
الثالثاء 4 أغسطس 2020  نشرة تصدر عن بوابة حابي - العدد الثامن عشر

ــّاً  ك والــصــنــاعــة  ــتــجــارة  ال وزارة  خــاطــبــت 
المعنية  والهيئات  التصديرية  المجالس  من 
محاور  وضع  لبدء  الخارجية  التجارة  بقطاع 
الــصــادرات  قيمة  لرفع  جــديــدة  استراتيجية 
بما  دوالر،  مــلــيــار   100 نــحــو  ــى  إل الــمــصــريــة 

التصديري. للقطاع  الدولة  خطة  مع  يتوافق 
ــشــرة  ــه ن ــت ــم ــا عــل ــ ــق م ــ ــرر وفـ ــقـ ــمـ ــن الـ ــ ومـ
اجتماعات  سلسلة  الــوزارة  تعقد  أن  »حابي«، 
المجالس  رؤســـاء  مــع  المقبلة  الفترة  خــال 
التي  الــقــطــاعــات  الــتــصــديــريــة، وخــاصــة فــي 
نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق نــمــو كــبــيــر عــلــى مـــدار 
الصناعات  مقدمتها  وفي  الماضية،  السنوات 
الغذائية،  والصناعات  البناء  ومواد  الكيماوية 

والنسيج. والغزل  والمابس 
وضعها  سيتم  التي  االستراتيجية  وتتضمن 
التمثيل  إعادة هيكلة لبعض الهيئات مثل جهاز 
وذلــك  الخارجية،  الــتــجــارة  ونقطة  الــتــجــاري 
المصرية،  المنتجات  أمام  أسواق جديدة  لفتح 
األسواق  وتحديد  المتاحة،  الفرص  واقتناص 
التي  والمنتجات  عليها  التركيز  سيتم  التي 
بين  مــبــاشــرة  بــصــورة  الــربــط  مــع  تحتاجها، 
والموردين  المعنية  القطاعات  في  المصدرين 

تلك األسواق. في 
البترولية  غــيــر  مــصــر  ــادرات  صــ وســجــلــت 
الحالي  العام  من  األول  النصف  تراجًعا خال 
مليار   12.319 إلــى  لتصل   ،5.5% بنسبة 
نفس  خـــال  مــلــيــار   13.037 مــقــابــل  دوالر، 
فقط  يــونــيــو  شــهــر  وفـــي   ،2019 مــن  الــفــتــرة 
بنسبة  الــبــتــرولــيــة  غــيــر  الـــصـــادرات  ارتــفــعــت 
على  للرقابة  العامة  الهيئة  بيانات  وفق   ،1%

والواردات. الصادرات 
ارتفعت  التي  األربــعــة  القطاعات  وتمثلت 
من  األول  الــنــصــف  خـــال  ــا  ــه قــيــمــة صــادرات

الغذائية،  والصناعات  البناء،  مواد  في  العام 
والمصنفات،  والــكــتــب  والتغليف  والــطــبــاعــة 

والمنسوجات. والغزل 
التمثيل  جهاز  عقد  الجاري  األسبوع  وبداية 
من  كل  مع  االجتماعات  من  سلسلة  التجاري 
والــمــنــســوجــات  لــلــغــزل  الــتــصــديــري  المجلس 
للمابس  التصديري  والمجلس  والمفروشات 
لترويج  عمل  خطة  وضع  استهدفت  الجاهزة 
السلعية ذات األهمية وعلى  الصادرات  وتنمية 
وكذا  والمابس،  النسيجية  المنتجات  رأسها 
فيروس  لتداعيات  السلبية  ــار  اآلث من  الحد 

الخارجية. األسواق  في  كورونا 

مع  التنسيق  أهمية  االجتماعات  وتناولت 
من  االستفادة  لتعظيم  التصديرية  المجالس 
خال  من  بالخارج  التجارية  المكاتب  جهود 
قــاعــدة  مــن  تــوفــره  ــا  وم المختلفة  أنشطتها 
المستهدفة،  التصديرية  األسواق  عن  بيانات 
ــاوري رئــيــس جهاز  ــغ الــدكــتــور أحــمــد م وفـــق 

