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توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر 
األجــل  فــي  النمو  مــعــدالت  تتعافى  أن  أمــس 
 5.5 البالغ  المستوى  ــى  إل وتــعــود  المتوسط 
الماليين  العامين  خــال  تسجيله  تم  الــذي   %
مرورها  بعد  و2018/1920،   2017/1820
بصدمة مؤقتة تمتد حتى الربع األول من العام 

المالي الجاري.
وأكد أن سعر الصرف المرن واالحتياطيات 
خلفتها  التي  الصدمة  مواجهة  تدعم  الكافية 
فجوة  ذلك  مع  خلقت  لكنها  كورونا،  وباء  أزمة 
دوالر  مليار   14 بـنحو  تقدر  خارجية  تمويل 

خال 2019/2020 و2020/2021.
وتوقع الصندوق في التقرير الذي شمل وثائق 
التمويل الجديد لمصر، أن يتراجع النمو المحلي 
إلى نحو 2 % في العام المالي 2020\2019 
 % 5.6 نمو  نسبة  تسجيل  رغم  باألزمة  تأثًرا 
ورجح  المنتهي،  العام  من  األول  النصف  في 
المالي  العام  في   % 2.8 إلى  النمو  يرتفع  أن 

الجديد 2021\2020.
كما توقع أن يرتفع متوسط التضخم من نحو 
6 % في السنة المالية 2019/2020 إلى نحو  
9% في العام المالي الجاري، وينخفض إلى 7 
% على المدى المتوسط، مع ترجيح انخفاض 
الحكومي  الدين  على  الفعلية  الفائدة  أسعار 

العام، لتعكس انخفاض توقعات التضخم.

وذكر الصندوق أنه تم تقييم ديون مصر على 
لمخاطر،  معرضة  ولكنها  تحملها  يمكن  أنها 
المالي  العام  الحاد منذ  النزولي  فرغم االتجاه 
2016/2017 ، ال تزال نسبة الدين إلى الناتج 
القياسي  المعيار  من  أعلى  اإلجمالي  المحلي 
البالغ 70 % باألسواق الناشئة، كما أدت أزمة 
تباطأ  بعدما  الــديــون  تفاقم  إلــى  كــورونــا  ــاء  وب
النمو بشكل كبير ومن المتوقع أن يرتفع العجز 

المالي.
المؤقتة  الطبيعة  إلى  وبالنظر  لذلك  نتيجة   
الدين  يرتفع  أن  الــصــنــدوق  تــوقــع  للصدمة، 
الناتج  إجمالي  من   % 84 من  العام  الحكومي 
إلى   2018/2019 المالية  السنة  المحلي في 
ينخفض  ثم   ،2020/2021 في   %  91 نحو 
بعد ذلك إلى 75 % من إجمالي الناتج المحلي 
في 2024/2520، بدعم من الفوائض األولية 
والنمو المرتفع المستدام على المدى المتوسط، 
بما يدفع إلعادة نسبة الدين إلى مسار تنازلي 

ثابت.
وأشار الصندوق إلى أن توقعات خط األساس 
للديون تخضع لمخاطر ولكنها مصحوبة أيًضا 
ارتفاع  إلى  الفًتا  المخففة،  العوامل  من  بعدد 
احتياجات التمويل اإلجمالية بما يتجاوز %30  
بـمتوسط  مقارنة  المحلي  الناتج  إجمالي  من 
15% ، ولكن يأتي التخفيف من مخاطر القدرة 
كبيرة  نسبة  ألن  نتيجة  ــون  ــدي ال تحمل  على 
من  الخزانة  أوراق  ســوق  في  المشاركين  من 

المؤسسات المالية المحلية.

عن  الناشئة  المخاطر  أن  الصندوق  وذكــر 
و”الديون  المقيمين”  لغير  المملوكة  “الــديــون 
يبلغ  حيث  معتدلة  األجنبية”  بالعملة  المقومة 
التوالي، وهو  28 % على  و   % 26 المؤشران 
أعلى من المستويات القياسية لألسواق الناشئة 
ولكن أقل بكثير من المستويات القياسية عالية 

المخاطر والتي تدور عند 45 % و60 %.
وأضاف أن السلطات في مصر بدأت بالفعل 
لتمديد  وتخطط  االستحقاق  آجال  تمديد  في 

