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تستعد لوضع العملة المحلية ضمن سلة العمالت التي ترصد تحركاتها

جولدمان ساكس تتوقع خفض الفائدة على الجنيه
 %2في المدى المتوسط

اقتصاد مصر قوي وراسخ وينمو بشكل حقيقي يجعله األقوى بين األسواق الناشئة
حابي
أكدت مؤسسة جولدمان ساكس األمريكية
أن اقتصاد مصر ال يزال قو ّيًا وراسخً ا وينمو
بشكل حقيقي يجعله األق ــوى بين األســواق
الــنــاشــئــة ،وأن مصر حققت نــجــاحً ــا مثيرًا
لإلعجاب في برنامجها االقتصادي الذي تنفذه
منذ  ،2016ما أدى إلى االستجابة السريعة
من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على
اتفاقي أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق
االستعداد االئتماني مع الحكومة المصرية.
وذكــرت جولد مــان ساكس في تقرير لها
أمس أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع
البلدان األخرى ،مشيرة إلى أن اإلغالق غير
الكامل باإلضافة إلــى الجهود الكبيرة التي
بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على
حماية البالد من إلحاق ضرر أكبر باالقتصاد.
وتــوقــعــت انــتــعــاش الــقــطــاع السياحي في
مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما
تأثر سلبًا بتداعيات فــيــروس كــورونــا حيث
تشكل السياحة  20%من إجمالي النشاط
االقــتــصــادي ،وهــو مــا يجعله القطاع األكثر
تضررًا ،مشيرة إلى أن التعافي يعتمد بشكل
أساسي على تطورات إنتاج اللقاح المضاد
لفيروس كورونا.
ورأت جولدمان ساكس أن السوق المصرية
شــهــدت خـــروج اســتــثــمــارات بلغت نــحــو 20
مليار دوالر في الفترة من مارس حتى يونيو
الماضي ،ولكن نصفها تقريبًا بما يعادل 10
مــلــيــارات دوالر ،قــد ع ــادت مــرة أخ ــرى في
األشهر األخيرة ،كما توقعت تحسن تحويالت
المصريين العاملين بالخارج بعد تراجعها في
الفترة األخيرة.
وأكــدت المؤسسة األمريكية أنها ال تزال
ترى أن الجنيه المصري سيظل قو ّيًا مع اتجاه
تصاعدي ،في ظل التوقعات بتوالي التدفقات
الــداخــلــة إلــى الــبــاد ،وأوضــحــت أن ارتــفــاع
الجنيه لن يشكل أي مخاطر كبيرة على القدرة
التنافسية للصادرات المصرية ،مطالبة في
الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص

توقعات بعودة
االنتعاش إلى القطاع
السياحي في الربع
الثالث من العام المقبل

الجنيه المصري
سيواصل الصعود أمام
الدوالر دون مخاطر
على تنافسية الصادرات

عودة نصف األموال
التي خرجت في ذروة
إغالقات كورونا بما
يعادل  10مليارات دوالر

التضخم سيستقر
حول  %4.5عند أقل
معدل مستهدف من
البنك المركزي

العائد على أدوات الدين المصرية األكثر جاذبية..
منافسا لمصر بين األسواق الناشئة
وتركيا لم تعد
ً
على زي ــادة االستثمار فــي مــجــاالت البحث
والتطوير وبناء القدرات.
أضافت أنها لم تقم في الماضي بوضع
توقعاتها للجنيه المصري ،ألنــه كــان عملة
مــدارة بشكل كبير ولكنهم يفكرون جد ّيًا في
القيام بذلك في المستقبل القريب بسبب
الــتــطــورات األخــيــرة الستجابة العملة لقوى
العرض والطلب في سوق العمالت األجنبية.
وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل
التضخم عند نحو  4.5%خــال الشهرين
المقبلين وهو معدل أقل من مستهدف البنك
المركزي المصري مع احتمالية عودة التضخم
مستقبل.
ً
إلى نطاق ما بين  7%و7.5%
وأكــدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقي
فــي مصر والعائد مــن أدوات الــديــن البالغ
نحو  6.5%و 6.7%من بين المعدالت األكثر

جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدالت
بين  1%و 0.5%التي تقدمها الدول المناظرة
ما يعزز شهية المستثمرين األجانب والتوقعات
بشأن التدفقات األجنبية.
ورجحت مؤسسة جولدمان ساكس اتجاه
المركزي المصري للخفض التدريجي ألسعار
الفائدة ،متوقعة في الوقت نفسه عدم تأثر
الــتــدفــقــات الــنــقــديــة األجــنــبــيــة ح ــال خفض
الفائدة ،مؤكدة أن اقتصاد مصر الكلي ال يزال
قو ّيًا وراسخً ا وينمو بشكل حقيقي.
وتــوقــعــت أن تنخفض ع ــائ ــدات ســنــدات
الخزينة بشكل طفيف في ضوء ارتفاع الطلب
األجنبي عليها ،كما توقعت أن تساعد إمكانية
الحفظ المركزي والتسوية للسندات الدولية
لدى يوروكلير بنك وإدراجها في مؤشرات جي
بي مورجان خالل العام المقبل ،في خفض

عائدات السندات ذات اآلجال الطويلة.
ورأت مــؤســســة ج ــول ــدم ــان س ــاك ــس أن
الــســيــاســات الــداخــلــيــة فــي بــلــدان األســـواق
الناشئة ال تزال مصدر قلق كبير ،باإلضافة
إلى المخاطر الجيوسياسية التي ال تزال قائمة
خاصة بسبب الصراعات الليبية واإلثيوبية.
وقــالــت إن المستثمرين يفضلون حاليًا
اآلجال القصيرة لمنحنى العائد حيث إن فترة
الثالثة أشهر تتمتع بأعلى فارق لسعر الفائدة،
بينما تفضل مؤسسة جولدمان ساكس مدة
الـ  12شهرًا ،وال تزال هناك مخاوف بشأن
السيولة فيما يخص السندات ذات اآلجــال
األطول باستثناء السندات ذات أجل  3سنوات
والتي تتمتع بطلب محلي قوي حيث تستخدمها
البنوك لمقابلة التزامات منتجاتها.
وذكرت جولدمان ساكس أن تحركات أسعار
الفائدة تعتمد بشكل كبير على تحقيق التوازن
بين توقعات التضخم لــدى البنك المركزي
الــمــصــري وحــمــايــة تــدفــقــات االســتــثــمــارات
األجنبية ،مشيرة إلــى أنــه على الــرغــم من
وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بالسياسة
النقدية ،إال أن السيناريو األســاســي الــذي
تتوقعه جولدمان ساكس هو أن البنك المركزي
المصري سيظل في وضع االنتظار والمراقبة
واإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ
على معدل اإلقبال على االستثمار في أدوات
الدين المصرية وأفضلية العائد.
وأشــارت إلى أن البنك المركزي المصري
يستهدف على المدى المتوسط خفض أسعار
الفائدة لتصل إلى معدالت فائدة حقيقية في
حــدود  2.5%ن ـ ً
ـزول مــن  6.5%فــي الوقت
الحالي ،وأنه بافتراض أن التضخم سيرتفع
نحو  2%من معدالته الحالية ،فــإن البنك
الــمــركــزي سيقوم بعد ذلــك بخفض أسعار
الفائدة بنسبة الـ  2%المتبقية.
وأكــدت جولدمان ساكس أن تركيا لم تعد
تنافس مصر ضمن األسواق الناشئة بعد اآلن
بسبب تــدهــور أوضــاعــهــا بشكل يــحــول دون
إقبال المستثمرين األجــانــب عليها ،مؤكدة
أن مصر هي األفضل بين أقرانها من حيث
العائدات الحقيقية.

رجل األعمال أحمد أبو هشيمة:

افتتاح مصنع أسمنت المصريين
بسوهاج بداية العام الجديد

 4.5مليار جنيه التكلفة االستثمارية للمشروع

رجل األعمال أحمد أبو هشيمة

فاروق يوسف
كــشــف رج ــل األعــمــال أحــمــد أب ــو هشيمة،
مؤسس مجموعات حديد المصريين وأسمنت
المصريين وإع ــام المصريين ،عــن اعتزامه
افــتــتــاح مصنع أسمنت المصريين بسوهاج،
بداية العام المقبل.
أضــاف أبــو هشيمة فــي تصريحات لنشرة
حابي ،أن التكلفة االستثمارية للمصنع تبلغ
 4.5مليار جنيه ،وأنه سيكون النواة االستثمارية
األولى لمجموعة المصريين في العام الجديد.
ويأتي افتتاح مصنع األسمنت الجديد كأولى
توسعات رجــل األعــمــال أبــو هشيمة بعد أزمة
تفشي فيروس كورونا.
وكــان أبــو هشيمه قــد أكــد فــي ح ــواره مع
جريدة حابي في العدد الصادر يوم  21يونيو
الماضي ،أن تداعيات كورونا لحقت بعملياته

