، 
بســبب االنخفــاض المحتمــل لبعــض الشــركات 
بتوقــف  مباشــر  بشــكل  المتضــررة  المقيــدة 

والســياحة. الطيــران  حركــة 
الســيناريو  هــذا  المشــاركون  وفســر 
المتشــائم، بــأن الربــع األول مــن العــام الجــاري 
شــهدت أغلــب الشــركات نتائــج إيجابيــة نظــًرا 
ــة أزمــة  ــذ بداي ألنهــا المســت شــهًرا واحــًدا من
كورونــا، بينمــا تشــهد نتائــج الربــع الثانــي األثــر 
ــة التــي اتخذتهــا  ــى لإلجــراءات االحترازي الفعل

الــدول لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا.
أقــرت  قــد  المصريــة  الحكومــة  أن  يذكــر 
المصريــة،  البورصــة  علــى  الضرائــب  تعديــل 
مــن  مليــار جنيــه  بمبلــغ 20  بجانــب دعمهــا 
ــب توســع  ــى جان ــك المركــزي المصــري، إل البن
بنكــي األهلــي ومصــر فــي االســتثمار بالبورصة.

بدعم الحزم التحفيزية

اتجاه مؤشرات البورصة المصرية

70 مشارًكا : تراجع أرباح 
الشركات العقارية

القطــاع  حاصــرت  متشــائمة  توقعــات 
العقــاري مــن قبــل المشــاركين فــي اســتطالع 
وذلــك  »حابــي«  أجرتــه جريــدة  الــذي  الــرأي 
مــع ترجيــح 70 مشــارًكا بــأن أربــاح الشــركات 
المقبلــة،  الفتــرة  خــالل  ســتتراجع  العقاريــة 
اســتقرار،  حــدوث  مشــارًكا   19 توقــع  بينمــا 
ورجــح 10 مشــاركين فقــط حــدوث نمــو فــي 
أربــاح الشــركات، وامتنــع مشــارك واحــد عــن 

التصويــت.
وأكــد مطــورون عقاريــون علــى مــدار األشــهر 
ــرة  ــرة أن المبيعــات تراجعــت بصــورة كبي األخي
كنتيجــة طبيعيــة للقيــود واإلجــراءات االحترازية 
التــي تــم إقرارهــا للحــد مــن انتشــار فيــروس 
كورونــا، وهــو مــا أثــر علــى إيــرادات الشــركات 
التــي تعتمــد علــى المبيعــات فــي توفيــر الســيولة 
الثالثــة  المصــادر  كأحــد  للتنفيــذ،  الالزمــة 
إلــى جانــب التمويــالت الذاتيــة مــن الشــركة 

واالقتــراض البنكــي.

وتســببت أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا فــي 
إلغــاء العديــد مــن الفاعليــات التــي تعتمــد عليهــا 
الشــركات لتحقيــق مبيعــات تلبــي احتياجاتهــا 
ســيتي  معــرض  مقدمتهــا  فــي  جــاء  الماليــة، 
ســكيب مصــر الــذي كان مــن المفتــرض أن يتــم 
إقامتــه فــي مــارس الماضــي، إال أن الشــركة 
المنظمــة أعلنــت عــن تأجيلــه، إلــى جانــب إلغــاء 
ــي كان  ــات الت ــد مــن المؤتمــرات والفاعلي العدي
ــج،  ــد مــن دول الخلي ــي العدي ــا ف ــررًا إقامته مق
وهــو مــا أثــر بالتبعيــة علــى مبيعــات الشــركات 
للعمــالء األجانــب والمصرييــن العامليــن فــي 

الخــارج.
التســويق  علــى  مؤخــًرا  الشــركات  وركــزت 
اإللكترونــي والمبيعــات االفتراضيــة للحفــاظ 
ــد  ــة، مــع تزاي ــب فــي الســوق العقاري ــى الطل عل
الحمــالت عبــر اإلنترنــت لتســويق المشــروعات 
باإلضافــة إلــى إنهــاء الصفقــات عــن بعــد عبــر 

التحويــالت البنكيــة أو الشــيكات.