للوزارة. بيان  في  التجاري  التمثيل 
وأكد مصدرون أن وزيرة التجارة والصناعة 
برؤساء  اتصاالت  سلسلة  أجرت  جامع  نيفين 
رؤيتهم  على  للتعرف  تصديرية  مجالس  عدة 
فــي الــخــطــة الــطــمــوحــة الــتــي تــســعــى الــدولــة 
تواجه  الــتــي  الــتــحــديــات  ظــل  فــي  لتحقيقها، 

انتشار  تــداعــيــات  نتيجة  الــدولــيــة  ــواق  األســ
المناقشات  أن  إلى  مشيرين  كورونا،  فيروس 
كيفية  هو  أولها  رئيسية،  محاور   3 في  تركزت 
كل  لــصــادرات  الحالية  الــمــعــدالت  مضاعفة 
الداخلية  المشكات  رصد  هو  والثاني  قطاع، 
والثالث  حلها،  وكيفية  القطاعات  تواجه  التي 
ــادة اإلنــتــاجــيــة لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات  ــ ســبــل زي

والخارجية. الداخلية  السوقين 
اجتماع  عقد  على  االتفاق  تم  أنه  وأضافوا 
أحــد  بــحــضــور  المقبلة  األيـــام  خـــال  مــوســع 
المالية،  ووزارة  الــمــركــزي،  البنك  مسؤولي 
الرقابة  وهيئة  الصناعات  اتحاد  عن  وممثلين 
التمثيل  وجهاز  والـــواردات،  الــصــادرات  على 
وذلــك  الخارجية،  الــتــجــارة  ونقطة  الــتــجــاري 
ووضع  التصديري  القطاع  احتياجات  لتحديد 
للمشكات  المعنية  األطــراف  قبل  من  حلول 

المصدرون. منها  يعاني  التي 
على  ستتركز  المطالب  أبــرز  أن  وتــابــعــوا 
الــمــتــأخــرة  مــلــف رد األعــبــاء والــمــســتــحــقــات 
بمناقشته  الوزيرة  وعدت  ما  وهو  للمصدرين، 
االجتماع،  خــال  المالية  وزارة  مسؤولي  مع 
انتهت  التصديرية  المجالس  أن  إلــى  الفتين 
وفق  المستحقة  والسلع  المنتجات  تحديد  من 
الشهر  خال  الــوزارة  مع  عليه  االتفاق  تم  ما 

الماضي.
الــمــاضــي مع  الــشــهــر  وخـــال اجــتــمــاعــهــا 
المصريين  األعــمــال  رجــال  جمعية  أعــضــاء 
ــارة  ــجـ ــتـ ــع وزيـــــــرة الـ ــ ــام ــــت نــيــفــيــن جــ ــال ــ ق
تــوفــيــر األمـــوال  والــصــنــاعــة، إن األهـــم مــن 
توجيه  من  التأكد  هو  المصدرين  لمساندة 
قيمة  بالفعل  حققت  سلع  إلى  األمــوال  تلك 
وساهمت  الــداخــلــي،  الصعيد  على  مضافة 
مشيرة  بــالــخــارج،  جــديــدة  أســـواق  فــتــح  فــي 
األسواق  في  المنافسة  على  القدرة  أن  إلى 
الذي  األســاســي  الشرط  سيكون  الخارجية 

األعباء رد  منح  عليه  بناء  سيتم 

بكر بهجت

الصناعة تبدأ وضع خطة رفع الصادرات إلى 100 مليار دوالر

إعادة هيكلة بعض الهيئات واألجهزة

اجتماع مرتقب بحضور ممثلين من البنك المركزي والمالية والمصدرين

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

البورصة تتخطى الصعب وتترقب االستفادة من تراجع إصابات كورونا

NMC تحصل على حزمة تمويل بقيمة 250 مليون دوالر إلحياء المجموعة

السيولة المحلية مستمرة في قيادة االرتفاع

قالت إنها تستعد لمحاسبة المسؤولين عن عمليات االحتيال

رنا ممدوح

توقع شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة 
الحركة  تستمر  أن  المالية،  األوراق  لتداول  برايم 
العرضية في السيطرة على أداء مؤشرات البورصة 

