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افتتاحية`````````````
يبدأ مجلس النواب خالل أيام مناقشة الموازنة الجديدة للدولة
للعام المالي  2019 - 2018تمهيداً إلقرارها والتصديق عليها من رئيس
الجمهورية؛ ليبدأ العمل الفعلي بها في بداية يوليو القادم.
ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء وما تم اإلعالن عنه من قبل وزير
المالية؛ فإن الموازنة القادمة تعد هي األضخم على مر التاريخ؛ بإجمالي
مصروفات ونفقات تبلغ تريليون و 412مليار جنيه؛ مقارنة بتريليون
و  106مليارات جنيه؛ وبنسبة نمو تقديرية تصل إلى  ، %27عن الموازنة
الحالية. .
وهو ما يعني أن هناك زيادة حتمية في المصروفات األساسية
بالموازنة؛ والتي تتضمن ستة بنود ،هى "األجور وتعويضات العاملين
وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا االجتماعية
والمصروفات األخرى واالستثمارات" ،ونأمل أن تكون الحكومة قد
أيقنت أهمية تطيبق اإلصالح المتدرج؛ والتأكيد على أهمية إيجاد
آليات جديدة وبرامج تضمن وصول ثمار اإلصالح االقتصادي بشكل
أكثر عدالة لكافة أطراف المجتمع؛ خاصة الفئات المهمشة واألقل
دخالً؛ والمناطق األكثر احتياجًا للتنمية.
كما نطمح فى أن ترتفع نسبة اإلنفاق على الصحة والتعليم؛ لتصل
إلى نحو  % 25من إجمالي النفقات ،وزيادة مخصصات التعليم والتعليم
العالى والبحث العلمى بالموازنة العامة للعام المالى الجديد ،خاصة
أن موازنة العام الجارى خصصت اعتمادا بقيمة  80مليار جنيه فقط؛
لصالح قطاع التعليم ما قبل الجامعى ،كما وعدت المالية بتخصيص 20
مليارا من عوائد استرداد األراضى؛ ولكن لم يتم صرفها لوزارة التربية
والتعليم حتى اآلن.
كما نطمح في أن يعي الجميع خالل مناقشتهم للموازنة أهمية زيادة
مخصصات اإلنفاق على التعليم؛ خاصة أنه ال يخفى على أحد أن
المجتمعات الناجحة والمزدهرة هى أكثر المجتمعات إنفاقًا واهتمامًا
بالتعليم.
فقوة وهيمنة المجتمعات في هذا العالم تنبع من تقدم مستويات
بد له من أن يقوم
التعليم لديها ،وحتى يكون المجتمع قويًا ومتطوراً ال ّ
مقومات؛ أبرزها العلم ،فبدون العلم لما قامت المجتمعات
عدة
على ّ
ّ
وتطورت وازدهرت ووصلت إلى ما هي عليه في وقتنا الحالي.
البشرية
ّ

اقتصاد

البرلمان يناقش الموازنة العامة للدولة تمهيد ًا إلقرارها

توقعات بتعديالت على اإلنفاق العام فى مجاالت
الصحة والتعليم والدعم الحكومى
خبراء :الموازنة تفاؤلية أكثر من الالزم ويجب السيطرة على الدين العام
كتب :مصطفي عبدالعظيم
عقب اعتمادها من مجلس الوزراء ،وإرسالها للبرلمان ،تمر
الموازنة العامة للدولة بعدة خطوات ،حتى يتم إقرارها
بشكل نهائى من مجلس النواب ،المنوط به وفقا للدستور
مناقشة الموازنة ،والموافقة عليها أو رفضها

د.علي عبد العال

البداية

وتبدأ هذه الخطوات بعرض وزيري المالية والتخطيط البيان
المالي لمشروع موازنة الدولة أمام النواب في الجلسة العامة،
وعقبها يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الخطة
والموازنة المسئولة؛ وفقا لالئحة الداخلية لمجلس النواب عن
إعداد تقرير بشأن مشروع الموازنة.

الئحة النواب

وتنص المادة  144من الالئحة الداخلية لمجلس النواب على:
"يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ،ما يلي:
ً
أول :مشروع قانون اإلطار العام لخطة التنمية الطويلة أو
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ثان ًيا :مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة
ُد َرج
والموازنات األخرى ،وبمراعاة الجهات والهيئات التي ت ْ
موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا :مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

تعرف على خطوات
اعتماد البرلمان للموازنة
وحتى يتم اعتماد الموازنة العامة للدولة يجب
أن يتم مناقشتها داخل أروقة البرلمان قبل أن
يتم اعتمادها ،وفيما يلي الخطوات التي تتم حتى
اعتماد الموازنة.
المادة  101بالدستور
وتنص المادة  101من الدستور ،على أن يتولى
مجلس النواب سلطة التشريع ،وإقرار السياسة
العامة للدولة ،والخطة العامة للتنمية االقتصادية،
واالجتماعية ،والموازنة العامة للدولة ،ويمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،وذلك كله
على النحو المبين في الدستور.

المتوسطة األجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير
المتابعة السنوي.

رابعا :تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
ً
والــوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد
والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسا :االقتراحات التي يقدمها األعضاء في
ً
شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
المجلس بذلك في أول
الرئيس
ويخطر
ُ
َ
جلسة تالية ،وفى جميع األحوال؛ يجب عرض
مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين
يوما على األقل من بدء السنة المالية".

لجان فرعية

ويعد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب
البالغ عددها  25لجنة أعضاء في لجنة الخطة والموازنة
بالمجلس ،ويجوز للجنة الخطة والموازنة تشكيل لجان فرعية
لمعاونتها في مناقشة مشروع الخطة والموازنة ،وتقديم
تقرير يساعد اللجنة في إعداد تقريرها النهائي الذي يعرض
بعد ذلك على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة
عليه ،أو رفضه.
ويجوز لكل لجنة تقديم مقترح بتعديل بعض بنود مشروع
الموازنة؛ شريطة أن يقدموا مقترحا أيضا بمصادر التمويل ،إذا
ترتب على التعديل زيادة في األموال المخصصة.

تعديل النفقات

وتنص المادة  148من الالئحة الداخلية للنواب على" :يجوز
لكل لجنة من لجان المجلس ،تقديم اقتراحات بتعديل النفقات
تنفيذا اللتزام
الواردة في مشروع الموازنة ،عدا تلك التي ترد
ً

محدد على الدولة ،فإذا ترتب على هذه االقتراحات زيادة في
إجمالي النفقات ،اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة ،فعلى اللجنة
أن ت ِّ
مصادر لإليرادات ،لمواجهة
تدبير
وسائل
تقريرها
ُضمن
ِ
َ
َ
َ
هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين االيرادات
والنفقات".
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا
بتعديل أي قانون قائم بالقدر الالزم إلعادة هذا التوازن وفى
جميع األحوال ،ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص
ُ
تحميل المواطنين أعباء جديدة.
يكون من شأنه

آلية التصويت

وعقب مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة مشروع
الموازنة العامة للدولة ،يقوم المجلس بالتصويت عليها بابا
بابا ،ثم يقوم المجلس بالتصويت على المشروع في مجموعة،
ويجوز للمجلس أن يعدل في بنود الموازنة ،على أن يقدم
مقترح بتدبير التمويل إذا ترتب على التعديل زيادة في
اإليرادات المخصصة.
وعقب انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة
للدولة ،وفي حال الموافقة عليها ،يعد ذلك قانون يضمن
تطبيق هذه الموازنة على األرض.
ووافقت الحكومة قبل نهاية المدة المحددة في  31مارس
الماضي  ،على الموازنة العامة " ،"2019 /2018وإحالتها لمجلس
النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ان مشروع الموازنة يستهدف
تحقيق معدل نمو يصل لنحو  , %5.8وهو أعلى معدل نمو
يتحقق منذ  10سنوات ..موضحا أن الموازنة تستهدف أيضا
خفض عجز الموازنة الكلى إلى  %8.4من الناتج المحلى؛ مقارنة

بـ  %12.5عام  ،2016 -2015وتحقيق فائض أولى "ال يتضمن
خدمة الدين" بنحو  %2من الناتج المحلى ,وتحقيق زيادة فى
اإليرادات بنحو  %22وبما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات
والمقدر بـ .15.5%
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تهدف
أيضا إلى خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى اإلجمالى
لتكون  .. %91مشيرا فيما يتعلق بالمصروفات إلى أن الموازنة
تستهدف العمل على زيادة مخصصات االستثمارات الحكومية إلى
 149مليار جنيه؛ منها  100مليار جنيه" ،تمويل الموازنة العامة
للدولة"؛ مقارنة بـ 70مليار جنيه خالل العام المالى الحالى؛
وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات األساسية مع التركيز
على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل أن مشروع الموازنة الجديد
يستهدف أيضا زيادة األجور إلى نحو  266مليار جنيه ,وزيادة
مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى  60مليار جنيه؛
لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات األساسية
للمواطنين ،وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة  ..منوها
بأن المخصصات الماليه للدعم وبرامج الحماية االجتماعية
ستبلغ نحو  332مليار جنيه.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الحكومة المصرية؛
تستهدف على مدار الثالث سنوات القادمة ،تحقيق فائض أولى
سنوي مستدام في حدود اثنين في المائة من الناتج حتى عام
 ،2020 /2021وأضاف أن مشروع الموازنة العامة 2019 /2018
يسعى من أجل تحقيق معدالت نمو اقتصادي يصل إلى ،%5,8
إلى جانب خفض معدالت البطالة إلى نسبة  ،%10,4والعمل
على خفض معدالت التضخم االقتصادي بنسبة ثالثة عشر في
المائة..

العدد  ■ 43أبريل 2018

5

وقالت أستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس
الدكتورة يمن الحماقي “إن الموازنة العامة
للدولة المصرية تواجه عــددا كبيرا من
التحديات والتي تؤثر بدورها على الوضع
االقتصادي بشكل عام.
وقالت أن المؤشرات االقتصادية التي تستهدفها
الدولة المصرية خالل الموازنة الجديدة /2018
 2019تعتبر جيدة جداَّ ،ولكن السؤال المطروح
حاليًا وبقوة هو “كيف ستحقق الحكومة
المصرية تلك النسب؟” ،وأضافت أن حجم
اإلنفاق المتزايد إلى جانب الدين الداخلي الذي
يعد مرتفع جداَّ ،والموازنة العامة السابقة كان
بها  380مليار جنيه فوائد وديون.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي علي زيادة
اإلنفاق في الموازنة العامة الجديدة؛ حيث إنه
من المتوقع أن تزيد في ظل تباطؤ معدالت
النمو االقتصادية؛ إلى جانب زيادة المشروعات
الكبرى ،وأضاف أن زيادة الدين يتطلب زيادة
اإليرادات؛ إلى جانب زيادة االستثمارات من أجل
تحقيق فائض أولي.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة المصرية
تحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمي إلى
قطاع رسمي؛ والعمل على تفعيل المهن الحرة
غير المفعلة في الفترة الحالية؛ إلى جانب زيادة
إيرادات الضرائب من أجل تحقيق معدالت نمو
استثماري كبيرة.
وأوضحت أن خفض معدالت البطالة يعد
مرتبطا ارتباطا قويا بزيادة االستثمارات؛
إلى جانب تأهيل الشباب المصري؛ من أجل
القضاء على البطالة والهيكلية ،وأكدت أن
الدولة المصرية ال تهتم بهذا الشأن وأضافت
قائلة“ :لدينا العديد من المشروعات الصغيرة
المتميزة ،ولكننا بحاجة إلى توصيل الشباب
بهذه المشروعات إلى الكفاءة في التنفيذ
وتحديد األولويات”.

عاليا المهدى

بحوالي أربعة ماليين بما يمثل نسبة %11,9
وحين وصول معدالت البطالة إلى  %11فقط
يعد بمثابة إنجاز ضخم.
وقامت عاليا المهدي بطرح بسؤال وهو
“كيف ستقوم وزارة المالية بتحقيق النسبة
التي أعلنت عنها؟” ،ونبهت إلى أن معدالت
التضخم االقتصادي خالل السنة السابقة /2017
 2018قد انخفضت بنسبة  %17وسوف تواصل
االنخفاض حتى يوليو المقبل ،لحين أن يتم
تطبيق الزيادة على أسعار الطاقة والوقود؛ إلى
جانب إسقاط جزء من الدعم بانتهاء انتخابات
الرئاسة المصرية.

رشاد عبده“ :األرقام المعلنة
في الموازنة صعبة التحقيق ”

وعلق الخبير االقتصادي الدكتور رشاد عبده؛
ال “لو حقق وزير المالية هذه النسب هعمله
قائ ً
تمثال” ،وأكد أن أهم المشكالت التي تعاني
رشاد عبده
منها الدولة المصرية هي تداخل االختصاصات،
فاالقتصاد يتضمن سياسات مالية وسياسات
نقدية.
ال “ال يحق لوزير المالية المصرية
وأضاف قائ ً
أن يتحدث عن نسبة التضخم االقتصادي أو
معدالت البطالة؛ حيث إن المنوط بالحديث عن
تلك المجاالت هو البنك المركزي المصري،
وكان من األولى بوزير المالية أن يتحدث
عن المشاكل ،ونسعى إلى تحسين األوضاع،
"وليس بأن يخرج علينا ليرسم الدنيا وردية".
وأكد أن تسجيل معدالت نمو اقتصادية بنسبة
د .يمن الحماقى
عاليا المهدي“ :معدالت النمو
 %5,8يعني أن معدل اإليرادات أكبر بكثير من
حجم المصروفات؛ وهذا لن يتحقق؛ فالدولة
االقتصادي المستهدفة من الحكومة
المصرية تعاني من ديون تقدر بما يساوي  380ملياراً خالل
مبالغ فيها”
السنة المالية الجارية ،إلى جانب الديون التي تقدر بحوالي
 4تيرليون ،بمعني أنها تمثل أكثر من ثمانين في المائة من
وقالت عاليا المهدي أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم
حجم الموازنة العامة للدولة المصرية.
السياسية بجامعة القاهرة إن زيادات معدالت النمو االقتصادي
وأوضح رشاد عبده أن الحل ،والذي يعد الحل الوحيد لمشكلة
التي تستهدفها الحكومة المصرية -حسب ما تم اإلعالن عنه-
يعد أمر مبالغ فيه وال يمكن أن يتحقق في الفترة الراهنة؛
البطالة ،هو العمل على زيادة المشروعات القومية؛ إلى جانب
وسوف يكون هناك حد أقصى للنمو بنسبة خمسة في المائة.
التوسع بطريقة أكثر في المشروعات التي يتم إقامتها،
وأشارت إلى أن معدالت البطالة المستهدفة  %10,45ال تتناسب
وأضاف أن نسبة البطالة في حكم اإلخوان المسلمين قد سجلت
مع الوضع االقتصادي الراهن؛ فال يمكن أن يتحقق في الوقت
أربعة عشر في المائة وتقلصت العام السابق لتصل إلى ،%11,2
الراهن؛ فالحكومة لم تعمل على خلق فرص عمل جديدة ،حيث
مضيفا :لو سجلت نسبة البطالة  %10,4سوف نقوم برفع القبعة
إن كل عام اقتصادي يدخل إلى مجال سوق العمل تسعمائة
لوزير المالية المصرية.
ألف شاب فقط ،وفي الدولة المصرية نسبة بطالة تقدر
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البوصلة ترصد أبرز التحديات فى الوالية
الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى
بعد أن اصطف الشعب المصرى
بطوائفه خلف الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،ليكون رئيس المرحلة
المقبلة ارتفع الشعب المصرى
بسقف طموحاته لالرتقاء بمستوى
الدولة

المصرية

للريادة

في

مجاالت عديدة ،ويوضح خبراء في
مجاالت متنوعة أن الفترة المقبلة
ستتسم بالرخاء؛ وإن سبقتها بعض
التحديات.
ويؤكد الدكتور فخري الفقي ،أستاذ
االقتصاد والمستشار السابق لدى صندوق
النقد الدولي بواشنطن ،أن التوسع في
االستثمارات الخاصة جن ًبا إلى جنب مع
االستثمارات العامة في البنية األساسية
داعم لالقتصاد والنمو؛ فاالستثمار
الخاص هو ما فوق البنية األساسية

2022-2018

تحقيق :أحمد عمر

لزيادة معدالت النمو وجعلها أكثر
استدامة ،ولتنفيذ ذلك البد من توفر
مناخ استثماري يتضمن تشريعات مناسبة
واستقرارا لسعر الصرف ،واالهتمام
بالتعليم الفني والتكنولوجي لتأهيل
الكوادر واأليدي العاملة ،لالعتماد بشكل
أكبر على العمالة الداخلية ،ومحاربة
البيروقراطية والفساد وتعزيز قدراتنا
المالية للبناء على ما تم تحقيقه خالل
الفترة األولى.

إعادة هيكلة األجهزة الرقابية

ولفت الفقي إلى ضرورة إعادة هيكلة
األجهزة الرقابية وتدريب كوادرها
واستخدام الوسائل التكنولوجية للكشف
عن الفساد قبل وقوعه.

تنشيط برامج تنظيم األسرة

ووجه بإعادة تنشيط برامج تنظيم
األسرة والسيطرة على الزيادة والنمو

■ إعادة هيكلة األجهزة الرقابية
■ تنشيط برامج تنظيم األسرة
■ تحقيق الحماية االجتماعية
■ مواجهة التكدس
والبطالة المقنعة
■ جنى ثمار المشروعات القومية
■ تطوير العشوائيات
■ تحقيق الشمول المالى
■ السيطرة على األسعار
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السكاني المطرد؛ حيث إن الزيادة
السكانية الحالية بلغت  ، %2.4مقارنة
بمعدل النمو السنوي لدينا والذي بلغ
 %5تقري ًبا ،فالجهد اإلنمائي يجب أال يقل
عن ثالثة أضعاف نمو السكان لالرتقاء
بمستوى المعيشة ،وتوفير شبكة الحماية
والعدالة االجتماعية بين طبقات الشعب
المصري والتي قدر فيها نسبة غير
المقتدرين بحوالي  ،%70وذلك عبر
توفير فرص عمل.
ولفت إلــى أن أصحاب المعاشات
والموظفين والحرفيين ومن يعولوهم
تحملوا أعباء خطوات اإلصالح االقتصادي،
ما جعل المجتمع الدولي يشيد بصبر
وتحمل الشعب المصري؛ المتمثلة في
هذه الفئات ،بما يستوجب المزيد من
الرعاية لهم.

الحماية االجتماعية

وأوضح أن منظومة الدعم المتمثل في
بطاقات التموين بها الكثير من األموال
المهدرة التي البد من التأكد من وصولها
لمستحقيها ،فالبطاقة التموينية ورغيف
الخبز يكلف الدولة ما يقارب  90مليار
جنيه من الموازنة الحالية؛  %30منها يتم
إهدارها عبر األجهزة البيروقراطية،
وقد تقدم أحد أعضاء مجلس النواب
بمقترح توزيع الدعم البالغ  200مليار
جنيه ،المتمثل في دعم رغيف الخبز
والسلع التموينية والمحروقات في
شكل دعم مالي يوزع على األسر الغير
مقتدرة والبالغ عددهم حوالي 17
مليون أسرة ،بما يمثل  %70من الشعب
المصري ،بواقع  12ألف جنيه في السنة
خالل العام بواقع  1000جنيه شهر ًيا ،مع
تساوي مبلغ الدعم لألسر صاحبة العدد
القليل مع األسر كثيرة الدعم على
السواء ،وللعمل على توفير مظلة شمول
مالي لهؤالء يتم توزيع المبالغ على
حسابات بنكية وبالتالي نتمكن من دقة
الحصر ،وإيقاف نزيف األموال المهدرة
سنو ًيا في هذه المنظومة المهمة ،إلى
جانب تكريم الشعب المصري باعتباره
الجندي المجهول في معركة البناء؛
باإلضافة لمشاركته السياسية ،وتحمل
أعباء خطوات اإلصالح االقتصادي؛ خالل
الفترة الماضية.

التكدس والبطالة المقنعة

وأضـــاف الفقي فــي تصريحاته
لـ"البوصلــــة" ،أن الفترة المقبلة
تتطلب توافر وزراء مبدعين أو كتيبة
مبدعين على حد وصفه ،وخفض عدد
الــوزارات ،عبر الدمج واالعتماد على
الهيئات الخاصة ببعض الوزارات لتوفير
اإليقاع السريع ،فالخطوات التي يخطوها
رئيس الجمهورية سريعة وال تواكبها
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مستشار سابق لصندوق النقد الدولى:
التوسع فى االستثمارات الخاصة يدعم النمو االقتصادى
الجوهرى :نجاح عمليات الطرح المرتقبة يضمن استعادة بعض الشركات العامة
دورها الريادى بعد توفر السيولة لتطويرها
"خبــــــــــــــــــــــراء":
إعادة إعمار القرى وتطوير العشوائيات وإقرار قانون اإلدارة ..ملفات عاجلة
"استراتيجية صناعة السيارات" تمثل رؤية الدولة المرتقبة
مساواة التعامل الضريبي بين المستثمرين الجدد والقدامى..
والسيطرة على ارتفاع األسعار ضرورة ملحة
السلماوى %)40-30( :اقتصاد غير رسمى ..ولدى قطاع الكهرباء
القدرة للمساهمة فى التطوير
تحركات هذا الكم الكبير من الوزارات
ألسباب متنوعة ،ليس ألن الحكومة أو
الوزراء يتسمون بالبطء؛ ولكن المشكلة
تكمن في الصف الثاني والثالث للوزارات
التي تعتمد عليه الحكومة؛ نتيجة
التكدس أو البطالة المقنعة ،فالقدرة
على اتخاذ الخطوات السريعة وتوفير
ال وأكثر إنتاجية
جهاز إداري أقل تره ً
هو المستهدف في الفترة المقبلة.

