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الصالون الشهري يقدم نظرة عن المسودة وأولويات القطاع الخاص

ا حول وثيقة ملكية الدولة حابي تفتح حواًرا مجتمعيًّ

عودة وزارة االستثمار أو منح صالحيات كاملة للهيئة ورئيسهاالمسودة إيجابية.. وضرورة وضع تفاصيل أكثر عن آليات التخارج 

وضع حد لألعباء وعدم تحصيل التزامات غير منصوص عليها بقانون حماية المسؤولين عن عمليات التخارج ضد المبالغة في مساءلتهم

حسم الطلبات المعلقة مثل شراء أراٍض ومستشفيات وزيادة خطوط إنتاج منافسة القطاع غير الرسمي ال تقل حدة عن المنافسة مع الدولة

منح أفضلية للصناعة في الحصول على التمويل ولو لفترة مؤقتة الحذر من البيروقراطية.. وهدف تمكين القطاع الخاص أهم من الحصيلة

االستمرار في زيادة سعر الفائدة قد يخنق االقتصاد.. والتضخم مستوردالبورصة قادرة على استيعاب تخارجات الدولة.. وتحتاج لبضاعة ضخمة
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مساهمة إضافية بالتوازي مع لقاءات الحكومة

صالون حابي يبدأ جوالت حوار مجتمعي عن سياسة ملكية الدولة

مناقشة سياسة ملكية 
الدولة أمر مهم في حد 
ذاته وجيد للمستثمرين 

والمنظمات الدولية 

ضوابط بقاء الدولة 
تشمل الحوكمة 

وحقوق األقلية ومعايير 
ضمان البيئة التنافسية 

تقسيم أصول 
الدولة إلى 3 

مجموعات.. األولى 
د. شريف الجبلي: تخارج خالل 3 سنوات 

قطاعات مثل تجارة التجزئة 
وبعض مجاالت الزراعة يجب أن 
تتخارج منها الدولة بصورة تامة 

الوثيقة في مجملها بداية 
طيبة.. والحكم عليها 

بالنجاح والفشل يجب أن 
يرتبط بنتائجها 

المجموعة الثانية 
ستبقى فيها الدولة 

مع تقليل حجم 
التواجد.. والثالثة 

بقاء الدولة مع زيادة 
أو تثبيت حصتها 

منح دور أكبر للقطاع الخاص أحد 
المطالب المهمة.. ويجب الحديث 

باستفاضة عن آليات التنفيذ 

د. زياد بهاء الدين:
  3 أسباب وراء شعوري 

بسعادة كبيرة وتأييدي 
للوثيقة قبل التعرض 

لمضمونها 

د. زياد بهاء الدين:
الشق الثاني من الوثيقة قدم 
وصًفا للضوابط الحاكمة لبقاء 
الدولة في األنشطة المحددة 

حابي  جريدة  عنه  أعلنت  الذي  المجتمعي  الحوار  من  جولة  أول  في 
حابي  صالون  في  المشاركون  قدم  الدولة،  ملكية  وثيقة  مسودة  حول 
باتجاهات  المرتبطة  والرسائل  التوصيات  من  واسعة  قائمة  الشهري، 
هذه  في  الخاص  القطاع  عمل  وتحديات  وأولويات  عموًما،  الوثيقة 

الفترة على وجه التحديد.
التعاون  ووزير  الــوزراء  رئيس  نائب  الدين،  بهاء  زياد  الدكتور  من:  كل  الصالون  في  شارك 
مجلس  في  اإلفريقية  الشؤون  لجنة  رئيس  الجبلي،  شريف  والدكتور  األسبق،  الدولي 
النواب، وعالء سبع أحد رواد سوق المال ورئيس شركة ابتكار القابضة، ومحمد الدماطي، 

العربية دومتي.  الغذائية  الصناعات  المنتدب لشركة  والعضو  نائب رئيس مجلس اإلدارة 
حابي،  لجريدة  التنفيذي  والرئيس  تحرير  رئيس  رضــوان  أحمد  من:  كل  اللقاء  وأدار 
مدير  إبراهيم  ورضوى  حابي،  لجريدة  المؤسس  والشريك  التحرير  مدير  منير  وياسمين 

التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي.
وأهدافها  الدولة،  ملكية  سياسة  وثيقة  لمسودة  أولية  نظرة  تقديم  اللقاء  وشهد 
إلى جانب جاهزية  الوثيقة،  للتعامل مع  التشريعية  البيئة  الرئيسية، ومدى تناسب 
سوق المال للتخارجات الحكومية المرتقبة، وكذلك التحديات الراهنة التي يواجهها 
القطاع الخاص في بيئة االستثمار عموًما، ومدى قدرة الوثيقة والمعايير الحاكمة لها 

في التغلب على هذه التحديات.
يذكر أن جريدة حابي قد أعلنت بدء حوار مجتمعي حول مسودة وثيقة سياسة ملكية 
الحكومة  بدأته  الذي  للحوار  إضافية  مساهمة  ليكون  الخاص،  القطاع  وأولويات  الدولة 
الماضي مع مجتمع األعمال، وعبر شعارها »االلتزام بالتخصص« ستعمل حابي  األسبوع 
على هذا الحوار من خالل جميع قنواتها الممثلة في: )النسخة المطبوعة – بوابة حابي 
ممكنة،  صحفية  تغطية  أوسع  بذلك  لتضمن  حابي(،  نشرة   – حابي  صالون   – جورنال 

تناسب أهمية الوثيقة، وتساعد في خروج صيغتها النهائية للنور في أفضل صورة ممكنة.
وإلى تفاصيل اللقاء

فــي  كنــت  تكــن رســمية،  لــم  لهــا  مبكــرة 
ــًدا لهــا  غايــة الســعادة بهــذه الخطــوة ومؤي
تماًمــا، وذلــك لثالثــة أســباب قبــل الدخــول 

فــي مضمونهــا.
الســبب األول أنهــا تعــد أحــد التوقيتــات 
الواضحــة التــي تتنــاول فيهــا الدولــة هــذا 
فــي  الدولــة  بــدور  الخــاص  الموضــوع، 
االقتصــاد، والــذي بــال شــك أحــد أبــرز 
العناويــن التــي كانــت تثيــر الجــدل والقلــق 
المصرييــن  المســتثمرين  جانــب  مــن 
المنظمــات  وكذلــك  واألجانــب،  والعــرب 
للغايــة،  شــائكة  قضيــة  فهــي  الدوليــة، 
وقــد كان تناولهــا يبــدو شــائكًا، لذلــك مــن 
الجيــد أن تتقــدم الدولــة بطــرح معيــن فــي 

هــذا الصــدد.
الســبب الثانــي يتمثــل فــي أنهــا قــد ُكتبت 
وتضــم أفــكارًا هامــة وتفكيــًرا منضبًطــا، 
ــا متاحــة  ــق بكونه ــث فيتعل ــر الثال ــا األم أم
أشــهر،  ثالثــة  إلــى  تصــل  لمــدة  للحــوار 
وهــي تعــد خطــوة عظيمــة وغيــر مســبوقة، 
وكلمــا كانــت هــذه التجربــة ناجحــة، فــإن 
ذلــك يعنــي أنهــا لــن تقتصــر علــى كونهــا 
مفيــدة فقــط  فــي حــد ذاتهــا، لكــن كذلــك 
ــة  ــا االقتصادي ــا للقضاي فــي أســلوب تناولن

ــه شــفافية. ــح وب ــف ومنفت بشــكل مختل
ــا،   ــة ذاته ــون الوثيق ــا يخــص مضم وفيم
ســأكتفي بوصــف أمريــن فقــط حتــى ال 
أطيــل الحديــث، أولهمــا أن الوثيقــة تحــدد 
االقتصاديــة  القطاعــات  مــن  مجموعــة 
 3 إلــى  تقســيمهم  تــم  األنشــطة،  أو 
ــى تســتهدف  مجموعــات، المجموعــة األول
الدولــة التخــارج منهــا خــالل 3 ســنوات، 
والمجموعــة الثانيــة مــن المقــرر أن تبقــى 
الدولــة فيهــا ولكــن مــع تقليــل أو تخفيــض 
الثالثــة  والمجموعــة  تواجدهــا،  حجــم 
زيــادة حجــم  مــع  بهــا  االســتمرار  تعتــزم 
االســثمار أو عــدم تخفيضــه علــى األقــل.. 
تســمية  تــم  الثــالث  المجموعــات  وهــذه 

قطاعــات مختلفــة كثيــرة بهــا.
الشــق الثانــي فــي الوثيقــة والــذي يتســم 
بأهميتــه الكبيــرة، هــو أن بهــا نوًعــا مــن 
ــي تحكــم اســتمرار  ــط الت الوصــف للضواب
الدولــة فــي بعــض هــذه األنشــطة، مثــل 
جوانــب خاصــة بالحوكمــة وحقــوق األقليــة 
وضمــان وجــود بيئــة تنافســية، لذلــك فــإن 
أو  البيــع  قــرار  علــى  يقتصــر  ال  األمــر 

ــس  ــذي عقــده رئيــس مجل فــي المؤتمــر ال
وتلقــي  للمناقشــة،  إتاحتهــا  هــو  الــوزراء 
فتــرة  خــالل  عليهــا  المهتميــن  تعليقــات 
وصفهــا بأنهــا ســتتراوح بيــن شــهرين إلــى 
ــدأ  ــذ أن ب ا من ــا شــخصّيً ــة أشــهر، وأن ثالث
الحديــث حــول الوثيقــة، وظهــور مســودة 

آلياتهــا؟
د. زيــاد بهــاء الديــن: شــكًرا جزيــاًل.. 
ــى الدعــوة الكريمــة.. وســعيد  أشــكرك عل
بالوجــود مــع األصدقــاء والزمــالء األعــزاء.

 وثيقــة سياســة ملكيــة الدولــة أواًل مــا 
طرحهــا  مــن  والغــرض  مســودة،  زالــت 

أحمــد رضــوان: بســم اللــه الرحمــن 
أهــاًل وســهاًل بحضراتكــم  الرحيــم.. 
ــي  ــون حاب ــن صال ــد م ــاء جدي ــي لق ف

الشــهري.. 
نناقــش فــي لقائنــا الســادس حزمــة 
تطــورًا  ترصــد  التــي  المحــاور  مــن 
ــا حــدث فــي اآلونــة األخيــرة وهــو  هاًمّ
صــدور مســودة وثيقــة سياســة ملكيــة 
الــوزراء  رئيــس  بــدأ  فقــد  الدولــة.. 
فتــح حــوار مجتمعــي حــول الوثيقــة 
وخبــراء  األعمــال  مجتمــع  مــع 
االقتصــاد، ونحــن فــي جريــدة حابــي 

نــود االشــتباك مــع هــذا الحــوار.
حابــي  لقــاء  فــي  ونســتضيف 
الســادس الدكتــور زيــاد بهــاء الديــن، 
ــاون  ــر التع ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئي نائ
شــريف  والدكتــور  الســابق،  الدولــي 
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  الجبلــي، 
ورئيــس  بالبرلمــان  اإلفريقيــة 
غرفــة الصناعــات الكيماويــة باتحــاد 
الصناعــات ورئيــس شــركة أبــو زعبــل 
لألســمدة والكيماويــات، وعــالء ســبع، 
أحــد رواد صناعــة ســوق المــال فــي 
مصــر ورئيــس شــركة ابتــكار القابضة، 
رئيــس  نائــب  الدماطــي،  ومحمــد 
المنتــدب  والعضــو  اإلدارة  مجلــس 
لشــركة الصناعــات الغذائيــة العربية 
– دومتــي.. أهــاًل وســهاًل بحضراتكــم، 
جريــدة  فــي  بوجودكــم  تشــرفنا 

حابــي.
زيــاد  الدكتــور  مــع  النقــاش  نبــدأ 
بهــاء الديــن.. فقــد تناولــت وثيقــة 
سياســة ملكيــة الدولــة فــي مقاالتــك، 
باللقــاء  الحضــور  أحــد  كنــت  كمــا 
ــهد  ــذي ش ــوزراء ال ــس ال ــع رئي األول م

الوثيقــة. مناقشــة 
هــل يمكــن فــي البدايــة إعطاؤنــا 
وهــل  الوثيقــة..  عــن  عامــة  نظــرة 
ــي  ــئلة الت ــن األس ــت ع ــا أجاب ــرى أنه ت
مقاالتــك..  فــي  طرحتهــا  أن  ســبق 
ومنهــا طبيعــة مفهــوم الدولــة فيمــا 
يتعلــق بالملكيــة، وطبيعــة وضخامــة 
التخــارج  المســتهدف  القطاعــات 
منهــا، والجــدول الزمنــي لهــا.. وكذلك 
بمفهــوم  المرتبــط  الثالــث  الشــق 
التخــارج ذاتــه، كيــف ســتتم ومــا هــي 

د. زياد بهاء الدين: وثيقة سياسة ملكية الدولة ما زالت مسودة وغرض طرحها هو تلقي تعليقات الخبراء عليها

المشاركون قدموا قائمة واسعة من التوصيات والرسائل المهمة

عالء سبع: أكثر من مطلب للمستثمرين المحليين واألجانب لرفع استثماراتهم في مصر 

د. شريف الجبلي: ملكية الدولة تمثل نحو نصف االقتصاد بينما يتولى القطاع الخاص تشغيل 70 % من العمالة

محمد الدماطي: الوثيقة في حد ذاتها مطلوبة في إطار وضع استراتيجية عامة الستثمارات الدولة والقطاع الخاص 
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التحرير واالعالناتالمدير االدارىمدير اإلنتاجالمدير الفنىمديرا التحرير

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

الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي األسبق
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التخــارج مــن عدمــه، لكــن األهــم مــن ذلــك 
وشــروط  ومعاييــر  ضوابــط  تحــدد  أنهــا 

بقــاء الدولــة فــي أي اســتثمار.
فكمــا ذكــرت هــي وثيقــة مهمــة وتعبــر 
مجــرد  وليــس  حقيقيــة  سياســة  عــن 
ــع مــا زال المجــال  برنامــج محــدد، وبالطب
مجــاالت  وهنــاك  للمناقشــة،  مفتوًحــا 
كثيــرة لاتفــاق واالختــاف يمكــن الرجــوع 
لهــا بعــد قليــل، لكنــي أرى أنهــا تعــد بدايــة 
ا، ويجــب علــى الجميــع التفاعــل  طيبــة جــّدً
ــا بالنجــاح أو الفشــل  ــم عليه ــا، والحك معه
يجــب أن يكــون علــى مــا تأتــي بــه مــن نتائــج 

وليــس مــن اآلن.
الــذي  البســيط  الوصــف  هــو  هــذا   
اليــوم  لقاؤنــا  يكــون  أن  وأتمنــى  أقدمــه، 
جــزًءا مــن المســاهمة فــي هــذا المشــروع 

الهــام.
أحمــد رضــوان: ســنعود لمناقشــة 
خاصــة  أكبــر،  بصــورة  التفاصيــل 
فيمــا يتعلــق باألســئلة التــي طرحــت 
فــي مقالــك، وكذلــك فكــرة الحيــاد 
عنــه  تحدثــت  الــذي  التنافســي 
علــى  الوقــوف  ومحاولــة  الوثيقــة، 
كيفيــة  تطبيقــه علــى أرض الواقــع.. 
لزميلتــي  المجــال  أفتــح  اآلن  لكــن 
دائــرة  فــي  للتوســع  منيــر  ياســمين 

الحــوار.
ياســمين منيــر: أود أن أنتقــل إلــى 
وفــي  الجبلــي..  شــريف  الدكتــور 
البدايــة نريــد التعــرف علــى وجهــة 
وثيقــة  لمســودة  األوليــة  نظــرك 
ملكيــة الدولــة ومــا تناولتــه مــن بنــود 
علــى  التعــرف  وكذلــك  وقطاعــات، 
ترتيــب الوثيقــة فــي جــدول أولويــات 
ــرة  ــذه الفت ــال ه ــاص خ ــاع الخ القط
االســتثنائية التــي تشــهد متغيــرات 
ــا  ــع محلّيً ــاق واس ــى نط ــة عل اقتصادي

ــا؟ وعالمّيً
 د. شــريف الجبلــي: كمــا ذكــر الدكتور 
هامــة  الوثيقــة  هــذه  الديــن،  بهــاء  زيــاد 
للغايــة، وهــذا هــو وقتهــا، بــل يمكــن القــول 
نوًعــا مــا وفًقــا لتقديــري،  إنهــا تأخــرت 
الدولــة  ملكيــة  فــإن  أتذكــر  مــا  فحســب 
الدولــة  اقتصــاد  مــن   %50 نحــو  تمثــل 
الخــاص  القطــاع  أن  حيــن  فــي  نفســها، 
يقــوم بتشــغيل نحــو 70% مــن العمالــة، 
ــوازن  ــر مت ــا يعكــس وجــود أمــر غي وهــو م

الجانبيــن. بيــن 
اســتمرار  فــإن  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
ــى  ــة فــي بعــض القطاعــات أثبــت عل الدول
خاســرة،  أنهــا  وأكثــر  عاًمــا   60 مــدى 
أنهــا  أرى  والتــي  التجزئــة  تجــارة  مثــل 
بــه  القيــام  بالدولــة  أمــًرا منوًطــا  ليســت 
بالزراعــة  مجــاالت  توجــد  كمــا  حالًيــا، 
يجــب علــى الدولــة الخــروج منهــا، وهنــاك 
جوانــب كثيــرة فــي الحقيقــة يجــب النظــر 
ــة  ــد، ألن الدول إليهــا، وذلــك لمصلحــة البل
جيــًدا،  مديــًرا  بكونهــا  تتســم  ال  كمديــر 
ــس  ــي مجال ــدة ســنوات ف ــد شــاركت لع وق
إدارات شــركات قابضــة ورأيــت عــن قــرب 
مــا يحــدث فــي اإلدارة، لــذا أعتقــد أنــه 
مــن الضــروري إعطــاء دور أكبــر للقطــاع 
الخــاص فــي المرحلــة القادمــة، وهــو أمــر 
كنــا نطالــب بــه منــذ وقــت طويــل، ولكــن مــن 
المهــم الوقــوف علــى كيفيــة تطبيقــه، وآليــة 