المصرية حتى منتصف أغسطس الجاري.
وأرجع المراغي توقعاته إلى أن الفترة القصيرة 
أعمال  نتائج  إعـــان  تعاقب  ستشهد  المقبلة 
الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري والتي 
على  كــورونــا  لفيروس  الحقيقي  التأثير  تعكس 

الشركات المقيدة.
الحركة  تنكسر  أن  رجــح  ــك  ذل مــن  وبــالــرغــم 
العرضية في النصف الثاني من أغسطس الجاري، 
واستهداف قمم جديدة بدعم من السيولة المحلية.
وقال المراغي، إن تحركات شهر يوليو الماضي 
المخاطر  بسبب  جاءت  بالضبابية  اتسمت  والتي 
والتطورات اإلقليمية، ورأى أن سوق المال امتصت 
مناعة  أكسبتها  العام  بداية  منذ  سلبية  تداعيات 
خاصة  الخسائر،  بأقل  التحديات  لكسر  ــوة  وق
التي  التحفيزية  الــحــزم  تأثير  اســتــمــرار  وســط 

قدمتها الدولة لدعم البورصة، وفًقا للمراغي.
رهان  إن  قــال  المقيدة،  للقطاعات  وبالنسبة 

الدفاعية  القطاعات  على  يرتكز  الحالية  الفترة 
كاألدوية والتعليم والصناعات الغذائية.

العضو  الــلــه،  فتح  محمد  اعتقد  جانبه  ومــن 

المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول األوراق المالية، أن 
سوق المال تترقب موجة صعود على المدى القصير 

تخترق خالها قمة جديدة عند 11000 نقطة.

وقال فتح الله، إن موجة الصعود المرتقبة تعتمد 
البنك  مبادرة  ومن ضمن  الحالية  المحفزات  على 
المركزي بضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة، بجانب 

3 مليارات جنيه من بنكي مصر واألهلي.
وأشار إلى أن البورصة امتصت سلبيات عديدة 
سواء كان على المستوى االقتصادي أو التطورات 
مــؤشــرات  أداء  ــتــي حــصــرت  ال الــجــيــوســيــاســيــة 

البورصة في قالب عرضي خال شهر يوليو.
المنتظر إعانها  نتائج األعمال  إلى أن  وأشار 
تباًعا بالجلسات القادمة عن الربع الثاني ستؤثر 
سيعود  ما  سرعان  ولكن  األداء  على  سلًبا  وقتّيًا 

السوق لطبيعته بدعم الحزم التحفيزية.
ورجح فتح الله أن تقود السيولة المحلية سواء 

من األفراد أو المؤسسات موجة الصعود.
وفيما يخص القطاعات، يرى العضو المنتدب 
لشركة بلوم مصر لتداول األوراق المالية، أن قطاع 
العام،  بداية  منذ  الراكد  الحصان  هو  العقارات 
القادمة،  الفترة  خال  السباق  حلبة  إلى  وينطلق 
قطاع  من  تبقى  ما  ثم  التكنولوجيا،  قطاع  يليه 

االتصاالت وفي مقدمته المصرية لاتصاالت.
الرئيسي  البورصة  مؤشر  أن  بالذكر  الجدير 
مستوى  عند  مــتــداواًل  يوليو  شهر  جلسات  أنهى 

10599 نقطة بانخفاض 1.5% عن شهر يونيو.