جني الثمار

فيما أوضح الدكتور محمد الجوهري،
خبير أسواق المال ،أن ارتفاع أحجام
االستثمار المباشر وزيادة تدفقات النقد
األجنبي خالل الفترات الماضية؛ يؤكد
أن هناك طفرة حقيقية حدثت للبورصة
المصرية؛ خالل  2017على وجه الخصوص،
حيث بلغ إجمالي حجم األموال التي قام
بضخها مستثمرون ومؤسسات عالية في
أدوات الدين  20مليار دوالر منذ تعويم
الجنيه المصري ،وسط توقعات بتحقيقه
معدالت أعلى في ظل استقرار األجواء
السياسية وعودة ثقة المستثمرين في
االقتصاد المصري مجد ًدا ،وال شك أن
هناك الكثير من التحديات التي ستواجه
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل
طبقا
فترة واليته الثانية واألخيرة،
ً
للدستور ،لعل أبرزها يتمثل في دعم
مناخ األعمال وجذب استثمارات جديدة
بما يحقق وعود الرئيس في التنمية
المستدامة ،واستكمال للمشروعات
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القومية والمنتظر جني أرباحها في
فترة والية الرئيس الثانية وتحقيق
عوائد يلتمسها المواطن البسيط ،ومن
أبرز التحديات نجاح عمليات الطرح
المرتقبة؛ واستعادة بعض الشركات
العامة دورها الريادي بعد توفر السيولة
من خالل الطروحات لتطويرها ،إضافة
إلى تحسين معامل الشفافية واإلفصاح
للمستثمرين األجانب والعرب وتشجيع
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في إطــار استكمال برامج اإلصالح
االقتصادي وتحقيق النمو المرجو؛ بما
يضمن استعادة مصر لدورها الريادي
للمنطقة.
ويقول أمجد عامر ،خبير التنمية
المحلية ،واستشاري تطوير المناطق
العشوائية واإلدارة المحلية ،إنه من
المقرر أن تبدأ الفترة الثانية بإعادة
تشكيل مجلس محافظين بحكم المادة
 25من قانون اإلدارة المحلية ،والبدء
في تنمية المحافظات ،من خالل وضع
خطة شاملة وبناء عــد ًدا من الطرق
واستكمال بناء المشروعات القومية،
وإعمار المليون ونصف فدان واستكمال
مشروع غليون ،والبدء في مشروعات
صرف صحي ومياه شرب للقرى الفقيرة
فقرا على حدود المحافظات
واألكثر
ً
والبدء في إحداث طفرة تنموية عبر
نقلة نوعية في شتى االتجاهات منها
اإلسكان ومشروع دعم الخطة القومية
للموارد المائية .2037

الدكتور فخري الفقي

تطوير العشوائيات

وأشار عامر إلى أنه على التشكيل
الجديد للحكومة تحقيق التكامل
واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة
للجمهور ،ومن الملفات العاجلة تطوير
المناطق العشوائية.
وأوضح خبير التنمية المحلية أن إعادة
إعمار القرى ضرورة ملحة وكذا إقرار
قانون اإلدارة المحلية للبدء في انتخابات
المجالس المحلية ،حتى تكون مساعدة
للجهات التنفيذية ،واإلشــراف عليها
إلحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع،
من خالل رؤســاء المجالس المحلية
البالغ عددهم  52ألف عضو على مستوى
الجمهورية ،ويؤدي خروج قانون اإلدارة
المحلية إلى النور لتمكين المحافظين
من تفعيل الال مركزية ليتمكن من
اتخاذ قراره بشكل أكثر جرأة وإعطائه
بيد من حديد
الوسائل الداعمة ،والضرب ٍ
على أيدي المفسدين والعابثين بمقدرات
الوطن.
وأشاد عامر بالمجهود الرائع التي
تنفذه هيئة الرقابة المالية في هذا
الصدد واالهتمام ،بفرص العمل الخاصة
بالشباب ،حيث يحتاج الشباب ألشد
درجات الرعاية ،ويلتمس حقائب جديدة
ال في أن تلبي
تنفذ على األرض ،آم ً
الفترة الثانية تطلعات المواطنين.

تحقيق الشمول المالي

ولفت طارق حماد ،خبير الضرائب،
إلى أولوية العمل على خفض حجم
الدين الداخلي والخارجي وكبح
جماح التضخم وخفض عجز الموازنة،
واستكمال المشروعات الضخمة للوصول
إلى النتائج المرتقبة ،والتحدى األكبر
يتمثل في تحقيق برنامج الشمول المالي
وزيادة معدالت اإلنتاج وعدد المشروعات
ومحاربة اإلهمال والتسيب والفساد،
والعمل بجدية وتشجيع الشباب.

الدكتور محمد الجوهري

استراتيجية صناعة السيارات

وأشار حسين مصطفى ،خبير صناعة
السيارات والمدير التنفيذي السابق
لرابطة مصنعي السيارات ،إلى أن قانون
مناخا
االستثمار والئحته التنفيذية يصنع ً
جيدا لالستثمار ،ولكن ينقصه العوامل
ً
الجاذبة وتتمثل في وضوح رؤية الدولة
لمستقبل صناعة السيارات والصناعات
المغذية بشكل يسمح للشركات الراغبة
في االستثمار ،سوا ًء شركات محلية
أو عالمية بالتخطيط لسنوات قادمة،
وتتلخص هذه الرؤية فيما اصطلح
على تسميته بـ "استراتيجية صناعة
السيارات" ،التي تأخرت لسنوات عديدة
وال نعلم متى تصدر ،فالعديد من
الشركات العامية يرغب في االستثمار
داخل مصر أو توسيع استثماراتها،
وتنتظر رؤية الدولة تجاه التصنيع
المحلي للسيارات ،فاالستراتيجية عبارة
عن قانون يتمثل في تغييرات ضرائبية
وجمركية وحوافز توضع لتلك
الصناعة ،ومن التحديات مراجعة ما
يعوق الشركات العالمية عن تفعيل
استثماراتها بمحور تنمية قناة السويس،
إلى جانب مساواة التعامل الضريبي بين
المستثمرين الجدد والقدامى.

السيطرة على األسعار

وأردف قائالً " :يتمثل التحدي
االقتصادي العام في السيطرة على
األسعار ،والتي ستحدث آل ًيا عندما يزيد
االحتياطي النقدي؛ وتتحسن عائدات
السياحة ليستعيد الجنيه المصري جز ًء
كبيرا من قوته التي فقدها جراء
ً
سياسات اإلصــاح االقتصادي؛ مقابل
العمالت الحرة ما يــؤدي النخفاض
األسعار ونسب التضخم.

قطاع جاذب لالستثمارات

ومن جانبه أوضح حافظ سلماوي،
المدير التنفيذي لجهاز مرفق تنظيم

طارق حماد
الكهرباء وحماية المستهلك ،أن التطور
المبهر في الكهرباء خالل الفترة
الماضية يستوجب االنطالق خالل
مرحلة طموحة ،تتمثل في استمرار
عملية التطوير ،بحيث نحقق االستدامة
التي تستوجب عدم التعرض لمشكالت
بعد فترة زمنية معينة للبدء في مراحل
التطوير ،بما يليق بمكانة مصر ويتناسب
مع المعايير الدولية ويحقق معدالت
النمو المستهدفة.
وأضاف أن تطوير الخدمة على مستوى
شركات التوزيع واإلنتاج يتطلب تنويع
مصادر اإلمداد ،واستمرار التوسع في
إنتاج الطاقة المتجددة ،ويكمن التحدي
في إدارة الشبكة وتحقيق استقرارها،
وتطوير مستوى األداء داخل شركات
الكهرباء ،وتحقيق التكلفة االقتصادية
تحقيقا لإلصالح
والوصول لرفع الدعم
ً
االقتصادي ،والطموح الرابع يتمثل
قطاعا جاذ ًبا
في جعل قطاع الكهرباء
ً
لالستثمار ،فالقطاع الكهربائي من أكثر
المرافق التي يقبل عليها المستثمرين،
نظرا لطبيعتها المستقرة وتدفقاتها
ً
حد كبير ،وهذا
المالية اآلمنة إلى ٍ
يوضح أهمية أن يكون جهاز التنظيم
ال ومسئو ً
ال ويضع القواعد بصورة
مستق ً
شفافة ،إلى جانب تطوير عملية الشفافية
فهي ضرورة للمستهلكين ،وجزء أساسي
لتطوير مناخ االستثمار وعمليات
التخطيط المستهدفة ،فقطاع الكهرباء
يستطيع أن يؤدي خدمات أخرى لالقتصاد
كثيرا دوره المعهود من
القومي يتجاوز
ً
خالل تطوير التعاقدات لتحقيق الشمول
المالي ،فمصر أقوى اقتصاد ًيا مما نظن،
ولكن لدينا من ( %)40-30اقتصاد غير
رسمي ،ويستطيع القطاع أن يقوم بهذا
الدور من خالل آليات التعاقد وتطوير
الشبكات والتوجه للشبكات الذكية
كأحد الوسائل المهمة ،كما أن مصر
مركزا إقليم ًيا ومحور ًيا للطاقة،
تعد
ً
فنحن جزء من سوق أفريقية وعربية
ومتوسطية ،فمصر منتج كثيف للطاقة
المتجددة؛ ولدينا الكثير لنقدمه.
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الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية:

 30فرصة استثمارية بمساحات متعددة على
مستوى المحافظات باستثمارات  50مليار جنيه
توفر  250ألف فرصة عمل
حوار :صـــالح عــــامر
قال الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد
أول وزير التموين والتجارة الداخلية
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ إن
هناك خريطة كاملة للفرص االستثمارية
للمحافظات ،تم عرضها على الرئيس
السيسي؛ تم تصنيفها إلى ثالثة أنماط..
النوع األول؛ هو المحافظات الكبيرة ،ذات
الكثافة السكانية العالية؛ مثل القاهرة
والجيزة واإلسكندرية وبور سعيد.
والثاني؛ المحافظات السياحية مثل جنوب
سيناء والبحر األحمر؛ واألقصر ،أما الثالث
فهو المحافظات الخدمية ذات الكثافة
السكانية المتوسطة أو القليلة مثل دمياط
والدقهلية وشمال سيناء واإلسماعيلية،
وكفر الشيخ والشرقية والسويس
والبحيرة والغربية ومرسى مطروح
والمنوفية وقنا وأاسوان والفيوم والمنيا
والوادي الجديد وأسيوط وسوهاج.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة
الداخلية؛ في حواره مع مجلة "البوصلة
االقتصادية" أن كل محافظة ستحتوي على
إنشاء من منطقة لوجستية إلى منطقتين
لوجيستيتن ،وإنشاء مراكز تجارية
وأسواق وسالسل تجارية؛ ومنافذ بيعية،
الفتا إلى أن تلك المناطق تشمل مخازن
مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة
ومخازن تبريد وتغليف ،ومساحات تبدأ
من  20إلى  25فدانا فأكثر.
كما أوضح العشماوي أن المناطق
اللوجيستية تنعكس إيجابا على تراجع
األسعار ما بين  %10و  % 15باألسواق
المحلية؛ وإلى نص الحوار..
■ في البداية ما هي شروط إنشاء المراكز
اللوجيستية؛ وفقا للمعايير العالمية؛ حتى ال
تتحول إلى مخازن للتوزيع؟
■ ■ المناطق اللوجيستية؛ متعددة
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األنشطة؛ وبها خدمات متكاملة لضمان
سالمة المنتجات للمستهلك بجودة عالية،
وتشتمل على مخازن مغلقة ،وأخــرى
مفتوحة ومجهزة ،ومخازن تبريد وتعبئة
وتغليف ،والمساحات تبدأ من  20إلى 25
فدانا ،فأكثر ،والمناطق اللوجيستية لها
طبيعة خاصة؛ ألنها تقلل من حلقات التداول؛
وبالتالي تقلل من الفاقد في نقل السلع،
وينعكس ذلك إيجابا على األسعار بخفض
من  %10إلى  % 15باألسواق المحلية ،ويجب
أن ترتبط هذه المناطق بالبورصات السلعية؛
فليس لدينا بورصات سلعية؛ ولكنها تحمل
مفهوم مزادات سلعية ومخازن سلعية.
ماهي خطة جهاز تنمية التجارة
■
الداخلية خالل الفترة المقبلة وعمرها
وحجم االستثمارات التي سيتم ضخها؟
■ ■ لدينا أكثر من فرصة استثمارية
في  27محافظة ،والفرص االستثمارية
متنوعة ما بين مناطق لوجيستية بيع مغلقة؛
ومفتوحة ومراكز تجارية؛ أو أسواق
مركزية أو سالسل تجارية أو منافذ بيعية

بكل محافظة؛ فهناك فرص استثمارية بكل
محافظة؛ فلدينا حاليا  30فرصة استثمارية
على مستوى الـ 27محافظة ..وهذه الفرص
كثيفة االستثمار والتشغيل؛ فالتجارة
الداخلية هي أداة لجذب استثمارات جديدة؛
فضال عن تشغيل عمالة كثيرة؛ للحد من
البطالة؛ وتشجيع االستثمارات المتنوعة في
الطاقة والكهرباء والغاز ،وبعض المصانع؛
ومعظم التجارة الداخلية عشوائية؛ بنسبة
 ..%90و% 10فقط منها رسمي ،يتمثل في
المنافذ الحكومية.
وحجم االستثمار في التجارة الداخلية
محدود؛ حيث تدار من خالل سالسل تجارية
عالمية أو إقليمية أو محلية؛ فيوجد لدينا
 517ألف منفذ قطاع رسمي؛ يمثل %10
ونصيب المواطن في التجارة الحديثة نصف
متر مربع.
والمراكز التجارية في المحافظات
تحتوي على مساحة من  40فدانا إلى 100
فدان تتميز بالعروض التسويقية ،ملحق
بها مخازن مجهزة لتخزين البضائع بكافة
أنواعها.
والتنافسية في جودة السلع؛ وأسعارها
هي الفيصل الرئيسي الذي يصب لصالح
المستهلك.
■ كيف يتم رفع كفاءة التجارة الداخلية
بإسهامها في الناتج المحلي بنسبة من % 17
إلى %21؟
■ ■ التجارة الداخلية تساهم في الناتج
المحلي؛ بنسبة  %17وحجم الناتج المحلي
يبلغ نحو  4تريليون جنيه؛ وتقريبا يمثل 75
مليار جنيه؛ وهذه نسبة ضعيفة؛ وهي شاملة
النقل والتخزين؛ ونحتاج إلى رفع كفاءة
األسواق من خالل إتاحة السالسل والمراكز
التجارية؛ أكثر من المتوفر حاليا؛ ومناطق
لوجيستية ،تقلل حلقات التداول والفاقد
لرفع كفاءة السوق المحلية وتنوع السلع.
وتعظيم كفاءة السوق وتحويل حجم
التجارة العشوائية إلى تجارة منظمة
إلكترونية؛ وعرض السلع في منافذ مختلفة
األشكال ،ونحتاج إلى رفع إسهام التجارة
الداخلية في الناتج المحلي إلى  %21خالل
الفترة المقبلة.
■ ماهي خريطة توزيع المناطق اللوجيستية
في المحافظات التي تم عرضها على القيادة
السياسية؟
■ ■ ألول مرة في مصر تكون هناك
خارطة االستثمار في التجارة الداخلية؛
حيث تم تصنيف محافظات الجمهورية إلى
ثالثة أنماط؛ وفقا للكثافة السكانية؛ النوع
األول هو المحافظات الكبيرة ذات الكثافة
السكانية العالية؛ مثل القاهرة والجيزة
واإلسكندرية وبورسعيد؛ والنوع الثاني هي
المحافظات السياحية ذات الكثافة السكانية
المتوسطة ولها طبيعة سياحية مثل جنوب
سيناء والبحر األحمر واألقصر؛ والنوع
الثالث وهي المحافظات الخدمية ذات الكثافة
السكانية المتوسطة أو القليلة مثل محافظات
دمياط والدقهلية وشمال سيناء واإلسماعيلية
وكفر الشيخ والشرقية والسويس والبحيرة
والغربية ومرسى مطروح والمنوفية وقنا
وأسوان والفيوم والمنيا والوادي الجديد
وأسيوط وسوهاج.

 20فدانا؛ فيحصل المواطن على سلعته بأسعار
مخفضة عن مثيالتها في األسواق المحلية؛
والتجار أيضا ،ونحتاج إلى تحويل األسواق
العشوائية إلى منظمة بتوفير مساحات لهم.
■ كيف تتم إعادة هيكلة التجارة الداخلية؛
وماهي آلياتها خالل الفترة المقبلة؟
■ ■ يتوافر لدينا  89مكتبا للسجل
التجاري على مستوى المحافظات؛ تمت
ميكنة السجل التجاري وقاعدة بيانات واحدة
للتسهيل على المواطنين وتبسيط اإلجراءات،
اختصارا للوقت ،ومكاتب السجل التجاري
تستقبل تسجيل العالمات التجارية؛ من
خالل ربط قاعدة البيانات ،وتم توحيد سجل
الموردين والوكالء اإلداريين والمصدرين؛
تحت مسمى بطاقة الرقم القومي للمنشأة
االقتصادية؛ تخدم اإلجراءات في مجاالت
التجارة الداخلية.
■ هناك 6ماليين متر مربع من األراضي
غير المستغلة تابعة للجهاز تقدر قيمتها
بـ3مليارات جنيه؛ كيف يتم استغاللها؟
كل الهيئات التابعة لــوزارة
■ ■
التموين؛ مثل الشركة القابضة للصناعات
الغذائية ولجنة المساعدات األجنبية وهيئة
السلع التموينية لديها أراض غير مستغلة أو
شركة أو خط إنتاج أو أرض فضاء لم تدر
عائدا؛ ومتوقف نشاطها ،وتم حصرها ليتم

إن نصيب الفرد في المناطق التجارية
بالمحافظات الكبيرة ذات الكثافة السكانية
العالية والقوى الشرائية والدخل العالي
ربع متر والمحافظات السياحية نصف متر
والمحافظات األخرى واحد متر في المساحة
التجارية الحديثة.
وتم حصر شامل على مستوى المحافظات؛
واحتياتها المختلفة للمناطق اللوجيستية؛
والقيادة السياسية مهتمة جدا بهذه الخارطة
لالستثمار التي تعتمد على إنشاء مناطق
لوجيستية ومراكز وأسواق تجارية؛ ومنافذ
بيعية؛ وسيكون استهداف التنمية والفرص
االستثمارية القادمة في محافظات الصعيد
وقناة السويس.
■ ماهي المشروعات المشتركة بين
القطاع الخاص وجهاز تنمية التجارة
الداخلية؟
■ ■ ندرس حاليا مشاركات وتوأمة بين
القطاع الحكومي؛ والقطاع الخاص؛ وهناك
مراحل تفاوض؛ من حيث النموذج االقتصادي
في قطاع التجارة الداخلية؛ وعالقة بينية؛
وهناك تصور كامل بكيفية الشراكة؛
ومخطط سيعلن عنه الوزير الدكتور علي
المصيلحي.
■ هل هناك استبعاد لجنسيات مختلفة
مشاركة في االستثمارات للمناطق
أم
اللوجيستية
االقتصاد بعيد عن
السياسة ؟
 %90من حجم التجارة الداخلية
أنـــا أؤومـــن
تماما بالفصل بين
عشوائى و %10رسمى
النشاط االقتصادي
والطبيعة السياسية؛
ألن السياسة تتفق إسهامات التجارة الداخلية فى الناتج المحلى
وتــخــتــلــف ،أمــا
تصل  75مليار جنيه
فدائم
االقتصاد
والــتــفــاوض مع
المناطق اللوجيستية تقلل الفاقد
كــافــة الــقــوى
االقتصادية؛ ليس
فى نقل السلع وتخفض األسعار % 15
استبعاد
لدينا
ألي قوى أو دول
اقــتــصــاديــة؛ مع
مراعاة األمن القومي؛ في مثل هذه األمور.
توظيفها ،وعوائدها واستغاللها بشكل أمثل
■ ماهي خريطة إنشاء  10آالف سلسلة
وتخصيص ألنشطة محددة وجذب استثمارات
تجارية ومناطق لوجيستية ومراكز
لهذه المناطق.
تجارية؟
■ أين دور الجهاز من االستثمار في قناة
إجمالي حجم الفرص المتاحة
■ ■
السويس؟
في مصر  3آالف فرص استثمارية بأنماط
■ ■ هناك تواصل مع والمنطقة
مختلفة مابين مناطق لوجيستية ومراكز
وسالسل تجارية وأســواق ومنافذ بيعية االقتصادية في قناة السويس والتخطيط
تتناسب مع القوى الشرائية والثقافة؛ العمراني وتواصل مع الجهات المعنية؛
واالستهالك بين كل محافظة خالل إلنشاء مناطق لوجيستية وخدمات.
■ ما هي الخطة االستثمارية لتنمية
الـ3سنوات قادمة إلى 4سنوات مقبلة وتوفر
التجارة الداخلية حتى عام  2023؟
3آالف فرصة عمل.
■ ■ هناك طرح جمعي لكافة المحافظات
■ ما هي خطة الجهاز في إنشاء أسواق
للفرص االستثمارية خالل الفترة المقبلة؛
جملة بالمحافظات؟
■ ■ غالبية المحافظات لديها أسواق سيتم اإلعالن عنها إلكترونيا والتسجيل
عشوائية؛ مثل سوق الخميس وسوق الثالثاء إلكترونيا والمزايدة إلكترونية؛ ليصل حجم
وسوق الجملة؛ وغيرها من األسواق غير هذه الفرص إلى  30فرصة استثمارية؛
بمساحات متعددة على مستوى المحافظات؛
المنظمة أو الحديثة.
ليصل االستثمار فيها من  30مليار جنيه إلى
■ ■ أتمني إنشاء سوق في كل محافظة؛
 50مليار جنيه؛ توفر  250ألف فرصة عمل.
مثل أسواق العبور التي تصل مساحتها نحو
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في (الدلتا والقاهرة والجيزة والقناة) بواقع
 71فرعا ،وفي الجنوب "صعيد مصر" وصل
 ،79والتوسعات الجديدة سوف تكون بنفس
األسلوب وليس هناك تخطيط في الوقت
الجاري لدخول شمال سيناء ،ولدينا أعمال
في الغردقة.