اآلجال بصورة أكبر.
هذه  أن  على  نفسه  الــوقــت  فــي  أكــد  ولكنه 
أعلى  يقين  عدم  درجــة  على  تنطوي  التوقعات 
من المعتاد بسبب تأثير وباء كورونا، مشيًرا إلى 
أن المخاطر اإلضافية تنبع من تشديد األوضاع 
األولــي،  الفائض  وانخفاض  العالمية،  المالية 

وتحقق االلتزامات الطارئة.
العالمية  المالية  الظروف  تؤدي   وقال: “قد 
بما  الفائدة  أسعار  زيــادة  إلــى  صرامة  األكثر 
يدفع الدين لانحراف عن مساره المتوقع، كما 
يمكن أن يدفع التأثير األعلى من المتوقع للوباء 
إلى خفض  اإلنفاق  أو ضغوط  ــرادات  اإلي على 
الفائض األولي وزيادة الديون مقارنة بالسيناريو 
الطارئة  الــخــصــوم  أن  إلــى  ــا  الفــًت األســاســي، 
من  المضمونة  الديون  استدعاء  من  تنشأ  قد 

الحكومة”.
السيناريوهات  مــن  عـــدًدا  الصندوق  ــر  وذك
توقعات  في  انحرافات  تتضمن  التي  البديلة 
تأثير األزمة على مؤشرات االقتصاد المصري، 

بقاء  يعتمد على  الذي  للسيناريو األسوأ  ووفًقا 
النمو والفائض األولي عند متوسطات السنوات 
العشر األخيرة، سيرتفع نسبة الدين إلى إجمالي 
الناتج المحلي إلى 98 % في 2024/2520، 
بينما ستزيد احتياجات التمويل اإلجمالية إلى 
نحو 55 % من إجمالي الناتج المحلي في نفس 

العام.
الخارجي  الدين  يصل  أن  الصندوق  وتوقع 
إلى ذروته عند نحو 35 % من إجمالي الناتج 
المحلي في عام 2021 ثم ينخفض بعد ذلك، 
في حين تشير سيناريوهات الصدمة األساسية 
من  بالقرب  سيظل  الخارجي  الــديــن  أن  إلــى 
المدى  على  منها  أقــل  أو  الحالية  مستوياته 

المتوسط.
ومثلما هو الحال مع الدين العام، من المقرر 
الخارجي  الدين  من  كبيرة  نسبة  تستحق  أن 
جزئّيًا  يعكس  ما  وهــو  القادمة،  السنوات  في 
تاريخ استحقاق الودائع الكبيرة للعديد من دول 

مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي. 
المصرية  السلطات  أن  الصندوق  وكشف 
إلى  للحاجة  منها  إدراًكــا  الدائنين  مع  تواصلت 
تمديد آجال استحقاق الديون الخارجية، بهدف 

تجديدها بآجال استحقاق أطول.
نجحت  مصر  فــي  السلطات  أن  وأضـــاف 
على  دوالر  مــلــيــارات   6 تجديد  فــي  بالفعل 
من  دوالر  ــيــار  مــل  13.4 أصـــل  مـــن  ــل  ــ األق
الماليين  العامين  خــال  تستحق  أن  المقرر 

2019/2020 و2020/2021.

صندوق النقد يتوقع تعافي نمو االقتصاد المصري في المدى المتوسط

في تقريره الصادر أمس وضم وثائق التمويل الجديد

سعر الصرف المرن واالحتياطات الكافية يدعمان مواجهة صدمة كورونا

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 جلوبال فاينانس: التجاري 
الدولي أفضل بنك في 

األسواق الناشئة لعام 2020

 صندوق النقد: 11 تريليون 
دوالر حجم اإلجراءات التحفيزية 

حول العالم جراء كورونا

 النقل تتعاقد مع RATP الفرنسية 
إلدارة الخط الثالث لمترو األنفاق 

مقابل 1.1 مليار يورو

 معهد التمويل: تباطؤ التدفقات 
على سندات وأسهم األسواق 

الناشئة في أغسطس

 البنك المركزي: تراجع التوترات 
وآمال لقاح كورونا قدما دعما 

جيدا لألسواق العالمية

حابي

العقاري،  للتطوير  مكسيم  شركة  حصلت 
جنيه  مليون   300 بقيمة  معبري  قــرض  على 
المصري  األهلي  البنك  يضم  بنكي  تحالف  من 
العربي  والــبــنــك  الــقــاهــرة  وبــنــك  مــصــر  وبــنــك 