تنفيــذ ذلــك علــى أرض الواقــع.
يقــال إن فتــرة مناقشــة الوثيقة ســتتراوح 
بيــن شــهرين و3 أشــهر، ال أعلــم إذا كان 
ذلــك الوقــت ســيكون كافًيــا أم ال، ال ســيما 
داخــل  كثيــرة  تعقيــدات  وجــود  ظــل  فــي 
الحكوميــة،  والملكيــة  الحكومــي  الجهــاز 
يجــب العمــل علــى تجاوزهــا، ومــن المؤكــد 
أن هنــاك مبــادئ ســيتم العمــل عليهــا فــي 
هــذا اإلطــار، وتمــت اإلشــارة إلــى وجــود 7 
مبــادئ، ولكنــي لــم أتطــرق للوثيقــة بالعمــق 

الكافــي بعــد.
جيــدة  للوثيقــة  األساســية  والفكــرة 
بــه  طالــب  طالمــا  أمــر  وهــي  للغايــة، 
القطــاع الخــاص، ولكــن المشــكلة تكمــن 
فــي آليــة تنفيذهــا، فهنــاك أمــور كثيــرة 
وتعكــس  المنتصــف  فــي  تظهــر  قــد 
الضــروري  مــن  لــذا  مشــكات،  وجــود 
إتاحــة الشــفافية والوضــوح بالكامــل عــن 
الشــركات والكيانــات التــي ســيتم طرحهــا، 
خاصــة علــى صعيــد المجموعــة األولــى 
األنشــطة  وتضــم  الوثيقــة  التــي حددتهــا 
مــدار  علــى  منهــا  التخــارج  المســتهدف 
النقــل  مجــاالت  ومنهــا  ســنوات،  ثــاث 
والزراعــة والتجــارة، وجوانــب كثيــرة ســيتم 
المحــددة،  الفتــرة  خــال  منهــا  التخــارج 

علًمــا أن ثــاث ســنوات ال تعــد مــدة طويلــة، 
وذلــك لفــك االشــتباكات الموجــودة، والتــي 

تعــد الجــزء األهــم فــي هــذا األمــر.
ــة  ــدة للغاي ــرة جي ــي، هــذه الفك ــي رأي وف
كغيرهــا مــن األفــكار الجيــدة، ولكــن مــن 
ذلــك،  بعــد  فــي مشــاكل  نقــع  أال  المهــم 
كالبيروقراطيــة ومشــاكل الدولــة العميقــة 
وغيرهــا مــن الجوانــب التــي يجــب عــدم 

إهمالهــا، والتفكيــر جيــًدا فــي حلهــا.
فــإذا كانــت هنــاك نيــة حقيقيــة لتفعيــل 
الجــرأة  تتوافــر  أن  يجــب  الوثيقــة،  هــذه 
فــي التنفيــذ، فهــذا األمــر بالتأكيــد يتطلــب 
ــا مــن الجــرأة ألنــه يمثــل تغييــر نظــام  نوًع
متبــع منــذ ســنوات طويلــة، فدخــول الدولــة 
ــدأ فــي الســتينيات،  بقــوة فــي االقتصــاد ب
واســتمر منــذ ذلــك، ومــن المؤكــد أن لــه 

ــه. جــذورًا وهــو أمــر ال يمكــن إهمال
ستســفر  مــا  إلــى  النظــر  يجــب  لــذا   
عنــه المناقشــات خــال األشــهر الثاثــة 
األمــر  هــذا  يتســم  أن  وأتمنــى  القادمــة، 
نيــة  هنــاك  تكــون  وأن  كاملــة  بشــفافية 
مــن  للتخــارج  الحكومــة  لــدى  حقيقيــة 
األنشــطة التــي تــم اإلعــان عنهــا، ألن ذلك 
ــا، فــكل مؤسســات  ــا ودولّيً يعــد مطلًبــا عاًمّ
الشــأن. بهــذا  تطالــب  الدوليــة  التمويــل 

وأظــن أن رئيــس الــوزراء ذكــر أن العمــل 
نوفمبــر  منــذ  تــم  الوثيقــة  إعــداد  علــى 
المشــكات  حــدوث  قبــل  أي  الماضــي، 
التــي نشــهدها حالًيــا، ممــا  االقتصاديــة 
نتيجــة  يــأِت  لــم  األمــر  هــذا  أن  يؤكــد 
الوضــع  أو  أوكرانيــا،  حــرب  لتداعيــات 
تــم  أمــر  هــو  بــل  الراهــن،  االقتصــادي 
التفكيــر فيــه منــذ فتــرة، وهــذا شــيء جيــد، 
ولنــرى مــا ســيحدث بعــد ذلــك فــي هــذا 

اإلطــار.
رضــوى إبراهيــم: أنتقــل إلــى رئيــس 
للحديــث  القابضــة  ابتــكار  شــركة 
عــن التطــور الــذي بــدأ يحــدث فــي 
فــي  ظهــر  والــذي  األخيــرة،  الفتــرة 
ــد  ــات تع ــال تصريح ــن خ ــة م البداي
ثــم  الخــاص،  للقطــاع  أكبــر  بــدور 
بدأنــا نشــهد خطــوات فعليــة فــي هــذا 

اإلطــار.
مشــكات  هنــاك  الوقــت  فطــوال   
مشــتركة تواجــه المســتثمر المحلــي 
أيًضــا  منهمــا  لــكل  لكــن  واألجنبــي، 
مشــكات ذات طبيعــة مختلفــة عــن 
اآلخــر.. نــود أن نتعرف منــك بصفتك 
أحــد أهــم رواد ســوق المــال فــي مصــر، 
وعلــى تواصــل مســتمر مــع عــدد كبيــر 
مــن المســتثمرين األجانــب، ومطلــع 
التــي  والمشــكات  الشــكاوى  علــى 
االتجــاه  انعكــس  كيــف  تواجههــم.. 
الــذي تســير فيــه الدولــة حالًيــا علــى 

المســتثمرين؟ انطباعــات 
عــاء ســبع: أود التحــدث فــي البدايــة 
ــث  ــا، حي ــي نتناقــش حوله ــة الت عــن الوثيق
لــدى  مطالــب  أو  مشــكات  عــدة  توجــد 
ــب،  ــن أو أجان المســتثمرين، ســواء مصريي
بمعــدالت  االســتثمار  مــن  يتمكنــوا  حتــى 
أهــم  مــن  واحــد  وكان  فــي مصــر،  أكبــر 
هــذه المطالــب يتمثــل فــي الوقــوف علــى 
مــا إذا كانــت ســاحة المنافســة مســتوية 
أم تميــل فــي اتجــاه طــرف معيــن، وهــذه 
للمســتثمرين  توضــح  أن  تحــاول  الوثيقــة 
القطاعــات  فــي  الدولــة  دخــول  طريقــة 
االقتصاديــة، األمــر الــذي مــن شــأنه منــح 
األقــل  للمســتثمر، ألنــه علــى  الطمأنينــة 

ســيكون علــى علــم بشــروط اللعبــة.
عــن  بعيــًدا  ذاتــه،  الوقــت  فــي  ولكــن   
ــح ســائد  هــذه الوثيقــة، كان هنــاك مصطل
أن  هــو  الخليــج  منطقــة  فــي  وباألخــص 
أن  بذلــك  ويقصــد  للمصرييــن«،  »مصــر 
المســتثمر الخليجــي عندمــا يقــدم علــى 
االســتثمار فــي مصــر ال يســتطيع التعامــل 
مــع الظــروف المحيطــة باالســتثمار فــي 
الموجــودة،  للتعقيــدات  نظــًرا  مصــر، 
هــم  المصريــون  المســتثمرون  وبالتالــي 
األقــدر علــى التعامــل فــي هــذا الوضــع.

لذلــك أرى أنــه علــى نفــس قــدر أهميــة 
تلــك الوثيقــة، يجــب أن يتــم إطــاق مبــادرة 
للجميــع وجــود سياســة  تؤكــد  بالتــوزاي، 
علــى  تأكيــًدا  التعقيــدات،  مــع  للتعامــل 
ــام  ــا أم ــي مصــر مفتوًح ــون االســتثمار ف ك
الذيــن  المســتثمرين كافــة، وليــس فقــط 
ــى التعامــل مــع  لديهــم القــدرة والصبــر عل

هــذه التعقيــدات.
يفتــرض  نظــري  وجهــة  مــن  لذلــك   
لاتجــاه  موازًيــا  اتجاًهــا  ذلــك  يكــون  أن 
الخــاص بهــذه الوثيقــة، علــى أن ينطلــق كل 

 فمــن الضــروري أن تكــون الدولــة علــى 
ــأن التخــارج ليــس زرًّا ســيتم  ــر ب وعــي كبي
الضغــط عليــه لتنفيــذ الخــروج، وأن هنــاك 
علــى  بهــا  القيــام  تــم  كثيــرة  اســتثمارات 
مــدار الفتــرة الماضيــة قــد تتطلــب وقًتــا 

أطــول للتخــارج منهــا أو بيعهــا.
 ففــي مجــال الصناعــات الغذائيــة علــى 
ــج  ــع ينت ــال، يمكــن إنشــاء مصن ســبيل المث
طاقــات زائــدة عــن حجــم الطلــب بالســوق، 
لذلــك عنــد عرضــه للبيــع قــد ال تجــد مــن 
يشــتريه، فمــاذا ســتكون سياســة الدولــة 
فــي هــذه الحالــة؟ هــل ستســتمر حتــى تجد 
المشــتري المناســب أم ســتتوقف وبذلــك 
يكــون االســتثمار الــذي تــم ضخــه فــي هــذا 
أن  يجــب  لذلــك  بأكملــه؟  ذهــب  الســياق 
نفهــم جيــًدا أن األمــور فــي التخــارج ليســت 

مجــرد زر يتــم الضغــط عليــه.
 كمــا أن هنــاك قطاعــات تــم اإلعــان 
بشــكل  منهــا  التخــارج  فــي  الرغبــة  عــن 
ــا للقطــاع الخــاص،  ــرك إدارته ــل، أو ت كام
فــي  الطروحــات  فكــرة  فــإن  وبالتالــي 
بشــكل  واردة  غيــر  تكــون  قــد  البورصــة 
يعنــي  البورصــة  فــي  الطــرح  ألن  كبيــر، 
ــم  ــة ويظــل التحك ــي عــن حصــة أقلي التخل
فــي يــد المالــك، ممــا يعكــس الحاجــة للبيــع 
يتولــى  حتــى  اســتراتيجي  مســتثمر  إلــى 
المســؤولية، وهــذا األمــر  يجعلنــا نتســاءل 

ــة واحــدة، وهــي الوقــوف  ــك تحــت مظل ذل
علــى طبيعــة سياســتنا االقتصاديــة ومــا إذا 
ــا  ا كامــًا أم لدين ــى اقتصــاًدا حــّرً ــا نتبن كن
البــدء  الضــروري  فمــن  مختلفــة..  أراء 
بالتوجــه األساســي، ومــن ثــم يتــم الخــروج 
بأكثــر مــن وثيقــة، كل منهــا يتمحــور حــول 

موضــوع معيــن.
المبــذول  الجهــد  مــن  يقلــل  ال  وهــذا 
المؤكــد  مــن  والــذي  اإلطــار،  هــذا  فــي 
أنــه جهــد كبيــر، وكمــا أشــار زمائــي فهــو 
الخــروج  يتــم  أن  ونتمنــى  جيــدة،  بدايــة 
خــال  للعامــة  وأفضــل  أكمــل  بوثيقــة 
هــذه  ولكــن  القادمــة،  الثاثــة  األشــهر 
ليســت المســألة الوحيــدة الهامــة، فهنــاك 
مجــاالت أخــرى يجــب النظــر إليهــا، حتــى 
نتمكــن مــن تشــجيع االســتثمار األجنبــي 

مصــر. إلــى  للدخــول 
توجًهــا  نشــهد  بدأنــا  منطقتنــا،  ففــي 
نحــو  األجنبيــة  لاســتثمارات  الفًتــا 
الخليــج، رغــم أنــه يتمتــع بوجــود فائــض 
مــن االســتثمارات المحليــة، فــي حيــن ال 
تســتقطب مصــر القــدر الكافــي مــن هــذه 
االســتثمارات، والســبب فــي ذلــك يرجــع 
إلــى أن بعــض المســتثمرين الدولييــن يــرون 
أن التعامــل فــي األســواق الخليجيــة أســهل 
بالنســبة لهــم مــن التعامــل فــي مصــر، رغــم 

ــة  ــرض أن تكــون جاذب أن مصــر مــن المفت
لهــذه االســتثمارات بصــورة أكبــر مــن بعــض 

البلــدان األخــرى فــي المنطقــة.
لــذا يجــب دراســة هــذا الوضــع، ومعرفــة 
كيفيــة حــدوث ذلــك.. فهنــاك دول لديهــا 
ــر  ــة أكث فائــض تحظــى باســتثمارات أجنبي
نتســم  أننــا  رغــم  مصــر  مثــل  دولــة  مــن 
بوجــود أكبــر ســوق وفــرص نمــو كبيــرة، 
ذلــك  إلــى  االلتفــات  يؤكــد ضــرورة  ممــا 

بالتــوازي مــع الوثيقــة.
أحمــد رضــوان: محمــد الدماطــي.. 
نــود معرفــة نظرتــك لفلســفة صــدور 
هــذه الوثيقــة وتوقيتهــا.. وإلــى أي 
تــرى كأحــد رجــال الصناعــة  مــدى 
مــن  ســواء  فرصــة  لــك  تمثــل  أنهــا 
تنافســي  وضــع  فــي  العمــل  خــال 
فــي  النظــر  أو  أفضــل،  يكــون  ربمــا 
المجــاالت التــي تســتهدف الحكومــة 

منهــا؟ التخــارج 
ــا  ــرر م ــى ال أك ــي: حت ــد الدماط محم
تــم الحديــث عنــه، أؤكــد أن الوثيقــة أمــر 
كان مطلوبـًـا منــذ فتــرة، فيمــا يتعلــق بفكــرة 
وضــع اســتراتيجية عامــة للمجــاالت التــي 
تســتثمر بهــا الدولــة، ومــا يســتثمر فيــه 
نقطــة  هنــاك  ولكــن  الخــاص،  القطــاع 
هامــة للغايــة أود االســتباق بهــا وهــي آليــة 

التخــارج.

أتمنى أن تتمتع مناقشات 
الوثيقة بأعلى درجات 
الشفافية وااللتزام بما 

يتم االتفاق عليه 

»مصر للمصريين« مصطلح سائد 
في الخليج.. ويعنى أن المصري 

أكثر قدرة على التعامل مع 
التعقيدات الداخلية 

يجب تحديد السياسة والتوجه 
االقتصادي الرئيسي ثم تتفرع 

منه الخطط واآلليات 

الخليج جاذب للغاية 
لالستثمار الخارجي رغم 

الفوائض.. لسهولة 
التعامالت واإلجراءات 

الوثيقة مهمة.. ولكن 
هناك ضرورة للنظر إلى 
مسائل أخرى لتشجيع 

االستثمار األجنبي 

د. شريف الجبلي: فكرة 
ا.. ولكن  الوثيقة جيدة جّدً

علينا الحذر من البيروقراطية 
عند تفعيلها والتعامل بجرأة 

عالء سبع:  أحد التساؤالت 
المهمة من المستثمرين 

هو »شروط اللعبة وعدالة 
المنافسة«.. والوثيقة 

تسعى لإلجابة عن ذلك 

مطلوب صياغة مبادرة 
تسير بالتوازي مع الوثيقة 
تؤكد وجود سياسة لفك 

التعقيدات وفتح مصر لكل 
المستثمرين 

المجهود المبذول في الوثيقة 
جبار ونتمنى خالل األشهر الثالثة 

المقبلة وضع وثيقة أكمل 
وأفضل للجميع 
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هــل ســتفكر الدولــة فــي عائــد مناســب مــن 
المجــاالت التــي تمــت اإلشــارة إلــى الرغبــة 
ــة وتجــارة  ــل األغذي ــا مث ــي التخــارج منه ف
الدولــة  ســتتخارج  أم  وغيرهــا،  التجزئــة 
ــا كان المقابــل الــذي  مــن هــذه األنشــطة أّيً

ســتحصل عليــه.
 فهــذه النقطــة يجــب أن تكــون واضحــة 
ليكــون  اآلن،  مــن  القــرار  طاولــة  علــى 
االتجــاه معروًفــا، حتــى ال نجــد بعد االنتهاء 
بهــا،  الخاصــة  والمناقشــة  الوثيقــة  مــن 
تعــذرًا فــي التنفيــذ نتيجــة لعــدم اســتقبال 
اســتثمارات، ألن الوضــع فــي العالــم بأكمله 

حالًيــا ليــس مشــجًعا لالســتثمار.
دعونــا نكــون واضحيــن فــي هــذا الشــأن، 
كلــه  العالــم  فــي  االقتصاديــة  فالظــروف 
نتوقــع  للغايــة، لذلــك ال يجــب أن  ســيئة 
أنــه بمجــرد االنتهــاء مــن الوثيقــة ســنحظى 
بإقبــال اســتثماري مــن الجميــع، خاصــة 
فــي ظــل األوضــاع الصعبــة التــي تمــر بهــا 
مختلــف الــدول، ومــن المتوقــع أن تســتمر 
هــذه الظــروف الصعبــة لفتــرة لــن تقــل عــن 

ــن. عــام أو عامي
 فالتخــارج فكــرة جيــدة واتجــاه صحيــح 
التخــارج ليســت  آليــة  بالمئــة، لكــن  مئــة 
المطروحــة  القطاعــات  أن  كمــا  ســهلة، 
اســتثمارات   منهــا  حالًيــا،  الطاولــة  علــى 
زائــدة  طاقــات  بوجــود  تتســم  بمجــاالت 
مغريــة  غيــر  يجعلهــا  مــا  وهــو  بالســوق، 

. ين للمســتثمر
ــاء  ــاد به ــور زي ــر: دكت ــمين مني ياس
عنــد  معــك  التوقــف  أود  الديــن.. 
البنيــة التشــريعية فــي مصــر.. إلــى 
أي مــدى نحــن بحاجــة إلــى إجــراء 
الحاليــة  القوانيــن  علــى  تعديــات 
جديــدة  تشــريعات  إعــداد  وكذلــك 
بنــاء علــى مــا رصدتــه فــي الوثيقــة؟

