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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى ا يیتعلق بووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیم

  www.euromoneyconferences.comوومني  ااتت يیوررمؤتمرلحصولل على أأذذنن من االمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااستخداامهھا أليي غرضض من ااألغرااضض إإال بعد اا
	  

 مناقشاتت هھھھامة حولل: ززيیاددةة ددوورر االقطاعع االخاصص 

 مديیر تحريیر مؤتمرااتت يیورروومني -يیديیر االجلسة: تشاررلي كورربيیت

 االمتحدثونن: 

 االبنك ااألووررووبي إلعاددةة ااإلعمارر وواالتنميیة كبيیر االخبرااء ااالقتصادديیيین ااالقليیميیيین في  -دد. حنانن مرسي

    حلمي٬، حمزةة ووشركاهه (بيیكر ماكيینزيي)شريیك في  -محمد ططلعت

 

 سس: مصر لديیهھا قطاعع خاصص حيیويي وونشط٬، فما االذيي يیمكن االقيیامم بهھ لزيیاددةة ددوورر هھھھذاا االقطاعع؟ 

من االناتج االمحلي ااإلجمالي٬، ووهھھھو قطاعع متنوعع وويیعمل في مختلف االمجاالتت٬، إإال  %60دد. حنانن: يیساهھھھم االقطاعع االخاصص بـ 
طلب ززيیاددةة االدوورر االذيي يیلعبهھ االقطاعع االخاصص. من أأننا نحتاجج للمزيید من جهھودد هھھھذاا االقطاعع نظرااً ألنّن مصر توااجهھ تحديیاتت تت

ووعليیهھ يیجب أأنن يیكونن لديینا قطاعع خاصص  2030مليیونن نسمة بحلولل عامم  140ناحيیة أأخرىى٬، نتوقع ززيیاددةة عددد االسكانن إإلى 
عجز كبيیر ٬، خاصة مع ووجودد %6االسنويي إإلى  االنمومعدلل كما يیجب أأنن يیصل  ٬،في سوقق االعملستوعب عددد االعامليین االجددد يی

فقط من  %5فإذذاا نظرنا للتصديیر نجد أأنن  لديیناميیكيیة.في مصر ما ززاالل يیفتقر ل القطاعع االخاصصفنن االمدفوعاتت. في ميیزاا
  . شركاتت االقطاعع االخاصص تقومم بالتصديیر

 : ما أأهھھھميیة تنشيیط االقطاعع االخاصص في ررأأيیك؟ سس

ووعلى مداارر  لذيي يیعمل بهھ٬،ووعليیهھ يیجب أأنن يیتم تحسيین االمناخخ اااالقطاعع االخاصص هھھھو االعمودد االفقريي لالقتصادد االمصريي محمد: 
بعد  االمتتاليیة االقرنن االماضي لم يیكن االقطاعع االخاصص يیقومم بدووررهه االمطلوبب ووهھھھذاا ما ااستوعبتهھ االحكوماتتيیناتت ووستيیناتت مسخ

 ذذلك ووبدأأتت في تغيیيیرهھھھا. ووااألسلوبب االوحيید لتنشيیط ااالقتصادد هھھھو ددعم االقطاعع االخاصص ووتقويیتهھ. 

 االدوورر؟ سس: وولكن ما هھھھو ددوورر االتشريیعاتت في تنشيیط هھھھذاا 

أأعرفف أأنن االكثيیريین  . ووكمماررسس في مجالل االمحاماةة وواالقانونن٬،هھھھي االتشريیعاتت االتي تكبل االسوققلمشكلة االتي نوااجهھهھا اامحمد: 
وواالتشريیعاتت ددوونن كما تقومم االحكومة بسن االمزيید من االقواانيین  ٬،لديیهھم مشكلة في فهھم االقواانيین وواالتشريیعاتت ووبالتالي تطبيیقهھا

أأددعو االحكومة أأنن تقومم بتنقيیة االقواانيین وواالتشريیعاتت . لذاا مشكالتت كبيیرةةما يیؤدديي ل٬، ووهھھھو صحابب االمصالحاالرجوعع أل
 ً  بدالً من إإضافة االمزيید.  ٬، وواالمنظمة لعمل االقطاعع االخاصص٬،االموجوددةة حاليیا

  سس: ووما هھھھو ررأأيیك في هھھھذاا يیا حنانن؟ 

على معك في ضرووررةة االتركيیز فق ووأأنا أأت ٬،كانن هھھھناكك تقدمم فيیما يیتعلق بالكثيیر من االتشريیعاتت االتي تم إإضافتهھادد. حنانن: 
فتتمثل في قانونن  االمشكلة ااألخرىىمن االشركاتت على االترااخيیص االالززمة لمماررسة عملهھا. أأما  %30تحصل االتطبيیق وولكن 

االكثيیر من االقواانيین  شريیعاتت االجديیدةة االتي تحدثث تغيیيیرااتت جيیدةة. وومن االمهھم أأنن نرااجعوولكن هھھھناكك االكثيیر من االتااإلفالسس 
  . تعيیق االعمل بهھألنن االتشريیعاتت رااكة بيین االقطاعيین االعامم وواالخاصص ووأأهھھھمهھا قانونن االش

 ؟ تلك االقواانيین ما هھھھي االقيیودد االتي تحد من عملسس: 

ستحدثث تأثيیرااً جيیدااً. هھھھناكك تحديیاتت كثيیرةة أأحدهھھھا هھھھو االحد من عددد  ٬،بقت بشكل جيیدهھھھناكك قواانيین جيیدةة وولكن إإذذاا ما ططُ محمد: 
االهھيیئة االتي أأنن تكونن هھھھيیئة ااالستثمارر هھھھي بالفعل هھھھو ضرووررةة  دد ااألعمالل. ما نحتاجهھامل معهھا رروواااالجهھاتت االرقابيیة االتي يیتع