10% فقط رأوا إمكانية النمو

اتجاه أرباح الشركات العقارية

صعود

استقرار

تراجع

60%: شركات األسمنت على موعد مع خسائر جديدة

مــع  موعــد  علــى  األســمنت  شــركات  باتــت 
تراجــع جديــد فــي األربــاح خــالل الفتــرة المقبلــة، 
فــي  المشــاركين  مــن   %60 توقعــات  بحســب 
اســتطالع الــرأي الــذي أجرتــه جريــدة »حابــي«
الــذي  القطــاع  ذلــك  أزمــات  مــن  ســيزيد  مــا 
ــي األســواق  ــروض ف ــادة المع ــع زي ــوة م ــي بق يعان
وانخفــاض معــدالت الطلــب وزيــادة المنافســة فــي 

الخارجيــة. األســواق 
وتوقــع 23% مــن المشــاركين فــي اســتطالع 
األســمنت  شــركات  أربــاح  تشــهد  أن  الــرأي 

فيمــا  المقبــل،  المالــي  العــام  فــي  اســتقرارًا، 
رأى 15 مشــارًكا إمكانيــة حــدوث نمــو، وامتنــع 

البنــد. ذلــك  فــي  التصويــت  عــن  مشــاركان 
ووفــق بيانــات شــعبة األســمنت بغرفــة مــواد 
فــإن  المصريــة  الصناعــات  باتحــاد  البنــاء 
الطاقــات اإلنتاجيــة لتلــك الصناعــة تتجــاوز نحــو 
80 مليــون طــن ســنوّيًا، بينمــا يبلــغ حجــم الطلــب 
أقــل مــن 45 مليــون طــن ســنوّيًا، مــا أوجــد فجــوة 
فــي الســوق بنحــو 35 مليــون طــن يصعــب علــى 
الشــركات تصريفهــا، وخاصــة مــع تشــابه الوضــع 

ــة. ــد مــن األســواق الخارجي فــي العدي
مدرجــة  أســمنت  شــركات  ســبع  بيــن  ومــن 
فــي البورصــة، حققــت اثنتــان فقــط أرباًحــا فــي 
2019، وكانــت األربــاح فــي الحالتيــن أقــل كثيــًرا 
مبيعــات  انخفضــت  حيــث   ،2018 فــي  منهــا 
األســمنت فــي مصــر إلــى 43.8 مليــون طــن فــي 
2019 مــن 49.5 مليــون فــي 2017، بحســب 
بيانــات البنــك المركــزي، وهــي فتــرة تزامنــت مــع 
ــك بحســب  إجــراءات اإلصــالح االقتصــادي، وذل

ــرز. ــة رويت ــه وكال مــا قالت

تراجع في الطلب وزيادة المعروض

15
نمو

عدد األصوات

االختيارات

23
استقرار

60
تراجع

2
ممتنع عن التصويت

اتجاه أرباح شركات األسمنت

52%: شركات الحديد على طريق تراجع األرباح

اســتطالع  فــي  المشــاركين  مــن  توقــع %52 
حــدوث  »حابــي«  جريــدة  أجرتــه  الــذي  الــرأي 
تراجــع فــي أربــاح شــركات الحديــد، بينمــا رأى 29 
مشــارًكا أن الفتــرة المقبلــة ستشــهد اســتقرارًا فــي 
أربــاح القطــاع، فيمــا كان لنحــو 17 صوًتــا رؤيــة 
ا فــي أرباحهــا،  متفائلــة بــأن تحقــق الشــركات نمــّوً

وامتنــع مشــاركان عــن التصويــت لذلــك البنــد.
وتأتــي تلــك التوقعــات بالتزامــن مــع المباحثات 
ووزارة  المتكاملــة  المصانــع  بيــن  تجــري  التــي 
المفروضــة  الرســوم  حــول  والصناعــة  التجــارة 

المســتورد،  والحديــد  البيليــت  واردات  علــى 
قبــل  مــن  إلغائهــا  أو  وســط مطالــب بخفضهــا 
المتكاملــة  المصانــع  ورغبــة  الدرفلــة،  مصانــع 
فــي اســتمرار العمــل بهــا، ورفعهــا حــال اســتمرت 

األوضــاع الحاليــة علــى مــا هــي عليــه.
للحديــد  المصريــة  الجمعيــة  وطالبــت 
والصلــب، الشــهر الماضــي بتثبيــت رســوم الوقايــة 
المفروضــة علــى البليــت المســتورد والتــي كان مــن 
المقــرر مراجعتهــا وخفضهــا فــى أبريــل الماضــي.
ــت شــركات  ــف الطاقــة طالب ــق بمل وفيمــا يتعل

علــى  الغــاز  أســعار  بخفــض  مؤخــًرا  الحديــد 
ــة إن  ــت غرفــة الصناعــات المعدني القطــاع، وقال
الغــاز يمثــل نســبة 15% مــن العمليــة اإلنتاجيــة 
والتــي  للطاقــة  االســتهالك  كثيفــة  للصناعــات 
يأتــي مــن ضمنهــا صناعــة الحديــد، مطالبــة بــأن 
يصــل ســعر الغــاز الموجــه لهــذه الصناعــات بحــد 
أقصــى 3 دوالرات لــكل مليــون وحــدة حراريــة 
للطاقــة،  العالميــة  األســعار  مــع  يتماشــى  لكــي 
المصريــة  والمنتجــات  الســلع  تســتطيع  وحتــى 

منافســة مثيلتهــا فــى التصديــر للخــارج.