دعونــا  أواًل  الديــن:  بهــاء  زيــاد  د. 
نتحــدث عــن الوثيقــة ذاتهــا، فقــد تمــت 
مناقشــة ذلــك خــالل االجتمــاع مــع رئيــس 
هــذه  كانــت  إذا  مــا  بحــث  وتــم  الــوزراء، 
الوثيقــة ســتكون بمثابــة مســتند أم ســيتم 
رفعهــا إلــى البرلمــان لتصــدر كقانــون، كمــا 
ذكــر أحــد المشــاركين أنــه مــن الضــروري 

أن يتــم تعديــل الدســتور وفًقــا لهــا.
ا لســت مــن أنصــار تعديــل   أنــا شــخصّيً
القوانيــن بشــكل عام، كمــا أن بعض الوثائق 
مــن الممكــن أن تكــون فــي لحظــة تاريخيــة 
معينــة ال تقــل قيمتهــا عــن القانــون، فرغــم 
بالشــكل  الوثيقــة  حــال صــدور  فــي  أنــه 
الــذي أمامنــا حالًيــا، لــن يكــون لهــا قــوة 
إلــزام قانونيــة، ولكــن هــذا ال ينفــي أنهــا 
وثيقــة ذات وزن معنــوي وسياســي وارتبــاط 
رســمي أمــام العالــم والمجتمــع بأســره، ال 
يقــل عــن ذلــك، لــذا أرى أن الوثيقــة فــي 
حــد ذاتهــا ال تحتــاج إلــى أن يتــم التعبيــر 
عنهــا بقوانيــن، فعلــى العكــس مــن ذلــك 
أرى أنــه مــن الممكــن أن تضيــع الكثيــر مــن 
قيمتهــا لــو تــم النــص عليهــا فــي صــورة 

مــواد.
فمــن  التشــريعية،  البيئــة  عــن  أمــا 
المؤكــد أنهــا مــن الممكــن أن تتحســن عــن 
الوضــع الحالــي، ولكــن الحقيقــة أن هــذه 
ليســت القضيــة، فقــد تــم تعديــل قانــون 
األقــل،  علــى  مــرات   4 أو   3 االســتثمار 
خــالل الســنوات العشــر األخيــرة، فــي حيــن 
لــم يكــن أي تعديــل منهــم مطلــوب أو مفيــد، 
بــل بالعكــس، وبعــض تداعيــات ذلــك كانــت 
إضعــاف هيئــة االســتثمار، والتــي لــم تعــد 
حوافــز  إضافــة  وكذلــك  مســتقلة،  هيئــة 
وضمانــات مــن الصعــب للغايــة الحصــول 
ــة فــي شــرحها  ــا، فنحــن نجــد صعوب عليه
االســتفادة  عــن  ناهيــك  األســاس،  مــن 
بهــا، كمــا أنهــا اعُتبــرت تعديــالت، وهــو 
أمــر ســيئ للغايــة فــي التشــريع، فالتعديــل 
الــذي ال يســفر عــن نتيجــة جيــدة يبشــر 
باحتمــاالت إجــراء تعديــالت أخــرى فــي 

القادمــة. الســنوات 
ولكــن هــذا ليــس األمــر هنــا، فهــي نــوع 
مختلــف ألنهــا وثيقــة سياســية لإلعــالن 
أحــد  شــبهها  وقــد  الدولــة،  نوايــا  عــن 
رئيــس  مــع  االجتمــاع  فــي  المشــاركين 
أطلقهــا  التــي  أكتوبــر  بورقــة  الــوزراء 
الرئيــس محمــد أنــور الســادات فــي أعقــاب 
حــرب 1973، واعُتبــرت اإلعــالن عــن بــدء 
ــي مصــر،  ــاح االقتصــادي ف سياســة االنفت
دون أن تكــون ضمــن القوانيــن، فالقضيــة 
ليســت فــي القوانيــن، بــل فــي السياســة 

التــي وراءهــا.
أحمــد رضــوان: هــل مــن الممكــن 

ا في قطاع  طاقات زائدة جّدً
الصناعات الغذائية على سبيل 
المثال.. وبالتالي من الصعب 
إيجاد مشتٍر في وقت سريع 

أحد الحاضرين لحوار الوثيقة 
شبهها بورقة أكتوبر التي 
أطلقها الرئيس السادات 

وكانت بداية لالنفتاح 

ضريبة الدخل كمثال ليست 
مرتفعة.. المشكلة هي 

الضرائب والرسوم والغرامات 
األخرى التي تجعل سعر 

الضريبة الحقيقي أعلى بكثير 

يمكن على سبيل المثال 
االتفاق على عدم تحصيل 
أي رسوم أو التزامات غير 
منصوص عليها بقانون 

أبعاد كثيرة لمشاكل 
القطاع الخاص 
الصناعي.. منها 

المعاناة من التعقيدات 
اإلدارية وبطء الموافقات 

هل ستفكر الدولة في عائد 
عند التخارج من قطاعات 

مثل األغذية وتجارة التجزئة 
أم بأي مقابل؟ 

د. زياد بهاء الدين: 
 التعامل التشريعي مع الوثيقة 
وهل ستكون مستنًدا أم تصدر 

بقانون من البرلمان؟.. أحد 
المحاور التي ُطرحت للنقاش 

بالتأكيد الوثيقة بوضعها 
الحالي ليس لها قوة اإللزام 

القانونية.. لكن لها وزن 
سياسي ومعنوي وارتباط 

أمام العالم 

محمد الدماطي: 
ا ولن  آلية التخارج مهمة جّدً
تتم بضغطة زر.. والكثير من 
االستثمارات القائمة ستحتاج 
إلى وقت كبير للتخارج منها 

د. زياد بهاء الدين: 
البيئة التشريعية 
ليست القضية.. 

والدليل تعديالت قانون 
االستثمار التي لم تكن 
مثمرة وأضعفت الهيئة 

من الممكن االتفاق 
على عشرات التعديالت 

التشريعية المطلوبة ولكن 
ليس ذلك هو األولوية 

صاحب العمل ليس أمام 
مشكلة سعر ضريبة مرتفع 

أو منخفض.. وإنما أمام 
ضرائب قد تكون غير معروفة 

د. شريف الجبلي: 
القطاع الخاص ال يواجه 

مشاكل في المنافسة مع 
شركات قطاع األعمال العام 

الحكومة تسعى للتخارج 
الكامل من بعض القطاعات.. 

ما يجعل البورصة أداة غير 
مناسبة نظًرا لكونها أكثر 

مالءمة لحصص األقلية 

الوضع في العالم كله 
غير مشجع لالستثمار.. 
وهذا تحدٍّ كبير أمام 

خطط التخارج 

لست من أنصار تعديل 
القوانين.. وأعتقد أن 
قيمة هذه الوثيقة ال 
تقل عن التشريعات 

أهميــة  لفكــرة  نموذًجــا  أطــرح  أن 
تعديــل القوانيــن، هنــاك علــى ســبيل 
التشــريعات  مــن  الكثيــر  المثــال 
ــة  ــى معامل ــا عل ــي بنوده ــوص ف منص
تفضيليــة لبعــض الشــركات المملوكة 
لجهــات بعينهــا، ســواء هــذه المعاملــة 
واردات  علــى  الحصــول  صــورة  فــي 
بجمــارك مخفضــة أو التعامــل بمزايــا 
معينــة فيمــا يتعلــق بضريبــة القيمــة 
الضرائــب  أو  الرســوم  أو  المضافــة 

بالدخــل. المرتبطــة 
ونحــن  التشــريعات  هــذه  فــكل   
بنــاء  أساســها  وثيقــة  عــن  نتحــدث 
التنافســي  الحيــاد  يضمــن  نظــام 
ــا  ــا، فعندم ــم مراجعته ــرض أن تت يفت
لشــراء  المســتثمرين  أحــد  يتقــدم 
مــا،  لجهــة  مملوكــة  كانــت  شــركة 
رؤيــة  إلــى  ســيحتاج  أنــه  أعتقــد 
وضــع  فــي  تعمــل  وهــي  الشــركة 
ــا  تنافســي طبيعــي، وال يحصــل عليه
ومعهــا المزايــا المنصــوص عليهــا فــي 
القوانيــن التــي تمنحهــا وضًعــا مميــًزا 
ــة  ــرى عامل ــركة أخ ــن أي ش ــة ع للغاي

الســوق. فــي 
د. زيــاد بهــاء الديــن: تعليقــي علــى 
هــذا األمــر كمــا ذكــرت ســلًفا، بالتأكيــد 
مــن الممكــن أن نجتمــع ونتفــق علــى 20 أو 
30 أو 40 تعديــاًل يمكــن تنفيــذه، ولكنني ال 
أرى أن هــذه هــي األولويــة، فنحــن إذا قمنــا 
بتطبيــق القوانيــن المتواجــدة حالًيــا بشــيء 

مــن الدقــة سنســتفيد بشــكل أكبــر.
 وســأذكر مثــااًل ذكرتــه فــي حديثــك وهــو 
فــي  أنهــا  رأيــك  كان  وســواء  الضرائــب، 
مصــر كنســبة أو كســعر ضريبــة منخفضــة 
أو مرتفعــة، فضريبــة الدخــل فــي حد ذاتها 
تبلــغ 22.5% وال تعتبــر ضريبــة مرتفعــة 
لألفــراد أو للشــركات، ولكــن مشــكلتنا فــي 
هنــاك  الدخــل  ضريبــة  فبجانــب  أمريــن 
ضرائــب أخــرى عديــدة يتــم فرضهــا علــى 
ــة  الشــركات وهــو مــا يجعــل ســعر الضريب

ــى بكثيــر. الحقيقــي أعل
أحمد رضوان: أعلى من %40.

د. زيــاد بهــاء الديــن: ومــع ذلــك ضــع 
إلــى  أيًضــا  فلتنظــر  جانًبــا،  األمــر  هــذا 
واإلضافــات  والغرامــات  الرســوم  نزيــف 

ــي تجعــل صاحــب العمــل  والتحســينات الت
ضريبــي  ســعر  أمــام  فقــط  ليــس  اليــوم 
مرتفــع أو منخفــض ولكنــه غيــر معــروف 
علــى  اتفقنــا  إذا  أقولــه  فمــا  باألســاس، 
ــل مــن أي  عــدم فــرض أي رســم أو تحصي
نــوع إال الــذي صــدر بالقانــون، فلــن نحتــاج 
إلــى تعديــل القوانيــن، بــل ســنطبق القانــون 
الــذي أمامنــا تطبيًقــا دقيًقــا بعــض الشــيء.
ــل  ــي تجع ــور االســتثنائية هــي الت  فاألم
ــا بصــورة أكبــر  المنــاخ التشــريعي مضطربً
مــن كوننــا بحاجــة إلــى التدخــل لتعديــل 

ــرة أخــرى. ــن م قواني
رضــوى إبراهيــم: ســأتوجه بســؤالي 
كشــفت  الجبلــي،  شــريف  للدكتــور 
الدولــة،  ملكيــة  سياســة  مســودة 
عــن اســتحواذ الصناعــات بمختلــف 
مــن  األســد  نصيــب  علــى  أنواعهــا 
التخارجــات التــي ســتقوم بهــا الدولــة 
تــرى  فهــل  المقبلــة،  الفتــرة  خــال 
يعمــل  الــذي  الخــاص  القطــاع  أن 
بمجــاالت الصناعــة كانــت مشــكلته 
تباطــؤ  إلــى  أدت  التــي  الحقيقيــة 
مــن  بينهــم  يوجــد  كمــا  توســعاته 
الفتــرة  اإلطــاق  علــى  يتوســع  لــم 
وضــع  عــن  ناتجــة  كانــت  الماضيــة، 
بشــكل  تشــهدها  التــي  المنافســة 
أو بآخــر مــع الدولــة أم أن الصناعــة 
كانــت لديهــا طبيعــة مشــكات أخرى، 

ومــا هــي؟
د.شــريف الجبلــي: مــاذا تقصديــن 

بالدولــة تحديــًدا؟
مــا  كل  أقصــد  إبراهيــم:  رضــوى 
يمثــل الدولــة، والجهــات التابعــة لهــا.

عــن  ســأتحدث  الجبلــي:  د.شــريف 
بقطــاع  والمتعلــق  أعلمــه  الــذي  الجــزء 
األعمــال العــام، فهــو يمثــل جــزًءا كبيــًرا 
وهــو ليــس المتســبب فــي المشــكلة لــدى 
القطــاع الخــاص، فهــي شــركات متواجــدة 
وقائمــة وتحقــق خســائر ومكاســب واألمــور 
ــا هنــاك محــاوالت تمــت  تســير، وتاريخّيً
يتــم  األحيــان  بعــض  وفــي  لإلصــالح، 
إغــالق الشــركات كمــا حــدث اآلن فــي عــدة 
شــركات، مثل األســمنت والحديــد والصلب 
ألنهــا حققــت خســائر علــى مــدار ســنوات، 
المكشــوف  بالســحب علــى  تقــوم  وكانــت 

ــام أنظــار  ــة أم ــة للدول ــة العام ــن الموازن م
الجميــع، وبالتأكيــد كانــت تؤثــر بالســلب 

علــى االقتصــاد.
القطــاع  عــن  الحديــث  عنــد  إنمــا 
الخــاص والصناعــة فهنــاك مشــكلة أخــرى 
تماًمــا ولهــا أبعــاد كثيــرة، فالقطــاع الخــاص 
المصــري فيمــا يخــص الصناعــة يعانــي 

للغايــة مــن أمــور كثيــرة.
 فهنــاك أمــور إداريــة وموافقــات ليســت 
وإجــراءات  الجميــع،  يتوقــع  كمــا  ســهلة 
ــة، وهــو مــا  ــا مــا تكــون معقــدة للغاي أحياًن
الحصــول  يريــد  الــذي  المصنــع  يواجهــه 
علــى موافقــة جديــدة أو تنفيــذ عمليــات 
توســعية، وهــذه المشــكالت تمثــل تعقيدات 
يترتــب عليهــا تأخيــر المشــروع لمــدة عــام 
فمشــكلة  أعــوام،  ثالثــة  أو  عاميــن  أو 
والتوســعات  المشــروعات  تنفيــذ  تأخــر 
نتيجــة للتعقيــدات اإلداريــة ليــس ســهاًل أو 

بســيًطا.
مشــكلة  أيًضــا  هنــاك  كانــت  وبالطبــع 
بتوفــر  حالًيــا  تنفــرج  وبــدأت  األراضــي 
األراضــي الالزمــة والمرفقــة فأهــم شــيء 
أن تكــون مرفقــة، وبعدمــا كان قــد تــم وقــف 
المطــور الصناعــي عــاد مــرة أخــرى وهــو 
مــا ســيفيد بالطبــع، ولكــن التكلفــة مرتفعة.
ــة  وأعتقــد أن تكلفــة األراضــي الصناعي
فــي مصــر تعــد أعلــى مــن مناطــق عديــدة 
لهــا  فالصناعــة  العالــم،  مســتوى  علــى 
ســعر  يصــل  وعندمــا  خاصــة،  طبيعــة 
متــر األراضــي الصناعيــة إلــى 3 و4 و5 
و6 آالف جنيــه، فهــي تكلفــة كبيــرة علــى 
فــي  اســتثمار  يضــخ  فعندمــا  الصناعــة، 
يكــون  فلــن  المبلــغ،  بهــذا  فقــط  األرض 
ــة  ــق تنمي هــذا هــو االتجــاه الداعــم لتحقي

صناعيــة كمــا يجــب.
كمــا أن هنــاك مشــكلة أخــرى خاصــة 
بالتمويــل، وهــو أمــر هــام للغايــة، ولكــن 
مــن األمــور الجيــدة التــي حدثــت فــي هــذا 
أطلقهــا  التــي  التمويــل  مبــادرة  الملــف، 
وبالفعــل   ،%8 بفائــدة  المركــزي  البنــك 
كبيــرة  بصــورة  المبــادرة  تلــك  ســاهمت 
يمكــن  المشــكلة، ألنــه ال  فــي حــل هــذه 
فائــدة  لســعر  وفًقــا  تعمــل  أن  للصناعــة 
يصــل إلــى 14 أو 15%، فهــو أمــر صعــب، 
وال يمكــن أن يقــام مشــروع صناعــي دون 
ــل مصرفــي فــي حــدود 50 أو 60 أو  تموي
كل  بحســب  المشــروع  قيمــة  مــن   %70

مشــروع.
 وبالطبــع عندمــا تكــون تكلفــة األرض 
عــدد  أن  ســنجد  مرتفعــة،  والتمويــل 
إنشــاؤها  تــم  التــي  الجديــدة  المصانــع 
ليســت  الخــاص  القطــاع  مــن  مؤخــًرا 

أوالمنتظــر. المتوقــع  بالقــدر  
كمــا أن إحــدى المشــكالت التــي تواجــه 
وجــه  علــى  والصناعــة  الخــاص  القطــاع 
التــي  الطاقــة  أســعار  هــي  التحديــد، 
تــم  صناعــات  فهنــاك  للغايــة،  ارتفعــت 
إغالقهــا بســبب الطاقــة، وأعلــم مشــروًعا 
ا  اســتراتيجًيّ مشــروًعا  يعــد  كان  معيًنــا 
لمصــر فــي الصناعــات الكيماويــة، يعمــل 
آش،  صــودا  تســمى  مــادة  تصنيــع  علــى 
وهــي مــادة أساســية تســتخدم فــي صناعــة 

عديــدة. أخــرى  ومنتجــات  الزجــاج 
اإلســكندرية  فــي  مصنــع  لدينــا  وكان   
وتديــره أكبــر شــركة منتجــة للصــودا آش 
ســعر  زيــادة  تمــت  وعندمــا  العالــم،  فــي 
الغــاز حينهــا مــن 5 إلــى 8 دوالرات تحــدث 
المســتثمرون األجانــب حينهــا أن المشــروع 
لــن يســير بهــذا الوضــع ولــم يســتمع إليهــم 
وغــادروا،  المصنــع  ببيــع  ليقومــوا  أحــد 
واليــوم مصــر تســتورد صــودا آش بنحــو 
وقــد  ســنوّيًا  دوالر  مليــون   700 أو   600
يكــون بأكثــر مــن ذلــك بحســب األســعار 