اإلفريقي.
الشركة  رئيس  نائب  محسن،  عمرو  وقــال 
يأتي  المعبري  القرض  إن  التجاري،  للقطاع 
الشركة من  الذي ستحصل عليه  القرض  ضمن 
األهلي،  البنك  يقوده  الذي  المصرفي  التحالف 
أن  إلى  مشيًرا  جنيه،  مليار   3.7 قيمته  والبالغ 
من  األولــى  الشريحة  على  ستحصل  الشركة 

المقبلة. القليلة  األسابيع  خال  القرض 
لنشرة حابي  وأضاف محسن في تصريحات 
القرض  أن  جورنال،  حابي  بوابة  عن  الصادرة 
وتم  أغسطس،  شهر  بداية  توقيعه  مقرًرا  كان 
بين  به  الخاصة  االتفاقيات  جميع  إلى  التوصل 
الشركة  أن  إلــى  مشيًرا  والــتــحــالــف،  الشركة 
المقاوالت  شركات  مع  االتفاق  في  فعلّيًا  بدأت 
عبد  سيدي  بو  مشروع  في  العمل  الستئناف 
الحكمة  رأس  منطقة  في  تقيمه  الذي  الرحمن، 

الشمالي. بالساحل 
ويــتــبــع مــجــمــوعــة مــكــســيــم لــاســتــثــمــار 14 
وشركة  العقاري  للتطوير  مكسيم  منها  شركة، 
وأخــرى  للسيارات،  وشركة  للفنادق،  مكسيم 
لــلــخــرســانــة وشــركــة لــلــفــنــادق، واســتــثــمــاراتــهــا 

والمجاالت. القطاعات  مختلف  بين  موزعة 
عقود  مــن  مجموعة  أمــس  الشركة  ووقــعــت 
التعاون  وبروتوكوالت  واالتفاقيات  المقاوالت 
6 شركات الستكمال مشروعها الذي تقيمه  مع 
الرحمن،  عبد  سيدي  بو  الشمالي  الساحل  في 
ــشــروق  ــّاً مــن ال ــ ــات ك ــشــرك شــمــلــت قــائــمــة ال
العام،  للقطاع  والتوريدات  العمومية  للمقاوالت 
والتجارة،  للمقاوالت  العالمية  األحمر  والبحر 
والــخــبــراء لــلــمــشــروعــات الــهــنــدســيــة، شــركــة 
وأنظمة  ــهــاف،  إي االســتــشــاريــون  الــمــهــنــدســون 

الجونز. كريستال  وشركة  الحديث  البناء 
ــرار، رئــيــس مــجــلــس إدارة  ــ ك وقـــال مــحــمــد 

الشركة  عــن  صــادر  بــيــان  فــي  مكسيم،  شــركــة 
استكمال  بهدف  تأتي  الجديدة  االتفاقيات  إن 
مشيًرا  المشروع،  في  والبناء  اإلنشاء  أعمال 
مع  العقد  تجديد  تتضمن  االتفاقية  أن  إلــى 

المقاول  تعتبر  والتي  األحمر”  “البحر  شركة 
التسريع  بــهــدف  وذلـــك  لــلــمــشــروع،  الــرئــيــســي 
وتكليف  المراحل  لجميع  البناء  عمليات  في 
لــإشــراف على  مــهــنــدس اســتــشــاري رئــيــســي 

التنفيذ. في  جودة  أعلى  لضمان  الموقع 
تعيين  أيــًضــا  تشمل  االتــفــاقــيــات  أن  وتــابــع 
التصميمات  وتقديم  لتطوير  جدد  استشاريين 
تلبية  على  مكسيم  شــركــة  مــن  حــرًصــا  وذلـــك 
يتم  أنه  خاصة  ومتطلباتهم،  العماء  احتياجات 
من   B للمرحلة  األخيرة  اللمسات  وضع  حالًيا 
مشروع بو آياندز، موضًحا أن هذه االنشاءات 
المالكين  إعام  مع  الُمباعة  للوحدات  ستكون 

النهائي. التسليم   بميعاد 
ولفت إلى أنه يجري حالًيا إجراء االختبارات 
لتشغيلها،  اســـتـــعـــداًدا  لــلــبــحــيــرات  الــنــهــائــيــة 
العامة  بالمقاوالت  الخاصة  األعمال  وإسناد 
“بو  لمشروعي  الجديدة  للمراحل  واإلنشاءات 
“الشروق”  شركة  إلــى  ساندز”  و”بــو  آيــانــدز” 
ترسية  إســنــاد  الثانية  االتفاقية  تتضمن  كما 
اإلنشاء  قيد  للمراحل  التحتية  البنية  أعمال 