وكاالت

اإلماراتية   NMC سي  إم  إن  مجموعة  كشفت 
للرعاية الصحية عن حصولها على حزمة تمويلية 
بقيمة 250 مليون دوالر أمريكي، وأوضحت مساء 
المرحلة  تتزامن مع دخولها  التسهيات  أن  أمس 

الثانية من إعادة الهيكلة.
للمجموعة  الــمــالــيــة  الــخــطــط  أن  أضـــافـــت 
وضمان  المالي  األمــان  تعزيز  بجانب  تستهدف 
بأفضل  للمرضى  صحية  رعاية  تقديم  استمرار 
للموظفين  االستقرار  تحقيق  العالمية،  المعايير 

والموردين.
وأكدت NMC أن الحراس القضائيين يواصلون 

عملهم مع الجهات المسؤولة، باإلضافة إلى لجنة 
والذين  للمجموعة  الماليين  الدائنين  مع  التنسيق 
من  أمريكي  دوالر  مليار   2.9 مــن  أكثر  يمثلون 

الديون المستحقة على الشركة.
وأشارت إلى أن المرحلة التالية ستشهد تحديد 
االحتيالية  األعــمــال  عــن  المسؤولين  ومحاسبة 
هذا  إلــى  أدت  التي  القانونية  غير  ــراءات  واإلجــ

المالي  االستقرار  تحقيق  الى  باإلضافة  الوضع 
للمجموعة.

في  العليا  المحكمة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
شركة  على  الوصاية  فرضت  وويلز  إنجلترا 
الحالي  الــعــام  مــن  إبــريــل  شــهــر  فــي   ”NMC“
 Alvarez شركة  من  قضائيين  حراًسا  وعينت 

Marsal & إلدارتها.

شوكت المراغي العضو المنتدب 
لشركة برايم لتداول األوراق المالية

محمد فتح اهلل العضو المنتدب 
لشركة بلوم مصر لتداول األوراق المالية

أهم األخبار
اضغط على العناوين

الذهب ينزل عن مستوى 
قياسي تحت ضغط 

انتعاش الدوالر

مصر تؤكد أهمية سرعة 
التوصل التفاق حول ملء 

وتشغيل سد النهضة

إتش إس بي سي يحذر 
من خسائر قروض قد تصل 

إلى 13 مليار دوالر

أنشطة مصانع منطقة 
اليورو تعاود النمو 

في يوليو

تراجع جديد في إصابات 
ووفيات كورونا.. وخروج 1611 

من المستشفيات

التنفيذي  الــرئــيــس  عــاقــل،  عـــاء  كــشــف 
ــادق  ــفــن ال إلدارة  كــولــيــكــشــن  جـــاز  ــشــركــة  ل
لمجموعة  التابعة  السياحية  والمنتجعات 
أول  جديدين  فندقين  افتتاح  عــن  ترافكو، 
الــغــردقــة،  فــي  أحــدهــمــا  الــمــقــبــل،  سبتمبر 
ــاي، بــتــكــلــفــة  ــ ــيــج ســـومـــا بـ ــي خــل واآلخـــــر فـ
أول  وهما  جنيه،  مليار   1.425 استثمارية 

الجاري.  العام  خال  المجموعة  مشاريع 
االفتتاح  هــذا  إن  حــابــي،  لنشرة  أضـــاف 
نبض  لجس  تجريبية  مرحلة  بمثابة  سيكون 
الـــســـوق، ولــتــحــريــك مــيــاه حــركــة الــســيــاحــة 
ومن  ســواء،  حد  على  والخارجية  الداخلية 
العام  خال  آخرين  فندقين  افتتاح  المقرر 

علم. مرسى  في  الجديد 
الفنادق  إشــغــاالت  نسبة  إن  عــاقــل  ــال  وق
العيد  إجازة  وتحديًدا  الماضية  األيام  خال 
القصوى  الطاقة  وهــي   ،%50 إلــى  وصــلــت 

حالًيا.  بها  المعمول 
 وأضاف أن المصريين هم الفئة المستحوذة 
بعض  بعدها  يأتي  النسبة،  هــذه  معظم  على 
أوكرانيا  رأســهــا  على  المختلفة  الجنسيات 
وبــيــاروســيــا وهــمــا فــي حــالــة تــزايــد مستمر 
خال الفترات الجارية، حيث وصلت 13 طائرة 

