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في لقاء ختام زيارته للعاصمة باريس

رئيس الوزراء: فرص واعدة بمصر أمام صناديق االستثمار الفرنسية

الــتــقــى الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
زيارته  ختام  فــي  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
من  مجموعة  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
رؤساء وممثلي أكبر الصناديق االستثمارية 
والبنوك الفرنسية، بحضور وزراء: الكهرباء 
والتنمية  والتخطيط  المتجددة،  والطاقة 
والمالية،  الدولي،  والتعاون  االقتصادية، 
ــاالت وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات،  ــصـ واالتـ
وسفير مصر في باريس، والمدير التنفيذي 

لصندوق مصر السيادي.

الوزراء عن  اللقاء، تحدث رئيس  وخالل 
شهدتها  التي  االقتصادية  التطورات  أهم 
وفي  الماضية،  السنوات  مدار  على  مصر 
هذا الصدد، ألقى الضوء على ما تحقق من 
المالي  اإلصالح  برنامج  تطبيق  بعد  نجاح 
والنقدي، ثم تبني الحكومة برنامًجا طموًحا 
لتوقيع  الــطــريــق  مهد  الهيكلي  لــإصــالح 
اتفاق البرنامج الُقطري مع منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تنوًعا 
بمصر،  الواعدة  االستثمارية  الفرص  في 
التي  المختلفة  المجاالت  تناسب  والــتــي 
االستثمار  صناديق  اهتمام  مــحــاور  تمثل 

الفرنسية، ولذا فقد حرص الوفد الوزاري 
الصناديق  هذه  ُممثلي  لقاء  على  المصري 

لتعريفهم ببعض تلك الفرص.
وأضــاف أن الحكومة لديها أيًضا برنامج 
مع  بواكيره  بــدأت  وقــد  للطروحات،  طموح 
طرح شركة “إي فاينانس“، الذي حقق نجاًحا 
جانب  من  الكبير  اإلقبال  مع  خاصة  الفًتا، 

المستثمرين األجانب على هذا الطرح.
مـــن جــانــبــهــم، أشــــاد مــمــثــلــو صــنــاديــق 
من  مصر  شهدته  بما  الفرنسية  االستثمار 
البحث  على  شجعتهم  اقتصادية  تطورات 
عن فرص استثمار في مصر، كما استعرض 
كل صندوق مجاالت عمله ومحاور أنشطته.

ــوزراء،  ــ فــي ذات الــســيــاق، اســتــعــرض ال
المتاحة  الفرص  المصري،  الوفد  أعضاء 
المختلفة،  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  فــي 
اهتمام  مــحــل  االســتــثــمــاريــة  ــمــجــاالت  وال
صندوق مصر السيادي، فضاًل عن مالمح 

برنامج الطروحات الحكومية المقبلة.
تــم االتــفــاق على  الــلــقــاء،  وفــي خــتــام 
ــاط اتـــصـــال مـــع الــصــنــاديــق  ــق إنـــشـــاء ن
مع  المباشر  بالتواصل  سواء  الفرنسية؛ 
التخطيط  وزيرة  السعيد،  هالة  الدكتورة 
أو مــن خــالل  ــة،  ــصــادي والــتــنــمــيــة االقــت
طلبات  لتلقي  باريس،  في  مصر  سفير 
الفرنسية. االستثمار  صناديق  وعروض 

حابي

منها القيمة والميناء والكمية والوزن

أكثر من 50 ألًفا من المصدرين األجانب سجلوا حسابات إلكترونية على منصة بلوك تشين

برنامج طموح للطروحات و»إي فاينانس« حقق نجاًحا الفًتا

الجمارك تسمح بتعديل بعض بيانات الشحنات المستوردة

أن  المالية،  وزيــر  معيط  محمد  الدكتور  أكــد 
منظومة التسجيل المسبق للشحنات »ACI« تسير 
بخطى ثابتة منذ بدء التطبيق اإللزامي اعتباًرا من 

أول أكتوبر الحالي بالموانئ البحرية.
أي  مــع  الــفــوري  التعامل  يتم  ــه  أن ــى  إل ــار  وأشـ
األعمال،  مجتمع  تُواجه  قد  معوقات  أو  تحديات 

وفًقا ألحدث الخبرات الدولية.
ــر، إن هــنــاك إقــبــااًل مــتــزايــًدا من  ــوزي وقـــال ال
المستخلصين  مـــن  ووكــالئــهــم  ــن  ــوردي ــمــســت ال
التسجيل  لمنظومة  االنضمام  على  الجمركيين 
عدد  تــجــاوز  حيث   ،»ACI« للشحنات  المسبق 
المسجلين منهم 11 ألًفا، وتم استصدار أكثر من 
ألًفا  80 ألف رقم »ACID«، وسجل أكثر من 50 
من المصدرين األجانب لمصر حسابات إلكترونية 
على منصة »بلوك تشين« منذ اإلطالق التجريبي 