عمرو أبو عش

■ كم تبلغ األرباح في الميزانية؟

الرئيس التنفيذى لشركة

■ ما هي أبرز مطالبكم من الهيئة العامة
للرقابة المالية؟

للتمويل متناهى الصغر:

 5مليـــارات جنيه
حجم اإلصدارات المتوقع خالل 2018

وأكد تفاؤله بالوضع االقتصادي خالل
الفترة المقبل ،في ظل حالة االستقرار
السياسي؛ واتجاه البنك المركزي لخفض
معدالت الفائدة؛ وهو ما سيرفع من معدالت
االستثمار المباشرة ويزيد من فرص العمل
المباشرة؛ وإلى نص الحوار..
■ في البداية ما هي أبرز نتائج أعمال
الشركة خالل عام 2017؟
■ ■ قمنا بإصدار ما يقرب من  180ألف
قرض؛ بما يعادل قرابة  2مليار جنيه؛ وأنهينا
العام؛ ونحن لدينا نحو  150فرعا بد ً
ال من
 119فرع في بداية العام؛ وبرصيد قائم 1.25

■ماذا عن نسبة النمو التي تحققت ؟
■ ■ بلغت نسبة النمو  %122بالمقارنة
مع  2016في المحفظة وارتفع عدد العمالء
القائمين بواقع .%74
■ ما هي الخطة االستثمارية للشركة
لـلعام الحالي 2018؟
■ ■ لدينا خطة توسعية خالل العام
الحالي؛ حيث نستهدف افتتاح  100فرع
جديد ،وخالل األشهر الثالثة األولى من
العام الجاري؛ قمنا بافتتاح  20فرعا لنصل
إلى  170فرعا ،وحجم إصدارات متوقع أن
يكون  5مليارات جنيه بنسبة زيادة مستهدفة
 %150عن  ،2017والرصيد القائم المتوقع في
بنهاية العام  4مليارات جنيه ،بنسبة زيادة
متوقعة  ،%250فالشركة تقوم حاليًا بعملية
توسعية كبيرة منذ نهاية العام الماضي.
■ ماذا عن ركائز الطفرة المتوقع تحقيقها
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 1500فرصة عمل سيتم توفيرها
خالل العام الجارى

■ ■ طالبنا برفع الحد األقصى للقرض
متناهي الصغر من ( 100الف جنيه الي 200
ألف جنيه) ،ألنه ال يزال  100ألف جنيه
منذ صدور القانون ،والبد من إدراك مدى
احتياج العمالء لخدمات إيداع ،وأن يكون
هناك سماح باإليداعات تحت معايير مناسبة
لحماية أموال المودعين؛ وال نحتاج أي
معاملة تفضيلية.

شركتنا تفرَدت بتوزيع  %10من
األرباح على العاملين
فى 2017

■ لماذا تحتاج الشركة لنشاط اإليداع
وأنتم تقومون باإلقراض؟
■ ■ تبين الدراسات في الدول النامية أن
الطلب على خدمات اإليداع أعلى بكثير من
خدمات اإلقراض إلدارة المحفظة؛ فالعمالء
يقبلون على خدمات اإليــداع أكثر من
خدمات اإلقراض ،ففي الدول النامية يزيد
الطلب على خدمات اإليداع أكثر من خدمات
اإلقراض بنسبة ( 6إلى .)1

■ ■ بكل تأكيد أي رفع أو تحريك
ألي سلعة أساسية يؤدي إلى زيادة معدالت
التضخم؛ لذلك فإن التوقيت ونسبة الرفع
هما الفيصل في ذلك.

■ ولكن اإليــداع وتلقي األمــوال من
اختصاص البنك؟

■ هل سيؤثر تحرير الدعم على مستوى
المعيشة؟

■ ■ بغض النظر عن عملية اإلشراف
والرقابة؛ سواء من الهيئة أو المركزي لن
نتدخل في نظرة الحكومة ،وكيفية وضع
المعايير الالزمة لحماية أموال المودعين،
وهي تمثل أبرز المطالب في قطاع التمويل
متناهي الصغر.

■ ■ نعم وأسلوب التنفيذ البد أن يكون
مرتبطا بمعدل النمو والناتج المحلي
اإلجمالي ،وزيادة فرص العمل ،إلى أن تأتي
استثمارات قوية في مصر ،وأتوقع أن يكون
للتعديالت التي قامت بها وزارة االستثمار؛
دور في تحسين الوضع خالل الفترة المقبلة.

■كم تبلغ نسبة التعثر في السداد لديكم؟

■ ماذا عن تقييمكم للوضع االقتصادي؟

جدا وتقل عن
■ ■ نسبة التعثر منخفضة ً
نصف في المائة؛ وهي نسبة منخفضة جدًا
في السوق.

■ ■ هناك انخفاض بمعدل التضخم؛ وهو
بشكل مبدئي،
ما انعكس على أسعار الفائدة
ٍ
حد ما واجه النشاط االقتصادي انتعاشة
وإلى ٍ
نسبية؛ كما زادت معدالت النمو ،وإن لم تكن
بالدرجة الكافية.

■ ما هي فرص النمو لقطاع التمويل
متناهي الصغر؟

أجرى الحوار :محمد أحمد
قال عمرو أبو عش ،رئيس مجلس اإلدارة،
الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس
لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ،إن
شركته حققت معدالت نمو غير مسبوقة
خالل العام الماضي؛ وتستهدف خالل العام
الحالي مضاعفة تلك النتائج؛ مشيراً إلى
الدعم الكبير الذي تحصل عليه الشركة من
المجموعة المالية هيرمس القابضة المساهم
الرئيسي بالشركة.

 %122زيادة بالنمو فى 2017

■ ■ تبلغ األرباح في الميزانية  89.7صافي
أرباح وتطورت بنسبة نمو أكثر من .%300

"تنمية"

مليار جنيه ،بإجمالي عدد عمالء قائمين 160
ألف عميل و  2400موظف بنهاية العام نفسه.

أصدرنا  180ألف قرض
لـ  160ألف عميل بواقع  2مليار
جنيه فى العام الماضى

خالل العام الحالي؟
■ ■ تعتمد الخطة االستثمارية على زيادة
كفاءة اإلنتاجية الخاصة بالعاملين في
الشركة وزيادة عدد الفروع ،وقد تحقق
ذلك بالفعل ،وأصدرنا في األشهر الثالثة
الماضية ما يعادل مليار جنيه.
■ماذا عن التسهيالت البنكية المقدمة؟
■ ■ هناك زيادة في التسهيالت مع البنوك
من ( 2.25إلى ) 3.25مليار جنيه.

■ ما هي خريطة التوسع في الفروع
الجديدة؟
■ ■ مع إغالق العام الماضي وصلنا لعدد
فرعا مقسمة في اإلقليم الشمالي متمثال
ً 150

■ هل استكمال مراحل االقتصاد من حيث
رفع الدعم على أسعار المحروقات سيرفع

من وتيرة التضخم؟

■ ■ المنافسة تزيد في المجال بشكل جيد
لعوامل ترتبط بجودة السوق؛ ونحن نعد
الشركة الرائدة في هذا القطاع داخل مصر؛
ونستهدف المحافظة على ذلك عبر زيادة
الفاعلية والكفاءة.
■

هل

سنرى

لشركتم

استحوازات

مستقبلية؟
■ ■ال فنحن رقم  1بين
هــذه الجهات مــن حيث
الرصيد القائم للمحفظة،
وننمو بمعدل مرتفع أكبر
من بقية السوق فليس هناك
توجه ألي نوع من أنواع
االستحوازات.
■ ماذا أضافت المجموعة
المالية هيرمس للشركة؟
■ ■ بعد أن تمت عملية
االستحواز على الشركة
من قبل "" ارتفعت إمكانية
االقتراض من البنوك بقوة؛
بدليل أن حجم التمويل
كان  600مليون واليوم
أصبح  3مليارات وأسلوب
العمل فــى المجموعة
المالية هيرمس فيه شفافية
كبيرة إلى جانب درجة
عالية من الحوكمة فهي
مؤسسة كبيرة ومتقدمة
ولديهم نظم عمل استفدنا
منها.

توجها لزيادة رأسمال
■ هل سنرى
ً
الشركة؟
■ ■ لسنا في حاجة لزيادة رأس المال
في الفترة الحالية في ظل عدم الوصول إلى
النسب التي تحتاج ذلك.
■ كم يبلغ حجم الحواالت؟
■ ■ بلغ حوالي  700مليون جنيه؛ وحال ًيا
 900مليون جنيه؛ والرصيد القائم للمحفظة
تخطى  1.7مليار جنيه في أول  3أشهر
للسنة.
■ هل فكرتم في التوريق؟
■ ■ نعم هناك تفكير دائم للتوريق؛
ولكن لم نتخذ خطوات فعلية في ذلك حتى
اآلن.
■ ماذا عن فرص العمل التي تم توفيرها؟
■ ■ مع نهاية السنة وصلنا  4000موظف؛
وسنزيد خالل العام الجاري  1500فرصة
عمل ،ونعد الشركة الوحيدة في القطاع؛
التي قامت بتوزيع األرباح على العاملين بها
عن  2017؛ بنسبة  %10من األرباح
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المركزى  1.4 :تريليون جنيه إجمالى
قروض البنوك العاملة فى مصر
كتب :إبراهيم عيد

ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة
للعمالء من البنوك العاملة فى السوق
المحلية ،إلى نحو  1.4تريليون  -ألف
مليار  -جنيه ،بنهاية شهر نوفمبر ،2017
مقارنة بـ 1.3تريليون جنيه ،بنهاية شهر
ديسمبر  ،2016بارتفاع قدره نحو 100
وفقا ألحدث
مليار جنيه خالل 11
شهراً ،
ً
تقرير صــادر عن البنك المركزى
المصرى.
وخالل الفترة التى أعقبت ثورة 25
يناير  2011وحتى اآلن ،لجأت البنوك
العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف
السيولة العالية لديها فى أدوات الدين
الحكومية  -أذون وسندات الخزانة –
كبديل استثمارى آمن لفوائض األموال
فى ظل ارتفاع العائد على تلك األدوات
الذى وصل إلى أكثر من  ،%16وكان

هذا البديل االستثمارى أمام البنوك
نتيجة تراجع الطلب على االئتمان من
قبل األفراد والشركات نتيجة الحذر
الذى سيطر على المستثمرين والترقب
الذى ساد األسواق نتيجة االضطرابات

األمنية والسياسية ،ومع االستقرار الذى
مؤخرا والتحسن فى مؤشرات
تحقق
ً
األداء االقتصادى ورفع تصنيف مصر
االئتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل
المشروعات الجادة.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز
االقتصاد المصرى حال ًيا بمعدالت سيولة
وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى
تجاوز هذا القطاع للعديد من األزمات
المحلية والدولية ،وهو رهان المستقبل
لتمويل المشروعات خالل الفترة القادمة،
نظرا ألن نسبة القروض إلى الودائع بهذا
ً
القطاع تصل إلى نحو  ،%45وهو ما يؤكد
أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام
وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة
نمو الناتج المحلى اإلجمالى لمصر.

البنك التجارى الدولى – مصر يطلق بطاقة ™World Elite
 Mastercard®CIBاالئتمانية مع باقة حصرية من المميزات
خاص البوصلة

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر ( ،)CIBأكبر بنك قطاع خاص
في مصر في تمويل األفراد القطاع العائلي ،عن إطالق بطاقة World
خصيصا لتقديم باقة من الخدمات الخاصة
 Eliteاالئتمانية والمصممة
ً
باألفراد ذوي األصول المالية الكبيرة وأصحاب الثروات.
تتميز البطاقة بتوفير العديد من العروض والمميزات الحصرية
التي ينفرد البنك بتقديمها لعمالئه ،ومن
ضمنها إصدار البطاقة مجانًا ،بدون أي
علما بأن إصدار
مصروفات للسنة األولىً ،
البطاقة يقتصر على عدد محدود من
العمالء المميزين بنا ًء على دعوة من البنك،
وكذلك يتم اإلعفاء من نسبة الهامش على
أسعار صرف العمالت األجنبية ،ومن خالل
تصميم تلك البطاقة – بالتعاون مع مؤسسة
الخدمات المالية العالمية –Mastercard
يتمتع العمالء بمزايا ال مثيل لها لدىأكبر
األسماء والعالمات التجارية في مجال السفر
والترفيه حول العالم.
وفي هذا السياق ،أكدت أمنية مصطفى –رئيس قطاع البطاقات
بالبنك التجاري الدولي-مصر" -أن طرح بطاقة World EliteCIB
يأتي في إطار جهود البنك والتزامه بإطالقأفضل المنتجات؛ والخدمات
خصيصا إلثراء نمط حياة عمالئنا.
المصرفية االبتكارية المصممة
ً
وأضافت "أن هذه البطاقة االئتمانية تعد إضافة متميزة لباقة المنتجات
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تقديرا
والخدمات المصرفية التي يقوم البنك بتطويرها وتوفيرها،
ً
لعمالئنا.
وأشارت مصطفى إلى أن بطاقة CIB World Eliteتجعل تجربة
التسوق أكثر أمانًا وراحة لحامليها ،حيث تتيح البطاقة خدمة World
(Elite Conciergeخدمات االستقبال واإلرشاد) داخل وخارج مصر
على مدار الساعة ،وطوال أيام األسبوع،والتي تساعدهم على تحقيق
ما يتمنونه ،بدءا من إتمام الحجز بالمطاعم
الراقية ،وكذلك حجز تذاكر الحفالت
الخاصة ،وإتاحة متسوق شخصي للمساعدة
أثناء التسوق ،والتخطيط لرحلة عمل
أو إجازة شخصية ،وغيرها من الخدمات
األخرى.

كما تتضمن مزايا البطاقة خدمة التأمين
على السفر والدخول المجاني إلى أكثر من
 800صالة استراحة كبار الزوارفي أكثر من
 400مدينة في  120دولة حول العالم ،إلى جانب مجموعة من الخصومات
الحصرية على تذاكر الطيران وخدمات تأجير السيارات ،وتخفيضات
من كبرى العالمات التجارية العالمية وتأجير الشقق الفندقية الفاخرة
وحجز الفنادق.
واختتمت بأن تلك البطاقة الجديدة تأتي ضمن سلسلة من التحديثات
والتغييرات التي يعتزم البنك التجاري الدولي-مصر تحقيقها خالل
السنة الحالية؛ بهدف تقديم أفضل خدمة لعمالئنا المميزين.

تحالف مصرفى من  6بنوك يرفع قيمة التمويل الممنوح
لشركة " كيما" إلى  7مليارات جنيه إلنشاء المصنع الجديد
تحت قيادة البنك األهلي المصري بصفته وكيل
التمويل  ،نجحت ستة بنوك مصرية في ابرام واحدة من
أكبر الصفقات التمويلية بالجهاز المصرفي المصري
وقطاع
االعمال العام  ،حيث تم توقيع عقد زيادة التمويل
المشترك لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "
كيما " لتصل الى المعادل لنحو 7مليار جنيه وذلك
بغرض انشاء مصنع جديد بأسوان إلنتاج  1200طن
امونيا يوميا كسلعة وسيطة و 1575طن من اليوريا
يوميا كإنتاج تام وذلك باستخدام تكنولوجيا الغاز
الطبيعي .
تم توقيع عقد التمويل تحت رعاية خالد بدوى
 وزير قطاع األعمال العام وبحضور االستاذ عمادالدين مصطفى  -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للصناعات الكيماوية والمهندس عيد الحوت  -رئيس
مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "
كيما"  ،هشام عكاشه  -رئيس مجلس ادارة البنك
األهلي المصري و يحيى ابو الفتوح نائب رئيس
مجلس ادارة البنك االهلي المصري و محمد األتربي
– رئيس مجلس ادارة بنك مصر و عاكف المغربي
– نائب رئيس بنك مصر وا طارق فايد  -رئيس
بنك القاهرة و عمرو الشافعي – نائب رئيس بنك
القاهرة و أحمد عمرو محمد جاداهلل – نائب رئيس

البنك العقاري المصري العربي  -و احمد خطاب -
مساعد العضو المنتدب لالئتمان والتسويق ببنك بلوم
مصر  -و شريف رياض  -رئيس مجموعة االئتمان
المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك
االهلي المصري  -و محمود السقا  -رئيس قطاع بنوك
االستثمار وتمويل الشركات بالبنك العربي االفريقي
الـدولي  -والساده أعضاء فرق العمل من القطاعات
التنفيذية بالشركتين والبنوك الممولة .
وتقوم شركة تكنومنت االيطالية بتنفيذ المشروع
كمقاول عام بنظام تسليم مفتاح والمقرر ان يكون
االفتتاح التجريبي له بداية العام القادم.
وعقب التوقيع صرح عماد الدين مصطفى ان المشروع
يعد من أحد المشروعات االستثمارية العمالقة التي يتم
تنفيذها على أرض أسوان بأحدث التقنيات الهندسية
والفنية المتطورة حيث يمثل نقلة نوعية على كافة
المستويات البيئية والصناعية في صناعة الكيماويات
بمصر  ،ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ المشروع
بنهاية  ،2018ليتزامن افتتاحه مع احتفاالت المحافظة
بعيدها القومي يناير .2019
ومن جانبه افاد المهندس عيد الحوت أن مصنع كيما
الجديد يقام على مساحة  150ألف م 2إلنتاج األسمدة
األزوتية حيث يضم وحدة إنتاج األمونيا بقدرات إنتاجية
 1200طن أمونيا في اليوم بجانب إنتاج اليوريا بطاقة

فى يوم رد الجميل

رسالة تكرم  250أم
مثالية  ..وتفك كرب
غارمات ب350ألف جنيه
كرمت جمعية رسالة لالعمال الخيرية  250 ،اما مثالية على مستوى الجمهورية ،
وذلك خالل احتفالها بيوم رد الجميل لالمهات المثاليات .
كما كرمت الجمعية عدد من نواب البرلمان
،ورؤســاء تحرير الصحف المهتمة بشئون المراة
والطفل .

 1575طنًا يوم ًيا وزيادة حجم الصادرات لنسبة تزيد عن
 %45من منتجات الشركة بعد تشغيل المصنع الجديد
مما يوفر العملة االجنبية للبالد  ،مع اتاحة نحو 3500
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطني الصعيد بما
يساهم في تحقيق تنمية شاملة لصعيد مصر .
كما صرح هشام عكاشه ان البنك االهلي المصري
ومجموعة البنوك المشاركة في التمويل كان لها
دورا بارزا في توفير التمويالت الالزمة لتنفيذ العديد
من المشروعات الكبرى في انتاج االسمدة بما عزز من
قدراتها ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة في اإلنتاج
ساهمت في وجود فائض يتم تصديره للخارج وتوفير
العملة االجنبية للبالد  ،حيث شارك البنك االهلي
خالل السنوات الخمس األخيرة في تحالفات مصرفية
مع مجموعه من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد
من التمويالت المشتركة لعدد كبير من المشروعات
الصناعية  ،مضيفا ان البنك األهلي المصري يولي
صفقات القروض المشتركة عناية فائقة سعيا منه
للمساهمة في خلق قيمة مضافة لالقتصاد القومي
المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة
التنمية .

واشار الى انه تم خالل االحتفالية فك كرب عدد من االمهات الغارمات  ،بتكلفة
بلغت 350الف جنيه .
وتابع " رد الجميل هدفه تسليط الضوء على امهاتنا فى الريف والقرى التى
اليعرف الكثير من المصريين اى شىء عن تضحياتهم ،يكون ذلك عبر استضافتهم
فى مقرات رسالة وتكريمهم ،ونقل قصص تضحياتهم بين المتطوعين ،والشباب ،
بجانب مساعدتهم ماديا وعينيا "
تم خالل االحتفالية تكريم الفنان فاروق فلوكس لحضوره و تشريفه و دعمه
لألمهات ،والذى اكد ان دموعه لم تتوقف بسبب امهات الشهداء .
واكد ان امه توفيت منذ  48عاما  ،وكانت االبتسامه لم تفارق وجها حتى عند
وفاتها "كانت تضحك "
كما القت النائبة دينا عبد العزيز قصيدة
مؤثرة عن االم خالل االحتفالية ،فى حين
اكدت النائبة مايسة عطوة ،ان تكريم االمهات
والوقوف بجانبهم ليس بجديد  ،على جمعية
رسالة ،السباقة فى الخير .

وتم خالل االحتفالية التى نظمتها الجمعية فى
مقرها بالمقطم  ،فك كرب امهات غارمات ،وتقديم
مساعدات مالية وعينية لمئات االمهات الالتى حضرن
االحتفالية .

واضافت ان " رسالة" هى رمز العطاء والعمل
الخيرى ،وان تكريمها لالمهات يؤكد ان من
اطلق عليها رسالة يستحق التقدير واالحترام .

واكد عادل عبد الفتاح مدير ادارة القوافل بجمعية
رسالة لالعمال الخيرية ان يوم رد الجميل تنظمه
رسالة للعام السابع على التوالى ،وان الهدف منه
تسليط الضوء على االمهات المثاليات فى القرى
والمحافظات .

وتم خالل االحتفالية تكريم الفنان فاروق
فلوكس والكاتبة الصحفية هويدا حافظ
رئيس تحرير مجلة فارس باخبار اليوم ،
والنائبات مايسة عطوة ودينا عبد العزيز
والنائب جمال الشويخى .
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د.عادل منير األمين العام لالتحاد األفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين:

اليوم العربى للشمول المالى يضع صناعة التأمين أمام تحديات
مكانتها فى النظام المالى ألول مرة

ينظم االتحاد األفروآسيوى
للتامين وإعادة التأمين؛
بالتعاون والتنسيق مع الهيئة
العامة للرقابة المالية المنتدى
الثانى "لتأمينات الحياة
والشمول المالى :الوصول
لجميع شرائح المجتمع"؛
خالل الفترة  24 -23أبريل
 2018وبرعاية وزارة
االستثمار والتعاون الدولى
وبمشاركة ممثلينعن 140
منظمة وشركة تأمين من
 20دولة ،فى حضور كبار
مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية
غير المصرفية فى مصر ،وفى مقدمتهم رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية  ،وقيادات شركات التامين المصرية.

وأوضح الدكتور عادل منير األمين العام لالتحاد األفرواألفروآسيوى
للتامين واعادة التأمين أن منتدى تأمينات الحياة فى دورته الثانية
سيتزامن أنعقاده مع فعاليات اليوم العربى للشمول المالى – حيث تسهم
كافه الدول العربية فى السابع والعشرون من الشهر الحالى– بتشجيع
مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتالئم وتواكب
احتياجات كافة فئات المجتمع من خالل عرض رسائل توعوية عن مزايا
ألبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها األلكترونية
،وحسابات التواصل األجتماعى  ،واجهزة الصرف األلى ،او ارسال رسائل
نصية للعمالءوهنا يكمن التحدى الذى تواجهه صناعة التأمين  ،حيث ترى
معظم الحكومات فى العالم ومنها المنطقة العربية ان تكنولوجيا الخدمات
المصرفية  -فقط  -هى القادرة على تحقيق عملية الشمول المالى  ،حيث
هيمنت حلول التكنولوجيا المالية  -أو  – fintechوما حققته من اثار
ايجابية مصرفية على دوائر صناعة القرار اآلستثمارى وجذب رؤوس
اموال اليها  ،فى حين وجدت صناعة التأمين نفسها امام تحدى وجودها
على مسافة ليست قريبة من انطالقات القطاع المصرفى .وفى نفس الوقت
استحوذت تطبيقات التكنولوجيا وحلولها فى العملية المصرفية فقط
على اهتمام الجميع ،وبات ينظر لصناعة التأمين بعدم مسايرتها لركب
التكنولوجيا المالية .لكن يبدو أن هذا يتغيرقريبا مع استخدام الحلول
واألبتكارات التكنولوجية المصممة لمنتجات التأمين . "insurtechوالتى
يمكن لها أن تغير بشكل كبير أدوات التسويق للمنتجات التأمينية والنفاذ
لالسواق وبالتحديد لمنتجات التأمين متناهى الصغر لشريحة كبيرة من
الفئات محدودة الدخل  ،ففى دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن  100مليون
نسمة  ،نجد أن العام الماضى قد شهد االكتاب فيما يقرب من  12مليون
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وثيقة تأمين على األشخاص فقط
ما بين جديدة وسارية قدمت حماية
تأمينة للمواطنين ،أكتتبت فيها 14
شركة تأمين فى العام الماضى
بإجمالى اقساط قدرها 10.78مليار
جنية وفقا للعام المالى المنقضى
أضافت لعملية الشمول المالى اتساعا.
وسيطرح منتدى الحياة فى دورته
القادمة تصوره ورؤيــة الخبراء
المشاركين فيه عما يمكن تحقيقه –
كقيمة مضافة لعملية الشمول المالى
 باستخدام اآلبتكارات التكنولوجيةالمصممة خصيصا للمنتجات التأمينية
من نتائج عند تطبيقها داخل المجتمع
المصرى.