الجديــدة.
بهــذه  مشــروع  أمــام  نكــون  فعندمــا 
األهميــة وفــي ظــل احتياجنــا لــه، يجــب أن 
يكــون هنــاك تــوازن، فهــل يمكــن أن يســير 
المشــروع وســعر الغــاز 8 دوالرات وقتهــا؟ 
قبــل أن تعــاود أســعار الطاقــة االنخفــاض 
 5.75 نحــو  إلــى  لتصــل  أخــرى  مــرة 

حراريــة. وحــدة  للمليــون  دوالرات 
مشــروًعا  أجــد  عندمــا  يجــب  ولذلــك 
مثــل هــذا أن أقــوم بدراســته جيــًدا وبحــث 
مــدى احتياجــي لــه مــن البدايــة، فصناعــة 
كبيــرة  صناعــة  مصــر  فــي  الزجــاج 
للغايــة  كبيــرة  المــادة  لهــذه  واحتياجاتنــا 
وهــي صناعــة اســتراتيجية  فــي مصــر، 
خاصــة أننــا نمتلــك الخامــات األساســية 
لهــا مثــل الرمــال البيضــاء، وأعتقــد أن أي 

الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون اإلفريقية بمجلس النواب، ورئيس غرفة 
الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس شركة أبو زعبل لألسمدة والكيماويات



مــن الفــرق مــا بيــن 10 أو 12 أو 15، وفــي 
الحقيقــة ال يمكــن القــول بــأن هــذا الوقــت 
فهنــاك  مناســب،  غيــر  أو  المناســب  هــو 
فــي  نحققــه  أن  يجــب  بكثيــر  أهــم  هــدف 

أقــرب وقــت ممكــن.
هنــاك  ولكــن  إبراهيــم:  رضــوى 
الدولــة  تســتهدف  معلنــة  حصيلــة 
ــل  ــات، فه ــك التخارج ــن تل ــا م تحقيقه
أزمــة التســعير التــي كشــفت عنهــا عــدة 
صفقــات تمــت خــال الفتــرة الماضيــة 
داخــل نفــس القطــاع قــد تكون ســاهمت 
فــي تكويــن هــذا الــرأي أو تلــك النظــرة 

للبورصــة؟
فهنــاك أكثــر مــن شــركة مقيــدة فــي 
البورصــة تــم بيعهــا بأســعار أقــل كثيــًرا 
لنفــس  منتميــة  أخــرى  شــركات  مــن 
بالبورصــة،  متداولــة  غيــر  القطــاع 
وعلــى ســبيل المثــال ســنجد الصفقــات 
شــركتي  علــى  تنفيذهــا  تــم  التــي 
جــاءت  هيلــز«  »بالــم  أو  »ســوديك« 
وفًقــا لتقييمــات مختلفــة تماًمــا عــن 
التقييــم الــذي حصلــت عليــه شــركة 

»أورا«.
تماًمــا،  الــرأي  أوافقــك  ســبع:  عــاء 
ولكــن مــا ســبب هــذا األمــر؟ الســبب هــو 
قليــل  البورصــة  فــي  التعامــات  حجــم  أن 
حالًيــا، وعندمــا أقــوم بطــرح شــركات أكثــر 
فــي البورصــة وأســتقطب مســتثمرين أكثــر 
للبورصــة وحجــم التعامــات يتزايــد، ســنجد 
األســعار فــي البورصــة بــدأت تتماشــى مــع 
التقييمــات الحقيقيــة للشــركات، لكــن اليــوم 
يتــم الحديــث عــن أنــه يتــم الشــراء بســعر 
منخفــض للغايــة وبعــد فتــرة يتــم البيــع بســعر 
منخفــض للغايــة أيًضــا، فاألمــر محــاط بنــوع 
مــن التشــاؤم، ولــن يحــل هــذه المشــكلة ســوى 

ــر. ــواب بشــكل أكب ــح األب فت
ياســمين منيــر: ســأنتقل بالحديــث 
إلــى العضــو المنتــدب لشــركة دومتــي، 
الممكــن  مــن  كيــف  نعلــم  أن  نريــد 
خططكــم  علــى  الوثيقــة  تؤثــر  أن 
المســتقبلية، ســواء فــي القطــاع الــذي 
تعمــل بــه أو إمكانيــة اختــراق قطاعــات 
جديــدة تــرى أن الوثيقــة قــد تكــون 
فتحــت مجــاًل أكبــر لاســتثمار بهــا؟
محمــد الدماطــي: القطــاع الصناعــي 
فــي  ليســت  مشــكلته  د.شــريف  قــال  كمــا 
الوثيقــة فقــط، فالوثيقــة تمنحــك طمأنينــة 
هنــاك  تكــون  وأال  المنافســة  بشــأن حجــم 
الخــاص،  القطــاع  خــارج  مــن  منافســة 
ــى  ــان عل ــر جــزًءا مــن االطمئن ــا يوف وهــذا م
المســتقبل، ولكــن ليــس ذلــك حــل مشــكات 

الصناعــة.
 فالصناعــة تتحمــل أعبــاء عديــدة للغايــة 
بخــاف التصاريــح واألراضــي، فهــي مشــكلة 
متواجــدة منــذ بدايــة الصناعــة، ولكن األعباء 
الكثيــرة التــي تمــت إضافتهــا علــى الصناعــة 
ــى  ــاج إل ــا تحت ــرة هــي م ــرة األخي خــال الفت
وقفــة، الضرائــب وتنوعهــا فــإن كانــت %22 
ــة  ــوع ضريب ــر مــن ن ــا أكث ولكــن يضــاف علين
وأمــور  رجعــي  بأثــر  عليــك  ويعــود  أخــرى 
مــن هــذا القبيــل، وهــذه هــي األمــور التــي 
نحتــاج إلــى إيجــاد حلــول لهــا، فالوثيقــة نعــم 
جــزء مــن االطمئنــان علــى المســتقبل ولكنهــا 

ليســت الحــل الوحيــد.
ياســمين منيــر: هــل هنــاك توصيــات 
بحاجــة  كنــا  أننــا  تــرى  معينــة، 
لحــل  الوثيقــة  علــى  إلضافتهــا 
بالصناعــة؟ المرتبطــة  المشــكات 
محمــد الدماطــي: هــذه المشــكات 
ال تتعلــق بالوثيقــة، فهــذه الوثيقــة تســمى 
سياســة ملكيــة الدولــة ولهــا عاقــة بالدولة 
ــا أي  ــا مــن األعمــال، وليســت له وتخارجه
عاقــة بحلــول مشــكات الصناعــة، فهــذه 
لهــا أمــور وتشــريعات أخــرى مــن الممكــن 

ــا. ــث عنه الحدي
أننــا  تــرى  هــل  منيــر:  ياســمين 
ــة  ــرى منفصل ــق أخ ــى وثائ ــة إل بحاج
لتنظيــم هــذه األمــور كمــا قــال رئيــس 

القابضــة؟ ابتــكار  شــركة 
ــى أمــور  ــاج إل ــي: نحت ــد الدماط محم
حتــى  منفصلــة  عمــل  وجلســات  أخــرى، 
التــي تعــد  النهــوض بالصناعــة  نســتطيع 
أي  فــي  مشــكات  ألي  الرئيســي  الحــل 

دولــة علــى مســتوى العالــم.
أحمــد رضــوان: اســتراحة قصيــرة، 
ونعــود لســتكمال الجــزء الثانــي مــن 

اللقــاء.

بعــد تحســينه ســيجد الكونجــرس يســتدعيه 
ــة  للمســاءلة فــي أنــه قــام ببيــع أصــول الدول
بســعر منخفــض، أمــا فــي حــال خســارة مــن 
قــام بشــراء األصــل ســيتهمه بعــدم منحــه 
ــي ســيرفع ضــده  ــة وبالتال المعلومــات الكافي
قضيــة أنــه قــام بشــراء األصــل بســعر مرتفع.

فــإن لــم يكــن هنــاك توجــه سياســي قــوي 
مــن  التخــارج  القائميــن علــى هــذا  يحمــي 
المبالغــة فــي المســاءلة، وأن يكــون هنــاك 
وأال  فيهــا،  يعملــون  التــي  للظــروف  تقديــر 
يقــال لهــم بعــد مــرور 5 ســنوات إنهــم فعلــوا 
ســتكون  بالطبــع  ألنــه  ذاك  أو  األمــر  هــذا 
الظــروف تغيــرت بعــد مــرور هــذه الســنوات.

وتتحمــل  تقبــل  أن  ممكــن  البورصــة 
وكيفيــة  التخــارج  طــرق  ولكــن  التخــارج، 
حمايــة المســؤولين بالدولــة الذيــن ســيقومون 
علــى هــذا النــوع مــن األعمــال حتــى ال يقــول 
كل منهــم ســأتركها لمــن يخلفنــي وال نجــد 

شــيئًا يتــم تنفيــذه.
تفســر  كيــف  رضــوان:  أحمــد 
التصريحــات التــي يتــم ترديدها خال 
ــؤول  ــن مس ــر م ــن أكث ــرة م ــام األخي األي
حــول أن الوقــت ليس مناســًبا لســتعادة 
أو  الحكوميــة  الطروحــات  برنامــج 
التوجــه للبورصــة فــي هــذه الفتــرة؟

أحــوال  أن  ذلــك  تفســير  عــاء ســبع: 
البورصــة حالًيــا ليســت جيــدة، ولكــن هــذا 
ال يعنــي أن الوقــت غيــر مناســب، وبالعــودة 
ــرى أن  ــت ت ــو كن ــة الخشــبية، ل ــال الدفاي لمث
األخشــاب بالكامــل بــدأت تحتــرق، ولــم تعــد 
هنــاك أخشــاب متبقيــة وبالتالــي بــدأت النــار 
الهــدوء ســتقول إن الدفايــة أصبحــت  فــي 
ال تعمــل، ولكــن إذا منحتهــا وقــوًدا مجــدًدا 
ال  وبالتالــي  أخــرى،  مــرة  للعمــل  ســتعود 
أعتقــد أننــا نســتطيع اإلقــرار بــأن الوقــت 
مناســب أو غيــر مناســب، والحقيقــة أن كل 

وقــت ولــه أهميتــه.
ليــس  التخــارج  مــن  األساســي  فالهــدف 
الهــدف  ولكــن  أمــوال،  علــى  أحصــل  أن 
مجــاالت  مــن  أتخــارج  أن  هــو  األساســي 
معينــة لفتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص 
للعمــل، فعندمــا أتخــارج وأحقــق 10 قــروش 
ــة. ــا فهــذه ليســت القضي أو 12 أو 15 قرًش

وســمحت  تخارجــت  أنــي  فالقضيــة   
للقطــاع الخــاص أن يعمــل فــي هــذا المجــال، 
ممــا يزيــد مــن العائــد للبلــد بصــورة أكبــر 

بالــدوالر  بحســابها  قمــت  إذا  خاصــة 
منــذ 10 ســنوات حتــى اآلن كيــف أصبــح 
حجــم  إلــى  بالنظــر  أو  التعامــل؟  حجــم 
الطروحــات، فمــن مؤشــرات عــدة ســتقول 
حــال  أحســن  فــي  ليســت  البورصــة  إن 
كانــت عليــه، وذلــك ليــس بســبب خــاص 
بالبورصــة، فاألســباب الرئيســية فــي رأيــي 

بالبيئــة االقتصاديــة ككل. خاصــة 
بالدفايــة  البورصــة  أمثــل  مــا  وأحياًنــا 
وضعــت  فكلمــا  باألخشــاب،  تعمــل  التــي 
فكلمــا  أكثــر،  اشــتعلت  أكثــر  خشــب  فيهــا 
تجــذب شــركات جديــدة لتنفيــذ طروحــات 
فهــي  البورصــة،  انتعشــت  البورصــة  فــي 
بهــا،  المتداولــة  الشــركات  بكثــرة  تنتعــش 
فتخــارج الدولــة بأرقــام كبيــرة كمــا يقــال، ال 
أســتطيع النظــر إلــى البورصــة والقــول بأنهــا 
ــك  ــا، ففــي حــال وضــع تل ال تســتطيع تحمله
وتتحملهــا،  ســتنمو  البورصــة  فــي  األرقــام 
المعــروض،  نمــو  مــع  ســتنمو  فالبورصــة 
والطلــب  وطلًبــا  عرًضــا  المســألة  فليســت 

محــدود.
فالطلــب علــى بورصــة فــي حجــم البورصة 
اســتثمارات  وهنــاك  النهائــي،  المصريــة 
عالميــة كبيــرة الحجــم ال نجــذب منهــا إال 
فتاًتــا صغيــًرا حالًيــا، ومــن الممكــن جــذب 
ضعفيــن وثاثــة وعشــرة أضعــاف مــا يتــم 
ــاك مشــكلة فــي  ــي ليســت هن ــه، وبالتال جذب
حجــم الطلــب ولكــن المشــكلة فــي العــرض.

ليســت  المشــكلة  أن  إلــى  وســأتطرق 
ــة  ــي قوي ــي النظــم الخاصــة بالبورصــة فه ف
أعلــى،  تــداول  أحجــام  تحمــل  وتســتطيع 
وأوافــق د. زيــاد فــي أننــي ال أرى أن القوانيــن 
تتضمــن  البورصــة  تحكــم  التــي  والقواعــد 
شــيئًا كبيــًرا يعيبهــا وتجعــل األمــور ال تســير 
إلــى  يــرام، فنحــن لســنا بحاجــة  علــى مــا 
تغيــر فــي البيئــة األساســية أو البيئــة التحتيــة 

للبورصــة فالمشــكلة ليســت هنــا.
المشــكلة عندمــا تقــرر أن تتخــارج، هــي 
كيفيــة التخــارج، حيــث أتذكــر عندمــا جــاء 
حقبــة  فــي  لمقابلتنــا  أمريكــي  ســيناتور 
sav�  التســعينيات وكان لديهــم مشــكلة     

ing than loan وقامــوا بضــم كل األصــول 
الخاصــة بهــم ووضعوهــا تحــت مظلــة شــركة 
واحــدة ومنحــوه مســؤولية بيعهــا والتخــارج 
أي  يبيــع  عندمــا  إنــه  يقــول  وكان  منهــا، 
مكاســب  حقــق  بشــرائه  قــام  ومــن  أصــل 

صناعــة يقــل المكــون المصــري الخــاص 
بهــا عــن 60%، أنهــا ليــس لديهــا مقومــات 

الكبيــرة. النجــاح 
الصناعــي  المنتــج  دائًمــا  وأفضــل 
ــه بالجنيــه  الــذي يكــون المكــون الخــاص ب
المصــري، وهــو مــا تظهــر أهميتــه علــى 
مــدار الوقــت، فكلمــا ارتفــع ســعر الــدوالر 
علــى  تعتمــد  التــي  الصناعــات  واجهــت 
خامــات مــن الخــارج صعوبــات أكثــر مــع 
عليهــا  يؤثــر  مــا  وهــو  االعتمــادات  فتــح 

كبيــرة. بصــورة 
فتــح  مســألة  المثــال  ســبيل  فعلــى 
االعتمــاد، اســتغرق صــدور قــرار الســماح 
باســتيراد الخامــات بمســتندات تحصيــل 
توقــف  فــي  تســبب  مــا  أشــهر   4 أو   3
المصانــع، وهــذه أمــور يجــب النظــر إليهــا 

جيــًدا.
فنحــن نتحــدث عــن أن الصناعــة قاطــرة 
مراعــاة  يتطلــب  ذلــك  وتحقيــق  التنميــة، 
أمــور عديــدة، والصناعــة تحتــاج إلــى رؤيــة 
أخــرى تماًمــا عمــا يحــدث خــال الفتــرة 
لنظــرة  وفًقــا  تكــون  أن  بــد  وال  الحاليــة 
جــزء  كل  مــع  التعامــل  مــن  بــداًل  شــاملة 
علــى حــدة، فهــي اآلن تعمــل وفًقــا لسياســة 

رد الفعــل.
فنحــن نخلــق المشــكلة ثــم نحــاول حلهــا 
الصناعــة  يؤخــر  مــا  وهــو  أخــرى،  مــرة 
إال  ننمــو  فلــن  صالحنــا،  فــي  يأتــي  وال 
النمــو  ومــا أقصــده هنــا هــو  بالصناعــة 
ــة،  ــع الزراعــة هامــة للغاي الســريع، فبالطب
بســبب  محــدودة  إمكانيــات  لدينــا  ولكــن 

الميــاه. عوامــل عديــدة أهمهــا حالًيــا 
المصــري  الخــاص  القطــاع  أن  أرى 
يحتــاج حاليــا إلــى تشــكيل مجموعــة عمــل 
مــن كبــار المصنعيــن ويجتمعــون مــع الدولة 
ويبحثــون بشــكل جــدي إن كانــوا يرغبــون 
ــة كمــا يجــب فــي  فــي عمــل تنميــة صناعي
لذلــك،  النيــة  هنــاك  كانــت  وإن  مصــر 
فهنــاك مصانــع عديــدة أغلقــت يتحــدث 
البعــض عــن وصولهــا آلالف المصانــع وال 

أحــد يســتطيع حصرهــا حتــى اآلن.
وآخــرون  آالف   3 يقــول  فالبعــض   
مصانــع  هنــاك  نعــم  آالف،   8 يقولــون 
أغلقــت بســبب ســوء إدارة وأخــرى بســبب 
عــدم  بســبب  وأخــرى  التمويــل  خســارة 
فهنــاك  جيــد،  بشــكل  الســوق  دراســة 
فلــم  التوقــف،  إلــى  أدت  عديــدة  عوامــل 
تغلــق جميــع المصانــع بســبب قــرارات أو 
ــاك  ــل هن ــة، وبالفع ــق بالدول إجــراءات تتعل
مصانــع توقفــت بســبب صاحــب المشــروع 
نفســه عندمــا يكــون لديــه أخطــاء ولكــن 

أغلقــت. هنــاك مصانــع  النهايــة  فــي 
 وهــذا اســتثمار يمكــن إعــادة تشــغيله 
مــرة أخــرى ولكــن بســبب أن إعــادة تشــغيله 
ليســت ســهلة، فيجــب أن تجتمــع الدولــة 
تســتطيع  ال  فالدولــة  الخــاص،  بالقطــاع 
ــور القطــاع الخــاص  وحدهــا أن تبحــث أم
البعــض،  ببعضهمــا  يجتمعــا  لــم  فــإن 
وتكــون هنــاك مجموعــة عمــل بشــرط أن 
تضــم صناًعــا يفهمــون الصناعــة جيــًدا، 
ــرة  ــا يجــب أن تشــمل الصناعــات الكبي كم
فالصناعــات  والصغيــرة،  والمتوســطة 
المتوســطة والصغيــرة هامــة للغايــة فــي 
مصــر، فليــس هنــاك صناعــة كبيــرة دون 
صناعــة صغيــرة ومتوســطة، ودول عديــدة 
رأيــي  ففــي  األمــر،  هــذا  علــى  قامــت 
ــم  ــا يجــب أن تت منظومــة الصناعــة بأكمله

باحترافيــة. مراجعتهــا 
إلــى  ســنتطرق  إبراهيــم:  رضــوى 
مــن  الثانــي  الجــزء  فــي  المطالــب 

اللقــاء.
أحمــد رضــوان: الحكومــة أعلنــت 
دولر  مليــارات   10 تســتهدف  أنهــا 
ســنوّيًا مــن التخارجــات لمــدة أربــع 
ســنوات، مــن الخطــة الموضوعــة فــي 
هــذه الوثيقــة، إلــى أي مــدى يمكــن أن 
تكــون البورصــة المصريــة أداة فعالــة 
فــي تحقيــق جــزء مــن هــذا الهــدف 
وضــع  فيــه  نــرى  الــذي  الوقــت  فــي 
البورصــة يتضمــن مشــكات، رغــم أن 
ــام  ــة الع ــذ بداي ــة من ــواق العربي األس
بــأس  ل  عــدًدا  شــهدت  اآلن  وحتــى 
بــه مــن الطروحــات، وتحديــًدا فــي 

اإلمــارات؟ و  الســعودية 
ــبع: البورصــة هــي مــرآة لمــا  ــاء س ع
يحــدث فــي االقتصــاد، فنحــن اليــوم عندما 
ننظــر إلــى أن البورصــة حجــم التعامــات 
الخــاص بهــا أقــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه، 

مشكلة التمويل أيًضا مؤثرة 
في عمل القطاع الخاص 
الصناعي.. ولكن مبادرة 

المركزي قللت منها 

أي صناعة يقل المكون 
المحلي بها عن 60% ال 

تمتلك مقومات نجاح كبيرة 

يجب تكوين مجموعة 
عمل من كبار الصناعيين 

في مصر للتشاور مع 
الدولة حول كيفية 

تحقيق تنمية صناعية 

جهد كبير منفصل عن 
الوثيقة يجب القيام به لحل 
مشاكل االستثمار الصناعي 

عالء سبع: 
أسباب ضعف البورصة 

ال تخصها بقدر ما تخص 
البيئة االقتصادية عموًما 

ال نجذب من االستثمارات 
العالمية إال أرقاًما ضعيفة.. 