للمنظومة في أبريل الماضي وحتى اآلن.
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، 
أنه تيسيًرا على المتعاملين مع المنظومة الجديدة 
المقر  القيمة  تعديل  بإمكانية  السماح  تم   »ACI«
عنها، وميناء الشحن والوصول والنظام الجمركي، 
ومقدم  ووحــداتــهــا،  وأوزانــهــا  الشحنة  وكميات 
البيان، وإضافة فاتورة، وبند جمركي جديد؛ وذلك 

بعد صدور رقم »ACID« وقبل الشحن.
يتم إصدار  البيانات  أنه بعد تعديل  إلى  ولفت 

ويتم   »M« بالحرف  مميًزا   »ACID«الـــ رقم  نفس 
جميع  على  الجديد  الرقم  هــذا  بوضع  االلــتــزام 

مستندات الشحنة.

وأوضح أنه يمكن للمستورد والمصدر األجنبي 
ــل الــشــحــن االســتــعــالم عــن صــالحــيــة رقــم  ــي ووك
بينما  الشحن،  قبل  »نافذة«  بوابة  على    »ACID«

يتاح للوكيل المالحي األجنبي االستعالم عنه عند 
تمام الشحن.

إثبات رقم »ACID« على  أنه يجب  إلى  وأشار 

الفواتير التجارية ومستندات الرسالة وليس على 
التنفيذية  لالئحة  طبًقا  وذلــك  منفصلة  أوراق 

لقانون الجمارك.

على  تحتوي  »الحاوية«  كانت  إذا  أنــه  أضــاف 
كل  وتخضع  مستورد  من  ألكثر  مشتركة  بضائع 
الحصول  يتم  فإنه  مختلف،  جمركي  لنظام  منهم 
على  حسابها  مــن  شحنة  لكل   »ACI« رقــم  على 
»نافذة« وعند الوصول يتم تفريغ الشحنة ويعامل 

كل رقم »ACI« حسب نظام اإلفراج المطلوب.
ونوه أنه في حال التعاقد على كمية كبيرة يتم 
شحنها على دفعات بموجب فاتورة واحدة ونموذج 
»4« واحد، فإنه يجب على المستورد إرسال فاتورة 
رقم  على  الحصول  ويتم  حــدة  على  شحنة  لكل 

تسجيل مسبق ومنفصل.
ــه بــالــنــســبــة لــعــمــل الــتــفــويــض  ــى أنـ ــار إلـ ــ وأشـ
اإللكتروني من صاحب الشأن إلى شركة التخليص 
مــن خـــالل منصة »نـــافـــذة«، يــتــم الــتــفــويــض من 
الضريبي  الرقم  ذكر  مع  الشأن  صاحب  حساب 
لمكتب التخليص وليس رقم الرخصة وعليه يمكن 
للحسابات التابعة لمكتب التخليص اختيار صاحب 
طلب  عند  المستوردين  قائمة  خــالل  من  الشأن 

.»ACID« الحصول على الرقم التعريفي
الوزير  مساعد  ناصر  منى  الدكتورة  وأكــدت 
للمتابعة وتطوير الجمارك، استمرار عقد اللقاءات 
ســفــارات  مــع  الــجــديــدة  بالمنظومة  التعريفية 
والغرف  البحري،  النقل  وقطاع  األجنبية،  الــدول 
المالحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل 

االستفسارات المتعلقة بها.
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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشحات غتوريالدكتور محمد معيط وزير المالية
رئيس مصلحة الجمارك

الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير 
للمتابعة وتطوير الجمارك

التضخم ال زال قيد السيطرة ولن يخرج عن نطاق مستهدفات البنك المركزي

التوقعات ترجح تثبيت جديد في سعر الفائدة رغم تصاعد الضغوط العالمية

بأحد  إدارة  مجلس  عضو  بــدرة،  محمد  رجــح 
في  الفائدة  على  المركزي  البنك  إبقاء  البنوك، 
أسعار  استمرار  متوقعا  الخميس،  اليوم  اجتماع 
الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2021.

العالمية  التضخمية  الضغوط  أن  وأوضـــح 
في  ذلـــك  ظــهــر  وقـــد  لــمــصــر،  بـــدورهـــا  تنتقل 
زال  ما  المركزي  البنك  ولكن  التضخم  منحنى 
نظرا  الفائدة  لإبقاء على معدالت  لديه فرصة 

التضخم. أرقام  الرتفاعها عن 
وقال بدرة أن معدل الضخم بمصر على األرجح 
سيبقى داخل نطاق المستهدف من البنك المركزي 
أسفل %9، مشيرا إلى أن مستويات سعر الفائدة 

حاليا مناسبة للظروف والمعطيات الجارية.
وأضاف أن المخاوف بشأن رفع الفائدة عالميا 
على الدوالر وانسحاب جزء من األموال الساخنة 
هذه  مثل  في  طبيعيا  أمــرا  المتقدمة  لــأســواق 
احتياطي  لديها  مصر  أن  إلى  مشيرا  الظروف، 

أجنبي مرتفع وأيضا تمنح عوائد جيدة ومغرية.
المنتدب  العضو  مساعد  متولي،  طــارق  وأكــد 
األوضاع  أن  بلوم،  ببنك  الخزانة  لشؤون  السابق 
واألســـواق  مصر  على  ضغطا  تشكل  العالمية 
الناشئة كافة، مشيرا إلى أن تلميح بنك االحتياطي 
الفيدرالي إلى التوقف عن شراء السندات وضخ 

قبل  حتى  تأثيره،  له  سيكون  بــاألســواق  األمـــوال 
المساس بسعر الفائدة.