ويضيف األمين العام لالتحاد
األفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين
أنه ماال يختلف عليه احد أن تحقيق
التنمية المستدامة والعمل على
تحسين التمكين االقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل
 أو األقتراض  -ال يمكن الركون اليه  ،وإغفال توفير غطاء او حمايةتأمينية لتلك الفئات ،وان التجربة المصرية بدأت تاخذ مكانتها المتميزة
فى تطبيقاتها لزيادة عملية الشمول المالى بين األفراد  ،وكان أخر
تطبيقاتها الرائعة فى تحقيق التكامل بين البنك وشركة التأمين هو
اطالق شهادة " امان المصريين ".
وأنه مع كل تلك المجهودات  ،ستبقى هناك فئة كبيرة من السكان ال
تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين،
وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة اصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً،
من خالل استخدام االدوات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تخطي
االبعاد الجغرافية ,وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص
نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافه وهو ما سنعمل على أن يلقى
اقتناعا وحماسا من بين المشاركين فى المنتدى أصحاب القدرة على خلق
المنتج وترويجه ليالئم احتياجات كل فئات المجتمع.
ونوه د.عادل ان االتحاد األفروآسيوى للتأمين واعادة التأمين دائما ما
يعمل بالقرب من اعضائه  ،ويصبح إنعقاد منتدى الحياة فرصة مناسبة
بالتأكيد آللقاء الضوء أمام رجال صناعة التأمين فى مصر والمشاركين
من األسواق األخرى على اإلطار العام لإلستراتيجية القومية لألنشطة
المالية غير المصرفية ( )2022 -2018التى أعلنت عنها الهيئة العامة
للرقابة المالية – هذا األسبوع وطرحتها للحوار المجتمعى – وتعمل
على إعداد برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التامين المصرية
اعتمادا على مجموعة من السياسات واإلجراءات والمبادرات منها مد المظلة
التأمينية لكافة فئات المجتمع أو ما يعرف باسم الشمول التأميني  ،وخلق
شبكة أمان اجتماعي ضد المخاطر التأمينية منها التأمين على طلبة
المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق
المميزة والحرة.

الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية:

جمعية " " EHMS
تعمل على نشر ثقافة
الوعى بأهمية التأمين
الطبى

 6مليارات جنيه حجم أقساط قطاع الرعاية الصحية فى السوق
المصرية  ..ونتوقع مضاعفته خالل األعوام المقبلة
أعرب الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية " " EHMS
والعضو المنتدب لشركة بالتينوم للرعاية الصحية عن
تفاؤله الشديد بقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية؛
بالفترة المقبلة ،خاصة مع بداية خروج وتطبيق قانون
التأمين الصحى االجتماعى الجديد؛ على عكس البعض
اآلخر؛ والذين تخوفوا من إصدار هذا القانون؛
زاعمين أن هذا القانون سيغلق
شركات الرعاية الصحية ويطبق
بشكل إجبارى.
وأوضـــح أن مــا حــدث هو
العكس تماماً؛ فالقانون الجديد
متعاون جداً مع قطاع الرعاية
الصحية الخاص؛ وسيكون
هناك تعاون بين الطرفين
الخاص والحكومى؛ من
خالل هذا القانون الجديد.
كما أن القانون سيساعد
قطاع الرعاية الصحية
الــخــاص على تقديم
منتجات جديدة؛ وتقدم
الخدمات
يسمى
بما
المساعدة والمكملة لقانون
التأمين الصحى االجتماعى
الجديد؛ لذا فنحن متفائلون
جداً بهذا القانون.
وأكد أبو المجد في حواره
مع "البوصلة" أن قطاع الرعاية
الصحية والتأمين الطبى من
القطاعات الواعدة؛ حيث نجح فى
األعوام الخمسة الماضية في مضاعفة
قيمة إجمالى أقساط التأمين الطبى؛
خمسة أضعاف؛ متوقعا زيادة تلك القيمة
خالل السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أن ذلك النمو مرهون بعدة شروط؛
أهمها أن تعمل شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى؛
على تطوير نفسها وال تنتظر لحين بداية تطبيق القانون الجديد؛ فالبد
أن تقوم الشركات وبسرعة بدراسة القانون من اآلن والتعرف على آثاره
المتوقعة بعد تطبيقه؛ ألنه بالطبع دورنا كشركات رعاية صحية خاصة؛
سيكون مختلفا فى ظل تطبيق هذا القانون.
كما أنه على الشركات أن تكون جاهزة ،وعلى علم جيد بكيفية الدخول
فى تلك المنظومة الجديدة؛ والبد أن يتم ذلك من الشركات فى أسرع
وقت ممكن؛ حتى تتواكب مع الصناعة بعد تطبيق القانون ويكون لها دور
إيجابى وفعال.
وأوضح أن الشركات التى ستنجح فى ذلك وتتأقلم بسرعة مع الوضع
الجديد ،ستربح وتكسب بالفترة المقبلة.
كما أضاف أبو المجد أن حجم أقساط قطاع الرعاية الصحية والتأمين
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حوار :وليــد الســيد
الطبى بلغ نحو  4مليارات جنيه؛ هي حصيلة أقساط شركات التأمين الطبى
والرعاية الصحية ،باإلضافة إلى  2مليار جنيه حققتها شركات التأمين
فى فرع التأمين الصحى ،فيكون إجمالى أقساط الصناعة بلغ  6مليارات
جنيه ،مؤكداً أن تلك القيمة غير عادلة وغير كافية بالنسبة لحجم
سكان مصر ،والذينى يتراوح عددهم ما بين  100و  104ماليين نسمة ،وهم
المقيمون داخل الجمهورية؛ بخالف القائمين خارجها؛ فهذه النسبة تشير
إلى أن هناك عددا كبيرا خارج نطاق التغطية التأمينية الطبية
الخاصة؛ وفئات عديدة غير مستفيدين بوثائق الرعاية
الصحية التى تقدمها الشركات.
وبحسب الــدراســات األخيرة فإنه في
المتوسط فى العالم تكون هناك نسبة
تصل إلى  % 20من إجمالى عدد سكان
أى دولــة عمالء لقطاع التأمين
الطبى الخاص؛ وهذا معناه أنه من
المفترض أن يكون لدينا حوالى
 20مليون فرد عميل لشركات
الرعاية الصحية والتأمين
الطبى الخاص .فالسوق
مازالت كبيرة وواعدة وبها
عدد كبير ،يجب ضمه إلى
المنظومة ،ولكن ما يحدث
هو أن جميع الشركات
فى قطاع الرعاية الصحية
تتنافس على كعكة
صغيرة وجميع العمالء
ال يتجاوز عــددهــم 3
ماليين عميل؛ لذا فعلى
الشركات التركيز على
توسع حجم تلك الكعكة،
وتقديم منتجات جديدة
وخدمة عالية وجودة على
أعلى مستوى ،حتى تنجح فى
جذب عمالء جدد.
واستطرد قائالً :إن الجمعية
المصرية لشركات الرعاية الصحية
"  " EHMSتقوم بنشر الوعى
بأهمية التأمين الطبى الخاص من خالل
قنوات عديدة؛ منها عقد المؤتمرات والندوات
وأيضًا من خالل تعاونها مع الصحافة واإلعالم
والقنوات الفضائية؛ ونحن فى الجمعية المصرية
لشركات الرعاية الصحية نعمل دائمًا على خدمة صناعة التأمين
الطبى ومساعدة الشركات أعضاء الجمعية ،والسوق أجمعت على زيادة
حجم أقساطها واستثماراتها ،ومخاطبة عمالء جدد ،وهذا جزء من دورنا
الذى نقوم به تجاه القطاع؛ باإلضافة إلى خدمات عديدة وأنشطة كثيرة
نقوم بها من خالل الجمعية ومخاطبة جميع الجهات المعنية وتمثيل
الشركات أمام الجهات الرقابية والمساهمة فى حل العديد من المشكالت
التى تواجه الشركات.
وقال أبو المجد أنه شارك فى مناقشات الالئحة التنفيذية لقانون
التأمين الصحى الحكومى الشامل؛ كاشفًا أنها سمحت لقطاع التأمين
الطبى والرعاية الصحية بتقديم خدماته المتكاملة؛ عبر وثائق تأمين
طبى شاملة ,تقدم لجميع فئات المجتمع المصرى؛ خاصة أصحاب األعمال
لتغطية العاملين لديهم ,وذلك بالتوازى مع كون هؤالء الموظفين

 30شــركــة أعــضــاء
بالجمعية حاليا
متفائل بتطبيق قانون
الــتــأمــيــن الــصــحــى
االجتماعى الجديد

مشمولين بقانون التأمين الصحى الحكومى الشامل ويسددون االشتراكات
الخاصة به ,لكنهم يرغبون فى الحصول على خدمات أفضل لدى قطاع
التأمين الطبى الخاص.
وصرح أيضا بأن الجمعية بصدد توقيع بروتوكول تعاون بينها وبين
االتحاد األفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين والذى يتضمن مشروع عقد
مؤتمر سنوى دولى عن التأمين الطبى والرعاية الصحية ،ومن المقرر أن
تعقد فاعليات ذلك المؤتمر كل عام فى دولة مختلفة عن األخرى؛ بحيث
تنال جميع الدول استضافة تلك المؤتمرات الدولية.
وكشف أبو المجد عن انضمام ثالث شركات جديدة إلى عضوية
الجمعية من شركات الرعاية الطبية العاملة بالسوق المصرية؛ وهما
شركة أكسا للخدمات الطبية وشركة رويال كير للرعاية الطبية
وشركة "ميد شيلد" وبذلك يصل عدد الشركات أعضاء الجمعية حاليا"

إلى  30شركة.
كما نجحت الجمعية المصرية إلدارة
الرعاية الصحية فى تحقيق فائض فى
النشاط خالل العام الماضى؛ وتركز حاليا
الجمعية على التطوير والتدريب لجميع
العاملين بقطاع الرعاية الصحية من خالل
عقد الــدورات والبرامج المتخصصة فى
الرعاية الطبية ،وتطوير المنتجات الطبية
وتغيير شكل المنتج ومحتوى الخدمات؛
بما يتناسب مع احتياجات العمالء فى الوقت
الحالى ومتطلباتها.
فيما تعتبر الجمعية المصرية إلدارة
الرعاية الصحية ،الممثل الرسمى لصناعة
الرعاية الصحية؛ والشركات أعضائها فى
قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبى
بنوعيه ( )HMO/TPAفى مصر.
وتقوم الجمعية بنشاط فعال ودور حيوى
لخدمة القطاع وأعضائها؛ وعلى سبيل
المثال ال الحصر تنظيم ورئاسة أربعة
مؤتمرات إقليمية للتأمين الطبى والرعاية
الصحية؛ بالتعاون مع االتحاد العام العربى
للتأمين واالتحاد المصرى للتأمين.
عمل العديد من الدورات التدريبية المهنية
واألكاديمية بالتعاون مع أكاديمية السادات
للعلوم اإلدارية ومعهد التأمين بمصر.
وكذلك المشاركة فى اللجان التشريعية
المسئولة عن وضع قانون التأمين الصحى
واالجتماعى وتعديالت قانون 10لسنة 1981
الخاص بشركات التأمين الطبى ،وشركات الرعاية الصحية.
وتوقيع وتنفيذ بروتوكول التعاون مع االتحاد المصرى للتأمين وذلك
لدفع التعاون بين الطرفين ألعلى مستوى.
والحصول على عضوية االتحاد العام العربى للتأمين ،لنحصل بذلك على
االعتماد اإلقليمى للجمعية على مستوى العالم العربى.
وأيضًا قامت الجمعية بتوقيع بروتوكول تعاون مع اإلتحاد األفرو
أسيوى لشركات التأمين وإعادة التأمين تمهيدأ لتنظيم مؤتمر سنوى فى
مجال الرعاية الصحية.
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الدكتور شريف فتحى العضو المنتدب لشركة "عناية مصر" للرعاية الطبية لـ "البوصلة" :

نقوم بعملية اإلدارة الذاتية المباشرة
بنظام "التكلفة الذاتية" للعمالء

خاص البوصلة
تخطط شركة "عناية مصر" للرعاية الطبية
للتوسع الجغرافى وافتتاح فروع جديدة لها،
وتستهدف فى خطتها التوسعية افتتاح فرع
جديد فى مدن القناة الثالثة لخدمة المنطقة،
وفرع آخر فى الصعيد وفرع فى الوجه البحرى..
ومن ضمن خطتها التوسعية أيضاً االتجاه نحو
تأسيس مقر رئيسى جديد يسع عدد العمالة
الكبيرة الموجودة داخلها؛ خصوصاً أن "عناية
مصر" إلدارة برامج الرعاية الصحية تشهد هذا
العام االحتفال بمرور  20عاماً على تأسيسها،
وبداية مزاولة نشاطها بالسوق المصرية؛ وخالل
الفترة القادمة؛ سيكون هناك زيادة كبيرة بعدد
الكوادر العاملة بالشركة لخدمة العمالء ،بشكل
أسرع وجودة فائقة.

وأضاف الدكتور شريف فتحى العضو المنتدب لشركة "عناية مصر"
للرعاية الطبية خالل حواره مع مجلة "البوصلة" أن المساهمين فى تأسيس
الشركة هم من الكيانات التأمينية الكبرى ،والذين لهم باع كبير فى سوق
التأمين؛ سواء داخل مصر أو خارجها؛ فقائمة المساهمين فى "عناية مصر"
تضم شركة الدلتا للتأمين وشركة المهندس للتأمين ومصر لتأمينات
الحياة ،وهناك شريك رابع فى سوق التأمين بدولة لبنان؛ وهى شركة
"االتحاد الفرنسى العربى للتأمين" ". "UFA
وأشار فتحى إلى أن السوق مفتوحة؛ وليس معنى أننا مملوكون لشركات
تأمين ،أننا نعمل حصريا لهم فى إدارة برامج ووثائق الرعاية الطبية الخاصة
بهم فقط .ولكن نحن نتعامل مع عدد كبير من شركات التأمين فى إدارة
المحفظة الطبية الخاصة بهم ونخدم القطاع بأكمله؛ بجانب خدمة الشركات
المالكة لنا والمؤسسين؛ فقد تم التعاقد مع عدد كبير من شركات التأمين،
منهم بيت التأمين المصرى السعودى وشركة وثاق للتأمين التكافلى ومصر
للتأمينات العامة والممتلكات ورويال للتأمين وشركة إسكان للتامينات
العامة والشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسؤوليات؛ باإلضافة
إلى أننا نخطط للتوسع فى خدمة شركات التأمين؛ وضم شركات جديدة
إلينا نقوم بإدارة وثائقهم الطبية وبرامجهم فى الرعاية الطبية.
وقال العضو المنتدب لشركة "عناية مصر" للرعاية الطبية الدكتور
شريف فتحى؛ إن للشركة بجانب المركز الرئيسى فى القاهرة؛ فرع ومقر
رئيسى فى محافظة اإلسكندرية؛ بجانب وجود طبيب ممثل للشركة فى كل
محافظة ،وهو المسؤول عن المؤمن عليهم؛ وفي خدمتهم دائماً .وقد بلغ
عدد المستفيدين من الوثائق التى نديرها لصالح شركات التأمين  120ألف
مستفيد ومؤمن ،ونأمل في زيادة عددهم وتحقيق معدل نمو بنسبة  %20خالل
الفترة القادمة.

كما تقوم شركة "عناية مصر" إلدارة الرعاية الطبية بعمليات اإلدارة
المباشرة ،وهى اإلدارة الذاتية؛ فنحن نقوم بإدارة المحفظة الطبية لصالح
العميل ،مباشرة على حسابه؛ ونفقته بنظام معروف بـ "نظام التكلفة الذاتية"
كما يصل عدد شبكة مقدمى الخدمة التى تتعامل معهم لنحو  1500مقدم
خدمة ،والقائمة تضم مستشفيات الدرجة األولى وكبرى مراكز األشعة،
ومعامل التحاليل المشهورة جداً ،لضمان خدمة جيدة لعمالئنا ،ونحن
ملتزمون أمام مقدمى الخدمة من الناحية المالية وسداد مستحقاتهم فى
مواعيدها دون تأخير.
وقد نجحت شركة " عناية مصر " للرعاية الطبية فى تحقيق حجم أقساط
العام الماضى بلغ نحو  150مليون جنيه أقساط لصالح شركات التأمين
المتعامل معها ونستهدف الوصول الى  200مليون جنيه أقساط خالل العام
الجارى ..
كما توجد هناك نية لدى المساهمين لشركة " عناية مصر " للرعاية
الطبية لزيادة القاعدة الرأسمالية من  10مليون جنيه الى  15مليون جنيه
بزيادة قدرها  5ماليين جنيهات ولكن ننتظر إصدار قانون التأمين الصحى
اإلجتماعى الجديد ألنه من الممكن وضع إشتراطات جديدة وضوابط لرأسمال
شركات التأمين الطبى فتكون الزيادة وقتها واحدة فى رأسمال الشركة ..
وعن رؤيته العامة لقطاع التأمين الطبى فى مصر أكد الدكتور شريف
فتحى العضو المنتدب لشركة " عناية مصر " للرعاية الطبية أن القطاع
فى تطور سريع وهناك فرص كبيرة للنمو وهو قطاع واعد بالرغم من أن
قانون التأمين الصحى اإلجتماعى الجديد قد يمثل ظاهرة تبدوا فى مظهرها
أنها قد تهدد إستمرار نظام برامج التأمين الطبى الخاص ولكن مما ال شك
فيه أن هناك تعاون سيتم بين قطاع التأمين الطبى الخاص والدولة  .وأعتقد
أن الدولة فى ذهنها اإلستفادة بخبرات شركات القطاع الخاص وهناك تعاون
بين الطرفين ورعاها القانون الصحى اإلجتماعى عند وضعه ...

نخطط لتأسيس مقر رئيسى جديد يسع العمالة والتوسعات بعد مرور 20عامًا على مزاولة النشاط
 5ماليين جنيه زيادة فى القاعدة الرأسمالية وننتظر إصدار قانون التأمين الصحى االجتماعى
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اتصاالت
دعما للشباب رواد األعمال  ..وبجوائز تصل إلى  50ألف يورو
ً

أورنچ مصر تطلق النسخة الثامنة من مسابقتها
"أورنچ للمشروعات الناشئة "2018

الجمعية املصرية إلدارة الرعاية الصحية
Egyptian Health care management society
( املشهرة برقم )3855

الممثل الرسمى لشركات الرعاية الصحية
أمام الهيئات والجهات الرقابية
والمؤسسات الحكومية فى مصر

كشفت اورنـــچ مصر عــن انــطــاق النسخة
الثامنة من مسابقة "اورنچ للمشروعات الناشئة
 "2018للمشروعات االجتماعية في الشرق
األوســط وأفريقيا  ،تستهدف المسابقة رواد
األعمال من الشباب والشركات الناشئة الذين
تزيد أعمارهم عن  21عاماً.
تستهدف المسابقة الشباب الذين يطمحون
في العمل في مجال ريــادة األعمال من خالل
تشجيعهم علي االشتراك في المسابقة وتقديم
منتج جــديــد أو خــدمــة تعتمد على تقنيات
المعلومات واالتصاالت بطريقة مبتكرة ،ويكون
لها أثر إيجابي في تحسين الظروف المعيشية،
ويمكن أن يكون المشروع فكرة أو نموذج مبدئي
أو عمل تجاري قائم منذ  3سنوات على االكثر.
يتم استقبال المشروعات المشاركة بالمسابقة
خالل الفترة من األول من مارس  2018وحتى
نهاية مايو المقبل .وفي سبتمبر المقبل سيقدم
كل فريق مشروعه أمام لجنة تحكيم مكونة من
مجموعة من الخبراء المحليين ورجال االعمال
 ،الختيار  3فائزين من مصر لتأهيلهم ضمن 10
آخرين للمنافسة في التصفيات النهائية الدولية
في جنوب افريقيا.