وهذا يؤكد أن المشكلة 
ليست في الطلب بقدر ما 

هي في العرض 

المشكلة تكمن في 
كيفية التخارج وأداء 
الشركات في مرحلة 
ما بعد البيع وضوابط 

المساءلة 

األحوال غير الجيدة 
للبورصة حالًيا ال تعني 
أن الوقت غير مناسب 

لطروحات جديدة 

سبب انخفاض التقييمات 
في البورصة هو تراجع 
حجم التعامالت.. وحل 
هذه المشكلة بزيادة 

المعروض 

ضرورة وجود توجه سياسي 
قوي لحماية المسؤولين 

القائمين على عمليات التخارج 
ضد المبالغة في مساءلتهم 

كل وقت وله أهميته 
وأهدافه.. وغرض التخارج 

هو فتح الباب للقطاع 
الخاص وليس جلب األموال 

د. شريف الجبلي: 
الحكومة بدأت في 

معالجة مشكلة وفرة 
األراضي الصناعية المرفقة.. 

ولكن التكلفة عالية 

أسعار الطاقة المرتفعة 
تسببت في غلق 

مشروعات ومنها مصنع 
إلنتاج مادة الصودا آش 

االستراتيجية

مصطلح »الصناعة قاطرة 
التنمية« يحتاج إلى 

سياسات وإجراءات مختلفة 
تماًما.. فال نمو إال بالصناعة 

محمد الدماطي: 
الوثيقة تمنح طمأنينة 

للمستقبل.. ولكن مشاكل 
القطاع الصناعي الحالية 

ومنها األعباء ونقص األراضي 
يجب حلها بسرعة 

البورصة في حاجة 
لزيادة الطروحات.. 
ويمكن تشبيهها 

بالمدفأة التي تشتعل 
كلما زاد الوقود 

5 Sunday 19 June 2022
 األحد 19 يونيو 2022

عالء سبع رئيس شركة ابتكار القابضة
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الرحمــن  اللــه  بســم  رضــوان:  أحمــد 
فــي  بحضراتكــم  وســهًل  أهــًل  الرحيــم.. 
الجــزء الثانــي مــن صالــون حابــي الســادس، 
ملكيــة  سياســة  وثيقــة  يناقــش  والــذي 
تــم  التــي  النســخة  خــلل  مــن  الدولــة، 
إلــى جانــب  المجتمعــي،  للحــوار  طرحهــا 
المرتبطــة  األخــرى  المحــاور  بعــض 
بالتحديــات التــي يواجههــا القطــاع الخاص 

الفتــرة. هــذه  خــلل 
د. زيــاد بهــاء الديــن.. الوثيقــة تحدثــت عــن 
ــاك شــكل  ــة، ولكــن هن ــة مــن الملكي تخــارج الدول
آخــر مــن التخــارج أعتقــد أنــه هام وال يقــل أهمية، 
ــن  وهــو دور تكتــات األعمــال فــي إعــداد القواني

ووضــع السياســات المرتبطــة باالقتصــاد.
 أعتقــد أن هنــاك الكثيــر مــن الــدول التــي 
تمنــح مســاحة أكبــر لتكتــات قطــاع األعمــال فــي 
وضــع القوانيــن والتشــريعات وتحديــد السياســات 
العامــة لاقتصــاد، وذلــك بصــورة تفــوق بكثيــر 
مــا هــو متبــع فــي مصــر.. هــل تــرى أن هــذا يعــد 
ــا،  ــي يجــب النظــر إليه أحــد أشــكال التخــارج الت
فيمــا يتعلــق بقــرار ودور قطــاع األعمــال فــي وضــع 

القوانيــن وتحديــد السياســات؟
د. زيــاد بهــاء الديــن: دعونــا نبــدأ مــن كلمــة 
تخــارج، ألن الوثيقــة ال تتحــدث عــن البيــع كوســيلة 
وحيــدة للتخــارج، فهنــاك نحــو 5 أو 6 أفكار، وهي 
أفــكار لــم تتبلــور بعــد، وذلــك ليــس فقــط ألنــه مــا 
زال أمامنــا 3 أشــهر مــن المناقشــات، ولكــن نظــًرا 
ــا  ــد مســار أو اتجــاه، وهــو م ــة تحدي ــا وثيق لكونه
يعنــي أنهــا لــن تتضمــن التفاصيــل المطلوبــة كافة، 

بــل هــي فقــط تحــدد توجهــات ونيــة الدولــة.
فقــد ذُكــر بهــا أيًضــا أنــه مــن الممكــن أن يكــون 
أحــد أشــكال التخــارج بقــاء ملكيــة الدولــة مــع منح 
اإلدارة إلــى القطــاع الخــاص، وكذلــك الدخــول 
فــي أحــد أنــواع الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، 
ممــا يعكــس أن فكــرة التخــارج الكلــي ليســت هــي 

الوحيــدة بهــذه الوثيقــة.
مســألة  علــى  تعليًقــا  قولــه  أود  مــا  ولكــن 
ــم عــدم التعامــل مــع  ــه مــن المه التخــارج، أرى أن
هــذه الوثيقــة أو السياســة التــي تعبــر عنهــا، مــن 
ــل فــي حجــم مــا تبيعــه  ــد يتمث ــار وحي خــال معي

الدولــة مــن أصــول مــن عدمــه.
 فاألهــم فــي هــذه الوثيقــة مــن وجهــة نظــري 
هــو الجــزء الثانــي منهــا، والــذي يتضمــن قواعــد 
مــن األنشــطة  تتخــارج  لــن  الدولــة  اللعبــة، ألن 
كافــة، كمــا أن هــذا أمــر غيــر مطلــوب منهــا، لــذا 
ــي تســمح  ــك هــو القواعــد الت ــإن األهــم مــن ذل ف
للقطــاع الخــاص بالعمــل فــي منــاخ آمــن وواضــح 

ويحظــى بتوقعــات ســليمة.
ــا  ــر عنه ــي تعب ــإن نجــاح السياســة الت ــك ف لذل
الوثيقــة ال يقــاس بمــا حققتــه مــن مبيعــات علــى 
مــدار عــام أو اثنيــن أو ثاثــة، فذلــك يعــد معيــارًا، 
لكــن المعيــار األهــم هــو مــا حققتــه فــي إقامــة 
عاقــة صحيــة بيــن القطــاع الخــاص والدولــة، 
وبالطبــع جــزء مــن هــذه العاقــة الصحيــة يتمثــل 
ــي رســم  ــع القطــاع الخــاص ف ــي شــراكة مجتم ف

السياســة بشــكل عــام.
فنحــن لدينــا فــي مصــر بنيــة هامــة للغايــة 
الســنين،  عشــرات  مــدار  علــى  تأسيســها  تــم 
وصغــار  مصنعيــن  تمثــل  أهليــة  جمعيــات  مــن 
المنتجيــن، إضافــة إلــى جمعيــات رجــال األعمــال 
بالمحافظــات وكذلــك جمعيــات ســيدات األعمال، 
ــرف  ــى اتحــاد الصناعــات، واتحــاد الغ عــاوة عل
التجاريــة، وهــو مــا يعكــس وجــود بنيــة مدنيــة 
ا مــن الممكــن تفعيلهــا لتكــون الطريقــة  كبيــرة جــّدً
التــي تتفاهــم وتتعامــل مــن خالهــا الدولــة مــع 

القطــاع الخــاص.
وأؤكــد مــرة أخــرى أن التخــارج أحــد أدوات 
تطبيــق الوثيقــة، ولكــن مــن المهــم عــدم التعلــق 
بحجــم مــا ســيتم بيعــه خــال عــام، فــا يجــب أن 
يكــون ذلــك معيــار النجــاح أو الفشــل، فالمعيــار 
هــو صحــة العاقــة بيــن كل مــن القطاعيــن العــام 

والخــاص.
أحــد  يعــد  مــا  وهــو  رضــوان:  أحمــد 
أشــكاله فتــح مجــال للمشــاركة فــي القــرار؟
د. زيــاد بهــاء الديــن: أحــد أشــكاله التخــارج 
والشــراكة وفتــح المجــال، وكذلــك إتاحــة منــاخ 
واضحــة  ضوابــط  هنــاك  تكــون  وأن  تنافســي، 

وحاكمــة.
الجبلــي..  شــريف  د.  منيــر:  ياســمين 
علــى مســتوى السياســات الماليــة والنقدية 
فــي  المرحلــة..  هــذه  خــلل  للدولــة 
تقديــرك مــا المطلــوب مــن صانعــي القــرار 
حالًيــا لمواكبــة توجــه الدولــة فــي دعــم 
فــي  مشــاركته  وزيــادة  الخــاص  القطــاع 

القادمــة؟ الفتــرة  خــلل  االقتصــاد 
د. شــريف الجبلــي: عاقــة القطــاع الخــاص 
بالسياســات النقديــة والماليــة متشــعبة، جزء منها 
ا، ومــن  ا أساســّيً خــاص بالتمويــل وهــو مــا يعــد شــّقً
المؤكــد أن الفوائــد علــى تمويــل الصناعة يجب أن 
ال تزيــد علــى 8%، وذلــك إن كانــت هنــاك رغبــة 
إلقامــة صناعــة ناجحــة وقطــاع خــاص صناعــي، 
وبالطبــع نســبة 5% كافيــة للمشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة، فهــذه أمــور أساســية يجــب اإلبقــاء 
ــك األســاس،  ــى ذل ــر عل ــا واســتكمال التطوي عليه
وال يفتــرض الرجــوع فــي هــذا  األمــر أو االتجــاه 
لرفــع الفائــدة بنحــو 2%، فمــن الجيــد أنــه لــم 
يتــم المســاس بهــا خــال  الزيــادات األخيــرة التــي 
شــهدتها أســعار الفائــدة، لــذا مــن الهــام اســتكمال 
عنصــر  التمويــل  ألن  نظــًرا  المبــادرات،  هــذه 

أساســي.
الشــهادات  طــرح  تــم  عندمــا  رأينــا  وقــد 
ــارات  ــد 18%، حجــم الملي ــة ذات العائ االدخاري

المعيار األهم ليس حجم وقيمة 
ما ستبيعه الدولة من أصول وإنما 

نجاح مناخ عمل القطاع الخاص 

مصر تزخر ببنية قوية من 
الجمعيات األهلية والمنتجين 

والمصنعين ورجال األعمال 

د. شريف الجبلي: 
التمويل مسألة بالغة 

األهمية للقطاع الخاص.. 
والشهادات مرتفعة العائد 

جذبت مليارات غير مستغلة 

المصانع الكبرى باستثناء عدد 
ا ضمن  ا تصنف عالمّيً قليل جّدً

المشروعات المتوسطة 

من المهم صناعة رواد أعمال 
جدد عبر توفير التمويل 

الالزم لمشروعاتهم 

نحتاج إلى تشجيع دخول 
استثمارات أجنبية ضخمة وتحقيق 
زيادة مطردة في قيمة الصادرات 

المستورد اإلفريقي ال يشتري 
عبر البريد اإللكتروني ويتعامل 

فقط مع بضاعة حاضرة 

يجب تكوين حجم ضخم 
من العملة الصعبة لضمان 
الحفاظ على تكلفة اإلنتاج 

حجم االستثمار المطلوب لتوفير فرص 
العمل يفوق معدل االدخار.. وبالتالي 
هناك حاجة الستيراد رؤوس أموال 

تصدير العمالة المحترفة ال يلقي 
االهتمام الالزم رغم أهميته كمصدر 

جوهري للعملة الصعبة 

د. زياد بهاء الدين:
مسودة الوثيقة ال 

تتحدث عن البيع فقط 
كشكل وحيد للتخارج 

جزء من العالقة الصحية 
مع القطاع الخاص هو 

مشاركته في رسم 
السياسة االقتصادية 

علينا عدم التعلق بقيمة 
تخارجات الدولة ألن 

صحة العالقة مع القطاع 
الخاص هي األهم 

البنوك لم تعد متساهلة 
في تمويل القطاع الخاص 
وتركز على عدد محدود 

من عمالئها الدائمين 

يجب منح الصناعة 
أفضلية في الحصول على 
التمويل ولو لفترة مؤقتة 

د. شريف الجبلي: 
من الصعب المطالبة بتثبيت 

العملة في ظل الظروف 
العالمية الحالية.. وهذا يؤثر 

في تكلفة الخامات 

تسويق المنتجات المصرية 
ليس كما يجب أن يكون.. 

ويجب وضع سياسة لتشجيع 
المصدرين على دخول إفريقيا 

صادراتنا إلفريقيا تبلغ نحو
 4 مليارات دوالر.. لكنها قابلة 

للوصول إلى 50 ملياًرا بسهولة 

عالء سبع: 
نعم نحن في حاجة إلى وجود وزير 

متفرغ لالستثمار في ظل أهمية 
هذا الملف في الوقت الحالي 

تحويالت المصريين بالخارج 
المصدر األكبر للنقد األجنبي.. 
فلماذا ال نواكب الطلب على 

العمالة المصرية بتهيئة 
الكفاءات والكوادر؟ 

التــي اتجهــت للبنــوك، علًمــا بــأن مــن بينهــم ودائــع 
تــم تحويلهــا إلــى هــذه الشــهادة، إال أن ذلــك يعنــي 
وجــود الكثيــر مــن األمــوال غيــر المســتغلة فــي 

التنميــة.
تمويــل  فــي  تتســاهل  ال  حالًيــا  فالبنــوك 
البنــك  المشــروعات، رغــم أن هــذا هــو مهمــة 
األساســية، والهــدف الــذي وجــد مــن أجلــه حتــى 
ــا فــي التنميــة، ولكن ما شــهدته  يكــون عنصــًرا هاًمّ
البنــوك مــن مشــكات ســابقة دفعهــا للقيــام بهــذا 
الــدور فــي الحــدود اآلمنــة، وذلــك مــن خــال 
ــار  ــم اختب ــن ت ــار الذي ــى العمــاء الكب ــز عل التركي

التعامــل معهــم مــن قبــل واالطمئنــان لهــم.
فــي حيــن يجد أصحاب المشــروعات الصغيرة 
ــا، صعوبــة  والمتوســطة ومــن بــدأ مشــروًعا حديًث
ــك  ــل، وذل ــى التموي ا فــي الحصــول عل ــرة جــّدً كبي
رغــم أن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تمثــل 
ا فــي النمــو الصناعــي، خاصــة  عنصــًرا أساســًيّ
فــي دولــة مثــل مصــر، وبالنظــر إلــى المصانــع 
أغلبهــا  أن  نجــد  الكبيــرة  المحليــة  والشــركات 
ُيعتبــر بالنســبة للتصنيــف العالمــي مشــروعات 
متوســطة، وفًقــا لحجــم العمالــة، وذلــك فيمــا عــدا 

ــى األصابــع. ــًا يعــد عل عــدًدا قلي
لذلــك فــإن أداة التمويــل هــي أســاس هــام يجب 
ُتمنــح الصناعــة  مراجعتــه، ومــن الضــروري أن 
نوًعــا مــن األفضليــة، وإن كان ذلــك لمرحلة معينة، 
حتــى تتمكــن الدولــة مــن الوقــوف علــى أقدامهــا 
ــا إذا  ــا، ومــن ثــم يمكــن تغييــر ذلــك تدريجّيً صناعّيً