وافدة من أوكرانيا أمس فقط. 
ــدول  وأكـــد عــاقــل أن هــنــاك تــريــًثــا مــن ال

حركة  وإعادة  المطارات  فتح  حول  األوروبية 
الموجة  من  خوًفا  البلدان  لبعض  السياحة 
هذه  أن  إلــى  الفــًتــا  كــورونــا،  لــعــدوى  الثانية 
السفر  حركة  على  مواطنيها  تشجع  ال  الدول 

حالًيا.  والسياحة 
ــا  ــدًق فــن  192 هــنــاك  أن  ــى  لـ إ ر  وأشــــا
على  حاصًا  لغردقة  ا مدينة  في  لًيا  حا
الصحة  تــي  ر ا وز مــن  لــصــحــيــة  ا دة  لــشــهــا ا

. ر واآلثا لسياحة  وا

عالء عاقل الرئيس التنفيذي لشركة جاز 
كوليكشن إلدارة الفنادق والمنتجعات السياحية

فاروق يوسف

 جاز كوليكشن تعتزم افتتاح فندقين 
جديدين بتكلفة 1.425 مليار جنيه

50% نسب إشغاالت فنادق الغردقة.. 
والمصريون يستحوذون على النسبة األكبر

الرئيس التنفيذي للشركة:

توقعات  سوليوشنز  فيتش  مؤسسة  عدلت 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  النمو 
أسفر  مما  الــبــلــدان،  بمختلف  تــنــازلــي  بشكل 
المحلي  الناتج  نمو  بتقديرات  كبير  تراجع  عن 
الــعــام  خـــال  للمنطقة  الــحــقــيــقــي  ــي  اإلجــمــال
 2٪ مــقــابــل  فــي   -4.8٪ إلــى  ليصل  الــجــاري، 
االقتصاد  يسجل  أن  رجحت  حين  في  سابًقا، 

بالمنطقة. الوحيد  النمو  المصري 
فــيــروس  تفشي  يعطل  أن  فيتش  وتــوقــعــت 
في  بشدة  والتجارة  االقتصادي  النشاط  كورونا 
ضغوًطا  النفط  منتجو  سيواجه  كما  المنطقة، 
األمر  البترول،  أسعار  انخفاض  بسبب  مالية 
اإلنفاق،  الحكومات على  الذي سيحد من قدرة 

النفطي. غير  النشاط  يعوق  وبالتالي 
أن  المتوقع  مــن  فيتش،  لــتــقــديــرات  ــا  ووفــًق
في  ا  ــّوً ــم ن  2.6٪ الــمــصــري  االقــتــصــاد  يسجل 
المالي  العام  بنهاية  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

.2021/2020 الجاري، يرتفع إلى ٪3.9 في 
أمام  الجنيه  صرف  سعر  تراجع  توقعت  كما 
مع  الــعــام،  بنهاية  جنيًها   15.70 إلــى  الـــدوالر 
وترجيح   ،10.25٪ عند  الفائدة  سعر  استقرار 

إلى نحو 5%. التضخم  تراجع 
أن  فيتش  تــوقــعــت  ــر،  اآلخـ الــجــانــب  وعــلــى   
سالًبا،  ا  نمّوً المنطقة  اقتصادات  باقي  تسجل 
ا بنهاية العام  حيث رجحت تحقيق اإلمارات نمّوً
إيجابية  بصورة  يتحول  أن  على   ،-5.8٪ عند 
خال عام 2021 إلى ٪4.1، في حين سيتراجع 
بنهاية   -4.1٪ إلى  السعودية  في  النمو  معدل 
العام  خــال   2.7٪ إلــى  ليرتد  الــجــاري،  الــعــام 

المقبل.
ــزال  ت ال  تــوقــعــاتــهــا  أن  مــن  فيتش  وحـــذرت 
الهبوط،  مخاطر  من  لمزيد  وخاضعة  متغيرة 
في  لارتفاع  التعديل  إمكانية  إلى  اإلشــارة  مع 