جوائز المسابقة "خالل فترة المنافسة المحلية،
ستقوم المشروعات المشاركة باستعراض
أفكارها أمام لجنة التحكيم ،وسيتم اختيار 3
مشروعات فقط ،لتحصل تلك المشروعات
علي الدعم الالزم المتمثل في متابعة المشاريع
ومكافاة خاصة مقدمة من شركة اورنچ مصر
 ،التأهل والتنافس مع دول أخرى في الشرق
األوسط وأفريقيا.
وفي نهاية المسابقة  ،يحصل المركز األول

على  25ألف يورو ،بينما يحصل المركز الثاني
على  15ألف يورو ،أما الثالث سيحصل على
 10آالف يورو.
لتقديم المشروعات والتعرف علي شروط
وأحكام المسابقة ،برجاء زيارة هذا الرابط:
entrepreneurclub.orange.com

أو الــتــواصــل عــبــر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي
environment.eg@orange.com

 OPPOتهدى طاقم المنتخب الوطنى " أحدث هواتفها " اللتقاط أسعد لحظات المونديال
قامت " OPPOالهاتف الرسمي للمنتخب المصرى" بإهداء أحدث
هواتفها إلى أعضاء المنتخب  ،لتمكينهم من إلتقاط أجمل اللحظات

طوال رحلتهم التاريخية  ،جاء ذلك خالل وصول طائرة المنتخب
ً
إحتفال بالمناسبة .
الوطني لمطار القاهرة الدولي،
كانت قد أعلنت شركة  ،OPPOالعالمة التجارية الرائدة في
الهواتف الذكية  ،عن رعايتها للمنتخب المصري في مسيرته في
كأس العالم القادم "روسيا  "2018و ذلك علي هامش المؤتمر
الصحفي الذي اقامة اتحاد الكرة امس لتكريم رعاة المنتخب
الوطني .
ويأتي هذا في ظل استراتيجية الشركة لرعاية الرياضة

لالستفسار واالشرتاك:
01000335164/0100033469
e-mail:ehms.egypt@gmail.com

المصرية ،حيث قامت  OPPOمن قبل برعاية المنتخب الوطني
في المباريات المؤهلة لكأس العالم والتي تمكن المنتخب فيها من
تقديم أداء مشرف وضمان مكانًا في كأس العالم بعد انتظار دام
عاما ،هذا كما قام  OPPOبرعاية الدوري المصري
قرابة الثالثون ً
الممتاز لموسمين متتاليين آخرهم الموسم الحالي.
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الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لـ" بي تك"

 150مــلــيــون جنيه
حــجــم االســتــثــمــارات
التى ضختها الشركة
فى 2017

 200مليون جنيه استثمارات جديدة تضخها الشركة خالل العام الحالى

نخطط لــزيــادة عدد
الــفــروع بافتتاح فرع
جديد كل شهر
وتوفير أكثر من 500
فرصة عمل جديدة فى
مختلف المحافظات
بنهاية عام "2018

يكشف عن استراتيجية الشركة للعام الجديد
حوار :حمادة على
كشف الدكتور محمود خطاب رئيس
مجلس إدارة شركة "بي تك" المتخصصة
فى بيع وتوزيع األجهزة الكهربائية
واإللكترونية ،عن ضخ استثمارات
جديدة بقيمة  200مليون جنيه في
عام  ،2018و نحو 15مليون جنيه
للمبادرات المجتمعية ،فضال عن اإلعالن
عن استراتيجية ورؤية الشركة للسوق
المصرية ،وحجم أعمالها خالل .2017
واستعرض خطاب فى حواره مع مجلة
"البوصلة" حجم النمو والنجاحات
واالستثمارات التي حققتها الشركة منذ
بداية إنشائها حتي 2018
■ بداية نريد أن نتعرف على مراحل نمو
الشركة فى الفترة األخيرة ؟
■ ■ دائما ماتحرص شركة بي تك
"  B.TECHعلى تنمية وزيادة حجم
أعمالها وإستثماراتها بهدف تلبية احتياجات
السوق والفوز برضاء وثقة عمالئها الذين
تضعهم دوما على رأس أولوياتها  ،فقد عملت
شركة " بي تك" ألكثر من  20عاما علي
تقديم باقة متنوعة من اإلختيارات والبدائل
سواء في المنتجات أو في طرق السداد ،مثل
خدمات المينى كاش ،والتقسيط عن طريق
الموقع االلكتروني ،باإلضافة إلى التطوير
فى خدمات التسوق اإللكتروني التي تتميز
بها سلسلة "بي تك"  ،حيث قامت الشركة
بضخ  150مليون جنيه استثمارات في . 2017
■ وماذا عن استراتجيتكم للعام الحالى
 2018؟
■ ■ تسعي شركة " بي تك" من خالل
إستثماراتها المتنامية إلي تحقيق تنمية
مستدامة تلبي إحتياجات ورغبات عمالئها
أينما كانوا بطريقة "بي تك" المتفردة

التي تعي جيدا إمكانيات وطموحات العمالء،
وتوفر لهم باقة متنوعة من التسهيالت
تناسب إمكاناتهم وميزانيتهم".
■ كم تبلغ حجم استثماراتكم المستهدفه
لهذا العام ؟
■ ■ الشركة تستهدف ضخ نحو 200
مليون جنيه استثمارات جديدة تتمثل في
تقديم أحدث المنتجات وأفضل الخدمات،
فضال عن مواصلة تميزنا بتقديم باقة
متنوعة ومتطورة من طــرق السداد
والتقسيط".
■ هل تخطط شركة " بي تك " للتوسع
األفقى خالل  2018؟
■ ■ بالتأكيد فمن هذا المنطلق  ،تخطط
" بي تك" أن يشهد عام  2018زيادة في
عدد فروع سلسلة "بي تك" بافتتاح فرع
جديد كل شهر ليصل بذلك عدد الفروع
إلي  75فرعاً ،فضال عن زيادة المساحة
البيعية لتتجاوز  52ألف متر مربع علي
مستوي الجمهورية.
■ أصبحت المسئولية المجتمعية منهج
حياه للكثير من مؤسسات األعمال فما هى
أبرز األدوار التى لعبتها الشركة فى هذا
االتجاه؟
■ ■ نظراً ألن اإليجابية منهج حياة في
شركة " بي تك  ،فإننا نؤمن بكوننا جزء
ال يتجزأ من المجتمع الذي نعمل فيه منذ
أكثر من  20عاما ،وبأننا شركاء فاعلين
في تنمية هذا المجتمع  ،ولهذا ال تخلو
خططنا أو إستراتيجيات العمل لدينا من
السعي نحو إحداث أثر إيجابي  ،وبفضل
اهلل نجحنا في رسم البسمة وإدخال الفرحة
علي  1000عروسة في  10محافظات خالل
شهر ديسمبر الماضي في إطار مبادرة
هنتمم الفرحة التي أطلقناها في عام ،2017
باإلضافة إلي إهداء  1000جهاز لعدد 500
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منزل لصالح األسر المستفيدة من
برنامج التنمية المستدامة ببنك الحياة
الكريمة بعنوان" إعادة إعمار القرى
والبنية السكنية.
ونخطط في عام  2018أن نقوم بتغطية
باقي المحافظات لنصل إلي  1700عروسة
في  17محافظة المتبقية ،وبذلك نكون
قمنا بتغطية كل محافظات الجمهورية في
." 2018-2017
■ كم تستهدف الشركة هذا العام
لخدمات المسئولية المجتمعية ؟
■ ■ تواصل شركة "بي تك" إهتمامها
والتزامها بالمبادرات المجتمعية ،حيث
تتعاون مع عــدد كبير من جمعيات
ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في
إحداث تغيير إيجابي في المجتمع ،وقد
خصصت شركة " بي تك"  15مليون جنيه
تبرعات لهذا العام.
وتتعامل بي تك مع عدد كبير من
الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها :بنك
الطعام المصري ،بنك الشفاء المصري،
بنك الكساء المصري ،وبنك الحياة الكريمة
إلى جانب جمعية التعليم أوال ،ودندرة.
باإلضافة إلى التعاون مع بنك المهارات
المصري لالرتقاء بمهارات أصحاب األعمال
الحرفية .ومن أحدث المبادرات المجتمعية،
مبادرة " هنتمم الفرحة" التي تم إطالقها
في ديسمبر الماضي بهدف إهداء األجهزة
المنزلية الكهربائية ل 1000عروسة في 10
محافظات،بواقع  100حالة مستحقة في كل
محافظة ،بإجمالي  4.5مليون جنيه ،وذلك
من أجل مساعدتهن إلتمام الزواج .
■ حرصت شركة بي تك على دعم
المنتج المصرى  ..فماذا فعلت ؟
■ ■ نؤكد دائما من خالل عملنا على
اهمية دعم المنتج المحلى لذلك كنا قد
اطلقنا دعمنا للمنتجات المصرية من خالل

المنتج المحلي "ألترا" الذي استطاع عن
جدارة أن يحقق نجاحًا كبيراً ،وفاز بثقة
ورضاء عمالءنا في مختلف المحافظات" ،
حيث قامت الشركة منذ إطالق ألترا في
 2016بإضافة مجموعة سلعية جديدة  ،بدأت
بأجهزة منزلية صغيرة ،ثم مبردات للمياه
ومراوح ودفايات وشاشات تليفزيون ألترا
"." LED
■ هل سوف تستمروا فى هذه التجربة
بطرح منتجات مصرية جديدة ؟
■ ■ بالفعل فالشركة تعمل من خالل
خطة تستهدف إضافة منتجات جديدة لعائلة

ننفذ خطة
طموحة لعام
""2018
تستهدف دعم
المنتج المصرى
زيادة المساحة
البيعية لتتجاوز
 52ألف متر
مربع
" ألترا " كل ثالثة أشهر  ،كما تستهدف
شركة " بي تك" دوما تقديم خدمات
تقسيط متميزة ومتنوعة لتناسب كل فئات
المجتمع المصري ،على اختالف أعمارهم .
■ كم من فرص العمل المتوقع توفيرها
الشركة خالل عام  2018؟
■ ■ نخطط أن نوفر أكثر من 500
فرصة عمل جديدة أمام الشباب في مختلف
المحافظات بنهاية  ،2018وذلك انطالقا من
إيمان " بي تك" العميق بطاقات الشباب
وسعيها الدائم لدعم الشباب ومنحه الفرصة
لتنمية مهاراته وقدراته ".

دونوفان صن مدير
التسويق لشركة شاومى :
نستهدف ان نكون ضمن
اكبر  3عالمات تجارية
بالسوق المصرية فى
حجم المبيعات
قال دونوفان صن مدير التسويق لشركة شاومى ان هدف شركته
ان تكون من اكبر العالمات تجارية فى مجال الهواتف المحمولة
فى السوق المصرية فى حجم المبيعات بنهاية العام الجارى .
واضاف صن ان شركته حاليا من ضمن اكبر  5عالمات تجارية
في السوق المحلى احد اسرع االسواق المتنامية للعالمة التجارية
شاومى فى منطقة الشرق االوسط وافريقيا .

■ هل هناك رسالة تريد الشركة
توجيهها الى شركاء عملها ؟
■ ■ عن شركاء النجاح من فريق عمل
الشركة الشك تتقدم الشركة بوافر
الشكر وتعد فريق عمل "بي تك" أن يكون
لهم  ،نصيبًا من اإليجابية والفرحة في
عام  ،2018تتمثل في زيادة األجور ،وزيادة
عدد العاملين ،فضال عن تنمية مهاراتهم
ورفع قدراتهم ،وإنماء حسهم التطوعي
والمجتمعي بالمشاركة في مبادرة سوا
في الفرحة التي نطلقها هذا العام".

و قد أعلنت شركة جوميا
تابع
ان هاتف محمول
لشركة شاومى طراز
 Redmi 5Aباع اكثر
مــن  15الــف جهاز خالل
ساعتين من طرحه .
واضاف ان شركته تستهدف
افتتاح اكثر من  20متجر
جديد فى السوق المصرية
بنهاية العام الجارى مشيرا
الى انه يتوفرحاليا اكثر من
 2000نقطة بيع للشركة على
مستوى الجمهورية .
وقال ان شركته تمتلك اكثر من  100منتج اخر مثل اجهزة
التليفزيونات واجهزة الكمبيوترات وسماعات الراس والكاميرات
والدراجات وحقائب المحمول مشيرا الى ان بعض تلك المنتجات
اصبحت متوفرة فى السوق المصرية.
وتابع  :نحتل حاليا المركز االول فى الهند من حيث حجم
المبيعات بحصة سوقية تصل الى  %25وذلك بداية من الربع
االخير من العام الماضى .
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"المصرية
لالتصاالت"
تدرس فرصا
استثمارية
جديدة فى مجال
الكوابل البحرية
لتعظيم إيراداتها
كشفت الشركة المصرية لالتصاالت
 ،عن ظهور فرصة استثمارية محتملة
في مجال الكوابل البحرية جارى
دراستها  ،والتى من شأنها تعظيم عوائد
الشركة في هذا المجال ،وتضمن
استمرار تدفق اإليرادات الحالية من
هذا النشاط.
وقرر مجلس إدارة الشركة ،في
ضوء هذه الفرصة ،اليوم األربعاء،

ارتفاع
جوميا:
رئيس
مشتريات الهواتف الذكية
عبر جوميا بنسبة  % 164فى
عام 2017

أحمد البحيرى
تخفيض مقترح توزيعات األرباح
السابق عن العام المالي المنتهي في
ديسمبر  ،2017ليصبح نصيب السهم
من األرباح الموزعة  25قرشا بدال من
جنيه واحد للسهم.
وأكــدت الشركة أن الهدف من
القرار تأمين إيـــرادات الشركة
المستقبلية من أعمال الكوابل البحرية،
وتوفير السيولة النقدية الالزمة
لتمويل هذه الفرصة االستثمارية
على المدى القصير دون زيادة الدين
الحالي للشركة ،وتحقيق عائد قصير
األجل من هذه الفرصة االستثمارية.

"رئيس البريد " يضع حجر األساس إلنشاء
الفرع الرئيسى لنادى الهيئة بالعبور
الصغير :النادي سيكون اضافة قوية للمنظومة الرياضية فى مصر  ..والبدء
فى انشائه خالل  ٦أشهر
فى إطار الطفرة الهائلة التي تشهدها الهيئة القومية للبريد والتطوير
الشامل فى كافة القطاعات وحرصًا من االدارة على تنمية الجانب الثقافي
واالجتماعي لدى جميع العاملين قام عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة
القومية للبريد بوضع حجر االساس إلنشاء الفرع الرئيسي لنادى البريد
بالعبور وذلك بحضور أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس اإلدارة ،وسيد
يوسف رئيس النقابة العامة للبريد وجميع قيادات الهيئة.
قال عصام الصغير رئيس الهيئة ان الفرع الرئيسي لنادى البريد سيكون
اضافة قوية للمنظومة الرياضية فى مصر وسيقام على مساحة  ٥.٨٨فدان
مشيراً الى انه جارى االنتهاء من اعمال التصميمات والتراخيص الالزمة
موضحًا انه سوف يتم البدء فى اعمال االنشاء خالل  ٦أشهر.
وأضاف رئيس البريد أن اإلهتمام بالجانب الرياضي واالجتماعي للعاملين
يأتي ضمن أولويات مجلس اإلدارة وذلك إلعطاء الفرصة للعاملين وأسرهم
لمزاولة االنشطة الرياضية واالجتماعية والترفيهية لتعميق الروابط
اإلنسانية واالجتماعية بين العاملين موضحًا ان خطط التطوير والميكنة التي
تقوم بها الهيئة تعمل بالتوازي مع االهتمام بالجانب االجتماعي والترفيهي
للعاملين.
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كشف هشام صفوت الرئيس التنفيذى لـ جوميا مصر ،
عن زيادة مبيعات الهواتف الذكية عبر جوميا من عام 2016
حتى نهاية عام  2017بنسبة  %164وتشير التوقعات أنه بحلول
عام  2020سيكون هناك أكثر من  720مليون هاتف ذكي في
افريقيا .
وأكد صفوت أنه خيار الدفع عند االستالم هو الطريقة
طبقا لنسبة  %85من العمالء
المفضلة للدفع في مصر -
ً
نظرا لتخوف العمالء من جودة
الذين يتسوقون على جوميا ً -
المنتجات واالحتيال عبر اإلنترنت وتعد هذه الطريقة عامل
أساسي في تنمية التجارة اإللكترونية في المنطقة حيث يرى
المستهلك أنها الطريقة الوحيدة لبناء الثقة أثناء الشراء عبر
انتشارا أو عند
اإلنترنت خاصة عند طلب عالمات تجارية أقل
ً
اختيار منتجات من متاجر مستقلة غير معروفة  ،بينما يقوم
 %15من العمالء بالدفع بواسطة البطاقة االئتمانية.

تهنئة " البوصلة " لـ
مها رشاد القائم بأعمال
"إيتيدا" الجديد
تتقدم أسرة " مجلة البوصلة " بخالص التهانى لـ مها
خليل رشاد بتوليها منصب قائم بأعمال الرئيس التنفيذى
لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلفًا
ألسماء حسنى ،والتى
انقضت المدة القانونية
لرئاستها للهيئة.
وكانت تشغل مها رشاد
 ،منصب معاون وزير
االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات الستراتيجيات
والــصــورة
التسويق
الذهنية ،باإلضافة إلى
رئاسة قطاع التسويق
االستراتيجى والترويج
الدولى بالهيئة.
وخالل فترة عملها بالهيئة ،تولت رشاد مسئولية
عدداً من الملفات والمشاريع الهامة كان من أبرزها
تحسين الصورة الذهنية عن قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت المصرى وملف تعزيز التعاون مع المحللين
الدوليين والمؤسسات االستشارية العالمية الكبرى.
حصلت مها رشاد على بكالوريوس االقتصاد والعلوم
السياسية قسم اللغة اإلنجليزية من جامعة القاهرة عام
 ،2001كما حصلت على درجة ماجستير إدارة األعمال
من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحرى بتقدير امتياز عام  ،2008مما أهلها لاللتحاق
ببرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة األعمال ()DBA
بنفس األكاديمية ،وذلك باإلضافة إلى حصولها على
عدد الجوائز والدورات التدريبية المتخصصة فى مجال
إدارة الحكومة اإللكترونية واستشارات الحلول الرقمية.

أسواق المال
عالء الدين سبع الشريك والمؤسس فى شركة "بى إنفستمنتس " لـ "البوصلة" :

 35مليون جنيه زي ــادة فى
رأسمال " .. "Beeونخطط
للتوسع فى الخدمات المالية
غير المصرفية ..

تقييم شركة "بي انفستنمنتس"
فى الوقت الحالى يزيد على  1.7مليار جنيه

ق ــرار تحرير سعر الصرف
وتعويم الجنيه أنهى الخالف
الــجــوهــرى بــيــن المستثمر
والحكومة ..

والطرح فى البورصة يتبعه تنفيذ استراتيجية استثمارية جديدة

تخطط مجموعة "بى إنفستمنتس" للتوسع فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية والدفع اإللكترونى؛ وذلك مع توجهات الدولة
للتوسع نحو الشمول المالى؛ من خالل شركة "ابتكار" للخدمات المالية غير المصرفية التابعة للمجموعة والتى تستحوذ بنسبة %60
على شركة " " Beeلحلول الخدمات الذكية والدفع اإللكترونى؛ ويعتبر هذا القطاع األكثر حماساً وتركيزاً بالنسبة لخطة المجموعة
فى الوقت الحالى؛ ألنه يعتبر من القطاعات الواعدة .
هذا ما أكده عالء الدين سبع الشريك
والمؤسس فى شركة "بى إنفستمنتس
" خالل حواره مع مجلة " البوصلة "
اإلقتصادية مشيراً إلى أن سياسة إدارة
الشركة مبنيه على البحث عن الفرص
اإلستثمارية الجيدة والتي يكون لدينا
رؤية خاصة اننا سنقدم بها قيمة مضافة
قوية تمكنا من تطوير اعمال الشركة
وزيادة العائد علي االستثمار بها مع
توفر وسيلة التخارج المناسبة من هذه
الشركة في الوقت المناسب
واضــاف حينما ندخل فى إستثمارات
جديدة نكون متوقعين ما نضيفه إلى
الشركة وكيف تتم عملية التخارج فى
نهاية مدة اإلستثمار  ,وهذا فكر يعتبر
مختلف تمامًا عن الشركات القابضة التى

حوار :وليــد الســيد
حينما تدخل فى إستثمار تستمر فيه إلى
أمد بعيد وفترة زمنية طويلة ونختلف
أيضًا بفكرنا عن المستثمر اإلستراتيجيى
الذى يعمل فى نشاط معين ويستثمر
فيه وينمو هذا القطاع معه لكن الوضع
مختلف بالنسبة لنا فنحن فى المجموعة
نتعامل مع السوق ونغير توجهاتنا مع
التغيرات والتوجهات التى تطرأ عليه
والفترة التى نحتفظ بها فى إستثماراتنا
داخل الشركات التى نستثمر فيه عادة ما
تتراوح بين  5إلى  10سنوات فقط وبعدها
يتم التخارج ونبحث عن فرص إستثمار
جديدة
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وعن القطاعات المستهدفة لدخولها
خالل الفترة القادمة أوضح "سبع" أنه
فى السوق المصرية أى قطاع يقدم خدمة
أو سلعة ويكون هذا القطاع قادر على
تحقيق هامش ربح يعتبر قطاع مستهدف
بالنسبة لنا ومتوقع فيه حدوث معدالت
نمو وأكثر القطاعات المستهدفة بالنسبة
لنا هو الدفع اإلليكترونى والخدمات الغير
مصرفية ألنها خدمة نقدمها الى الماليين
من الشعب وهى فى متناول الجميع لذلك
منذ فترة قررنا تأسيس شركة " إبتكار "
وأستحوذت على نسبة كبيرة من شركة
" "Beeوهى شركة رائدة فى الدفع
والتحصيل اإلليكترونى ونخطط للتوسع
فى هذه الشركة وزيادة حجم اإلستثمارات
والقاعدة الرأسمالية فكان حجم رأسمال
الشركة والقروض من البنوك يبلغ
نحو  50مليون جنيه ثم قمنا بمضاعفته
وأصبح  100مليون جنيه واألن نخطط
لتعظيم وتعزيز حجم رأسمال شركة
"  " Beeبمبلغ  35مليون جنيه وذلك
خالل العام الحالي  2018حتى تتناسب مع
الخطة التوسعيه فى هذا القطاع ويصل
عدد نقاط البيع والخدمات للشركة الى
نحو  39ألف نقطة تخدم جميع محافظات
الجمهورية ونخطط لزيادة عدد نقاط
البيع وصو ً
ال الى  65ألف نقطة بنهاية العام
الجارى بجانب ميزة تنافسية أخرى وهى
وجود تطبيق علي الموبايل يوفر للعمالء
الوقت والجهد ويمكن استخدامه وسداد

الفواتيروجميع التزامات المواطن من
خالل مكان تواجده وعبر هاتفه المحمول.
وأشار إلى أن توسع شركة «ابتكار»
خــارج مصر ليس مستبعداً مستقبالً،
موضحا أن السوق المصرى فى حاجة
إلى كافة أدوات التمويل غير المصرفية،
كما لديه المحفزات التى تشجع على
االستثمار فى تلك األدوات ،خاصة فى ظل
توجه الدولة والبنك المركزى إلى دعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضــاف عالء سبع أن هناك قطاعات
أخرى واعدة ومتوقع نموها وهى الصحة
والتعليم والسلع اإلستهالكية والغذائية
فهى قطاعات مستقبلها واعد فى مصر ولنا
أيضًا نسبة تصل الى  %20من شركة توتال
مصر وهى تقدم خدمات للشعب من خالل
محطات الوقود الموجودة فى كل مكان
ألن كل سيارة ستحتاج الى وقود فهى
شركة خدمية أيضًا وتقدم سلعة ال يمكن
اإلستغناء عنها .
وعن الطرح فى البورصة الذى تم
مؤخراً لشركة " بى إنفستمنتس " قال
عالء سبع الشريك المؤسس أن قرار
الطرح فى البورصة كان موجود لدينا
منذ فترة طويلة ووجدنا أن الظروف
واألوضاع اإلقتصادية فى الوقت الحالى
مناسبة إلتمام عملية الطرح والمناخ جيد
للطرح فى هذا التوقيت بالذات حيث هناك
تالقى مع هدفنا للطرح وظروف السوق
فى الوقت الحالى ..
وأشار سبع أن البورصة المصرية فى
الوقت الحالى تعيش حالة إزدهار ونتوقع