تبيــن وجــود حاجــة إلــى ذلــك.
ولكــن مــن المؤكــد أن هنــاك احتياًجــا لتوفيــر 
ــدة،  ــل فــي هــذه الحــدود المنخفضــة للفائ التموي
إضافــة إلــى الحاجــة إلــى أداة تمويليــة للصناعــات 
أنــه ال يوجــد  الصغيــرة والمتوســطة، ال ســيما 
بنــك كبيــر يقــرض فــي هــذا اإلطــار بيســر، فرغــم 
اســتمرار مبــادرة التمويــل بفائــدة 5%، ولكــن مــن 
بشــكل صحيــح،  اســتعمالها  يتــم  أن  الضــروري 
فهنــاك شــركات كبيــرة أسســت شــركات صغيــرة 
للحصــول علــى تمويــات بفائــدة 5%، فــي حيــن 
أن المطلــوب هــو أن تســتفيد الشــركات الصغيــرة 
ــة  ــي ظــل أهمي ــات، ف ــن هــذه التموي ــة م الحديث

هــذه الشــريحة التــي تســمى بــرواد األعمــال.
إقامــة  علــى  اإلقــدام  إلــى  تحتــاج  فالدولــة 
مثــل هــذه الصناعــات والمشــروعات الصغيــرة، 
والتــي ســتوفر فــرص عمــل حتــى وإن ترتــب علــى 
المشــروع الواحــد تشــغيل مــا بيــن  15 إلــى 50 

موظًفــا أو عامــًا فقــط.
هــذا فيمــا يخــص عنصــر التمويــل، أمــا فيمــا 
ا،  جــّدً ــا  هاًمّ تعــد جــزًءا  والتــي  بالعملــة  يتعلــق 
ــا بنيــت  نظــًرا ألن كثيــًرا مــن الصناعــات محلّيً
علــى خامــات مســتوردة، فمــن الطبيعــي النظــر 
ــي هــذا اإلطــار،  ــي تحــدث ف ــرات الت ــى   التغي إل
لكــن ال يوجــد شــيء محــدد يمكــن تنفيــذه حالًيــا، 
ــا  ــة، فوفًق ــت العمل ــة بتثبي ــب المطالب ــن الصع فم
للظــروف الحاليــة أشــك أن بمقــدور أحــد التوجــه 
ألي بنــك مركــزي لطلــب تثبيــت ســعر العملــة عنــد 
مســتوى معيــن، فعلــى العكــس مــن ذلــك أعتقــد أنه 
ســتكون هنــاك مفاوضــات لتحريــر العملــة بصــورة 

أكبــر، وهــو مــا قــد يمثــل مشــكلة فيمــا يخــص 
الخامــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن الخــارج، 
ــم  ــة، ومــن ث حيــث ســتكون تكلفتهــا مرتفعــة للغاي
ســترتفع تكلفــة المنتــج النهائــي بصــورة كبيــرة، 
األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة فاتــورة االســتيراد 
ا،  بنســبة كبيــرة، وبالتالــي هــذا أمــر حســاس جــّدً
لذلــك نحــن فــي حاجــة ماســة لدخــول اســتثمارات 
جديــدة واســتقطاب رؤوس أمــوال أجنبيــة، إلــى 
جانــب الحاجــة إلــى زيــادة الســياحة، وكذلــك زيادة 

التصديــر بمعــدالت أكبــر مــن الحاليــة.
فحجــم التصديــر حالًيــا فــي حــدود 30 مليــار 
دوالر، فقــد كان يســجل نحــو 28 مليــار دوالر، 
وهــذا العــام وصــل إلــى مــا بيــن 32 و 33 مليــار 
دوالر، وذلــك علــى صعيــد الســلع غيــر البتروليــة، 
العالميــة  األســعار  أن  إلــى  أنــوه  أن  أود  ولكــن 
شــهدت ارتفاًعــا علــى مســتوى الكثيــر مــن الســلع، 
ممــا أدى إلــى ارتفــاع قيمــة الصــادرات، وبالتالــي 
ــا فــي القيمــة وليــس  ــادة تعكــس ارتفاًع هــذه الزي

فــي الكــم.
لذلــك هنــاك حاجــة إلــى زيــادة الصــادرات، 
وهــو مــا أكــد عليــه رئيــس الجمهوريــة ووضــع 
هــدف الوصــول بهــا إلــى 100 مليــار دوالر، وهــو 
أقــل مــا يجــب تحقيقــه مــن دولــة مثــل مصــر، 
خاصــة أن التصديــر يمثــل العنصــر األساســي 

لتقويــة العملــة المحليــة.
فــا يمكــن اللــوم علــى محافظ البنــك المركزي 
بســبب انخفــاض قيمــة الجنيــه، فــإذا لــم يتــم 
ال  لاســتيراد،  مقابلــة  دوالريــة  ســيولة  جــذب 
يمكــن المطالبــة بالحفــاظ علــى قيمــة العملــة، 
إلــى  االتجــاه  يجــب  لــذا  هــذا،  يقــول  المنطــق 

التصديــر بصــورة أكبــر.
وهنــا يجــب االلتفــات إلــى وجــود مشــكلة أخرى 
ــه القطــاع  ــام علي ــك الشــق ي ــر، وذل فــي التصدي
كقطــاع خــاص ال  ثقافتنــا  نظــًرا ألن  الخــاص، 
ترتكــز علــى كوننــا مســوقين جيدين، فمــن الممكن 
أن نقــوم بإنتــاج ســلعة دون أن نعــرف كيــف نقــوم 
ببيعهــا بشــكل جيــد خــارج مصــر، وهــذه مشــكلة 

حقيقيــة.
مصــدر  إقنــاع  فــي  صعوبــة  نواجــه  فنحــن 
مصــري بالســفر إلــى إفريقيــا علــى ســبيل المثــال، 
باعتبارهــا وجهــة تحظــى بفــرص جيــدة للتصدير، 
حيــث نجــد أنــه ال يرغــب فــي الذهــاب أو الدخــول 
فــي مخاطــرة، لــذا مــن الضــروري تبنــي سياســة 
مــن شــأنها تشــجيع المصــدر المصــري للتوجــه 
ــة، ال ســيما فــي ظــل وجــود  ــدول اإلفريقي ــى ال إل
الكثيــر مــن الــدول التــي تســبقنا فــي هــذا الســياق، 
مثــل الصيــن والهنــد وكذلــك تركيــا، ذلــك فضــًا 

عــن الــدول الغربيــة.
لذلــك نحــن فــي حاجــة إلــى تغييــر ثقافتنــا 
وتحمــل  الخــروج  علــى  واإلقــدام  التصديريــة 
اإلفريقيــة،  بالــدول  شــركات  وفتــح  المخاطــرة 
ــا  ــاك فيم ــة هن ــع المصري ــم إتاحــة البضائ وأن تت
يســمى بالمراكــز اللوجيســتية، نظــًرا ألن الطبيعــة 
ــف عــن غيرهــا مــن المناطــق،  ــا تختل فــي إفريقي
فالمســتورد اإلفريقــي ال ينفــذ عمليــات الشــراء 
ــد اإللكترونــي، والــذي يســتخدم  مــن خــال البري

المواصفــات  لتحديــد  التواصــل  فــي  حالًيــا 
ــة  ــرار بالموافق ــم اتخــاذ الق ــم يت والســعر، ومــن ث
أو الرفــض، فهــذا األمــر ال يحــدث فــي إفريقيــا، 
حيــث إن المســتورد اإلفريقــي يرغــب فــي معاينــة 
البضائــع بشــكل مباشــر ليتمكــن مــن اتخــاذ قــرار 
الشــراء وســداد قيمتهــا واســتامها، وهــو مــا يؤكد 
أن فلســفتنا فــي إفريقيــا علــى وجــه التحديــد 

يجــب أن تكــون مختلفــة تماًمــا.
فيجــب التوجــه إلــى الــدول اإلفريقيــة واتخــاذ 
مراكــز لوجيســتية ووضــع البضائــع المصريــة بهــا 
ودراســة الســوق بشــكل جيــد، وتحقيــق مبيعاتهــا، 
لتبــدأ العجلــة فــي الــدوران، خاصــة أن الصــادرات 
 4 بنحــو  حالًيــا  تقــدر  إفريقيــا  فــي  المصريــة 
ــارات دوالر فقــط، أي مــا يعــادل نحــو %10  ملي
المصريــة،  الصــادرات  إجمالــي  مــن  أو %12 
علــى الرغــم مــن أن الصــادرات إلــى إفريقيــا مــن 
الممكــن أن تصــل إلــى مــا بيــن 40 إلــى 60 مليــار 
دوالر بســهولة،  فذلــك ليــس رقًمــا يعجــز الوصــول 
ا تحقيقــه، خاصــة فــي  إليــه، بــل مــن الســهل جــّدً
ظــل وجــود عــدد كبيــر مــن االتفاقيــات الحــرة 
الموقعــة مــع إفريقيــا، مثــل اتفاقيــة الكوميســا 
ــت  ــي فعل ــة الحــرة الت ــة التجــارة اإلفريقي واتفاقي
مجــاالت  وجــود  يعكــس  ممــا  الماضــي،  العــام 
متعــددة للنمــو، لذلــك يجــب أن نضمــن وجــود كــم 
ــادة  ــدم زي ــة يكفــي لع ــة الصعب مناســب مــن العمل
تكلفــة اإلنتــاج، والتــي ســترتفع بالتأكيــد إذا تــم 
االســتمرار علــى هــذا النهــج، ألن التكلفــة علــى 

ــد. ــكل تأكي ــع ســترتفع ب المصان
لــذا يجــب االلتفــات إلــى أن هــذه المنظومــة 
منهــا  جانًبــا  نأخــذ  أن  يجــب  فــا  متكاملــة، 
ونتجاهــل اآلخــر، فهنــاك عاقــة مباشــرة بيــن 
ــا أن الســياحة  ــر، كم ــة والتصدي الصناعــة والعمل
ــه  ــة، وعلي ــة كمصــدر للعمل ــا للغاي تلعــب دورًا هاّمً
يجــب علــى الجميــع العمــل علــى تحســين هــذه 

المتكاملــة. المنظومــة 
ســبع..  عــلء  أســتاذ  إبراهيــم:  رضــوى 
هنــاك تيــار كبيــر كان يــرى خــلل الفتــرات 
الماضيــة التــي شــهدت وجــود شــكاوى كثيرة 
تخــص القطــاع الخــاص، أن ملــف االســتثمار 
فــي مصــر ومصالــح القطــاع الخــاص تفرقــت 
وزيــر  وجــود  عــدم  ظــل  فــي  مســؤوليتها 
للســتثمار.. وبعــد أن تــم إعــلن مســودة 
وثيقــة ملكيــة الدولــة، نــرى أنــه مــا زالــت 
الحيــاد  بخــلف  أخــرى  مشــكلت  هنــاك 

التنافســي الــذي تعالجــه الوثيقــة.
التــي  الفتــرة  هــذه  خــلل  تــرى  فهــل 
لزيــادة  جــاّدًا  وتوجًهــا  انفراجــة  تشــهد 
ــر  ــود وزي ــة لوج ــاص، أهمي ــاع الخ دور القط
أولويــات  ترتيــب  علــى  يقــوم  اســتثمار 
تشــجيع القطــاع الخــاص؟ كمــا نــود معرفــة 
ــاص  ــاع الخ ــجيع القط ــات تش ــي أولوي ــا ه م

مــن وجهــة نظــرك؟
بــرد  ســؤالك  عــن  ســأجيب  ســبع:  عــلء 
بســيط، وهــو نعــم أعتقــد أنــه مــن المؤكــد نحتــاج 
إلــى وجــود وزيــر اســتثمار، ألن هــذا الملــف يعــد 

أحــد أهــم الملفــات.
التــي  االســتثمارات  حجــم  إن  نقــول  فنحــن 
نحتــاج إلــى جذبهــا للدولــة مــن القطــاع المصــري 
وخلــق  تشــغيل  تحقيــق  بهــدف  األجنبــي،  أو 
فــرص عمــل للمواطنيــن، يجــب أن يفــوق حجــم 
الضــروري  مــن  لــذا  باالقتصــاد،   المدخــرات 
اســتيراد رأســمال لاســتثمار فــي مصــر، وحتــى 
يتــم اســتيراد رأســمال وجــذب اســتثمارات نأمــل 
أن يكــون هنــاك وزيــر متفــرغ لهــذا الملــف، فيجــب 

القيــام بذلــك قطًعــا.
ووفًقــا لنفــس المنطــق أود التطــرق إلــى نقطــة 
ــي  ــر مصــدر للنقــد األجنب أخــرى..  فمــا هــو أكب

فــي مصــر حالًيــا؟ 
العامليــن  تحويــلت  رضــوان:  أحمــد 

بالخــارج.
عــلء ســبع: بالفعــل هــم العاملــون بالخــارج، 
فقنــاة الســويس تحقــق نحــو 6 مليــارات دوالر، 
المصريــة غيــر  الصــادرات  يــدور حجــم  بينمــا 
د.  ذكــر  كمــا  مليــار دوالر  البتروليــة حــول 30 
فــي  العامليــن  أن  حيــن  فــي  الجبلــي،  شــريف 
الخــارج يقومــون بإدخــال نحــو 32 مليــار دوالر، 
وهــو مــا يعــادل قيمــة جميــع الصــادرات المصريــة 
غيــر البتروليــة، ويــوازي قيمــة مــا تحققــه قنــاة 

الســويس بنحــو 6 مــرات.
ففــي هــذا الملــف هنــاك طلــب علــى نوعيــة 
التــي  بالــدول  والكفــاءات  الكــوادر  مــن  معينــة 
حجــم  فــي  وتؤثــر  كبيــرة  عمالــة  تســتقطب 
تنظــر  هــل  ولكــن  الخــارج..  مــن  التحويــات 
السياســات المتبعــة فــي كيفيــة خلق هــذه الكوادر؟

فمهنــة التمريــض علــى ســبيل المثــال تعــد أحــد 
الكــوادر المطلوبــة بصــورة كبيــرة علــى مســتوى 
العالــم، ســواء فــي الشــرق أو الغــرب، فهــل تــم 
االلتفــات إلــى أهمية التوســع فــي جامعات وكليات 
التمريــض؟ ونفــس األمــر بالنســبة إلــى األطبــاء 
خــال  بكثــرة  المطلوبــة  الكــوادر  علــى  كمثــال 
هــذه المرحلــة، علًمــا بــأن مــن لــن يســافر للعمــل 
فــي الخــارج مــن شــأنه أن يفيــد الدولــة علــى 
ــادة التعليــم  المســتوى الداخلــي، وعليــه إذا تــم زي
وتدريــب الكــوادر المطلوبــة، ففــي هــذه الحالــة من 
ــًدا لمصــر، ومــن ســيبقى  سيســافر ســيجلب عائ

ــا أيًضــا. ــد لن ســيحقق عوائ
ولكنــي أرى أننــا ال ننظــر إلــى هــذا الملــف مــن 
وجهــة النظــر تلــك، وال يتــم التعامــل مــع األمــر 
كونــه تصديــر خدمــة، رغم أن خدمــات المصريين 
ــا،  بالخــارج تعــد أكبــر عنصــر يتــم تصديــره حالًي
فاألمــر يشــبه مــن يملــك مصنًعــا يضــم إنتاًجــا 
معيًنــا مســؤواًل عــن 60% مــن مبيعاتــه، ولكــن 
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فمصــر غنيــة بأمــور كثيــرة ولكــن غيــر مســتغلة 
الصعــب  مــن  ألنــه  مضافــة  قيمــة  توجــد  وال 
التواصــل  عــدم  نتــاج  وهــذا  عليهــا،  الحصــول 
يســتمع  مــن  يوجــد  وال  المطلــوب،  بالشــكل 
للقطــاع الخــاص، وملــف االعتمــادات ومســتندات 
التحصيــل دليــل علــى ذلــك، فهــل هــذا األمــر تــم 
الحصــول فيــه علــى رأي القطــاع الخــاص قبــل 
إقــراره؟ رغــم أن األمــر يمســه، ولكــن مــا حــدث هو 
اســتثناء الخامــات مــن القــرار بعــد أن اســتغرقت 
المطالبــات والمناشــدات لمــدة 4 أشــهر، وهــو 
ــك  ــاج، وكان ذل ــل فــي عمــر اإلنت ــس بقلي وقــت لي

بعــد تدخــل مــن وزيــرة الصناعــة.
فاألشــهر األربعــة وقــت طويــل ويمثــل ثلــث عام، 
وبالتالــي فهــذا أهــم أمــر أريــد التركيــز عليــه، 
ــره ســهًل  ــك ســيكون أم ــد ذل ــي بع وأي شــيء يأت
طالمــا يتــم االســتماع لــرأي القطــاع الخــاص فيمــا 
يمســه مــن أعمــال، ولــن يحتــاج إلــى أن يكــون لــه 
مطالــب عديــدة، ألن المطالــب جميعهــا واضحــة، 
فالصناعــة لهــا مطالــب معينــة ومعروفــة وذكرناها 
فــي بدايــة الحديــث وذكرهــا غيــري مــن قبــل، 
أو  قطــاع  وكل  معينــة،  مطالــب  لهــا  والســياحة 
مجــال لــه مطالــب معروفــة، والمطالــب تــم تكــرار 
الكثيــر منهــا ألنــه ليــس هنــاك تواصــل وهــذا أهــم 

أمــر بالنســبة لــي.
ســبع،  عــاء  أســتاذ  رضــوان:  أحمــد 
ــا  تخيلّيً ســيناريو  أفتــرض  أن  لــي  اســمح 
بعــض الشــيء، بنــاء علــى مقتــرح عــودة 
صــدور  نفتــرض  دعنــا  االســتثمار،  وزارة 
منــك  وطلــب  أخــرى،  مــرة  بعودتهــا  قــرار 
هــي  مــا  ووافقــت،  الحقيبــة،  هــذه  تولــي 
أن  يجــب  أنهــا  تــرى  التــي  االختصاصــات 
ــي  ــا ه ــة وم ــذه الحقيب ــل ه ــي حام ــون ف تك

عملــك؟ أولويــات 
وضعــت  أنــك  الحقيقــة  ســبع:  عــاء 
افتراضــات كثيــرة للغايــة، وتصوراتــي ال تصــل 
لهــذه الدرجــة مــن االفتراضــات، كمــا أن معنــا 
المســيرة،  لهــذه  قائــًدا  كان  والــذي  زيــاد،  د. 
وســأتطرق ألكثــر مــن شــيء، مــن بيــن األمــور التــي 
ــي أو الخارجــي،  تشــجع االســتثمار ســواء الداخل
يجــب أن يكــون هنــاك مــن يدافــع عنــك أمــام 