االســتــثــمــاريــة ،وأرجـ ــأت بــعــض الــمــشــروعــات
ال ــج ــدي ــدة ،كـــان م ــن بــيــنــهــا مــصــنــع أســمــنــت
الــمــصــريــيــن بــســوهــاج ،والــــذي ك ــان مــقــر رًا
افتتاحه في النصف األول من العام الجاري.
وأوضح أن خطة التعامل مع أزمة كورونا كان
هدفها الرئيسي الحفاظ على صحة وسالمة
العمالة والموظفين بالمجموعة ،والتي تطلبت
تطبيق الــعــديــد مــن اإلجـ ـ ــراءات االحــتــرازيــة
والوقائية الصارمة في جميع مواقع العمل.
وقال إن أزمة كورونا فرضت تحديات عديدة
ليس فقط على الصعيد المحلي ،وإنــمــا على
مستوى العالم كله ،وهو ما يتطلب وضع خطط
مبتكرة واالهتمام ببعض األنشطة والقطاعات
الــتــي تــكــون بــمــثــابــة قــيــمــة مــضــافــة لالقتصاد
خالل الفترة المقبلة ،مثل ريادة األعمال وبعض
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،خاصة أن مثل
هذه القطاعات تتمتع بالقدرة على إضافة عناصر
تنمية متعددة ،وتوفر فرص عمل عديدة.

سيتي ودوتيشه وإتش إس بي سي
يعلنون استئناف عمليات الخفض

أوربا تقود عمليات إلغاء

الوظائف في القطاع المصرفي

في البحر المتوسط

تطور عدد الوظائف الملغاة في البنوك عالميا

إيني تعلن كشف بئر جديدة للغاز في مصر باحتياطيات  4تريليونات قدم مكعبة
الشركة تبدأ مع بي بي في مراجعة خيارات تطوير حقل النورس الكبرى
حابي
أع ــل ــن ــت شـــركـــة إيـــنـــي اإلي ــط ــال ــي ــة
أمــس عــن اكــتــشــاف بئر جــديــدة للغاز
فــي منطقة الــنــورس الــكــبــرى بالبحر
المتوسط في مصر.

وأوضــحــت إيــنــي ،أن التقييم األولــي
لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير
غاز منطقة النورس الكبرى بما يزيد على
 4تريليون قدم مكعبة.
وقالت إنها ستبدأ مع شريكتها «بي بي»،
بالتنسيق مع قطاع البترول المصري ،في
مراجعة خيارات التطوير لهذا االكتشاف

الجديد ،بهدف اإلســراع في بدء اإلنتاج
باالستفادة من البنى التحتية الحالية في
المنطقة.
كانت إيني قد أعلنت أول يوليو الماضي،
أنها نجحت في حفر أول بئر استكشافي
في منطقة امتياز شمال الحماد في المياه
المصرية في البحر المتوسط.

وذكــرت الشركة ،في بيان وقتها ،أن
الكشف الجديد يقع على عمق  22مت ًر ا
وعــلــى بــعــد  11كــيــلــومــتـ ًر ا مــن الساحل
و  12كيلومت ًر ا شمال غرب حقل نورس
ونــحــو كيلومتر واح ــد إلــى الــغــرب من
حقل بلطيم الجنوبي الغربي ،وكالهما
ينتجان بالفعل.

في بيان تثبيت أسعار الفائدة

الفيدرالي األمريكي يتحول من هدف استقرار أسواق المال إلى تنشيط االقتصاد
اإلبقاء على مشتريات السندات الحكومية بوتيرة ال تقل عن  120مليار دوالر شهر ًّيا
رويترز
أبقى مجلس االحتياطي االتحادي األمريكي
أسعار الفائدة قابعة قــرب الصفر يــوم األربعاء
وتعهد بأن تظل كذلك إلى أن يتجاوز التضخم
هدف البنك المركزي البالغ  2%لبعض الوقت.
يــأتــي ذل ــك فــي إط ــار تــحــول فــي السياسة
النقدية أ ُعلن عنه الشهر الماضي ويستهدف

أهم األخبار
اضغط على العناوين

الــتــعــويــض ع ــن س ــن ــوات الــتــضــخــم الــضــعــيــف
والسماح لالقتصاد بمواصلة خلق فرص عمل
ألطول فترة ممكنة.
تحول
ً
شهد بــيــان سياسة البنك الــمــركــزي
أيضا من هدف تحقيق االستقرار بأسواق المال
ً
إلــى تنشيط االقــتــصــاد ،إذ قــال المجلس إنه
سيبقي على مشتريات السندات الحكومية عند
معدالت ال تقل عن الوتيرة الحالية البالغة 120
مليار دوالر شهر ّيًا ،لكن مع إضافة أن الهدف

وزيرة التجارة تقرر السماح بإعادة
تصدير الكحول والماسكات الجراحية
ومستلزمات الوقاية من كورونا