ــه حــال حـــدوث حــركــة النسحاب  وأضـــاف، أن
االستثمارات لأسواق المتقدمة فالبد أن ينعكس 
ذلك إما برفع أسعار الفائدة على الجنيه أو تحركا 

ألعلى لسعر الدوالر.
واستبعد متولي، أن يقدم المركزي على تحريك 

أن  إلى  مشيرا  اليوم،  اجتماع  في  الفائدة  أسعار 
مصر تتابع عن كثب االتجاهات العالمية وخاصة 
الفيدرالي في تهدئة  أمريكا وإذا ما نجح تحرك 
مخاوف التضخم بإيقافه لضخ السيولة فسيكون 
عندما  المركزي  مضيفا:  كثيرا،  أفضل  الوضع 
وليس  جرئية  بمعدالت  سيكون  الفائدة  سيحرك 

ربع أو نصف نقطة مئوية.

ــم الـــكـــفـــراوي، مــســؤول غرفة  ــراهــي ــال إب ــ وق
العاملة  العربية  البنوك  بأحد  الدولية  المعامالت 
بمصر، إن موجة التضخم العالمية لها إنعكاساتها 
على مصر، الفتا إلى أن التوقعات بارتفاع الفائدة 
على الدوالر أدت بالفعل لزيادة في أسعار عوائد 

.Eurobonds السندات الدولية
بوتيرة  تتسارع  العالمية  الضغوط  أن  وأوضــح 

أعــلــى مــن الــتــوقــعــات، ولــكــن ال زالـــت مــعــدالت 
وأنها ستبقى  مقبولة،  بمصر في حدود  التضخم 
المقبلة  الفترة  خالل  ارتفاعا  شهدت  وأن  حتى 
المركزي  البنك  من  المستهدفة  المنطقة  داخــل 

تحت 9%.
على  الفائدة  أسعار  تأثر  الكفراوي  واستبعد 
هناك  أن  مؤكدا  المقبلة،  الشهور  خالل  الجنيه 

باألسواق  الفائدة  وحركة  التضخم  من  مخاوف 
إلى  االســتــثــمــارات  خـــروج  حــيــال  وقــلــق  الناشئة 
األسواق الكبرى والمتقدمة مع رفع فائدة الدوالر، 
النامية  الـــدول  بين  وضــعــا  أفــضــل  مصر  ولــكــن 
ونجحت أكثر من مرة في توفير خروج آمن وسلس 
مرة  سريعا  العودة  على  يشجعها  ما  للمستثمرين 
أعلى  من  فائدة  أسعار  منح  على  عــالوة  أخــرى 

العوائد بالمنطقة.
الكلي  االقــصــاد  محلل  أحمد  إســـراء  وذكـــرت 
أن  ــاروس،  فـ األهــلــي  شركة  فــي  البحوث  بقطاع 
على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة، فمن 
المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر 

الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم.
وأشارت إلى أن وتيرة التضخم العالمي تتصاعد 
االحتياطي  من  وصريحة  ضمنية  رسائل  وســط 
في  نقدي  تشديد  سياسة  اتباع  عن  الفيدرالي 
ضوء الضغوط الحالية، إال أن اتجاهات التضخم 
المحلي ال تزال تقع ضمن النطاق المستهدف من 

البنك المركزي المصري.
وأكدت أحمد في مذكرة بحثية، أن االقتصاد 
لدعم  تيسيرية  سياسة  إلــى  يحتاج  المصري 
للطروحات  المستثمرين  وجذب  االستثمار  بيئة 
معدالت  بقاء  إلى  أكثر  يحتاج  كما  الحكومية، 
ــدة وعــجــز الـــمـــوازنـــة تحت  ــائ ــف ــوعــات ال ــدف م
المركزي  إبقاء  تعزز  أسباب  وهــي  السيطرة، 

على معدالت الفائدة ألطول فترة ممكنة.

أمنية إبراهيم

محمد بدرة عضو مجلس
إدارة بأحد البنوك

طارق متولي مساعد العضو المنتدب 
السابق لشؤون الخزانة ببنك بلوم

إبراهيم الكفراوي مسؤول غرفة المعامالت 
الدولية بأحد البنوك العربية العاملة بمصر

إسراء أحمد محلل االقصاد الكلي بقطاع 
البحوث في شركة األهلي فاروس

https://hapijournal.com/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
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