المختلفــة. الجهــات 
ال  فهــي  الضرائــب،  فــي  مثــااًل  وســأعطي 
ــة االســتثمار، ولكــن  تتبــع وزارة االســتثمار أو هيئ
مــن  لشــركة  دفاتــر  الضرائــب  تهــدر  عندمــا 
الشــركات المحترمــة، ودائًمــا مــا كانــت ملتزمــة 
بدفــع الضرائــب دون مشــكلت، فكيــف تعطــي 
الحــق للمحصــل أن يهــدر الدفاتــر، ثــم يتــم تقديــر 
ــال، وبعــد  ــى ســبيل المث ــه عل ضرائــب 100 جني
دخــول لجنــة وعــدة أمــور أخــرى، نجــد أن الشــركة 
مطلــوب منهــا دفــع 4 جنيهــات فقــط، ويأتــي فــي 

ــر. ــوم بنفــس األم ــه ويق ــذي يلي ــام ال الع
فهــذا يعرقــل االســتثمار، ويجــب أن يحاســب 
ويعــود   ،4 كانــت  والحقيقــة   100 وضــع  مــن 
فــي العــام الــذي يليــه يضــع 100 مــرة أخــرى 
والحقيقــة تكــون 4 مجــدًدا، فمــن فعــل ذلــك يجــب 
أن يحاســب علــى الضــرر الــذي تســبب فيــه لهــذه 
ــة،  ــي علمــت بالواقع ــكل الشــركات الت الشــركة ول

وبالتالــي االســتثمار يحجــم عــن الدخــول.
لهيئــة  األمــور  أهــم  ضمــن  أن  رأيــي  وفــي 
االســم  كان  ــا  أّيً اســتثمار  وزارة  أو  االســتثمار 
ــة نظــر  ــى وجه ــا تتبن ــذي ســيتولى المهمــة، إنه ال
المســتثمرين أمــام الجهــات المختلفــة بالدولــة، 
ــا للغايــة، هــو أن  واألمــر اآلخــر الــذي أراه هاّمً
كثيــًرا مــن كبــار المســؤولين، ورؤســاء الهيئــات أو 
الــوزراء، يــرون االتجــاه المطلــوب بالفعــل، ولكنهــا 
تنــزل للتنفيــذ وتصــل إلى مجموعة مــن الموظفين 
الذيــن ال يشــاركون رئيــس الهيئــة أو الوزيــر نفــس 
وجهــة النظــر، فهــم ينظــرون إليهــا مــن وجهــة نظــر 
مختلفــة، وبالتالــي يقومــون بتطبيــق األنظمــة بهذه 

الطريقــة المختلفــة.
ورفــع  الموظفيــن  لتدريــب  بحاجــة  ونحــن 
مســتوى الكفــاءات التــي تتعامــل مــع المســتثمرين، 
إضافــة  أنــه  علــى  للمســتثمر  تنظــر  والتــي 
للقتصــاد، وليــس علــى أســاس أنــه مســتغل أو 
لــص، وبالتالــي فلــن يتــم إصــلح الوضــع الحالــي 
إال عندمــا يكــون االعتقــاد أن المســتثمرين جــزء 
مهــم مــن االقتصــاد، ويجــب أن يتــم تشــجيعهم 
ألنهــم مــن يقومــون بالتعييــن ويوفــرون فــرص عمل 
ويدفعــون االقتصــاد ويجذبــون دوالرات للدولــة 
ســواء فــي صــورة اســتثمارات أو تصديــر، وحتــى 
تتغيــر وجهــة النظــر هــذه لــن نســتطيع تحقيــق 

تقــدم قــوي.
أحمــد رضــوان: هــل المســألة مرتبطــة 
بالتدريــب فقــط؟ بمعنــى إذا كان العاملــون 
وظيفيــة  مســتويات  عنــد  الضرائــب  فــي 
ــن  ــدد م ــدف مح ــق ه ــن بتحقي ــا، مطالبي م
الحصيلــة، ودخولهــم مرتبطــة بنمــو معيــن 
فــي اإليــرادات، فهــذه أمــور ليــس لهــا عاقــة 
بالتدريــب فســواء مــدرب أو غيــر مــدرب، 

ــه. ــب تحقيق ــدد يج ــدف مح ــاك ه هن
مشــكلة  هــي  هــذه  الدماطــي:  محمــد 
االقتصــاد غيــر الرســمي الــذي أتحــدث عنهــا، 
أنــه يتــم تــرك الشــركات التــي تســتحق هــذا ويركــز 

علــى الشــركات الملتزمــة فقــط.
عــاء ســبع: ولكــن مــن الممكــن أن أضــع 
عقوبــة تطبــق فــي حــال أنــه طلــب 100 جنيــه 
كل عــام ثــم وافقــت اللجــان بعــد ذلــك علــى 4 
جنيهــات فقــط، علــى غــرار مــا هــو متواجــد فــي 
مجــال ســوق المــال، فالشــركة لهــا الحــق فــي أن 
تمنــح الســوق والمحلليــن المعلومــات التــي تجعلهم 
يضعــون تقييماتهــم ألداء الشــركة أقــرب مــا يكــون 
للحقيقــة، ونفــس األمــر يجــب أن ينطبــق علــى مــن 

اإلفــراج عنهــا، دعونــا نتخفــف قليــًل فــي هــذه 
الجزئيــة حتــى لــو ببعــض المخاطــر، فلــن يحــدث 

شــيء، وهــذه هــي األمــور األساســية.
بالطبــع هنــاك أمــور بعيــدة المــدى وتحدثنــا 
عنهــا كثيــًرا، يمكــن أن تكــون ليســت حلــواًل عاجلة، 
المتواجــدة  القضايــا  حــل  فــي  اإلســراع  مثــل 
قــال  كمــا  الفنــي  التعليــم  وتطويــر  بالمحاكــم، 
األســتاذ عــلء، ولكــن األمــور األربعــة التــي ذكرتهــا 
أعتقــد أنهــا يمكــن تنفيذهــا اآلن وأكتفــي بهــا.

هــي  مــا  شــريف،  د.  إبراهيــم:  رضــوى 
المطالــب التــي نحتــاج إلــى تنفيذها بشــكل 
ســريع حتــى نكــون بالفعــل قــد شــجعنا 
ــى التوســع بشــكل عــام  القطــاع الخــاص عل
وليــس فقــط علــى مســتوى ملــف الصناعة؟

ذكرهــا  التــي  األمــور  د. شــريف الجبلــي: 
الوضــوح  فمســألة  بالطبــع  أساســية  زيــاد،  د. 
الضريبــي أو األعبــاء التــي تفــرض بشــكل عــام 
يجــب أن تكــون واضحــة ومعروفــة، وال يأتــي أمــر 
جديــد ال أحــد يعملــه وهــذا أمــر هــام للغايــة وأريد 

ــه. ــد علي التأكي
وأهــم نقطــة فــي رأيــي وأكررهــا كثيــًرا، أن 
الحكومــة ال تعمــل وحدهــا دون القطــاع الخــاص، 
بمعنــى أنهــا ال تتخــذ قــرارات فــي أمــور مصيريــة 
خاصــة باالقتصــاد دون الرجــوع للقطــاع الخــاص، 
يمثــل  أن  ــا  نظرّيً المفتــرض  مــن  أنــه  خاصــة 
القطــاع الخــاص جــزًءا أكبــر مــن االقتصــاد خــلل 
أحــد  يتخــذ  أن  يمكــن  فــل  القادمــة،  المرحلــة 
قــرارات بالنيابــة عنــه دون علمــه وهــو ال يعلــم 
باألســاس تفاصيــل عملــه والظــروف المحيطــة 
ــذه  ــل القطــاع الخــاص به ــن أن يعم ــل يمك ــه، ف ب
الطريقــة، فليــس هنــاك تناغــم مــا بيــن الجهتيــن.

القــرار،  تتخــذ  مــن  أنهــا  تعتبــر   فالحكومــة 
وهــي مــن تبحــث وتــدرس ثــم تصــدر القــرار ليتــم 
االعتــراض عليــه مــن جانــب مجتمــع األعمــال، 
ــا ســتكون األمــور  ــم حله ــم يت ــة إن ل ــذه الجزئي فه

صعبــة للغايــة.
ــل  ــة عم ــاك ورق ــل هن ــر: ه ــمين مني ياس
أو مطالــب محــددة ســيتم  يتــم إعدادهــا 
تقديمهــا للحكومــة الفتــرة المقبلــة فــي 

هــذا اإلطــار؟
د. شــريف الجبلــي: ال، نحــن طرحنــا أمــورًا 
نســير  أننــا  والمشــكلة  الوقــت،  طــوال  عديــدة 
بسياســة رد الفعــل، ودائًمــا حيــث يتــم إصــدار 
ــه ونبــدأ فــي عقــد  ــم االعتــراض علي شــيء مــا يت
األخطــاء  حــول  مذكــرة  ونــدون  اجتماعــات 
ــون العمــل أو  ــن، ســواء قان الموجــودة فــي القواني

غيــره مــن القوانيــن.
ــة  ــروة المعدني ــون الث ــال، قان ــى ســبيل المث فعل
تــم العمــل عليــه دون الرجــوع إلــى خبــراء القطــاع 
الخــاص الذيــن يعملــون فــي هــذا المجــال وهــو 
المعدنيــة  الثــروة  ولذلــك  للغايــة،  هــام  قانــون 
حالًيــا لــوال جهــود وزيــر البتــرول فــي دفعهــا ألنهــا 
ــا تلــك  معقــدة للغايــة والوزيــر نفســه يواجــه حالًي

التحديــات. 
مصــر  فــي  المتواجــدة  المعدنيــة  فالثــروة 
غيــر مســتغلة كمــا يجــب، أواًل بســبب تعقيــدات 
بيروقراطيــة للحصــول علــى منجــم أو محجــر، 
ــن  ــي الوقــت نفســه أي ــة ليســت ســهلة وف فالعملي
ــاك  ــك؟ ليســت هن ــى ذل ــوم عل ــي تق الصناعــة الت
ــا،  ــة حالًي ــى الخامــات المصري ــة عل صناعــة مبني

ولدينــا فــي مصــر خامــات عديــدة.

القضيــة ولكنهــا ليســت القضيــة بالكامــل، إال أنــه 
ال بــد أن نعتــرف أيًضــا بأهميتهــا، فأحــد  أضلــع 
األزمــة االســتثمارية فــي مصــر هــو عــدم وضــوح 
فــإذا  األمــور،  فــي جميــع  وتوغلهــا  الدولــة  دور 
ــك  ــا مــن خــلل تل ــو جزئّيً ــم حــل هــذا األمــر ول ت
الوثيقــة فســنكون حققنــا تقدًمــا فــي هــذا األمــر.

وقــد  أمــور،   4 أو   3 ســأختار  لــي  بالنســبة 
يكــون أجــدر منــي مــن يضعــون أيديهــم فــي العمــل 
بشــكل مباشــر، ولكــن أعتقــد أن مســألة الوضــوح 
ســعر  إن  قلــت  فكمــا  للغايــة،  هامــة  الضريبــي 
ــا  ــه المجتمــع وأّيً ــا كان مــا يتفــق علي ــة أّيً الضريب
كان مــا يعلــن منــه يكــون بمثابــة عقــد ضريبــي، 
أي إن المســتثمر وصاحــب العمــل يســدد مــا هــو 
متواجــد فــي القانــون، ويكــون علــى علــم بذلــك من 
بدايــة العــام وال يكــون هنــاك مبلــغ آخــر إضافــي 
مســتحق عليــه يظهــر بشــكل مفاجــئ طــوال العــام.
نتحــدث  نحــن  هــل  رضــوان:  أحمــد 
الضريبــة،  وليســت  األعبــاء  عــن  هنــا 
فالمســميات تختلــف، وهنــاك علــى ســبيل 
المثــال رســم تنميــة ومســاهمة تكافليــة؟
ــغ  ــاك أيًضــا مبال ــن: وهن ــاء الدي ــاد به د. زي
يتــم ســدادها عندمــا تقــوم بنقــل بضاعــة علــى 
الطــن، وعندمــا تقــوم بتعليــة مبنــى فيكــون هنــاك 
تتــم  جديــد  دور  كل  علــى  يســدد  مالــي  مبلــغ 

إضافتــه.
أحمــد رضــوان: نعــم، نحــن نتحــدث عــن 

أعبــاء.
د. زيــاد بهــاء الديــن: كل تلــك األمــور ليــس 
لهــا أســاس بالقانــون مــن األصــل، وأنــا ال أتحــدث 
هنــا عــن رشــوة، ولكــن أتحــدث عــن مدفوعــات 
رســمية بإيصــال رســمي ليــس لهــا أســاس فــي 
ــي أن مســألة  ــك يجعــل مــن رأي ــون، فــكل ذل القان

ــة. العقــد الضريبــي هــي مســألة هامــة للغاي
 األمــر اآلخــر الــذي أشــرتم إليــه خــلل اللقــاء، 
ألننــي مقتنــع تماًمــا أن مصــر يجــب أن يكــون 
فيهــا أمــر مــن اثنيــن وهــذا كان مجــال عملــي 
فــي الماضــي، إمــا إعــادة وزارة اســتثمار وتقــود 
هــذه المســألة أو أن هيئــة االســتثمار يتــم تصعيــد 
دورهــا وتكــون هيئــة مســتقلة كمــا كانــت يوًمــا 
ــة لديــه صلحيــات  مــا، ويكــون مــن يتــرأس الهيئ
خلــق  الضــروري  مــن  فليــس  وزيــر،  وســلطات 
وزارة اســتثمار ولكــن إمــا وزارة اســتثمار أو هيئــة 
اســتثمار ممكّنــة بالكامــل كمــا كانــت فــي وقــت مــا.
ــه هنــاك أمــًرا آخــر غيــر ملمــوس إلــى  كمــا أن
حــد كبيــر، لكــن مســألة البيروقراطيــة نحــن نثقــل 
ــل أن  ــلزم،  وقب ــادة عــن ال ــا زي ــى أنفســنا فيه عل
نفكــر فــي الوقــت الــذي تحــدث فيــه الخبــراء 
المتواجــدون معنــا عــن وجــود نقــص اســتثمار فــي 
العالــم بأكملــه، ونحــن ننافــس علــى مبالــغ أقل مما 
كانــت، دعونــا نتــرك ذلــك بالكامــل أو ال نتركــه، 

ولكــن نبــدأ بالمتــاح أمامنــا.
كميــة  فــي  متمثــل  حالًيــا  أمامنــا  والمتــاح 
الطلبــات المقدمــة فــي كل شــيء ســواء طلبــات 
الحصول على أراٍض، وطلبات شــراء مستشــفيات 
كانــت متوقفــة وبــدأت تنفــرج، وطلبــات اســتثمار 
فــي مجــال التعليــم، وطلبــات تعليــة مبــاٍن متوقفــة، 
مــن  وغيرهــا  إنتــاج  خطــوط  زيــادة  وطلبــات 
الطلبــات المعلقــة، وبالتالــي لمــاذا أذهــب للبعيــد 
الحقيقيــة  الطلبــات  مــن  كميــة  أمامــي  طالمــا 
التــي مــن خلفهــا أمــوال حقيقيــة تــم إيداعهــا فــي 
ليتــم  الموافقــة  فقــط صــدور  وتنتظــر  البنــوك 

ــكل  ــات ل ــري مبيع ــن مدي ــام بتعيي ــك ق هــذا المال
المنتجــات األخــرى، فــي حيــن لــم يشــترِ ماكينــات 
ــى 60% مــن  ــج الــذي يســتحوذ عل ــدة للمنت جدي

المبيعــات، كمــا لــم يطــور مــن صناعتــه.
الــدوالر وســعر  إلــى وضــع  ننظــر  كنــا  فــإذا 
الصــرف، فإننــي أرى أن هــذا الملــف يحتــاج إلــى 
دراســة أكبــر، خاصــة أن فتــرة الدراســة والتخــرج 
مــن الجامعــة تتــراوح مــا بيــن 4 أو 5 ســنوات، 
وهــو مــا يعكــس عــدم وجــود فــرق زمنــي كبيــر بيــن 
ــن  ــر ل ــد، فاألم ــع جدي ــوادر وإنشــاء مصن ــاج ك إنت
يحتــاج إلــى أعــوام كثيــرة حتــى تتــم إتاحــة الكــوادر 
المطلوبــة، لــذا أعتقــد أنــه مــن الضــروري النظــر 

إلــى هــذا الملــف بطريقــة مختلفــة.
أحمــد رضــوان: أســتاذ محمــد الدماطــي 
.. ســواء فيمــا يتعلــق بالوثيقــة أو بعيــًدا 
عنهــا.. إذا تحدثنــا عــن وجــود عــدد مــن 
المطالــب أو المشــكات التــي تواجــه قطــاع 
وقــت  أســرع  فــي  حلهــا  ويجــب  الصناعــة 
ممكــن.. كيــف ســترتب هــذه المطالــب؟ ومــا 

ــي؟  ه
ضمــن  مــن  أواًل..  الدماطــي:  محمــد 
المشــكلت الكبيــرة التــي تواجــه مصــر بشــكل 
عــام هــي  القطــاع أو االقتصــاد غيــر الرســمي، 
ال ســيما أنــه أصبــح مســتفحًل بصــورة كبيــرة 
للغايــة فــي مصــر، وأعتقــد أن جميــع محــاوالت 
ــى مــدار  ــر الرســمي عل ــة لضــم القطــاع غي الدول
ســنوات طويلــة لــم تنجــح بالشــكل الكافــي، وأرى 
أن ذلــك يخلــق مناًخــا مــن المنافســة غيــر العادلــة، 
والتــي ال تقــل أهميــة عــن منافســة الدولــة للقطــاع 
الخــاص، ممــا يعكــس ضــرورة العمــل علــى هذيــن 
الشــقين، فكمــا قــررت الدولــة التخــارج مــن بعــض 
ا، أصبح  القطاعــات، وهــو أمــر جيــد ومحمــود جــّدً
مــن الــلزم التفكيــر فــي كيفيــة ضــم االقتصــاد 