وسط أزمة حول رسوم االستيراد وأسعار الغاز

17
نمو

عدد األصوات

االختيارات

29
استقرار

52
تراجع

2
ممتنع عن التصويت

اتجاه أرباح شركات الحديد

ممتنع عن 
التصويت

2

50

32

16

صوت

صوت

صوت

نمو

استقرار

تراجع

ممتنع عن 
التصويت

1

10

19

70

صوت

صوت

صوت

41 % يتوقعون  تراجع 
المعدل الطبيعي للطروحات

30  صوًتا يرشح االستقرار

اتجاه حركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية

زيادة

27
صوت

استقرار

30
صوت

تراجع

41
صوت

ممتنع 
عن 

التصويت

2
صوت

توقــع 41 مــن المشــاركين فــي اســتبيان 
حــول  المئــوي  عددهــا  فــي  حابــي  جريــدة 
 2020 الجديــد  المالــي  العــام  مؤشــرات 
الطروحــات  حركــة  تتراجــع  أن   ،2021  /
ــأداء  ــًرا ب ــة، تأث ــدة بالبورصــة المصري الجدي
كورونــا. أزمــة  تداعيــات  بســبب  االقتصــاد 
فــي حيــن رجــح 30 آخــرون أن يســتقر 
بالبورصــة  الجديــدة  الطروحــات  عــدد 
المالــي  بالعــام  معدلــه  عنــد  المصريــة 
شــركتين  تضمــن  والــذي   ،2020/2019
للصناعــات  رمضــان  مــن  العاشــر  وهمــا 
 - التشــخيصية  والمســتحضرات  الدوائيــة 
العقــاري. لالســتثمار  وآميرالــد  راميــدا، 

اتجهــت  التــي  األصــوات  عــدد  وتقــارب 
نحــو اســتقرار معــدل الطروحــات الجديــدة 
مــع المرشــحين لزيــادة الشــركات المطروحــة 
والبالــغ نســبتهم 27%، بينمــا امتنــع اثنــان 

ــم. ــداء آرائه عــن إب

الجديــر بالذكــر، أن ســوق المــال المصريــة 
ــا نظــًرا لمــا ســببه تفشــي  قــد واجهــت تحدًي
تراجــع  مــن  المســتجد  كورونــا  فيــروس 
لمؤشــرات األســواق العالميــة والعربيــة ومــن 

ضمنهــا مصــر.
ورغــم قيــام الحكومــة المصريــة بتقديــم 
حــزم تحفيزيــة إلــى البورصــة ســاعدتها فــي 
تغطيــة جــزء مــن الخســائر، إال أن خســائر 
البورصــات العالميــة وتوقــف حركــة الطيــران 
والســياحة دفعــت المســتثمرين إلــى تأجيــل 
لحيــن ظهــور  االســتثمارية  الخطــط  بعــض 
نتائــج تداعيــات أزمــة كورونــا علــى االقتصــاد 

ــي. العالم
أول  مــن  القاهــرة  بنــك  طــرح  وكان 
الطروحــات المقــرر تنفيذهــا بالربــع األول 
مــن العــام الجــاري، إال أنــه تــم تأجيلــه بســبب 
علــى  وتأثيرهــا  كورونــا،  أزمــة  تداعيــات 

المــال. أســواق 
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ــاءل 44% مــن المشــاركين فــي اســتطالع  تف
ومســتوى  االتصــاالت  خدمــات  بتحســن  حابــي 
الشــبكات خــالل العــام المقبــل، فــي حيــن رأى 

32% منهــم اســتقرار الخدمــات. 
ــدى  ــاط ل ــن اإلحب ــة م ــا ســادت حال هــذا بينم
االتصــاالت  خدمــات  ســوء  وتوقعــوا   %22
المقدمــة للعمــالء، فــي حيــن امتنــع اثنــان عــن 

التصويــت. 
وتعمــل وزارة االتصــاالت ممثلــة فــي الجهــاز 
القومــي لتنظيــم االتصــاالت، علــى اتخــاذ آليــات 

المقدمــة  الخدمــات  تحســين  لضمــان  محــددة 
للمواطنيــن بموجــب قياســات جــودة الخدمــات 
المشــغلين  إخطــار  ومنهــا  شــهرّيًا،  المعلنــة 
بفتــرة  وأســبابها  أماكنهــا  وتحديــد  باألعطــال 
كافيــة قبــل نشــر التقريــر وذلــك للتعامــل مــع هــذه 
ــادي تكرارهــا،  ــا وتف ــى حله األعطــال والعمــل عل
إلــى عقــد اجتماعــات دوريــة معهــم  باإلضافــة 
علــى مــدار شــهر بعــد إصــدار التقريــر للمتابعــة 
والوقــوف علــى إجــراءات تحســين الجــودة فــي 