“الخبراء”. إلى شركة  آياندز”  “بو  في 
شركة  بخبرات  االستعانة  سيتم  أنــه  وتابع 
كــريــســتــال الجــونــز الــمــتــخــصــصــة فــي مــجــال 
تــكــنــولــوجــيــا الــبــحــيــرات الــصــنــاعــيــة، وتــعــزيــز 
ــو ســانــدس”،  ــاون مــعــهــا فــي مــشــروع “بـ ــع ــت ال
الاجونز  أنظمة  وتحديث  تنفيذ  على  والعمل 
جميع  في  بها  االستعانة  تم  بعدما  بالمشروع 

سابًقا. آياندز”  “بو  مراحل مشروع 
تصل  أراٍض  مــحــفــظــة  مــكــســيــم  ــلــك  وتــمــت
على  موزعة  فداًنا   1285 نحو  إلى  مساحتها 
تقيم  والتي  الشمالي  الساحل  في  فدان   1000
و200  الرحمن،  عبد  سيدي  بو  مشروع  عليها 
والــخــاصــة  سيتي  مستقبل  مــديــنــة  فــي  فـــدان 
بمشروع كانيون، و85 فداًنا في العين السخنة.

إلقامة  تستعد  الشركة  إن  محسن،  وقــال 
عــلــى األرض  الــســخــنــة  ــعــيــن  ال فـــي  مـــشـــروع 
ــث تــعــمــل حــالــًيــا عــلــى  ــوكــة لـــهـــا، حــي ــمــمــل ال
ــاء  ــه ــالــمــشــروع وإن ــخــاصــة ب الــتــصــمــيــمــات ال

به. الخاصة  اإلجراءات 
مساحات  أي  بيع  الشركة  عزم  ونفى محسن 
في  الــدخــول  أو  لــهــا،  المملوكة  أراضــيــهــا  مــن 
خطة  لديها  الشركة  أن  إلى  مشيًرا  شراكات، 
بمختلف  تــنــفــيــذهــا  ــى  إلـ تــســعــى  اســتــثــمــاريــة 

عليها. تركز  التي  المناطق 

مكسيم تحصل على قرض معبري بقيمة

300 مليون جنيه من تحالف بنكي يقوده األهلي
توقيع عقود مقاوالت لمشروع بو سيدي عبد الرحمن مع 6 شركات 

يضم مصر والقاهرة والعربي اإلفريقي

بكر بهجت

نائب رئيس الشركة: صرف الشريحة 
األولى خالل األسابيع القليلة المقبلة

عمرو محسن نائب رئيس شركة مكسيم للتطوير العقاري للقطاع التجاري

14 مليار دوالر إجمالي 
الفجوة التمويلية التي 

خلفها الفيروس
خالل عامين

ترجيح انخفاض أسعار 
الفائدة الفعلية

 على الدين
 الحكومي العام

توقع صعود الدين 
العام إلى 91% في 

2021/2020 ثم التراجع 
ا إلى %75 تدريجّيً

الفائدة ستتجه 
للتراجع بدعم هدوء 

التضخم.. ولكن 
الظروف المالية 

العالمية األكثر صرامة 
قد تؤدي لزيادتها

مخاطر معتدلة 
للديون

 المملوكة
 لغير المقيمين 

والديون المقومة 
بالعملة األجنبية 

ــون  ــســت ــشــي ــئ هــات ــ ــوان ــ كـــشـــفـــت شـــركـــة م
لتداول  محطة  أكبر  إنشاء  تفاصيل  الصينية، 
البحري. قير  أبو  بميناء  بالمنطقة  الحاويات 
يــصــل  أن  ــة،  ــي ــن الــصــي الــشــركــة  وتــوقــعــت 
الــجــديــدة  المحطة  فــي  االســتــثــمــار  إجــمــالــي 
سيما  ال  أمــريــكــي،  دوالر  مــلــيــون   730 إلــى 
التطوير  تشمل  ــد  األم طويلة  االتــفــاقــيــة  أن 