تحسن أوضاعها ونمو أدائها وسوف تحقق
أرباحًا كبيرة خالل الفترة القادمة ,
مشيراً إلى انه كان هناك مشكلة وعقدة
أساسية تقف أمامنا كمستثمرين وأمام
البورصة أيضًا وهى مشكلة سعر الصرف
والحكومة المصرية نجحت فى حل وفك
تلك العقدة بعد قرارها فى نوفمبر من
عام  2016بتحرير سعر الصرف وتعويم
الجنيه فهذا قرار كان صائب وساعد على
جذب العديد من اإلستثمارات من الخارج
والتي دخلت فعليًا الي السوق المصرىة
بعد هذا القرار
وقال عالء الدين سبع الشريك المؤسس
لشركة بي أنفستمنت أن الشركة تدير
إستثمارات تزيد قيمتها عن  11.6مليار
جنيه مشيراً إلي أن تقييم شركة بي
انفستنمنت يزيد عن  1.7مليار جنيه وعند
الطرح تم مراعاة ان يكون هناك نسبة
خصم تزيد عن  %20عن التقييم لتشجيع
المستثمرين علي االكتتاب في الطرح
العام والخاص وتمتلك "بي انفستمنت"
استثمارات في  6شركات تابعة وهي
مدينة نصر لإلسكان وتوتال مصر و
شركة جيزة لإلنظمة والحلول المتكاملة
و شركة  BEARDلالستانلس و شركة
بي للدفع اإللكتروني و شركة VITAS
للتمويل متناهي الصغر واخيرا شركة
 Infinityسوالر ...
وتوقع سبع أن االقتصاد المصرى بشكل
عام سيشهد نمو وطفرة كبيرة فى وقت
قصير وتحسين حالة اإلقتصاد مؤكداً على
ان الحكومة تعمل دائمًا على خلق فرص
عمل للشباب وقال أن الحكومة وخاصة

أداء المجموعة االقتصادية جيد
 ..ونتوقع تحسنا فى األوضاع
االقتصادية
المجموعة االقتصادية تجتهد دائمًا وأدائها
جيد وتصيب فى معظم قراراتها وال ننكر
أنه كان هناك إختالفات جوهرية على
توجه عام بيننا كمستثمرين والحكومة
ولكن بعد قرار تحرير سعر الصرف
وتعويم الجنيه تم إزالة تلك الخالفات
الجوهرية بين المستثمر والحكومة ,
وأوضح " سبع " أن أنشطة التمويل
والتاجير والتخصيم ،من االليات الحديثة
على السوق المصرى ،ولجأت أغلبية
بنوك االستثمار مؤخراً ،إلى تدشين أذرع
متخصصة لها فى تلك المجاالت ،إذ أن
مستقبل هذه األدوات واعد للغاية ،كما
أنها بعيدة عن طرق التمويل التقليدية
المتعارف عليها.
ولفت «سبع» إلى أن االستثمارات
المباشرة والغير مباشرة ،بــدأت فى
العودة إلى السوق المصرية ،مرة أخرى،
وهو ما لمسناه فى التحسن التدريجى
لنشاط السياحة ،وعودة معدالت تحويالت
المصريين بالخارج إلى سابق عهدها ،وإلى
القنوات الشرعية الخاصة بها ،وذلك
فى إستجابة صريحة لإلصالحات المالية
المذكورة ..
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نائب رئيس شعبة األوراق المالية :

التعديالت الجديدة لهيئة الراقبة المالية
تستهدف إنجاح الطروحات الحكومية

ربحية.
■ ماذا عن فوائد الطرح على الشركات
بشكل
المطروحة وعلى السوق وأداء المؤشرات
ٍ
عام؟

حوار :أحمـــد عمر
قال عيسى فتحى ،نائب رئيس
شعبة األوراق المالية ،ونائب رئيس
مجلس إدارة القاهرة لتداول األوراق
المالية وعضو مجلس ادارة صندوق
حماية المستمثر أن الطروحات
الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة
ستزيد من إنتعاش السوق مشيراً
إلي إنه عند البدء في الطروحات؛
البد من التخطيط لحصيلة الطرح
وإدارته بشكل استثماري؛ موضحاً
في حوار خاص لـ"البوصلـــة" ،أن
نجاح الطروحات يمثل ترمومتر
لمدى ثقة المستثمرين في االقتصاد
المصري ،وإلى نص الحوار..

التسعير والتوقيت
المناسب أهم عوامل
نجاح الطروحات
يــجــب إعــــادة النظر
فـــي قـــواعـــد عـــروض
الـــشـــراء اإلجــبــاريــة
واالستحواذات

■ بداية ..حدثنا عن دور"صندوق حماية
المستثمر"؟

■ ■ نحن حال ًيا بصدد تشكيل مجلس إدارة
جديد للصندوق ولم نتسلم مهام أعمالنا ،حيث
إنه صدر قرار وزاري بمد خدمة المجلس
السابق لمدة  3شهور انتهت في فبراير الماضي؛
ألن مجلس الهيئة لم يكن كامالً ،وبالتالي

■ ■ عندما يكون هناك طرح للقطاع الخاص؛
يستهدف ذوي المالءة المالية ،وهنا يأتي
األجانب؛ خاصة الشركات ،أما في الطروحات
العامة ،فلن يحدث ذلك ،ألن نسب الطرح لن
تزيد على  ،%25وقد ال يحبذ األجانب أن يكون
للدولة حصة حاكمة ،كما أن هيكل الملكية
ال يؤثر على الشركة في بعض الطروحات،
ولكن يختلف األمر في شركة مثل (الشرقية
للدخان) ،على اعتبار أنها شركة رابحة ،وتنمو
أرباحها ،وكذلك البترول ،ولن تمرر البورصة
أسهما خاسرة.
■ ما هي الرؤية
الــتــي يتوجب أن
تتوفر لدى الدولة
من عمليات الطرح؟

■ وماذا عن دوره مع شركات السمسرة؟

■ بعد فوزكم بمقعد شركات السمسرة في
انتخابات الصندوق ..هل تسلمتم مهام عملكم؟

■ لماذا استحوذ األجانب على  %65أكثر من
المصريين والعرب في طروحات العام الماضي؟

رؤية الدولة

■ ■ للصندوق دور أساسي يسمى بحماية
المستثمرين من المخاطر غير التجارية ،أي
المخاطر غير المرتبطة بانخفاض أسعار
األسهم؛ يتمثل ذلك في الحالة التي تقوم فيها
إحدى شركات التداول بتنفيذ عمليات على غير
رغبة العميل وأدت لخسارته ،أو في حال إفالس
الشركة ،فيعوضه الصندوق في حدود معينة
تصل لـ 500ألف جنيه للعميل الواحد ،ونستهدف
رفع المبلغ إلى مليون جنيه؛ خاصة بعد تحرير
سعر الصرف.
■ ■ يــؤدي الصندوق دوره مع شركات
الوساطة ويدعمها في وسائل التكنولوجيا؛
بما يتوافق مع متطلبات هيئة الرقابة المالية
أو إدارة البورصة ،حيث قام الصندوق بصرف
تعويض لبعض الشركات بـ  %60من جملة
التكاليف بحد أقصى  60ألف جنيه ،ويؤدي الدعم
التكنولوجي الخاص بأمن المعلومات للشركات
ً
ملحوظا في الفترة األخيرة ،كما نسعى
دورا
ً
الستمرارية دعم المستثمر بشكله المباشر وغير
المباشر.

البورصة نفسها مع طروحات عام  ،97وحدث
لها ضمور حين توقفت تلك الطروحات؛ حتى
بدأت "المصرية لالتصاالت" ،ما أدى لدخول أسر
مصرية كثيرة من الطبقة المتوسطة ،لنرى
أكبر كمية تكويد حدثت في تاريخ البورصة
المصرية ،ومعنى ذلك أنه سيكون هناك عمالء
جدد واستثمارات جديدة؛ إلى جانب ما نطلق عليه
"األموال النائمة" سوف يكون لها بالغ األثر في
البورصة المصرية؛ خالل الفترة المقبلة.

يحتاج قرار الخبراء في الصندوق إلى مجلس
إدارة؛ فهي مسألة وقت حتى نتسلم أعمالنا مع
المعينين.

الطروحات المرتقبة

■ هل ستستوعب ســوق األوراق المالية
الطروحات المرتقبة؟
■ ■ تمثل الطروحات في مجمل األمر قيما
ألسهم يتم إطالقها في السوق؛ وقد تكون هناك
تخوفات من سحب السيولة الموجودة باألسهم
الحالية ،ولكن يغيب عنا أن األسهم الجديدة
سوف تكون لها قيم هي األخرى لتحقق حركة
استثمارية جديدة ،وأرى أنه ال خوف من عملية
الطرح؛ وأحيانًا يخلق العرض حالة من الطلب
على السلعة ،وهو ما رأيناه ضمن األمور التي
حركت المياه الراكدة في  ،2005حيث ازدهرت
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■ ■ يــجــب أن
تكون لدى الدولة
رؤيـــة اجتماعية
واقتصادية؛ بمعنى
إذا كانت الدولة
تخطط إللغاء الدعم
عن محدودي الدخل،
ســنــصــل لطريق
مسدودة مثلما حدث
منذ 52عام حتى اآلن،
ألنه كلما يتم التضييق على محدودي الدخل،
كلما زادت قاعدتهم ،وقلت المدخرات ،لكن
جيدا هي فلسفة
الفلسفة التي البد أن نعيها
ً
اقتصاد الطبقة الوسطى ،بمعنى أن نزيد اتساعها؛
وبالتالي تتسع الرقعة ليجد محدود الدخل
مكانًا له في هذه الطبقة ،ما يصنع حالة من
"التوازن االجتماعي" ،إلى جانب وضع خطة
إلعادة استثمار عائد الطرح ،وليس كما قالت
بعض الجهات باستخدام األموال في إعادة هيكلة
بعض الشركات؛ وما يتبقى سوف يسد به عجز
الموازنة ،وهو ما حدث في السابق؛ حيث تم
بيع األصول الثابتة لتغطية اإلنفاق؛ فهذا الكالم
جدا.
خطير ً
■ وكيف تتم إدارة تلك األموال من وجهة
نظرك؟

■ ■ تبدأ الــدولــة في إقامة مشروعات
واستثمارات جديدة ،إلى أن نصل فترة "التفريغ"
المتمثلة في الفترة التي يتم التأكد خاللها أن
المشروع ناجح ،بحيث يتم تحفيز االستثمارات،
وتحدد للمستثمر نوع االستثمار الذي يتناسب
ويتوافق مع احتياجاتها ،سوا ًء في زراعة أو
صناعة أو تشييد؛ وال تترك المسألة للمستثمر.
■ وما الهدف من عملية التحفيز االستثماري؟

■ ■ يجب أن يشارك أفراد المجتمع؛ من خالل
أسهم في أصول الدولة؛ تمكنهم من الحصول
على عائد ،سوا ًء كان عائدا سنويا أو عائدا في
البورصة ،إلى جانب إعادة االستثمار وتكرار
إنشاء المشروعات؛ بحيث تكون الدولة مضخة
دائمة لالستثمارات.
■ ما مقدار األكــواد النشطة في البورصة
المصرية؟

■ ■ كان لدينا ما يقرب من  2مليون مشترك
منذ عام  2005مقارنة  500ألف مشترك نشط في
الوقت الحالي ،وكلها نسب تقديرية ،ألنه لم تعد
هناك بحوث أسرة دقيقة؛ كما كان في السابق،
كما أن هناك اختالفا في حجم الطبقات ،فهناك
من يقول أن نسبة األسر التي تحت خط الفقر
 ،%30ولكن المؤكد أن الطبقة الوسطى حدث لها
تدهور كبير.

الطبقة الوسطى

■ كيف تتم تنمية قاعدة الطبقة الوسطى من
وجهة نظرك؟

■ ■ لدى الدولة الكثير من األدوات التي تعتمد
عليها بهذا الصدد ،وهناك بعض القوانين الخاصة
ال
بالشركات من الممكن أن يتم تعديلها؛ فمث ً
 %10من أرباح الشركة يحصل عليها العاملون،
ومجلس اإلدارة يحصل على الحد األقصى،
وبذلك يتم خلق طبقة ترتفع لمجرد أنها في
هذا المنصب.
■ وماذا تقترح؟

تقدمت بمقترح في هذا األمر يتمثل
■ ■ بالفعل
ُ
في إعادة توزيع الحد األدنى؛ بحيث يكون %15
للعاملين ،ويكون الحد األقصى  %5لمجلس اإلدارة،
وبذلك لن تتكلف الشركة شيئا ،إلى جانب إلغاء
النص "بما ال يتجاوز األجور السنوية" من
القانون ،فلن يكلف هذا األمر الدولة شيئا سوى
تعديل بعض األمور في الالئحة التنفيذية؛ وفي
الوقت نفسه تضمن الدولة الوصول للعاملين عبر
حساب بنكي.

■ ما رأيك في التعديالت التي قامت بها هيئة
الرقابة المالية في قواعد قيد الشركات؟
■ ■ تهدف قواعد القيد لزيادة نسب التداول
الحر ومــراعــات نسب الملكية؛ بما يخدم
الطروحات؛ بحيث تكون نسبة الطرح  ،%25ونسب
التداول الحر  %10في شكل لوجيستيات ،من
خالل هيئة الرقابة المالية؛ إلنجاح الطروحات،
فليس هناك مانع أن يشترط حصول كل موظف
حكومي على عدد من األسهم ،حتى ولو كان من
خالل قرض.

تعديالت مقترحة

■ ما التعديالت المقترحة؟
■ ■ يجب مراعاة القرارات الخاصة بعروض
الشراء اإلجبارية واالستحواذات ،حتى ال تحدث
فيها مشاكل؛ فنسبة الثلث غير مؤثرة في
التصويت ،فلو تم تحسين األمر عبر تعديل
الحصة؛ بحيث يكون له أكثر من  %50فلن
نتعرض إلى إشكاليات في ورقة حساسة ،فلو
حصل المستثمر على  %100من الورقة ،ربما
يسحب نفسه من القيد ،ومن األمور الجيدة أن
يكون أقصى حصة امتالك تبلغ  %90حتى يكون
بشكل عام
هناك  %10تداول حر وهذا جيد ،ولكن
ٍ
أصبح هناك إدراك للمشكالت ،ولو اجتمع ذلك
مع رؤية اجتماعية لألوضاع سيكون له فاعلية.
■ هل تستطيع البنوك االستثمار في الطروحات؟
■ ■ نعم تستطيع البنوك أن تستثمر في
الطروحات وهذا يتوقف على اآلليات؛ من حيث
سابقا.
عمل محفظة من عدمه كما كان ينفذ
ً
■ هل يعبر إعالن الحكومة للطرح والتنوع فيه
عن جدية األمر؟

■ ■ كان هناك تلكؤ من قبل الحكومة
بسبب تعارض المصالح بين مسئولي الشركات
والدولة ،وأتصور أن الخوف ال يكمن في تأجيل
مواعيد الطرح ،ولكن في أن تبدأ التنفيذ بإسهاب
أو على أوقات متقاربة ،إلى جانب التخوفات من
فشل أحدهم ،ما يؤدي إلى حاجز كبير أمام
المستثمرين؛ مثلما حدث في السابق مع "مصر
لأللومنيوم" أو "مطاحن اإلسكندرية" ،والبد من
دراسة األمر بتأن ،وعدم االنشغال بأمور على
حساب أخرى.
■ ما أهم عوامل الطرح؟
■ ■ أهم ما في األمر ،التسعير والتوقيت
المناسب؛ بأن يعكس األمر للمستثمر رؤية

■ ■ الطرح سيسبب حالة من الرواج لشركات
الوساطة ،فالطروحات العامة تتميز بتفاعل
شركات السمسرة عبر تكافؤ الفرص؛ على
عكس بعض الطروحات الخاصة ،وال شك أن
هذا سيسبب انتعاشة كبيرة للسوق ،بما يؤدي
إلى تحقيق مستهدفات التداول المطلوبة ،حيث
أنه قبل عام  2008وصل الرأسمال السوقي إلى
أكثر من  %70من الناتج المحلي ،مقارنة بـ %25
حال ًيا ،وأتوقع زيادة بنسبة زيادة الطروحات؛
ألنها ستنمي رأسمال السوق أفق ًيا؛ ليس الرتفاع
األسعار؛ ولكن نتيجة زيادة الشركات المقيدة؛
وترجع الفكرة للرؤية الحاكمة.
■ متى تتوقع البدء في تنفيذ الطرح؟
■ ■ أتوقع أن يتم البدء في تنفيذ الطروحات
الحكومية؛ خالل النصف الثاني من العام؛ وليس
قبل ذلك.
■ ما توقعاتك بشأن نسب تغطية الطروحات؟
■ ■ التغطية تتوقف على حجم الطرح نفسه
والتوقيت واألدوات المساعدة في ذلك.
■ ما رأيك بشأن ما تداول عن دمج بعض
شركات السمسرة في شكل كيانات؟
■ ■ أرى أنه إذا كانت الدولة تشجع الشركات
الصغيرة والمتوسطة؛ فمن باب أولى أن تعمل
هذه الشركات ،ولكن في النهاية تمثل شركات
السمسرة في األوراق المالية منافذ توزيع
للبورصة ،وسوف يبرز دورهــا بفاعلية مع
الطروحات الجديدة لتستوعب االستثمارات
الصغيرة.
مؤخرا،
■ خفت الحديث عن الشورت سيلينج
ً
فما رأيك؟
■ ■ البد من تقوية السوق أو ً
ال قبل البدء في
تطبيق مثل هذه األداة؛ حيث أن السوق لدينا ال
تزال سوقا ضعيفة ،فآلية الشورت سيلينج قد
تدمر التداول في حال الخروج المفاجئ ،أو
الخسارة ،وانحسار أحجام التداول ،ما قد يؤدي
إلى تآكل رأس المال السوقي ،والمقارنة بالسوق
األمريكية غير عادلة؛ حيث أن رأس ماله السوقي
 150مليار دوالر يوم ًيا ،وكل المتاح لدينا بالكامل
حوالي  50مليار دوالر ،ما يحتم توفر ضمانات
ذاتية لنحتمي بها من مخاطر السوق ،فهذه األداة
عالية المخاطر وال تنفذ إال في أحجام محددة.
■ بماذا تنصح مستخدم  0+T؟
■ ■ من يعمل بآلية ( )0+Tالبد أن يشتري
األسهم بغرض االحتفاظ ،وفي حال ربحيتها
يستطيع تنفيذ البيع ،وإال فلن يقدم على البيع
لحماية نفسه وحماية السوق.
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عاطف المحمودى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب :

مصر ﻹدارة االستثمارات المالية تدير
أصوال بقيمة 550مليون جنيه
خاص البوصلة :
سجلت األصول المدارة عبر
شركة مصر لالستثمارات
المالية  _ MAMالذراع
للشركة
االستثمارية
القابضة للتأمين ،نحو
 550مليون جنيه موزعة
بنحو  500مليون جنيه
امواال مدارة عبر صندوق
مصر للتمويل واالستثمار
و 30مليون جنيه عبر
صندوق وافى المملوك
لبنك مصر إيران .
وقال عاطف المحمودي
رئيس مجلس اﻹدارة
والعضو المنتدب لـلشركة
إن هيكل شركة مصر
إلدارة االستثمارات المالية يتوزع بنسبة %60للقابضة
للتأمين و%29لمصر لتأمينات الحياة و ٪11لشركة مصر
للتأمين.
وأضاف أن الشركة أنشأت لتكون الذراع اإلستثماري للشركة القابضة
والشركات التابعة لها ،فضال عن إدارة أموال تخص المال العام مثل إدارة
أصول صندوق مصر للتمويل واإلستثمار وصندوق وافى المملوك لبنك
مصر إيران .
ولفت إلى أن الشركة حققت نموا في أرباحها بنسبة  %100حيث إرتفعت
من 1.8مليون جنيه عام  2016 /2015إلى  3.6مليون نهاية العام المالى /2016
. 2017
وتابع" :من المتوقع أن تتجاوز أرباح الشركة  6ماليين جنيه بنهاية
العام المالي الحالي.
وكشف "المحمودي" أن الشركة ستضخ استثمارات جديدة بقيمة200مليون
جنيه بنهاية العام الحالي من عبر المساهمة في مشروعات جديدة بقطاع
األغذية و المشروبات و قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وتوقع زيادة رأس المال المدفوع للشركة بقيمة  2مليون جنيه بنهاية
العام المالي الحالي ممولة من األرباح المتوقعة للشركة مقابل  12مليون
جنيه لرأسمال الشركة حاليا .

ويتكون هيكل مساهمي الصندوق
من مجموعة من الشركات القابضة
التابعة لوزارة قطاع األعمال ،تضم
كال من مصر القابضة للتأمين
بنسبة  ،%7ومصر للتأمين بنسبة
 ،%15والقابضة المعدنية بنسبة ،%15
وبنسبة مثيلة للقابضة للتشييد
والبناء ،والقابضة الغذائية والقابضة
والقابضة
والفنادق،
للسياحة
الكيماوية ،و %7.5للقابضة لألدوية،
فيما تتوزع النسبة المتبقية على
القابضة للنقل وشركة سيناء
للمنجنيز.
ونوه بأن مساهمة الصندوق
مؤخرا فى  3مشروعات تشمل
شركة مصر لﻹستثمار والتنمية
العمرانية  ،وشركة مصر للتامين
التكافلى ممتلكات ومسئوليات
إضافة إلى مشروع شركة دهب
سيناء للتنمية ومواد البناء.
وتصل مساهمة الصندوق بشركة
مصر اإلستثمار والتنمية العمرانية
إلي نحو %10من رأسماله المدفوع
بما يوازي  100مليون جنيه موزعة
علي  65مليون جنيه من أموال الصندوق و 32,5مليون جنيه من خالل شركة
األقصر للمراسي السياحية التي يمتلك الصندوق %98من هيكل ملكيتها.
وتأسست "مصر لالستثمار والتنمية العمرانية" برأسمال مرخص به
2.5مليار جنيه ،ومدفوع 650مليون جنيه بغرض إنشاء مجمع سكني تجاري
ترفيهي داخل العاصمة اإلدارية الجديدة علي مساحة  42فدان.
كما ساهمت مصر لالستثمارات المالية عبر صندوق مصر للتمويل
واﻹستثمار بنسبة%10من رأسمال المدفوع لشركة مصر للتأمين التكافلي
البالغ 120مليون جنيه ،بما يعادل  12مليون جنيه في إطار توجهات وزارة
قطاع األعمال للتوسع بنشاط التأمين التكافلي في السوق المصري.
كما بلغت مساهمة الشركة  ٪30من هيكل ملكية شركة دهب سيناء
لمواد البناء البالغ 100مليون جنيه،بما يوازي 30مليون جنيه موزعة
بنسبة%20للصندوق و %10لشركة األقصر للمراسي السياحية التي يمتلك
الصندوق %98من هيكل ملكيتها بخالف مساهمات بنك مقر إيران وشركتي
رواد السياحة ورواد دهب.
وأشار المحمودي إلى إدارة شركة مصر لالستثمارات المالية لصندوق
آخر وهو صندوق بنك مصر إيران الثالث  -وافي المملوك لبنك مصر
إيران.
كما أوضح أن صندوق «وافي» يعد أول صندوق قابض يؤسس في مصر
عام ، 2009وسجل العائد على األموال المدارة عبر الصندوق  %22بنهاية
ديسمبر الماضي،و %47منذ تم إسناد إدارته للشركة فى أغسطس . 2016

كما توقع المحمودى أن تصل أرباح صندوق مصر للتمويل واﻹستثمار
إلي 100مليون جنيه نهاية العام المالي الحالي،فيما بلغت نحو 25مليون جنيه
خالل الستة أشهر األولي من العام المالي الحالي والمنتهية في ديسمبر
الماضي.