بالتقريــر. المذكــورة  األماكــن 

الخدمــة ألســباب  وفــي حالــة عــدم تحســن 
ليســت خارجــة عــن اإلرادة، يقــوم الجهــاز باتخــاذ 
إجــراءات تصعيديــة بمــا يضمــن حــق المواطــن 

فــي الحصــول علــى الخدمــات بجــودة عاليــة.
جــودة  لمراقبــة  القومــي  المركــز  وأصــدر   
خدمــات االتصــاالت األســبوع الماضــي، تقريــره 
لنتائــج قياســات جــودة خدمــات الصــوت واإلنترنــت 
الســوق  فــي  العاملــة  االتصــاالت  لشــركات 
ألــف   24 نحــو  اختبــار  تــم  حيــث  المصريــة، 
كيلومتــر مــن المــدن والمناطــق المأهولــة بالســكان.

44
تحسن

عدد األصوات

االختيارات

32
استقرار

22
أسوأ

2
ممتنع عن التصويت

إفريقيا تكتسح الوجهة األفضل للتوسع الخارجي بنصيب %78.5

مالــت أغلبيــة اآلراء المشــاركة فــي اســتطالع 
الوجهــة  صاحبــة  هــي  إفريقيــا  أن  إلــى  حابــي 
بنســبة  وذلــك  الخارجــي،  للتوســع  األفضــل 
78.5%، فــي حيــن رأى 8% منهــم أن قارة آســيا 

هــي األمثــل. 
بينما رأى 7.5% من المشــاركين أن أوربا هي 
األفضــل، وبعدهــا منطقــة الخليــج بنســبة %4، 

فــي حيــن امتنــع عــدد 2 صــوت عــن التصويــت. 
 وعلــى الرغــم مــن االضطرابــات التــي يشــهدها 
االقتصــاد العالمــي بفعــل تداعيــات كورونــا، إال 

أن القــارة الســمراء ال تــزال حاضــرة بقــوة فــي 
عمليــات جذب المســتثمرين، كونهــا تتمتع بالعديد 
ــة المختلفــة.  مــن المقومــات والمــوارد االقتصادي
وأظهــر تقريــر صــادر عــن األونكتــاد تراجــع 
ــا بنســبة  ــة المباشــرة عالمّيً االســتثمارات األجنبي
13% خــالل عــام 2019، وعلــى الرغــم مــن هذا 
ــى القــارات  ــا كانــت أعل االنخفــاض، إال أن إفريقي
فــي زيــادة تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر. 
بالنســبة  الخارجــي  التوســع  ملــف  يــزال  وال 
مــن  مجموعــة  يضــم  المحلييــن  للمســتثمرين 

وقلــة  التمويليــة،  العمليــات  أهمهــا  العقبــات 
علــى  والتأميــن  التجــاري،  التمثيــل  مكاتــب 
ــى ارتفــاع بعــض تكاليــف  المخاطــر، باإلضافــة إل
ــى حــل  ــا عل الشــحن، ولكــن تعمــل الحكومــة حالًي
مخصصــات  زيــادة  خــالل  مــن  العقبــات  هــذه 
ــى بعــض المشــاريع التــي  المصدريــن، والعمــل عل
مــن شــأنها تســهيل حركــة التجــارة بيــن مصــر 
وإفريقيــا، منهــا مشــروع جســور والــذي يعــد أحــد 
إلــى  الصــادرات  زيــادة  فــي  الرئيســية  الخطــط 

إفريقيــا. 

اإلجابة دائًما القارة السمراء:

4
الخليج
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الوجهة األفضل للتوسع الخارجي

44% من المشاركين تفاءلوا بتحسن جودة خدمات االتصاالت
32% توقع االستقرار

اتجاه جودة خدمات االتصاالت

45% يرون تراجعا في أرباح شركات المقاوالت
ارتفاع التكلفة على المشروعات

فــي  تراجــع  نحــو  المقــاوالت  شــركات  تتجــه 
أرباحهــا، حســبما توقــع 45 مــن المشــاركين فــي 
»حابــي،  جريــدة  أجرتــه  الــذي  الــرأي  اســتطالع 
المقــاوالت  شــركات  أن  مشــاركا   34 رأى  فيمــا 
 18 ورجــح  أرباحهــا،  فــي  اســتقرارا  ستشــهد 
ــع 3 مشــاركين عــن  ــا حــدوث نمــو، بينمــا امتن صوت