. لتشغيل ا و
موقعها  على  بيان  في  الشركة،  وأوضحت 
ستقع  الــجــديــدة  الــمــحــطــة  أن  ــكــتــرونــي،  اإلل
تحميها  والتي  البحرية،  قير  أبو  قاعدة  داخل 
أن  على  قير،  أبو  جزيرة  شبه  طبيعي  بشكل 
ثنائي  جديد  سريع  بطريق  المشروع  ربط  يتم 
جانب  كل  على  مرورية  حارات   3 به  االتجاه 
ومــمــر ســكــنــي جــانــبــي يــربــطــه بــاإلســكــنــدريــة 
الطرق  بشبكة  وكــذلــك  كيلومتًرا،   20 بنحو 
الكبرى  والمدن  القاهرة  بالعاصمة  الوطنية 

األخرى.
رئـــيـــس  إب  إريــــــك  قـــــال  ــه  ــبـ ــانـ جـ ومـــــن 
مصمم  الــمــشــروع  إن  بــورتــس،  هاتشيستون 
على  وقــــادر  مـــتـــًرا   18 غــاطــس  لـــه  ــكــون  ــي ل
يتم  أن  على  العماقة،  السفن  مــع  التعامل 
خــال  مــن  أســاســي  بشكل  الــمــشــروع  تــمــويــل 
مراحل،  على  للشريكين  المشترك  االستثمار 
عند  مكافئة  حاوية  مليوني  مناولة  قدرة  مع 

ء. االنتها
يــبــلــغ  أن  الــمــخــطــط  مـــن  أنــــه  وأضــــــاف 
 1200 لــلــمــحــطــة  ــبــحــري  ال ــرصــيــف  ال ــول  طـ
 60 ــر وســـاحـــة مــحــطــة تــبــلــغ مــســاحــتــهــا  مــت
األراضي  من  إضافية  هكتار  و100  هكتاًرا، 

الفناء. لتوسيع  حصرًيّا  المخصصة 
ــعــام لــمــجــمــوعــة مــوانــئ  وكــشــف الــمــديــر ال
للمحطة  ــاز  ــي االمــت فــتــرة  أن  هــاتــشــيــســتــون، 
المتوقع  من  أنه  كما  عاًما،   38 تبلغ  الجديدة 
األولى  للمرحلة  التشغيلية  العمليات  تبدأ  أن 

.2022 عام  في  المشروع  من 
ــان الــفــريــق أحــمــد خــالــد، قــائــد الــقــوات  ك
ــوقــيــع عــقــد اإلنـــشـــاء  ــت ــام ب ــ ــة قـــد ق ــحــري ــب ال
إدارة  مجلس  رئيس  أب  إريــك  مع  والتشغيل 
بهونج  العالمية  بورتس  هاتشيستون  شركة 
على  الــشــركــات  أكــبــر  مــن  تعد  والــتــي  كــونــج، 

ــشــاء وتــطــويــر  مــســتــوى الــعــالــم فــي مــجــال إن
 51 تمتلك  حيث  الحاويات  محطات  وتشغيل 

العالم. حول  دولة   26 في  حاويات  محطة 
ستعود  أمــس،  أول  الــصــادر  للبيان  ووفــًقــا 
جميع  في  إيجابًيّا  المحطة  هذه  إنشاء  آثار 
العمالة  وتدريب  تعليم  البحري  النقل  نواحي 
إلكترونّيًا،  المحطة  هذه  تشغيل  في  الماهرة 
مباشرة  بطريقة  سواء  عمل  فرص  توفير  مع 
في  المصرية  السوق  داخــل  مباشرة  غير  أو 
في  المحطة  قدرة  ستصل  فيما  المجال،  ذلك 
حاوية  مليون  من  أكثر  إلى  الحاويات  تداول 
القومي. االقتصاد  دعم  في  يسهم  بما  سنوّيًا 
ــمــحــطــة بــأحــدث  ــاء ال ــشـ ــوف يــتــم إنـ ــ وسـ
الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة والــنــظــم الــتــكــنــولــوجــيــة 
اتباع  عن  فضًا  المجال،  ذلك  في  المتطورة 
منظومة  خـــال  الــعــلــمــيــة  ــيــب  األســال ــدث  أحـ
ــعــمــل مـــع إتـــبـــاع جــمــيــع وســـائـــل الــحــمــايــة  ال
يوفر  بما  العالمية  الــجــودة  ذات  والــتــأمــيــن 

بالمحطة. العمل  آلليات  اآلمن  المناخ 

هاتشيستون: 730 مليون دوالر 

استثمارات محطة حاويات أبو قير

تشغيل المرحلة األولى في 2022

فهد حسين

المشروع مصمم 
بغاطس

 18 متًرا وقادر
 على التعامل
 مع السفن 

العمالقة بطاقة 
مليوني

 حاوية مكافئة
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