ويعد الصندوق اداة استثمارية تناسب الرغبات االستثمارية لكبرى
المؤسسات المالية التي تسعى إلى تحقيق مزيج بين األمان و العائد المرتفع.
وفقا المحمودي.

وأوضح أن األرباح المحققة بالصندوق زادت بنسبة %176بنهاية العام المالي
الماضي،حيث ارتفعت إلى  41مليون جنيه مقارنة ب17مليون خالل العام
المالى السابق عليه.

ويدمج الصندوق صناديق االستثمار المصرية المختلفة بشكل انتقائي،
وبذلك يزود المستثمرين بمحفظة متنوعة في أفضل صناديق االستثمار
المصرية بهدف تحقيق توازن بين األرباح الرأسمالية وأدوات العائد الثابت .
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رئيس "إيجل لالستشارات المالية" لـ"البوصلة":

البورصة تتنظر الطروحات الجديدة الستكمال مسيرة
الصعود ..وبورصة النيل تحتاج إلى طوق نجاة
قال "ياسر عمارة" الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب
لشركة إيجل لالستشارات المالية ،فى حواره لـ"البـوصلة":
إن سوق المال المصرىة لديها المقومات الالزمة والقدرة
على جذب المزيد من االستثمارات األجنبية والعربية؛
بفضل البنية التحتية والعمالة المدربة واالستقرار
السياسي ،موضحا أن البورصة مؤهلة حالياً الستيعاب
الطروحات الجديدة؛ في ظل حالة االنتعاش والصعود
التي تشهدها مختلف المؤشرات؛ إضافة إلى زيادة قيم
وأحجام التداول بشكل كبير؛ وإلى نص الحوار..
■ ماهو تقييمك ألداء سوق المال ..وماذا تحتاج السوق لتحسين أدائه؟
■ ■ سوق المال تسير فى تحسن ملحوظ؛ وتحقق أرقاما تاريخية
قياسية ،إال أنه فى حاجة لدخول بضاعة جيدة تتناسب مع حجم التطور
المحتمل حدوثه من مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اإلجمالى؛ بنسبة
مستهدفة % 45- 40؛ مقارنة بفعلى  ، %25وفقا لتصريحات وزيرة االستثمار.
هذا بجانب أن االستيراتيجية األخيرة التى أقرتها الهيئة العامة الرقابة
المالية لتطوير السوق؛ من خالل إضافة أدوات استثمارية جديدة وحديثة
على السوق المصرية ،مثل تطبيق الشورت سيلنج أو سندات قصيرة األجل،
ستساهم فى تحسن أدائه وجذب المزيد من المستثمرين ورءوس األموال.
■ وماهو تقييمك ألداء بورصة النيل؟
■ ■ هناك حالة من التجاهل لبورصة النيل؛ ما يجعلني أشعر باألسف من
إهمال بورصة النيل ،والتي كان ينتظرها مستقبل باهر؛ إال أن الواقع أصبح
شيئا آخر وأصبحت تجربة شبه فاشلة جداً.
وإذا راجعنا تاريخ بورصة النيل منذ تدشينها سنجد أنها لم تحقق أى
مستهدف من خطتها منذ إنشائها فى  2010؛ فعلى سبيل المثال كان مستهدفا
زيادة عدد الشركات المقيده بـ 50شركة سنوياً ،لكن عدد الشركات المقيدة
حاليًا  36شركة ،ويرجع ذلك إلى بطء إجراءات فحص مستندات القيد التى
قد تستغرق أكثر من  3سنوات.
وأصبحت نظرة المستثمر لبورصة النيل غير مبشرة ألنها تحمل بضاعة
غير جيدة؛ ألنها شركات صغيرة
وبسيطة؛ وال تحقق المكاسب المأمولة
من للمتعاملين بها.
■ ماهى اقتراحاتك لتطوير أداء
بورصة النيل؟
■ ■ اآلن يسمح القانون للجهات
الحكومية بإنشاء شركات مساهمة
إلدارة بعض النشاطات؛ وعلى سبيل
المثال قيام شركة "مطاحن غرب
ووســط الدلتا" بتأسيس شركة
عقارات الستغالل األراضــى التى
تمتلكها الشركة ،فلذلك أقترح فصل
بورصة النيل عن البورصة الرئيسية
تماماً ،ويكون لها كيان شركة
مساهمة مستقلة؛ وتساهم فيها الجهات
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محمد المرسى العضو المنتدب للشركة :
فيوتشر للوساطة التأمينية
تخطط للقيد ببورصة النيل
نهاية عام2020

حوار :شــــروق عالء

الحكومية ،ويتم طرحها
بالبورصة الرئيسية.
ومــع التعديالت
األخيرة لالئحة  95لسنة  ، 92والقانون الذى أقره مجلس الشعب يسمح بإنشاء
بورصات خاصة ،وهذا التعديل ينطبق على بورصة النيل؛ ويعطيها فرصة
إلنشاء بورصة خاصة ذات كيان مستقل برئيس ومجلس إدارة مستقل؛ وفي
حالة تنفيذ ذلك أعتقد أنها ستنتعش ،ويكون هناك مسؤول عنها يسعى
إلنجاحها والترويج لها.
■ من وجهة نظرك ماذا ينقص قانون سوق المال بعد تعديله؟
■ ■ تعديالت قانون سوق المال األخيرة جيدة للغاية ،ويجب أن تتوافر
المرونة بين الشركات وبين البورصة والرقابة والجهات الرسمية ،وزيادة
ال عن سرعة تنفيذ ووضع اللوائح التنفيذية
المرونة فى قيد الشركات ،فض ً
الخاصة بإنشاء بورصات العقود اآلجلة والبورصات السلعية ،وإنشاء اتحاد
العاملين فى األوراق المالية.
■ وما هي أهمية اتحاد العاملين وهل تنوي الترشح له؟
■ ■ اتحاد العاملين في سوق المال سيكون له دور كبير في تطوير
القطاع والعاملين به؛ وسيساهم في تطوير سوق المال المصرية ،ومن
المرجح أن أترشح في مجلس إدارته لتنفيذ خطة التطوير ،والمساهمة فى
تحسين وضع سوق المال والعاملين بها.
■ كيف تقيم تضارب القرارات بين كل من هيئة الرقابة المالية وإدارة
البورصة؟
■ ■ هناك خلط في مهام الرقابة المالية والبورصة فى اآلونة األخيرة،
ويرجع ذلك إلى رؤية رئيس الهيئة الدكتور "محمد عمران"؛ حيث إنه
يرى أن البورصة المصرية ال تستطيع السير فى طريقها الصحيح ،إال
من خالل الرقابة المالية ،وقد يكون ذلك تأثراً بمنصبه القديم كرئيس
للبورصة؛ قبل توليه منصب رئاسة الرقابة المالية.
وهو ما أدى إلى تهميش دور مجلس إدارة البورصة وسحب جزء كبير
من اختصاصاتها ،وزيادة األعباء والمسؤوليات على الهيئة.
■ ماهى رؤيتك للمناخ االستثمارى الحالى؟
■ ■ بالتزامن مع إصدار قانون االستثمار الجديد واإلعالن عن الخريطة
االستثمارية الجديدة وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين ،أصبحت
السوق المصرىة فى الفترة األخيره لديها القدرة على جذب المزيد من
االستثمارات ،ألن المستثمر األجنبى لديه بعض المؤشرات التى توضح له
جودة السوق المراد االستثمار
فيه ،ومن أهم تلك المؤشرات
هى البنية التحتية والعمالة
المدربة واالستقرار السياسي؛
وفى ظل اإلصالحات االقتصادية
األخيره الواضحة؛ تم اإلنفاق
على البنية التحتية بمبالغ هائلة؛
متمثلة فى إنشاء قناة السويس
الجديدة ومد شبكة الطرق
والكبارى ومحطات الكهرباء،
باإلضافة إلى توافر طقم مدرب
من العمالة؛ ولديهم الخبرات
الكاملة فى جميع التخصصات
بفضل المشروعات القومية التى
تم افتتاحها مؤخراً.
كما أن المشكلة الفعلية التى
تواجه المستثمر باألخص فى

تخطط شركة فيوتشر للوساطة التأمينية للقيد ببورصة النيل للشركات
الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام . 2020
وقال محمد المرسي العضو المنتدب للشركة إن الخطة اإلستراتجية
للشركة تستهدف القيد ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة
بنهاية  2020كخطوة تساهم في توسيع قاعدة المساهمين بالشركة .
التصنيع هى عدم قدرة إنفاق المستهلك على السلع المنتجة ،ومن المتوقع أنه
بعد ثالث سنوات من اآلن سيصبح المستهلك مستقرا ماديًا ولديه قدرة اإلنفاق
على السلع المنتجة.
■ وما هو تأثير االنتخابات الرئاسية مؤخراً على مناخ االستثمار في مصر؟
■ ■ فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى االنتخابات الرئاسية ،يعتبر مؤشر
أمان للمستثمرين بضخ المزيد من استثماراتهم داخل الدولة ،الستكمال المدة
الرئاسية الجديدة بنفس الرؤية والفكر ،والمشروعات االستثمارية والتنموية
القائمة ،واستقرار الوضع االقتصادى.
■ ماهى طبيعة عمل الشركة؟
■ ■ بداية شركة "إيجل" هى إحدى الشركات المرخص لها العمل
باالستشارات المالية كمستشار مالى مستقل؛ وفقا لجدول الهيئة العامة
للرقابة المالية  1942من ضمن  60شركة مرخص لها ،ويتم توزيع مهام
الشركات المقيدة عليهم من حيث تحديد القيمة العادلة لسعر األسهم ،وتحديد
قيم االستحواذ أو االندماج ،وإعداد التقارير المعتمدة للرقابة والبورصة ،أو
الهيئات الرسمية.
و بدأت الشركة عملها فى عام  2009برأسمال مدفوع قدره  250ألف جنيه،
واستطاعت وسط منافسة قوية بالسوق ،أن تحقق نجاحا ملحوظا ،حيث إنها
كانت ضمن أنشط  10شركات؛ من حيث التقييم فى ذلك الوقت ،كما
ساهمت فى أول عملية تقسيم شركات داخل السوق المصرىة ،وكانت شركة
اإلسماعلية للدواجن (قاسمة) ،واإلسماعلية للتطوير العمرانى (منقسمة)،
باإلضافة إلى إعادة خصخصة شركة النيل للكبريت ،وساهمت مؤخرا فى
إعادة هيكلة ديون بعض الشركات ،مثل تسوية ديون إحدى الشركات الزراعية
(ثانى أكبر دين بمصر) ،بجانب بعض عمليات تحديد القيمة العادلة لسعر
الرعاة
السهم واالستحواذات ،باإلضافة إلى أن "إيجل" هى إحدى الشركات ُ
للقيد ببورصة النيل ،ضمن  36راعيا مقيدا ،وتحتل المرتبة الثالثة؛ من حيث
النشاط والتفاعل فى بورصة النيل.
■ ماهى الخطط التوسعية المستقبلية للشركة؟
■ ■ تسعى الشركة إلى التوسع إقليميا ،أما على المستوى المحلى؛ فتستهدف
فتح أسواق داخلية جديدة؛ من خالل التركيز على قطاع األدوية؛ ألنه يعتبر
من أكثر القطاعات التي ساهمت فى طرح شركاته بالبورصة ،مشيرا إلى أنها
بصدد السير فى إجراءات طرح "المهن الطبية" و"أكديما الطبية" ،باإلضافة
إلى طرح "مجموعة الجبالى فروت" نهاية العام الجارى برأسمال حوالى 3
مليارات جنيه؛ وهى من إحدى رءوس األموال والقطاعات المهمة التى تحتاج
لها سوق المال.

أضاف المرسي أن إجمالي شركات التأمين التي تتعاقد معها فيوتشر إرتفع
إلي 14شركة بعد أن تعاقدت الشركة مؤخرا مع شركتى " مصر للتأمين
التكافلى " و شركة " رويال " للتأمينات العامة والممتلكات ..
وبحسب المرسي ،تتصدر "مصر للتأمين" و"المتحدة " و"المجموعة
العربية المصرية للتأمين" و"أكسا" و" ميت ﻻيــف" و"مصر لتأمينات
الحياة" أبرز قائمة الشركات المتعاقدة مع "فيوتشر"
في سياق متصل قال المرسي إن فيوتشر تخطط تخطط لزيادة رأسمالها
المدفوع إلى  3مليون جنيه بنهاية العام الحالى مقابل مليون جنيه حاليا ،
لمواجهة المتطلبات القانونية ﻹستكمال رأس المال المدفوع للشركة وفقا
لقانون اإلشراف والرقابة علي التأمين وتعديالته  ،إضافة لمواجهة الخطط
التوسعية للشركة خالل السنوات المقبلة .
وذكر أن الزيادات الجديدة برأس المال سيتم ضخها من خالل المساهمين
من اﻷرباح المحققة عن نشاط الشركة .
ونوه المرسي إلي تأسيس الشركة لنظام اليكترونى إلدارة عالقات العمالء
 ،بدأت تجربته على فرع التأمين الطبى لمراقبة أداء الخدمة التأمينية و ربط
أطراف التعاقد ممثلة فى " فيوتشر " وشركة التأمين والعميل " .
في المقابل قال العضو المنتدب ل"فيوتشر"أن حصيلة األقساط التي أسندتها
شركته إلي شركات التأمين المتعاقدة معها بلغت  85مليون جنيه نهاية العام
مقابل  32مليون نهاية العام السابق عليه .وتستهدف الشركة رفعها إلى
 100مليون جنيه خالل العام الحالى . 2018
وتتوزع محفظة األقساط المسندة علي تامينات الحريق والهندسي والبحرى
والطبى على نحو  %70بقيمة تصل لنحو  50مليون جنيه من المحفظة ،
مقابل  %30لتامينات السيارات والطبي بقيمة  39مليون تقريبا .
وأشار إلي أن الشركة تسعي إلي زيادة حصة الطبى بمحفظتها خالل الفترة
المقبلة ،فيما تتعاقد حاليا مع شركتى" أكسا" و"ميت ﻻيف" و ﻹسناد
تغطيات التأمين الطبى الجماعى ،وتقوم بإسناد التعاقدات الفردية لشركتى
"أروب " و" اللبنانية السويسرية " .

حوار  :وليـــد الســـيد
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عقارى

سياحة

القطاع السياحى يطالب الدولة بتأجيل االلتزامات
الحكومية لحين تعافيه ..والمركزى يستجيب
طلبت لجنة السياحة بجمعية رجال
األعمال من محافظ البنك المركزى،
طارق عامر ضرورة إرسال منشور
رسمى للبنوك بتعميم القرار الخاص؛
بمد دعم مبادرة قطاع السياحة؛
والخاصة بتأجيل االلتزامات المالية
حتى نهاية ديسمبر  ،2018وذلك
استمرارًا لمساندة القطاع حتى
يتعافى من األزمة العنيفة التى مر بها
على مدار الـ 7سنوات الماضية.

تقرير :أحمــــد فرج

المهندس أحمد بلبع

يأتى ذلك بعد شكاوى مستثمرى
السياحة من رفض عدد من البنوك
العمل بقرار مد المبادرة حتى نهاية
العام الحالي؛ ومطالبتهم للعمالء
بسرعة السداد.
كما طالب مستثمرو السياحة الجهات
الحكومية ،بتأجيل االلتزامات الحكومية؛
سواء الضرائب والتأمينات والمحليات أو
جميع رسوم الكهرباء والمياه والصرف
الصحي؛ حتى نهاية العام؛ أو لحين تعافي
السياحة.
وكــان البنك المركزى قد أعلن
مؤخرا أنه قرر مد دعم مبادرة دعم
ً
قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر من
العام الجارى ،وقرر المركزي مد فترة
سريان مبادرة دعم قطاع السياحة التى
تم إطالقها فى فبراير  2016؛ على أن
يتم خالل المدة الجديدة قبول أي طلبات
تأجيل الستحقاقات البنوك مدة حدها
األقصى  3سنوات ،كما قرر المركزى
مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين
بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية .2018
وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد
بلبع ،رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال
األعمال المصريين ،أنه تلقى شكاوى
من عدد من المستثمرين السياحيين
أعضاء لجنة السياحة بالجمعية يطالبون
فيها بضرورة مخاطبة محافظ البنك
المركزى إلرسال منشور أو تعليمات

"حى المال واألعمال" بالعاصمة الجديدة
نقلة حضارية كبرى

سامي سليمان
للبنوك تؤكد أن "المركزى" وافق
على قرار مد المبادرة حتى نهاية العام
الجارى .2018
وأشــاد بلبع بالدور الــذى يقوم به
محافظ البنك المركزى طارق عامر
لدعم قطاع السياحة لما له من أهمية
وركيزة من ركائز االقتصاد وموارد
النقد االجنبى وفى ضوء استمرار تأثر
القطاع والعاملين به.
ويقول إيهاب موسى ،رئيس إئتالف دعم
السياحة ،إن قرار البنك المركزي بدعم
مهما للغاية،
القطاع السياحي يعتبر
قرارا ً
ً
ولكن في حالة جدولة المديونيات دون
حساب فوائد على المستثمرين السياحيين،
وذلك ألن القطاع السياحي والعاملين به
عانوا معاناة بالغة الصعوبة خالل السبع
سنوات الماضية.
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مشيرا إلى أن هذا القرار من البنك
ً
المركزي "بمد دعم مبادرة دعم قطاع
السياحة حتى نهاية ديسمبر من العام
الجاري" يعتبر شهادة واضحة بعودة
السياحة بقوة خالل الفترة القادمة ،وقال
موسى :إن "البنوك ال تعمل بالعواطف"؛
ولكن من خالل عدة مؤشرات وعوامل
لمعرفة هل يستطيع المستثمر سداد
المستحقات أو المديونيات من عدمه،
مؤكدا أن جميع المؤشرات تشير إلى
ً
عودة السياحة مرة أخرى خالل الفترة
القادمة والسيما بعد عودة السياحة
الروسية مرة أخرى خالل أبريل الجاري؛
من خالل الرحالت المنتظمة وآمال
القطاع بعودة عودة الرحالت الشارتر
مرة أخرى خالل شهور قلبلة.
وأوضح موسى أن الربع األول من العام
الجاري شهد انتعاشة قوية لم تشهدها
مصر ومقاصدها السياحية خالل السبع
منوها بأن المستثمرين
سنوات الماضية،
ً
سوف يحتاجون لمبالغ كبيرة لتجديد
المنشآت وإظهارها بالمظهر الحضاري
الستقبال السياح خالل الفترة القادمة.
ومن جانبه قال سامي سليمان رئيس
جمعية مستثمري طابا ونويبع ،أنه من
الضروري تكاتف كافة أجهزة الدولة
لحل أزمات المستثمرين خاصة في قطاع
السياحة ،حيث عانى العاملون بالقطاع
األمرين على مدار السنوات الست
السياحي
ّ
الماضية وواجهوا الكثير من التحديات،
حيث وافقت الحكومة على تأجيل سداد
قيمة استهالك فواتير المياه والكهرباء
الخاصة بالمنشآت الفندقية وكذلك
فواتير الغاز؛ مما يسمح للعاملين بالقطاع
باالستمرار حين عودة السياحة بقوة مرة
أخرى ،الفتًا إلى أن هذا القرار المهم
يعتبر تفهم من الحكومة للصعوبات التي
واجهت صناعة السياحة خالل السنوات
مضيفا أن هذه القرارات
الست الماضية،
ً
جاءتت لتخفيف بعض األعباء الواقعة
على كاهل المستثمرين السياحيين.