يــت. لتصو ا
شــركات  فــإن  أخــرى  قطاعــات  بعــدة  وأســوة 
المقــاوالت تواجــه صعوبــات كبيــرة خــالل الفتــرة 
علــى  المفروضــة  التحديــات  ظــل  فــي  األخيــرة 
فــي  ارتفــاع  مــن  والعالميــة،  المحليــة  الســاحة 
ــة  التكلفــة إلــى جانــب تبعــات اإلجــراءات االحترازي
حجــم  علــى  أثــرت  والتــي  اتخاذهــا  تــم  التــي 
األعمــال، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الشــركات 
العمــل بجــزء كبيــر مــن عمالتهــا مــع  إلــى  عــادت 
اتخــاذ إجــراءات لحمايتهــم مــن انتشــار الفيــروس.
علــى  األبــرز  هــو  المســتحقات  ملــف  ويعــد 
تصــل  إذ  والبنــاء،  التشــييد  قطــاع  فــي  الســاحة 

قيمتهــا إلــى نحــو 11 مليــار جنيــه، أعلنــت وزارة 
 3.8 صــرف  عــن  الماضــي  أبريــل  فــي  اإلســكان 
ــى اعتمــاد  ــار منهــا، واالتفــاق مــع المقاوليــن عل ملي
ــار أخــرى، لمســاعدة الشــركات علــى ســداد  2 ملي
الخاصــة  النفقــات  وتوفيــر  للعمــال،  التزاماتهــا 
المباحثــات  وتواصلــت  مشــروعاتها،  باســتكمال 
األســابيع  مــدار  علــى  صرفهــا  تســريع  بشــأت 

األخيــرة.
الحيــوي  القطــاع  ذلــك  لمســاندة  منــه  وســعيا 
منتصــف  المركــزي  البنــك  إدارة  مجلــس  قــرر 
المقــاوالت  لشــركات  الســماح  الماضــي  الشــهر 
الســنوي  إيرادهــا  أعمالهــا/  حجــم  يبلــغ  التــي 
مبــادرة  مــن  باالســتفادة  فأكثــر  جنيــه  مليــون   50
الزراعــي،  والقطــاع  الصناعــي  الخــاص  القطــاع 
مــن  جنيــه  مليــار   100 إتاحــة  تتضمــن  والتــي 
خــالل البنــوك بســعر عائــد ســنوي 8% متناقــص 

الخــاص. القطــاع  شــركات  لتمويــل 

اتجاه أرباح شركات المقاوالت

18
نمو

االختيارات

34عدد األصوات
استقرار

453
ممتنع عن التصويتتراجع
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31

30

نمو

نمو

االختيارات

االختيارات

عدد األصوات

عدد األصوات

27

28

استقرار

استقرار

42

42

تراجع

تراجع

31
أقل من عام

عدد األصوات

االختيارات

51
أكثر من عام

16
أكثر من عامين

2
3 أعوام

40% يرون فرصا
 لنمو معدل االدخار

مجتمع األعمال يتوقع استمرار تداعيات 
كورونا على السوق المحلية ألكثر من عام

42% من األصوات: هدوء مرتقب في حركة التجارة الخارجية 

 43% تراجع اتجاه حركة االستهالك في السلع والخدمات

توقــع مجتمــع األعمــال والمســتثمرين 
ــى الســوق  ــا عل ــات كورون اســتمرار تداعي
المحليــة ألكثــر مــن عــام، وذلــك بنســبة 
51%، فــي مقابــل رأى 31% منهــم أقــل 

مــن عــام. 
المشــاركين  مــن   %16 وأشــار 
هــذه  اســتمرار  حابــي  اســتطالع  فــي 
التداعيــات ألكثــر مــن عاميــن، بينمــا يــرى 

أعــوام.   3 مــن  أكثــر   %2

اســتطالع  فــي  مشــاركا   42 توقــع 
ــي« أن  ــدة »حاب ــه جري ــذي أجرت ــرأي ال ال
تشــهد التجــارة الخارجيــة لمصــر تراجعــا 
خــالل العــام المالــي المقبــل، فيمــا رأى 
31 مشــاركا أنــه مــن المتوقــع أن تشــهد 
المعــدالت نمــوا، وفيمــا يتعلــق باســتقرار 
رجحــوا  صوتــا   27 فــإن  المعــدالت 

إمكانيــة حدوثــه.
وزارة  فــي  ممثلــة  الحكومــة  وتعمــل 

وأثــرت أزمــة كورونــا علــى العديــد مــن 
األنشــطة االقتصاديــة علــى رأســها قطــاع 
الســياحة، والطيــران، األمــر الــذي أثــر 
النقــد  تدفقــات  عمليــات  علــى  بالطبــع 
حظــر  إلــى  باإلضافــة  هــذا  األجنبــي، 
التجــوال ومــا ســببه فــي غلــق المــوالت 
وتقييــد حركــة عمــل المطاعــم والمتاجــر. 
واتجهــت الحكومــة التخــاذ العديــد مــن 
ــة  اإلجــراءات لدعــم األنشــطة االقتصادي