من ذلك يتمثل جزئ ّيًا في توفير أوضــاع مالية
“تيسيرية” في المستقبل.
وقال المجلس في بيانه بعد اجتماع دام يومين
إن جائحة فيروس كورونا تواصل الضغط على
االقتصاد الذي رفع على الرغم من ذلك توقعاته
له في المدى القريب.
وقــالــت لجنة الــســوق المفتوحة االتــحــاديــة
المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة إن الفيروس
“يخلق معاناة إنسانية واقتصادية هائلة ..مجلس

رئيس الوزراء يستعرض مالمح
برنامج اإلصالح الهيكلي المقرر
تنفيذه المرحلة القادمة

االحتياطي ملتزم باستخدام شتى أدواتــه لدعم
االقتصاد األمريكي في هذا الوقت العصيب”.
وأظهرت التوقعات الجديدة أن أسعار الفائدة
لن تتغير حتى  2023على األقل ،مع عدم اختراق
التضخم مستوى  2%خالل تلك الفترة .وأصبح
النمو االقتصادي المتوقع هــذا العام ،-3.7%
ارتفاعً ا من توقع كــان يبلغ  -6.5%في يونيو.
ومن المتوقع أن تتراجع البطالة إلى  7.6%بنهاية
السنة مقارنة مع  9.3%كانت متوقعة في يونيو.

حزمة قرارات جديدة
لتخفيف قيود كورونا يبدأ
تنفيذها األسبوع المقبل

بلومبرج
كــشــفــت بــيــانــات وكــالــة بــلــومــبــرج عن
وصول إجمالي عمليات تسريح الموظفين
فــي الــبــنــوك إل ــى نــحــو  63أل ــف موظف
منذ تفشي جائحة فــيــروس كــورونــا وما
صاحبها من عمليات إغــاق في الكثير
مــن الـــدول ،وســط تــوقــعــات بــأن يتجاوز
الــرقــم اإلجــمــالــي مــا تــم تسجيله الــعــام
الماضي والبالغ  80ألف وظيفة ،لتسجل
أسوأ فترة منذ نحو نصف عقد.
مقرضا -مــن أوربــا
ً
وكــان أكثر من 30
وأمــريــكــا الــشــمــالــيــة وآســيــا وإفــريــقــيــا–
قــد أعــلــنــوا عــن خــطــط واســعــة لخفض
الوظائف ،ومن المحتمل أن يكون الرقم
أكبر بكثير خاصة أن بعض البنوك تقوم
بخفض عــدد الموظفين دون إعــان عن
ذلك.
وأعلن الكثير من البنوك أن االستثمار
فــي التكنولوجيا الرقمية وتــوتــر أســواق
التمويل يعمالن جنبًا إلــى جنب لزيادة
الضغط على عدد الموظفين ،هذا بجانب
سعي البنوك إلى خفض النفقات لمواجهة

متوسط الدوالر يواصل
االستقرار قرب 15.80
جنيه للبيع

التراجع الذي شهدته في إيراداتها خالل
فترات اإلغالق وما تالها من تباطؤ في
مختلف أوجه النشاط.
وبــلــغ إجــمــالــي حــاالت إلــغــاء الوظائف
الــتــي تــم الــكــشــف عنها مــنــذ بــدايــة عــام
 2014نحو نصف مليون وظيفة.
وقالت سيتي جروب هذا األسبوع إنها
ســتــســتــأنــف تــخــفــيــض الــوظــائــف لتنضم
إلى منافسين مثل دويتشه بنك إيه جي
وبنك إتش إس بي سي ،اللذين استأنفا
تخفيض عدد الموظفين في مايو ويونيو.
وستؤثر تخفيضات البنوك األمريكية على
أقل من  1%من القوى العاملة العالمية.
تــمــثــل ال ــب ــن ــوك ال ــت ــي ي ــق ــع مــقــرهــا
تتعاف
َ
الرئيسي فــي أورب ــا ،والــتــي لــم
من األزمة المالية لعام  2008بالسرعة
الــتــي حــدثــت فــي ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة،
الحصة األكبر من تخفيضات الوظائف
المعلن عنها .هذا مدفوع إلى حد كبير
من قبل  ،HSBCالذي قال في فبراير إنه
سيخفض قوته العاملة بمقدار 35000
كجزء من خطة لخفض  4 . 5مليار دوالر
مــن الــتــكــالــيــف فــي وحـ ــدات منخفضة
األداء في الواليات المتحدة وأوربا.

العضو المنتدب و3

مستثمرين يبيعون كامل
حصصهم في شركة إيكمي