الحاالت. بعض 
وذكرت فيتش أن أزمة كورونا وما نجم عنها 
إضعاف  إلى  أدت  النفط  أسعار  في  انهيار  من 
الثقة في األعمال التجارية وتقييد النشاط غير 
فرض  ظل  في  خاصة  المنطقة،  عبر  النفطي 
قيوًدا على  الخليجي  التعاون  دول مجلس  جميع 
جميع  فرضت  كما  مارس،  منتصف  منذ  السفر 

ليًا،  التجول  حظر  البحرين  باستثناء  الــدول 
بالتجزئة  البيع  متاجر  بإغاق  أوامر  وصدرت 

األساسية. غير  والشركات 
إلى  االقــتــصــادي  الــركــود  ــؤدي  ي أن  وتوقعت 
التجارية  البنوك  لــدى  األصـــول  جــودة  تــراجــع 
معدالت  ارتفاع  ينعكس  حيث  الخليج،  بمنطقة 
قدرة  على  التجاري  النشاط  وتباطؤ  البطالة 
الــقــروض، مما  والــشــركــات على ســداد  األســر 
ــفــاع  وارت األصـــول  ــودة  جـ يعني ضــمــنــاً ضــعــف 

المقبلة. األشهر  في  المتعثرة  القروض 
األول  ــع  ــرب ال بــيــانــات  إلـــى  فيتش  ــارت  وأشــ
وسلطنة  اإلمــارات  من  بكل  الجاري  العام  من 
المتعثرة  القروض  ارتفاع  أظهرت  والتي  عمان، 
لتصل  اإلجمالية  القروض  إجمالي  من  كنسبة 
مع  ــاع،  أربـ عــدة  فــي  لها  مستويات  أعــلــى  إلــى 
القطاعات السياحية والعقارية  ترجيح أن تكون 
القروض  في  للزيادة  تعرًضا  األكثر  والشخصية 

المتعثرة.
تأثير  يظهر  أن  فيتش  توقعت  ذلـــك،  ــع  وم
البنوك  أصول  جودة  على  الكامل  كورونا  أزمة 
نظًرا  أربــاع  عــدة  مــدار  على  الخليج  بمنطقة 
بدأتها  الــتــي  السخية  الــدفــع  تــأجــيــل  لخطط 
المحفزات  من  كجزء  المركزية  البنوك  معظم 

النقدية.
وأشارت إلى أنه بجانب تدهور جودة األصول 
فإن  المخصصات،  احتياجات  من  والتي ستزيد 
على  سيؤثر  الفائدة  أسعار  في  الكبير  التراجع 
البنوك  أكبر  من  ثاثة  شهدت  وقــد  الربحية، 
التجارية اإلماراتية من حيث األصول انخفاًضا 

في أرباح الربع األول من العام.
بين  ــاج  ــدم االن حــركــة  أن  فيتش  وأوضــحــت 
تؤثر  الخليجي  التعاون  مجلس  بــدول  البنوك 
المرتبطة  غير  النفقات  تخفيض  في  إيجابّيًا 
ورفع  البنوك  رأسمال  قاعدة  وتوسيع  بالفائدة، 
االقتصاد  بيئة  تؤدي  أن  الربحية، مرجحة  آفاق 
البنوك  ربحية  على  والضغوط  الصعبة  الكلي 
النفقات  لتقليل  االنــدمــاج  جــهــود  تسريع  إلــى 

الربحية. ودعم 
مستمرة  االنـــدمـــاج  مــحــادثــات  أن  ــرت  ــ وذك
بالفعل في المملكة العربية السعودية بين البنك 
المالية،  سامبا  ومجموعة  الوطني  التجاري 
القطريان الخليجي والريان  البنكان  وكذلك بدأ 

يونيو.  30 محادثات االندماج في 

حابي

فيتش سوليوشنز تتوقع انكماش اقتصادات 
المنطقة بنسبة 4.8%.. ومصر تنفرد بالنمو

المؤسسة ترجح انخفاض سعر 
صرف الدوالر إلى 15.70 جنيًها

تراجع جودة أصول البنوك التجارية في الخليج 
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