التجــارة والصناعــة علــى الدفــع بمعــدالت 
األخيــرة،  الســنوات  خــالل  التصديــر 
والحــد مــن االســتيراد لضبــط الميــزان 
التجــاري، إال أن التحديــات ازدادت خالل 
اإلجــراءات  ظــل  فــي  األخيــرة،  اآلونــة 
التــي اتخذتهــا كافــة دول العالــم للحــد 

مــن انتشــار فيــروس كورونــا.
وبحســب مــا أعلنــه الجهــاز المركــزي 
للتعبئــة العامــة واإلحصــاء قبــل أيــام فــإن 

اســتبعد 43% مــن المشــاركين فــي 
اســتبيان جريــدة حابــي أن يحــدث نمــو 
الســلع  علــى  االســتهالك  حركــة  فــي 
والخدمــات خــالل العــام المالــي القــادم 
انخفــاض  بســبب   ،2021/2020
الشــركات  لبعــض  اإلنتاجيــة  الطاقــة 
والمصانــع خــالل أزمــة تفشــي فيــروس 

كورونــا.
فــي حيــن اختلــف 30% مــع الســيناريو 
التراجــع،  نحــو  اتجــه  والــذي  األول 
علــى  االســتهالك  يشــهد  أن  وتوقعــوا 
العــام  خــالل  ا  نمــّوً والخدمــات  الســلع 

وتخفيــف حــدة تداعيــات هــذه األزمــة، 
ــة  ــه لمواجه ــار جني وخصصــت 100 ملي
مبــادرات  تقديــم  وتــم  األزمــة،  هــذه 
والطيــران  الســياحة  بقطــاع  خاصــة 
والصناعــة وجميــع القطاعــات المتأثــرة 
بكورنــا، باإلضافــة إلــى تخصيــص دعــم 

المصريــة. البورصــة  لتنشــيط  نقــدي 
المركــزي  البنــك  دور  أيًضــا  وظهــر 
واتخــاذه  الفتــرة،  هــذه  خــالل  بوضــوح 
العديــد مــن اإلجــراءات التــي تحــد مــن 
خفــض  حيــث  األزمــة  هــذه  تداعيــات 
تأجيــل  واحــدة،  دفعــة   %3 الفائــدة 
مــن  للعمــالء  االئتمانيــة  االســتحقاقات 
تشــمل  والتــي  واألفــراد،  المؤسســات 
ــدة 6  ــة لم ــا المختلف ــروض بأغراضه الق
شــهور، إلــى جانــب مبــادرات تهــدف إلــى 

كافــة. القطاعــات  دعــم 

قيمــة التجــارة الخارجيــة غيــر البتروليــة 
لمصــر خــالل األربعــة أشــهر األولــى مــن 
العــام الجــاري تراجعــت 16%، لتســجل 
 32.7 مقابــل  فــي  دوالر  مليــار   27.5
مــن  الفتــرة  نفــس  خــالل  دوالر  مليــار 

العــام الماضــي.
ولفــت الجهــاز إلــى أن قيمــة واردات 
ــة انخفضــت بنســبة  ــر البترولي مصــر غي
إلــى  ينايــر  مــن  الفتــرة  خــالل   %21
مليــار   18.8 مســجلة  الماضــي  أبريــل 
دوالر  مليــار   23.8 مقابــل  فــي  دوالر، 

عــام 2019. الفتــرة  نفــس  خــالل 
وتمثلــت أبــرز الــدول التــي انخفضــت 
الــواردات المصريــة منهــا، الصيــن، حيــث 
ــارات دوالر  ــا 3 ملي ــا منه ســجلت وارداتن
مقابــل 4.1 مليــار دوالر، تليهــا الواليــات 
ــار  ــة مســجلة 1.3 ملي المتحــدة األمريكي
خــالل  دوالر  مليــار   1.8 مقابــل  دوالر 
ثــم   ،  2019 عــام  مــن  الفتــرة  نفــس 
منهــا  وارداتنــا  ســجلت  والتــي  ألمانيــا 
مليــار   1.4 مقابــل  دوالر  مليــار   1.1
دوالر خــالل األربعــة أشــهر األولــى مــن 

.2019 عــام 

التــي  الحظــر  إجــراءات  بســبب  القــادم 
اتخذتهــا الــدول لمواجهــة تفشــي كورونــا 

مصــر. ومــن ضمنهــا 
ووجــدوا أن الحظــر ســاهم فــي نمــو 
تجــاه  للمســتهلكين  الشــرائية  الحركــة 