ــى االقتصــاد الرســمي. ــر الرســمي إل غي
فمصــر تفقــد عشــرات المليــارات مــن ضرائــب 
بــأن  علًمــا  الضريبــي،  التهــرب  نتيجــة  ورســوم 
الثمــن،  الرســمي هــو مــن يدفــع هــذا  القطــاع 
ــة الضريبيــة  خاصــة أنــه عنــد انخفــاض الحصيل
ــة  ــا بالقــدر الكافــي تضطــر الدول أو عــدم زيادته
للرجــوع علــى القطــاع الرســمي برســوم جديــدة 
وزيــادة األعبــاء، وهــو أمــر غيــر مشــجع، لــذا فــإن 
أول المطالــب هــو ضــرورة إيجــاد ســبل لضــم 

القطــاع غيــر الرســمي، وقراءتــه بشــكل جيــد.
إتاحــة  أهميــة  فــي  يتمثــل  الثانــي  المطلــب 
تخطيــط جيــد فــي مصــر، حيــث تكمــن المشــكلة 
لمختلــف  ســليم  تخطيــط  وجــود  عــدم  فــي 
المجــاالت، فــل نعــرف أيــن نســتثمر.. وليســت 
لدينــا جهــة تكشــف عــن القطاعــات المتشــبعة 

فــرص. تحتــوي  التــي  وتلــك 
علــى  الغذائيــة  الصناعــات  مجــال  ففــي   
ســبيل المثــال، ال توجــد جهــة يمكنهــا القــول إن 
ســوق الجبــن متشــبع وال يحتــاج إلــى اســتثمارات 
إضافيــة، فــي حيــن أن ســوق العصائــر تحتــوي 
مــن  الكثيــر  عكــس  علــى  وذلــك  فــرص،  علــى 
ــا، والتــي تكــون لديهــا  الــدول المتقدمــة صناعّيً
جهــة مــا توضــح للمســتثمرين الفــرص المتاحــة، 
وتنــوه إلــى أنــه ســيتم إصــدار رخــص وفًقــا لحجــم 
هــذه الفرصــة، فــإذا توافــرت فرصــة فــي صناعــة 
المكرونــة علــى ســبيل المثــال لــن يترتــب علــى 
مكرونــة،  مصنــع   100 الفتتــاح  التوجــه  ذلــك 
األمــر الــذي يســفر عــن منافســة غيــر إيجابيــة 
ــد  ــم تحدي ــل يت ــة، ب ــى مســتويات الربحي ــر عل تؤث
عــدد المصانــع المناســب لحجــم الفرصة المتاحة 
بالســوق، وعليــه يتــم منــح رخص لهــذا العدد فقط 

مــن المصانــع.
هــذه  إلــى  مصــر  فــي  نفتقــر  نحــن  ولكــن 
الخرائــط الســوقية، كما نحتــاج إلى وجود خريطة 
االســتثمارية  الفــرص  عــن  تكشــف  اســتثمارية 
المتاحــة، حتــى ال يكــون األمــر مقتصــًرا علــى 
الســمع فقــط، واالنســياق وراء االتجاهــات مثــل 
مــا نشــهده مــن زيــادة فــي عــدد متاجــر الهواتــف 

فــي أحــد الشــوارع عقــب افتتــاح أول متجــر.
تســير  مصــر  فــي  والتجــارة  فالصناعــة 
بالطريقــة ذاتهــا، لــذا يجــب توفيــر تخطيــط ســليم 
وإتاحــة جهــة تخطــر المواطنيــن بالمجــاالت التــي 
يمكــن االســتثمار بهــا، والقطاعــات األخــرى التــي 
الوصــول  يتــم  بهــا، وحتــى  االســتثمار  يجــب  ال 
هنــاك  يكــون  أن  يجــب  ســليم،  تخطيــط  إلــى 
حصــر باالقتصــاد غيــر الرســمي، ومعرفــة حجــم 
ــك. ــام بذل ــن القي ــن م ــي لنتمك االقتصــاد الحقيق
ياســمين منيــر: د. زيــاد، نحــن ســمعنا 
فــي هــذا اللقــاء عــن مجموعــة كبيــرة مــن 
بقطاعــات  مرتبطــة  تفصيليــة  مشــكات 
بقطاعــات  مرتبطــة  وأمــور  بعينهــا، 
ــاد ككل،  ــتوى االقتص ــى مس ــة أو عل صناعي
فمــا هــي اإلجــراءات أو الحلــول الســريعة 
التــي تحتــاج إليهــا مصــر فــي هــذا التوقيــت، 
لحيــن صــدور الوثيقــة في صورتهــا النهائية 
أو اتخــاذ إجــراءات تنفيذيــة فــي إطــار دعــم 
تواجــد القطــاع الخــاص بشــكل أكبــر فــي 

ظــل األوضــاع االقتصاديــة الراهنــة؟
ــة  ــذه الجول ــًرا ألن ه ــوان: نظ ــد رض أحم
األخيــرة مــن األســئلة، أريــد إضافــة ســؤال، 
يمكــن  تراهــا  التــي  التوصيــات  هــي  مــا 
توجيههــا للحكومــة فــي هــذا الوقــت فــي 
ــكل  ــاص بش ــاع الخ ــف القط ــع مل ــل م التعام

عــام؟
د.زيــاد بهــاء الديــن: نظــًرا لعــدم إمكانيــة 
ــا فدعنــا نضــع  التطــرق لجميــع األمــور تفصيلّيً
تفاصيــل،  تحتهــا  تكــون  ربمــا  واســعة  عناويــن 
التــي لدينــا كمــا قــال جميــع الزمــلء  الوثيقــة 
األعــزاء فــي هــذا اللقــاء، هــي جــزء مهــم مــن 

محمد الدماطي: 
االقتصاد غير الرسمي أحد المشاكل 
المؤثرة في مناخ االستثمار والدولة 

لم تنجح في مواجهته 

القطاع الرسمي يدفع ثمن 
عدم تحمل االقتصاد غير 

الرسمي أي أعباء 

ضرورة وجود جهة مسؤولة 
عن حصر حجم اإلنتاج 

الحقيقي.. ولن يتم ذلك دون 
ضم االقتصاد غير الرسمي 

ا  إذا عالجت الوثيقة ولو جزئّيً
مشكلة عدم وضوح دور الدولة 

في االقتصاد سيتم حل أحد 
أضالع األزمة االستثمارية 

يجب إعادة وزارة االستثمار 
أو تمكين هيئة االستثمار 

وجعلها هيئة مستقلة ومنح 
رئيسها صالحيات وزير 

المنافسة مع القطاع غير 
الرسمي ال تقل حدة عن 

المنافسة مع الدولة 

ال توجد خريطة استثمارية واضحة 
في مصر تحدد الصناعات التي 
تواجه نقًصا واألخرى المتشبعة 

د. زياد بهاءالدين: 
وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء 
مهم من قضية القطاع الخاص 

لكنها ليست كل الموضوع 

ا.. ويجب  الوضوح الضريبي مهم جّدً
التعامل مع السعر المنصوص 

عليه في القانون كالعقد الضريبي 
دون إضافة أعباء مفاجئة 

هناك استثمار مؤكد يمكن دفعه عبر 
حسم الطلبات الحقيقية المعلقة مثل 
الحصول على أراٍض وشراء مستشفيات 

واالستثمار في التعليم وزيادة خطوط إنتاج 

7 Sunday 19 June 2022
 األحد 19 يونيو 2022

المشاركون:

أدار اللقاء:

نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي األسبق

رئيس شركة ابتكار القابضة

نائب رئيس والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي

رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي

مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي

مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي

رئيس لجنة الشؤون اإلفريقية بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات 
الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس شركة أبو زعبل لألسمدة والكيماويات

الدكتور زياد بهاء الدين

عالء سبع

محمد الدماطي

أحمد رضوان 

ياسمين منير 

رضوى إبراهيم

الدكتور شريف الجبلي

تصوير فيديو:
 عمار عالء

مساعد مصور:
 نورهان أسامة

فوتوغرافيا:
محمد عبده

فيديو جرافيك:
 محمد صالح الدين

مونتاج ورؤية إخراجية:
 إيهاب عبد المقصود

إعداد للنشر:
إسالم سالم وباره عريان

د. زياد بهاءالدين: 
ضرورة التخفف في شروط موافقات 

االستثمار حتى ولو بقدر من المخاطرة 

د. شريف الجبلي: 
وضوح األعباء واستقرارها مسألة 

مهمة للقطاع الخاص 

مجتمع األعمال يتقدم دورّيًا بمطالبه 
للحكومة.. ولكن المسألة برمتها رد 

فعل على القوانين والقرارات 

هناك أمور بعيدة المدى يمكن العمل 
عليها مثل اإلسراع بحل القضايا في 

المحاكم وتطوير التعليم الفني وغيرها 

يجب أال تعمل الحكومة في قضايا 
االقتصاد بمعزل عن القطاع الخاص 

رغم توافر الخامات في مصر إال أنه ال 
توجد صناعات قائمة عليها بسبب 

صعوبة االستثمار في عمليات االستخراج

استطالع رأي مجتمع األعمال في 
القرارات والقوانين يسهل تنفيذها 

ويقلل من المطالب 

عالء سبع: 
لتشجيع االستثمار الداخلي والخارجي 

يجب أن يكون هناك من يدافع عن 
المستثمر أمام الجهات المختلفة 

قانون الثروة المعدنية على سبيل المثال 
تم وضعه دون الرجوع لخبراء المجال 

وقف مستندات التحصيل تم دون 
حوار مع مجتمع األعمال.. والمشكلة 

لم تحل إال بعد مرور 4 أشهر وهي 
فترة مؤثرة في عمر اإلنتاج 

مطالب مجتمع األعمال في مختلف 
القطاعات معروفة.. والمشكلة 

األهم هي عدم التواصل 

إهدار الدفاتر والتقديرات الضريبية 
الجزافية أحد عراقيل االستثمار.. وتجب 

المحاسبة على األضرار الناتجة عنها 



أن يظــل هــؤالء فــي ســكة وهــؤالء فــي ســكة أخــرى 
مــع اســتمرار تقلــص النشــاط بهــذه الصــورة، فلــن 

نســتطيع تشــجيع هــذه االســتثمارات.
ياســمين منيــر: ســأوجه ســؤالي األخيــر 
إلــى األســتاذ محمــد الدماطــي، كونــك تمثــل 
شــركة فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة وفــي 
الوقــت نفســه هــي شــركة مدرجــة بالبورصة، 
ــة  ــن وجه ــا م ــي تراه ــات الت ــي التوصي ــا ه فم
نظــرك تعتبــر بمثابــة عاجلــة، ويجــب اتخاذ 
خطــوات بشــأنها حالًيــا علــى مســتويي ســوق 

المــال أو المنــاخ االقتصــادي؟
محمــد الدماطــي: ليــس هنــاك شــيء أضيفــه 
عمــا قالــه الزمــاء فــي اللقــاء، ولكن أنا أرى مســألة 
ــم أنــه ســتكون هنــاك  الفائــدة البنكيــة مهمــة، وأعل
زيــادات فــي ســعر الفائــدة، وأتمنــى فقــط أال يكــون 
هنــاك تقييــد، وبالطبــع عندمــا يكــون هنــاك تضخــم 
يتــم رفــع الفائــدة، لكــن أعتقــد أنــه ســيكون مضــّرًا 
وخانًقــا للنشــاط االقتصــادي خــال الفتــرة المقبلة، 
خاصــة أن حجــم الســيولة فــي الســوق منخفــض ألن 
جــزًءا مــن رأس مــال التجــار تــآكل بفعــل التضخــم.

وعلــى الرغــم مــن توقعــات زيــادة أســعار الفائــدة 
البنكيــة خــال الفتــرة المقبلــة، لكننــي ال أرى أن هذا 
حــل ألي شــيء، فالتضخــم فــي مصــر نتــج عــن زيــادة 
ــادة االســتهاك  ــة وليــس نتيجــة زي األســعار العالمي
ــق أســعار  ــى نحــاول منعــه عــن طري فــي الســوق حت
الفائــدة، وأي زيــادات فــي الفائــدة تــؤدي إلــى ســحب 
ســيولة مــن الســوق بشــكل أكثــر، وبالتالــي تخلق حالة 
ركــود أكبــر، وتزيــد مــن أعــداد المصانــع المتوقفــة، 
ويســبب مشــكات فــي التشــغيل، ولذلــك أعتقــد أن 

هــذا آخــر مــا نحتــاج إليــه فــي الوقــت الحالــي.
أحمــد رضــوان: أتوجه بالشــكر لحضراتكم 
تكــون  اللــه  وبــإذن  الثميــن،  وقتكــم  علــى 
هــذه بدايــة لسلســلة مــن اللقــاءات األخــرى 
ووثيقــة  الخــاص،  القطــاع  مطالــب  حــول 
ــور  ــن األم ــا م ــة، وغيره ــة الدول ــة ملكي سياس
المرتبطــة بمــا قالــت عنــه الحكومــة إنــه 

أولويــة فــي هــذه المرحلــة.
وأود أن أشــكر الدكتــور زيــاد بهــاء الديــن، 
ــي  ــاون الدول ــر التع ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئي نائ
رئيــس  الجبلــي،  شــريف  والدكتــور  ســابًقا، 
بالبرلمــان  اإلفريقيــة  الشــؤون  لجنــة 
ورئيــس غرفــة الصناعــات الكيماويــة باتحــاد 
الصناعــات ورئيــس شــركة أبو زعبل لألســمدة 
والكيماويــات، واألســتاذ عــاء ســبع، خبيــر 
أســواق المــال ورئيــس شــركة ابتــكار القابضــة، 
رئيــس  نائــب  الدماطــي  محمــد  واألســتاذ 
لشــركة  المنتــدب  والعضــو  اإلدارة  مجلــس 

الصناعــات الغذائيــة العربيــة – دومتــي.
ــوى  ــر ورض ــمين مني ــي ياس ــكر زميلت وأش
وإن  التصويــر،  فــي  وزمائــي  إبراهيــم، 
لقــاء  فــي  أخــرى  مــرة  نلتقــي  اللــه  شــاء 

حابــي. صالــون  مــن  جديــد 

ــت  ــن المســتثمرين إن كان ــوال م ــى أم ــون عل يحصل
رســوًما أو ضرائــب أو غيرهــا.

فالهــدف ليــس زيــادة الرســوم فقــط، ألن الجميــع 
يعلــم أنــه لــو تمــت زيــادة الرســوم إلــى %100 
فالجميــع ســيغلق، ولــن يقــوم أحــد بشــيء، ومنحنــى 
الفــر معلــوم منــذ ســنوات، فيجــب أن يكونــوا علــى 
علــم أن وظيفتهــم ليســت الحصــول علــى أعلــى 
عائــد ممكــن، ولكــن يجــب أن يكــون أكثــر عائــد 

ــون. ــه القان ــا ينــص علي ــارب لم متق
رضــوى إبراهيــم: أريــد طــرح ســؤال آخــر 
فــي ســياق افتــراض كونــك وزيــر االســتثمار 
بنــوك  أن  الجميــع يعلــم  لــي،  إذا ســمحت 
للغايــة  كبيــًرا  دورًا  تلعــب  االســتثمار 
طــوال  االســتثمار  وترويــج  تســويق  فــي 
كبيــًرا  تراجًعــا  شــاهدنا  ولكننــا  الوقــت، 
الماضيــة،  الفتــرة  الــدور خــال  فــي هــذا 
فــي تقديــرك مــاذا يحتــاج هــذا النشــاط 

أخــرى؟ مــرة  دوره  الســتعادة 
عــاء ســبع: بالنســبة لصناعــة بنوك االســتثمار 
فــي مصــر، لألســف أن أهميــة مصــر وأهميــة حجــم 
الصفقــات التــي تتــم فــي مصــر بالنســبة لبنــوك 
االســتثمار العالميــة تراجعــت للغايــة، فحالًيــا أن 
أذهــب ألي بنــك اســتثمار عالمــي وأدعــوه لتســويق 
شــركة أو محفظــة معينــة أصبــح أمــًرا صعًبــا، ألنــه 
ســيأتي وسيســتغرق 9 أشــهر فــي العمــل الــذي 
ــة أشــهر فقــط  ــه إنجــازه فــي شــهرين أو ثاث يمكن

فــي أي منطقــة أخــرى.
 كمــا أن حجــم أو قيمــة االتفــاق الــذي تمنحــه 
إياهــا أصغــر كثيــًرا ممــا يحققــه فــي أي منطقــة 
أخــرى، فأصبــح مــن الصعــب للغايــة اســتقطاب 

بنــوك االســتثمار العالميــة.
ــم االســتحواذ  ــه ت ــت نفســه، نجــد أن ــي الوق  وف
علــى كثيــر مــن بنــوك االســتثمار المصريــة مــن 
جانــب جهــات حكوميــة تتبــع الدولــة خــال الفتــرة 
ــى نــوع مــن  الماضيــة، وبنــوك االســتثمار مبنيــة عل
اإلبــداع، وهــذا ال يتماشــى مــع توجهــات اإلدارات 
الحكوميــة، وبالتالــي فنحــن فــي الحقيقــة نقــوم 
بتحجيــم هــذه الصناعــة بشــكل كبيــر، وهــذا آخــر 
الــذي  الوقــت  فــي  بــه  نقــوم  أن  مطلــوب  شــيء 
بنــوك  نريــد أن نســتقطب فيــه اســتثمارات، ألن 
االســتثمار الكبــرى بالخــارج لــن تأتــي إلينــا حالًيــا، 
ونحــن نصغــر مــن حجــم بنــوك االســتثمار المحليــة، 

والقطــاع مســتمر فــي التقلــص بشــكل كبيــر.
تحــدث  كبيــرة  صفقــات  اليــوم  نــرى  ونحــن   
مــن دون بنــوك اســتثمار، وأرى أننــا فــي حاجــة 
لتشــجيعهم حتــى يســتطيعوا أن ينمــوا، وبالتالــي 
بنــوك  مــع  المســؤولية  يتناصفــوا  أن  يســتطيعون 
االســتثمار العالميــة، فالبنــك العالمــي الــذي نطلــب 
منــه تنفيــذ صفقــة يــرى أنهــا صغيــرة للغايــة علــى 
حجــم أعمالــه، مــن الممكن أن يقبلهــا إذا كان هناك 
وبالتالــي  فيهــا،  يمكنــه مســاعدته  بنــك مصــري 
ــن  ــل، ولك ــذي ســيبذله أق ــود ال ــون حجــم المجه يك
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