"اإلسكان":
سيقود مصر
للعالمية
لــتــنــافــس كل
مــدن العالم..
ويــوفــر اآلالف
مــــــن فــــرص
العمل
زكــى عابدين:
المشروع ينفذ
بالتعاون بين
مصر والصين..
وسيجذب
استثمارات
أجنبية ضخمة

اللواء أحمد زكى عابدين

كتبت :أسماء لطفي

"العاصمة اإلدارية الجديدة" هي حلم
"مصر المستقبل" ..مشروعات ضخمة
تتضمنها العاصمة اإلداريــة تساهم فى
جذب االستثمارات ،وتعيد لمصر مكانتها
االقتصادية بين كبرى دول العالم ،وتحولها
لدولة عظمى خالل فترة وجيزة.
"حى المال واألعمال" ..يعد أحد أهم تلك المشروعات،
ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبي،
ويقام على مساحة  195فدانا؛ بما يوازى مليونا و 700ألف
متر مربع.
تكشف "مجلة البوصلة" خالل هذا التقرير أهمية إنشاء
حي المال واألعمال بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،ومدى
تأثيره على االقتصاد المصري خالل الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق ..أكد اللواء أحمد زكى عابدين،
رئيس شركة العاصمة اإلداريــة الجديدة ،أن وزارة
اإلسكان تتولى مسؤولية تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع
الجانب الصيني.
وأوضــح عابدين في تصريحات خاصة لـ "مجلة
البوصلة" ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على
ضرورة االنتهاء من هذا المشروع فى وقت أقصاه 3
سنوات ،على الرغم من أن الفترة الزمنية التى تستغرقها
تلك المشروعات هي من  8إلى  10سنوات.
ومن جانبه ..أكد ناحج محمد مدير عام المرافق
بشركة العاصمة الجديدة ،أن حى المال واألعمال هو
حي خدمي متكامل للخدمات االقتصادية واالستثمارية،
سيساهم في جذب االستثمارات ،مؤكدا أنه يعد نقلة
نوعية لمصر.
وأكد هاني يونس المتحدث الرسمي لوزارة اإلسكان ،أن
حي المال واألعمال يعد واحد من أكبر المشروعات على
مستوي العالم ،ويمثل أحد أهم المشروعات بجمهورية
مصر العربية ،مموضحا أنه سيقود مصر إلى العالمية

لتنافس كل مدن العالم ،وسيوفر اآلالف من فرص العمل.
وأوضح أن حى المال واألعمال يضم فنادق ،ومشروعات
سكنية ،وأبراجا إداريــة وتجارية ،ومقرات للبنوك
والمؤسسات المالية واالستثمارية ،حيث سيتضمن منطقة
برجا باستخدامات متنوعة "سكنى ،إدارى،
للبنوك ،و20
ً
تجارى ،خدمات ،ومنها أعلى برج فى إفريقيا ،بارتفاع
نحو  385متراً".
وقال يونس أنه منذ اإلعالن عن إنشاء حى المال
واالعمال ،وكافة الجهات والمؤسسات المصرفية المصرية
والعربية تتسابق للحجز فى المشروع إلقامة مقار جديدة
لها بحى المال واألعمال.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى ،وزير اإلسكان،
أكد أن المشروع نقلة حضارية كبرى ،وسيوفر اآلالف
من فرص العمل ،وستنفذه الشركة الصينية (،)cscec
بالتعاون مع شركات المقاوالت المصرية.
واستثمارات هذا المشروع تقدر بنحو  3مليارات دوالر،
بقرض صينى ،تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
 %15منه ،دفعة مقدمة ،والـ %85الباقية يتم تمويلها من
القرض بفترة سماح مدة اإلنشاء ،ثم السداد بعد ذلك على
 10سنوات ،وإجمالى مساحة المشروع تبلغ مليون و710
آالف م ،2حيث يقع على مساحة  195فدانا ،ويضم :منطقة
األعمال المركزية الشرقية – المرحلة األولى –  520ألف
م ،2بينما يبلغ إجمالي مساحة األبراج :مليون و 15ألف
م ،2وإجمالي مساحة التجاري والخدمات 230 :ألف م،2
وإجمالي المساحة المبنية فوق األرض :مليون و 245ألف
م ،2وإجمالى المساحة المبنية تحت األرض 465 :ألف م.2
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مختــــار الرئيس التنفيذى لشركة إيوان القابضة:

إعادة هيكلة الشركة تنتهى فى يونيو المقبل
و نخطط لنصبح من الشركات الثالث األوئل
فى القطاع العقارى المصرى
أجرى الحوار :محمــد أبو أحمـــد
قال وليد مختار الرئيس التنفيذى
لشركة ايوان القابضة إن قصة النجاح
التي صنعتها الشركة في مشروعات
التطوير العقاري التي تنفذها كانت
دافعًا للعمل في اتجاهات مختلفة بما
يضمن تحقيق المستوى المرتفع في تلبية
إحتياجات العمالء في السوق العقارية.
مشيراً الي أن الشركة تعتزم ضخ  2مليار
جنيه استثمارات خالل العام الحالي فى
السوق العقارية المصرية مقابل مقابل
مليار جنيه استثماراتها الشركة فعلياً
خالل عام 2017
وأوضح "مختار" في حوار صحفي أجرته
معه مجلة البوصلة االقتصادية ان االستثمارات
التى تستهدفها الشركة فى العام الجارى تشمل
ما يقرب من  600الي  700مليون جنيه اقساط
اراض مستحقة على الشركة ،و  600مليون
جنيه لعمليات االنشاء والتشغيل وباقي المبلغ
كمخصص لالستحواذ علي أراضي جديدة خالل
العام لزيادة مخزون األراضي لدي الشركة
وأشار الي ان الشركة تستهدف مبيعات خالل
العام بقيمة  4مليارات جنيه حصيلة بيع ما بين
 1200إلى  1500وحدة سكنية في المشروعات
الحالية للشركة  ،مقابل  2مليار جنيه مبيعات
العام الماضى حصيلة بيع  400وحدة سكنية
و اضاف ان الشركة تسعي لتنفيذ خطة
عمل ترتكز على التوسع فى السوق العقارية
والتواجد ضمن اكبر الشركات العقارية
العاملة في مصر  ،خالل فترة زمنية من ثالث
إلى خمس سنوات.
و اضاف ان الشركة تدرس حاليا التواجد فى
شرق القاهرة وبالتحديد القاهرة الجديدة من
خالل االستحواذ على اراض بمساحة  100فدان،
باالضافة إلى دراسة االستحواذ على  200فدان
بالساحل الشمالى.
وتتركز مشروعات الشركة القائمة فى غرب
القاهرة (الشيخ زايد ،اكتوبر) وهى مشروع
«ألما» مساحة  30فدانا بالشيخ زايد ويضم 180
فيال بمبيعات مستهدفة مليار جنيه ،وجار حاليا
علمية االنشاء تمهيدا للتسليم خالل عامين،
المشروع اآلخر «جدار» ويضم  265وحدة
سكنية ،مساحة  43فدانا سكنيا ،و  13الف متر
تجارى ،وجار تنفيذ باقى مراحل المشروع بعد
انتهاء المرحلة األولى ،ومشروع أتريو ويقع
على المحور الرئيسى بالشيخ زايد ويضم 120

وحدة فيالت كاملة التشطيب مساحة  20فدانا،
مشروع «فيدا» ويقع على الطريق الصحراوى
مساحة  35فدانا ويضم  300وحدة سكنية وحجم
مبيعات  1.5مليار جنيه.
وإلى نص الحوار..
■ بداية ..حدثنا عن الخطة االستثمارية
للشركة ؟
■ ■ تستهدف "إيوان" حجم استثمارات يبلغ
 2مليار جنيه وتحقيق مبيعات يقدر بـ  4مليار
جنيه ،يتم توجيه نسبة من هذه االستثمارات
لدفع أقساط األراضي التي تم تنفيذ مشروعات
الشركة عليها بحسب تاريخ االستحقاق لألقساط
على كل مساحة في شكل أقساط للدولة من
طبقا لإلجراءات المعمول
خالل مواعيد محددة ً
بها  ،وجزء آخر تقوم الشركة بتوجيهه لتنفيذ
بعض المشروعات ،المصحوبة بدفعة قوية منذ
بداية  ،2018بسبب عدد المشروعات التي سيتم
تسليمها في العامين الحالي والمقبل ،بعد إنهاء
البنية التحتية واألعمال النهائية للتشطيبات
والتسويق وأعمال التشغيل وخالفه.
■ وكم
للشركة ؟
جنيها ألعمال التنفيذ،
■ ■ خصصنا  600مليون
ً
ومبلغ آخر يتراوح بين  700-600مليون جنيه
لألقساط ،والباقي يوجه للتشغيل واالستحواذ
على أراضي جديدة.
■ ماذا ستقدم الشركة خالل الفترة المقبلة
للقطاع والسوق العقاري؟
■ ■ لدينا أربعة مشروعات جديدة ال تزال
تحت التنفيذ ومع ذلك تحقق مبيعات جيدة
جداً وهي (أتريو ،ألما ،وجيدار ،فيدا) ،واألخير
مشروع جديد للفيالت والشقق يقع بالمنطقة
االستثمارية على الطريق الصحراوي ،ونخطط
الطالق مشروع اخر بالقرب منه عبارة عن شقق
سكنية وال يزعجنا أن يكون للشركة أكثر من
مشروع في منطقة واحدة ألن "إيوان" لديها
القدرة على إكساب كل مشروع شخصيته
المستقلة التي سوف تلقى الطلب والقبول لدى
الكثيرين
■ ما هو الهيكل التمويلي الستثمارات
الشركة ؟
■ ■ جزء كبير من االستثمارات التي يتم
ضخها كغيرنا من الشركات العقارية الكبري
يأتي من حاجزوا الوحدات واآلخر عبارة عن
تمويل رأسمال الشركة للمشروعات الجديدة
واألخير تمويالت بنكية ،وهناك بعض األصول
التي نستفيد فيها بالتأجير التمويلي لالستفادة
من القيم االستثمارية في تمويل وتطوير
مشروعاتنا.
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تبلغ

الموازنة

االستثمارية

إذن ما نسبة القروض البنكية في
■
مشروعاتكم ؟
■ ■ إيوان إحدى الشركات التي ال تتجاوز
التمويالت البنكية فيها حدود  % 10الي % 20
■ وماذا عن رأسمال الشركة ؟
■ ■ يجري حال ًيا إعادة هيكلة رأسمال الشركة
وسنعلن يونيو المقبل عن خطة الهيكلة الجديدة
و رأسمال قوي يتناسب مع حجم المشروعات
الحالية ،وما ندرسه من مشروعات للتنفيذ
مستقبالً.
■ هل تعمل "إيوان" على توفير مظلة جامعة
للشركات العاملة معها ؟
■ ■ بالتأكيد تسعى شركتنا لجمع
الشركات العاملة تحت مظلة واحدة ،ومرحلة
إعادة الهيكلة لرأس المال وإعادة التقييم وضخ
لرؤوس أموال جديدة ما هي إال مرحلة تمهيدية
وفور ظهور نتائجها سنعلن عن ذلك.
■ ماذا عن الشركات الشقيقة والمساعدة في
تنفيذ مشروعاتكم ؟
■ ■ إيوان تعمل مع شركات شقيقة لها مثل
شركة للمقاوالت ،ومكتب استشاري معماري،
وشركة لتوفير الطاقة ،ونقوم في بعض
المشروعات بتأسيس شركة للمشروع المقام
ونعمل اآلن على جمع الشركات العاملة تحت
مظلة واحدة.
■ هل هناك خطة للقيد في البورصة
المصرية ؟
■ بدأنا بتطبيق معايير الحوكمة للتوسع
أو الطرح في البورصة ونسعي لدعم الهيكل
المؤسسي للشركة  ،وقمنا بإعادة هيكلة داخلية
للوظائف وتهيئة داخلية إدار ًيا والهيكل الداخلي
للسياسات ،أما عن القيد في البورصة فال يستبعد
أي مطور عقاري أن يقيد بالبورصة ولكي
يحقق ذلك البد من توفر مخزون كبير من
االراضي إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة.
■ هل تخططون لزيادة هيكل المساهمين
ال ؟
مستقب ً
■ ■ نحن خمسة مساهمين كلهم أفراد
والهيكل مستقر في الوقت الحالي وليس لدينا
خطة للتغيير في الفترة المقبلة وأنا أمثل أحد
المساهمين.
■ ماذا عن رؤيتكم إلقامة مشروعات في
ال ؟
مناطق جديدة مستقب ً
■ ■ مكنتنا مشروعات الشركة التي قمنا
بتنفيذها في غرب القاهرة من صناعة قصة
نجاح أهلتنا وبشكل جيد أن نتوسع ،لذا ستشمل
خططتنا التوسعية شرق القاهرة من ناحية
القاهرة الجديدة ،والعاصمة اإلدارية ،مدينة

الشروق باإلضافة إلى الساحل الشمالي ،العين
السخنة والغردقة للعمل في مختلف االتجاهات
لتحقيق التكامل وهو من أهم أولولواتنا كمطورين
عقاريين.
■ هل السوق العقارية في مصر مهيئة لتقبل
زيادات األسعار األخيرة ؟
■ ■ السوق تقبل الزيادات السعرية في الفترة
السابقة خاصة بعد زيادة أسعار مواد البناء واتوقع
ان ترتفع االسعار خالل العام بنسب تتراوح بين
.%20 : %15
■ هل حققتم مستهدفاتكم في مطلع العام
الجاري ؟
■ ■ حققنا  400مليون جنيه في أول شهرين من
وفقا للمستهدفات المخطط لها.
ً 2018
■ أعلى نسبة مبيعات خالل السنة ؟
■ ■ المبيعات خالل العام تكون في شهريمايو
ويونيه ونهاية السنة ،إلى جانب مشروعات الساحل
والتي تبلغ ذروتها في شهر يوليو من كل عام.
■ما حقيقة تأخركم في تنفيذ مشروعات بالساحل
الشمالي ؟
■ ■ تأخرنا عن تنفيذ مشروعات بالساحل الشمالي
ألننا نبحث عن تحقيق استثمارات آمنة وموثوق
فيها لعمالئنا من وضع أموال عمالءنا فهناك بعض
المناطق الساحلية التي نجد بعض اللغط في ملكيات
األراضي وأوراقها ،لذا نتوخى الحذر.
■ هل فكرتم في تنفيذ مشروعات مشتركة مع
الدولة ؟
■ ■ نعم دخلنا مزا ًدا علن ًيا لشراء  100فدان في
التجمع الخامس ،و 1000فدان في امتداد مدينة الشيخ
زايد وفي انتظار قرارات لجنة البت ،وأرى أنه في
إطار المفهوم الجديد للتطوير العقاري ،والتي
انتهجته الدولة منذ فترة من الزمن بمثابة نقلة
نوعية وفرصة حقيقية للمطورين العقاريين.
■ كيف تقييم الشراكة بين الدولة و القطاع
الخاص في تنفيذ المشروعات ؟
■ ■ الدولة تبحث عن دور تنموي أكبر ما يستدعي
البحث عن أساليب جديدة للتطوير وتحقيق األهداف،
تتمثل في االهتمام بالمطور العقاري بالتعاون مع
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة الدولة

معتبرا أن هذا يعد ذكاء
عبر إتاحة الفرص أمامه
ً
من الدولة ،وبكل تأكيد نجحت في ذلك بشكل
كبير.
■ ما هي أكثر المشروعات التي سيتم التركيز
عليها في "سيتي اسكيب" ؟
كثيرا من العروض الجيدة ستقدم خالل
■ ■
ً
مشاركتنا األولى في "سيتي سكيب" لتوفير كل
ما يتماشى مع مختلف األزواق ،باإلضافة لطرح
مراحل جديدة لبعض المشروعات ومنتجات جديدة،
في نفس مجال المنافسة مع شركات أخرى فالعميل
لدينا هو المستهدف بالرعاية ألنه رأسمال شركتنا
الحقيقي والمحور واألساس الذي نبني على رأيه في
عملية التطوير.
■ رؤيتكم لتوفير سهولة إعــادة البيع في
مشروعاتكم ؟
■ ■ تتسم مشروعاتنا ومواقعنا ببالغ التميز
والوحدات داخل المشروعات ليست بالعدد الكبير،
لذا وفرنا بالشركة خدمة الـ  Re Saleداخل
المشروع لتوفير إعادة بيع الوحدات لمن لديه
رغبة في ذلك بما يضمن الحفاظ على المستوى
التسعيري بالمشروع ،وإضافة ميزة تنافسية جديدة
من خالل فريق الـ "."Re Sale
■ كيف يتم إدارة المشروعات العقارية التابعة
ل إوان ؟
■ ■ نحن االن بصدد تأسيس شركة أو إدارة
تنفيذية إلدارة المشروعات التي نقوم بتطويرها
للحفاظ علي المستوي الخاص بها وأهم ما يميزنا
أننا نراعي الخدمات الترفيهية والنوادي والصيانة
وخدمات رعاية المسطحات الخضراء إلى جانب
إدارة األنشطة الترفيهية والنوادي وسوف نؤسس
ال إلدارة تلك األصول.
شركة مستقب ً
كيف رفعتم مستوى الرفاهية في
■
مشروعاتكم ؟
■ ■ وفرنا بالمشروعات كابالت "األلياف
الضوئية" لتوفير السرعة القصوى لإلنترنت ،وعدد
غير محدود من الخطوط األرضي بداية من مشروع
"جيرا" منذ أكثر من  8سنوات وحتى اآلن في
مختلف المشروعات الخاصة بنا .

تقدمنا للحصول
على  1100فدان
بــالــمــشــاركــة مع
هيئة المجتمعات
العمرانية وننتظر
الموافقات
 2مــلــيــار جنيه
استثمارات
مستهدفة للشركة
فى العام الجارى
 4مــلــيــارات جنيه
مبيعات مستهدفة
لبيع  1500وحدة
فى عام 2018
نستهدف تحقيق
ن ــم ــو فـــى حجم
األعـــمـــال بنسبة
 %100خالل العام
الحالى
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طرح حصص بالبورصة
أم عـــودة لـ"الخصخصــــة"؟
بقلم :محمـد أبـــو أحمـــد
بدأ تطبيق سياسة الخصخصة بمصر فى بدايات عام  1993فى
عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى "رئيس الوزراء ووزير
قطاع األعمال" – آنذاك – وبدأ ببيع شركة كوكاكوال وفندق
شيراتون القاهرة.
وقد جاءت عملية الخصخصة؛ وفتحت الباب واسعًا لتمكين
مجموعة من المستثمرين األجانب والعرب والمصريين من وضع
أيديهم على عشرات من الشركات والمصانع المملوكة للدولة
بأسعار وصفت فيما بعد بالزهيدة ،خاصة أن العديد من تلك
الشركات كان قد تم تقييمه على أساس النشاط؛ فيما قام بعدها
المالك الجدد ببيعها كأصول وأراض ،ما أدى إلى تحقيقيهم
ُ
أرباحا طائلة وتشريد العاملين بتلك الشركات .ومضت الحكومات
المصرية المتعاقبة منذ عهد الدكتور عاطف صدقى وحتى
الدكتور أحمد نظيف ،في بيع العديد من الشركات الكبرى؛ والتى
كانت أحد مصادر الدخل القومى وبيعها بأثمان بخسة وتشريد
العمالة المصرية وزيادة أعداد البطالة.
وتوقفت عملية الخصخصة عام  ، 2010فى عهد حكومة الدكتور
أحمد نظيف ،وآخر شركة تم بيعها هى شركة عمر أفندى – التى
ال تزال تثير المشاكل حتى اآلن – وشركة المعدات التليفونية؛
وكان الوزير المختص فى ذاك الوقت هو الدكتور محمود محيى
الدين وزير االستثمار.
وخالل فترة تنفيذ برنامج الخصخصة؛ والتي استمرت ما
يزيد على  15عاما؛ كان هناك طرح لبعض الشركات الحكومية
ٌ
كل من شركتي
بالبورصة؛ وكان من أشهر تلك الطروحات
أموك ،والمصرية لالتصاالت.
ثم توقفت بعد ذلك عمليات الخصخصة ،والطرح في البورصة
للشركات الحكومية نهائيًا بعد قيام ثورة  25يناير.
واآلن ومع تنفيذ الدولة المصرية برنامج اإلصالح االقتصادي،
والذي بدأ منذ عام  2016ويمتد حتى نهاية عام  2019أعلنت الحكومة
عزمها طرح ما يقرب من  20إلى  23شركة في البورصة المصرية،
خالل فترة تتراوح بين  18و  24شهرا.
وبما يسهم في تحقيق حصيلة من الطروحات؛ تتراوح بين  80و
 100مليار جنيه خالل العامين المقبلين.
وستتراوح نسب الطرح بين  15و  ، %30وقد تقل في بعض
الشركات.
وفي ظل الصورة السلبية لدى قطاع كبير من الشعب حول
برنامج الخصخصة؛ والذي طبق في التسعينيات؛ والذي لم يؤد إلى
حدوث إصالح؛ والتخلص من المديونيات العامة؛ بل على العكس،
تفاقم الدين المحلي والخارجي ،وتزيد الصورة قتامة؛ عندما نعلم
أن قيمة ما تم تحصيله من عمليات البيع والخصخصة العشوائية
التى قامت بها الحكومات المتعاقبة ،تم إنفاق معظمه على سداد

مديونيات الشركات المباعة ،فأرقام الحكومة عام  ،2003طبقًا
لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ تقول إن حصيلة بيع القطاع
العام وقتها كانت  16.9مليار جنيه ،تم سدادها كالتالي:
 3مليارات جنيه تم إنفاقها كتعويضات للعمال الخارجين على
المعاش المبكر
 6.4مليار جنيه تسوية ديون الشركات المباعة
 6.6مليار تم تحويلها إلى وزارة المالية ليتم إهدارها فى
الموازنة العامة للدولة
 0.9مليار جنيه أنفقت على اإلصالح اإلدارى للشركات (فى شكل
مكافآت وحوافز وبرامج تدريب وهمية)
أى أن حصيلة بيع القطاع العام ،أُهدرت بالكامل فى عام ، 2003
بينما خلفت وراءها أكثر من  450ألف عامل ،انضموا إلى طابور
البطالة.
كما أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركات
المباعة  ..كشف عن تراجع واضح فى أداء تلك الشركات وإنها
فشلت فى خلق عمالة جديدة ،بل وساهمت فى زيادة أعداد البطالة
بخروج العمال – فى سن العمل – إلى المعاش المبكر.
السؤال الذي يطرح نفسه اآلن وبقوة؛ هو عن كيفية طرح
شركات القطاع العام الجديدة فى البورصة وموعد الطرح؟
اإلجابة المتوقعة هي أن الحكومة ستطرح شركات قطاع عام
فى المرحلة األولى خالل النصف األول من العام الحالى كحصص
إضافية من شركة أموك والتي سبق طرحها في الماضي ،وحصص
من شركة إنبى التي تُطرح ألول مرة ،ثم شركات قطاع أعمال
عام ،ولن تزيد نسب الطرح على  %20فقط.
ويأمل المتخصصون في أن يحقق الطرح استفادة لتلك
الشركات من زيادة رأس المال أوال ،وتوسيع قاعدة الملكية ثانيا،
وثالثا االحتفاظ بالملكية والحصة الحاكمة واإلدارة لدي الدولة،
أى أن الشركات تظل تسير وفق سياسة الحكومة ،أو مجالس إدارات
الشركات المالكة لها ،وبالتالي عدم تعرض العمال ألى مساس
بحقوقهم أو تشريدهم ،عكس الخصخصة.
كما أنه يمكن للطرح أن يفيد الشركات الخاسرة ،من خالل
زيادة حصة القطاع الخاص فى بعض الشركات؛ مثل القومية
لألسمنت ،والحديد والصلب ،بحيث تصل لنحو  20أو  ،%30بما يحقق
استفادة مالية مباشرة لتنفيذ مشروعات التطوير والهيكلة بهذه
الشركات ،مع األخذ في االعتبار عند الطرح تحديد القيمة العادلة
لتلك األسهم بشكل يحقق مصالح الجميع سواء مستثمرين أفراد
أو مؤسسات ،ويحفظ للدولة حقها ويساهم في زيادة التداوالت
بالبورصة ،ويزيد من قاعدة المتعاملين.