والخدمــات. الســلع 
 28 وعددهــم  الباقــون  وفضــل 
بيــن  ــا  موقًفــا حيادّيً يتخــذوا  أن  صوًتــا 
مرجحيــن  المطروحيــن،  الســيناريوهين 
عنــد  االســتهالك  معــدالت  تســتقر  أن 
مســتوياتها دون تغييــر، الفتيــن إلــى أن 
ــن  ــام المواطني ــا أم ــم تكــن عائًق ــا ل كورون

احتياجاتهــم. لتلبيــة 
تصديــر  حجــم  أن  بالذكــر،  الجديــر 
انكماًشــا  شــهد  قــد  الســلع  واســتيراد 
بشــكل محلــوظ إلــى أقــل مســتوى فــي 4 
االقتصاديــة  التداعيــات  جــراء  ســنوات 
كورونــا،  فيــروس  بهــا  تســبب  التــي 
وذلــك بحســب بيانــات منظمــة التجــارة 

العالميــة.
ومــن المتوقــع اســتمرار انكمــاش حركــة 

التجــارة حتــى الربــع الثانــي مــن 2020.
وأظهــر مقيــاس تجــارة الســلع التابــع 
للمنظمــة تســجيل مســتوى 87.6 وهــو 
ــه أقــل  ــث إن ــى انكمــاش، حي مــا يشــير إل

مــن حــدود الـــ 100 نقطــة.

تمســك 40% من المشــاركين في اســتطالع 
جريــدة حابــي بالتفــاؤل بشــأن مســتقبل معــدل 
االدخــار فــي العــام المالــي 2021/2020، 
التحديــات  رغــم  ارتفاعــه  احتماليــة  مؤكديــن 
والخســائر االقتصاديــة التــي تشــهدها مصــر 
ودول العالــم أجمــع تحــت وطــأة انتشــار جائحــة 

ــا الســلبية. ــا وتداعياته كورون
فيمــا توقــع 35% مــن المشــاركين تراجــع 
معــدل االدخــار، فــي ظــل انخفــاض مســتويات 
الدخــول بســبب تداعيــات أزمــة كورونــا، ونحــو 
25% مــن المشــاركين رجحــوا اســتقراره فــي 

العــام المالــي القــادم.
وتتحكــم عــدة عوامــل فــي معــدل االدخــار 

وهيــكل  الدخــل،  حجــم  مقدمتهــا  فــي  يأتــي 
وحجــم االســتهالك، حيــث يتجه األفــراد الدخار 
فوائــض الدخــول بعــد تغطيــة كافــة االحتياجات 
العصيبــة  الظــروف  ظــل  وفــي  االســتهالكية، 
التــي يمــر بهــا االقتصــاد المصــري فــي الوقــت 
ــم،  ــة اقتصــادات العال ــي شــأنه شــأن كاف الحال
ومــع تأثــر دخــول األفــراد ســلبا يشــكل ذلــك 

تهديــدا كبيــرا لمعــدل االدخــار المحلــي.
وبلــغ معــدل االدخــار المحلــي إلــى الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بســعر الســوق الجــاري، نحــو 
12% فــي الفتــرة يوليــو – ديســمبر 2019، 
بحســب آخــر نشــرة إحصائيــة شــهرية صــادرة 

ــك المركــزي المصــري. عــن البن

رغم تحديات كورونا رغم التحفيز

وسط إجراءات لرفع الصادرات وترشيد الواردات

تحت ضغط كورونا

 اتجاه معدالت اإلدخار

مدى استمرار التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا المستجد على السوق المحلية  

اتجاه حركة التجارة الخارجية

اتجاه حركة االستهالك على السلع والخدمات

نمو

استقرار

تراجع

40

25

35

صوت

صوت

صوت

42% يؤكدون أن الحكومة 
ساندت القطاع الخاص بحدود

في مواجهة تداعيات كورونا

هل القى القطاع الخاص المساندة الالزمة
 من الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا؟ 

نعم

38
صوت

ال

19
صوت

إلى
 حد ما

42
صوت

ممتنع 
عن 

التصويت

1
صوت

فــي  المشــاركين  مــن   42 صــوت 
جريــدة  أجرتــه  الــذي  الــرأي  اســتطالع 
»حابــي« لصالــح اختيــار »إلــى حــد مــا«، 
مســاندة  مــدى  ســؤال  علــى  كإجابــة 
فــي مواجهــة  الخــاص  للقطــاع  الحكومــة 

كورونــا. تداعيــات 
ــا جــاءت أراء 38 مشــاركا حاســمة  فيم
بالفعــل  القــى  الخــاص  القطــاع  بــأن 
المســاندة التــي يحتاجهــا، بينمــا أكــد 19 
ــم تــالق المســاندة  مشــاركا أن الشــركات ل
عــن  وحيــد  مشــارك  وامتنــع  الالزمــة، 

التصويــت.
أعلنــت  الماضيــة  األســابيع  وخــالل 
عــدة  عــن  المركــزي  والبنــك  الحكومــة 
إجــراءات قــاال إن الهــدف منهــا هــو الوقوف 
إلــى جانــب شــركات القطــاع الخــاص للحــد 
كورونــا،  فيــروس  مواجهــة  تأثيــرات  مــن 
تمثــل أبرزهــا فــي المبــادرات التــي أطلقهــا 
قطاعــات  لمســاندة  المركــزي  البنــك 
الصناعــة والراعــة والســياحة والمقــاوالت، 

دفعــة   %3 بنحــو  الفائــدة  خفــض  مــع 
واحــدة.

فتضمنــت  الحكومــة  إجــراءات  أمــا 
للصناعــة  الطبيعــي  الغــاز  ســعر  خفــض 
إلــى 4.5 دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة، 
وخفــض أســعار الكهربــاء لصناعــة الجهــد 
 10 بقيمــة  والمتوســط  والعالــي  الفائــق 
جنيــه   1.08 ليبلــغ  وات  للكيلــو  قــروش 
مليــارات   3 نحــو  وتوفيــر  وات،  للكيلــو 
يونيــو  نهايــة  حتــى  للمصدريــن  جنيــه 
2020 لســداد مســتحقات برنامــج دعــم 

الصــادرات.
قــرارا  الماليــة  وزارة  أصــدرت  كمــا 
برفــع الحجــز حــال التــزام الممــول بســداد 
نســبة 1% مــن قيمــة المديونيــة المحجــوز 
بهــا إذا كانــت المديونيــة بنــاًء علــى ربــط 
وحــال  حاالتــه  بجميــع  الطعــن  لعــدم 
مــن  نســبة %5  بســداد  الممــول  التــزام 
قيمــة المديونيــة المحجــوز بهــا إذا كانــت 

األداء. واجبــة  المديونيــة 
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محسن عادل
حبيب الجميع

إهداء إلى

رثاٌء أخيٌر

عن فريق حابي
أحمد رضوان

عددنا  ُنــهــدي  أن  مــن  أجمل  يــوجــُد  ال 
مع  ــدوره  ص يتزامُن  الــذي  األول  المئوي 
حابي،  جريدة  تأسيِس  على  عامين  مرور 
إلى واحٍد من هؤالء الكثيرين الذين وقفوا 
كانت  التي  االنطالِق  لحظة  في  بجوارنا 
ذاخرًة بالتحدياِت والصعاِب.. إلى محسن 

عادل، األخ والصديق.
ــم، أو خـــرزاُت  ــاُء؟ درجـــاُت ُســّل ــرث مــا ال
موعودٍة،  لحظة  إلى  بك  تدنو  ِمسبحة، 
لحظة األجل، أو الرثاء األخير. كنا ننتظر 
الخاص،  عــددنــا  فــي  االحتفالي  مقاله 
واستمارَة مشاركته في االستبياِن المنشور 
به. ولكن وصلنا خبٌر عنه وليس منه، خبٌر 
أخير ألكتَب ما أظّنه مجدًدا.. رثاًء أخيًرا.

يكون  أن  يجب  كــان  صديقي  يا  اليوم 
بعدِدنا  معي  فرحتك  ذكــرى  هو  جمياًل، 
األول يوم مؤتمِرنا األول، كنا جالسْين ال 

يفصُل بيننا شبٌر، نتهامُس ونبتسُم.
عذًرا يا صديقي، ال أملُك إال الدعاَء لك 
بدواِم االبتساِم في مكاٍن أفضل وأجمل ال 
تعرُف فيه حزًنا وال تشعُر فيه بألم رثاء 

عزيز.
هذه المقالُة يا صديقي كان لها ترتيٌب 
فيها  سأتحدُث  كنت  ــرى،  أخ وأفــكــاٌر  آخــر 
عن الجهِد المبذوِل من فريق حابي على 
لهذا  ــداِد  واإلع الماضيين،  العامين  مــداِر 

اإلصداِر.
تطبيق  ــالِق  إط عن  فيها  سأعلُن  كنُت 
مقاومِة  عنتريَة  فيها  سأبرز  كنُت  حابي، 
التحّدي، وصيد الفرص، كنُت سأشكر فيها 
كنت  عنا،  تخّلى  ومن  معنا  وقف  من  كّل 
سأعبُر فيها عن حّبي ألبي وأمي وأسرتي 
وأصدقائي. كانت مقالًة احتفاليًة بامتياٍز.

أريُد االحتفاَل، ولكن ال  إني ال  أقوُل  ال 
أستطيُع.

إلى لقاءٍ.
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