االتي يیلتزمم  ووهھھھناكك كثيیر من ااإلجرااءااتتااالستثمارر٬،  لقانوننلديیهھا سلطة االرقابة. من ناحيیة أأخرىى لم تصدرر بعد االالئحة االتنفيیذيیة 
 . االمستثمر االقيیامم بهھا
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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى ا يیتعلق بووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیم

  www.euromoneyconferences.comوومني  ااتت يیوررمؤتمرلحصولل على أأذذنن من االمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااستخداامهھا أليي غرضض من ااألغرااضض إإال بعد اا
	  

  لقطاعع االخاصص في مصر سس: ما هھھھي االمشكالتت االتي توااجهھ ززيیاددةة ددوورر اا

فقط من  %5مشكالتت ررئيیسيیة هھھھي االتمويیل ووغيیابب سالسل االقيیمة وواالتشريیعاتت. فهھناكك  3دد. حنانن: يیعاني االقطاعع االخاصص من 
االتي تطلبهھا االمؤسساتت االماليیة  تكمن االمشكلة في االضماناتتاالمشرووعاتت االصغيیرةة االتي تتمكن من االحصولل على قرووضض٬، وو

االصغيیرةة يیعمل  من االشركاتت %80ووفي مصر٬، .االمرتفع سعر االفائدةةقرووضض٬، هھھھذاا باإلضافة لمن تلك االمشرووعاتت لمنحهھا اال
نمو االشركاتت من فقط٬، كما أأنن ااحتماالتت  %30هھھھذهه االنسبة في االدوولل ااألخرىى إإلى  تصلبهھا شخص  أأوو شخصيین٬، بيینما 

 . فقط %13إإلى في مصر تصل صغيیرةة لمتوسطة 

 ؟ ٬، فما ررأأيیك120لل في االمرتبة باألعمااالقيیامم تيیسيیر سس: تقع مصر على مؤشر 

لم ااستمريینا في االلف حولل االمشكالتت٬، ووأأما إإذذاا  ٬،االتداابيیر االالززمة للتغيیيیركل سنستطيیع تغيیيیر هھھھذاا إإذذاا ما ووضعنا محمد: 
 . يیق أأيي تقدممحقهھا من أأسسهھا٬، فلن نستطيیع تنوااجهھ

 ؟ االتي توااجهھ االقطاعع االخاصص االمشكالتت ااألساسيیةسس: في ررأأيیك يیا محمد٬، ما هھھھي 

ً أأنن يیكونن لديینا قانونن وولكن يیجب تطبيیقهھ وو في االقطاعع االخاصص من ااألمورر االهھامة جداا٬ً، إإعاددةة تأهھھھيیل االعامليیند: محم ليیس كافيیا
ً في ااإلجرااءااتت االقانونيیة االتي تتخذ تجاهه االعامليین عندما يیتم ررفع ددعووتفعيیلهھ ووىى ضدهھھھم أأوو شكاووىى عند ا. هھھھناكك مشكلة أأيیضا

 إإذذاا ما كانواا سيیحصلونن على حقوقهھم أأمم ال. لتقريیر غرقق منهھم ووقتاً ططويیالً فهھذاا ااألمر يیست .ااتخاذذهھھھم أأيیة قرااررااتت

 ةماليیووجودد معوقاتت عن  سس: حنانن٬، تحدثتِ 

االمالي كما أأنن هھھھناكك تطوررااً جيیدااً في تسجيیل ااألصولل  قانونن ااإلعساررب ما يیتعلقتم ااتخاذذ بعض االتداابيیر مؤخرااً فيیدد. حنانن: 
ً صعوبة في االحصولل على تمويیل من قيیمة ااألصل %30ضرووررةة ووجودد ضماناتت تصل إإلى نظرااً ل . كما أأنن هھھھناكك أأيیضا

 االنقديي. بعض ااإلصالحاتت على االمستوىى ططويیل االمدىى. وواالحكومة تقومم ااآلنن ب

اائل جديیدةة ووهھھھي خطوةة جيیدةة لألمامم. هھھھل بد٬، حيیث نلجأ لبسبب عمليیة ااإلصالححلقطاعع االعامم ما هھھھو تأثيیر االتمويیل االضخم لسس: 
ً ترىى أأنن تأثيیر االطرووحا  ؟ تت االجديیدةة في االبوررصة سيیكونن تدرريیجيیا

ارركة في عمليیة أأنا ال أأعتقد أأنن هھھھذاا االبرنامج سيیشجع االقطاعع االخاصص على ااالستثمارر وولكنهھ سيیساعد على االمشمحمد: 
 تؤمنض االثقة للقطاعع االخاصص٬، حيیث تعطي بعنيین على شرااء ااألسهھم. إإنّن هھھھذهه االطرووحاتت االموااططاالخصخصة أأيي أأنهھ سيیشجع 

 على تحسيین االمناخخ كذلك. ستشجع تلك ااإلجرااءااتت كما  ٬،االقطاعع االخاصصيیة االحكومة بأهھھھم

على تقديیم االخدماتت من قبل االحكومة. فهھذاا ااألمر كيیف ستنعكس االطرووحاتت دد. حنانن مرسي: أأعتقد أأنن االسؤاالل يیجب أأنن يیكونن 
 يیتطلب االشفافيیة وواالمصدااقيیة. 

 تقديین أأنن هھھھذاا االبرنامج سيینجح أأكثر؟ هھھھل تع في االبوررصة. كبيیرةةططرووحاتت كانن هھھھناكك حديیث عن براامج سس: 

 . هھا خطوةة في ااالتجاهه االصحيیحاالحكومة ووأأعتقد أأناً كبيیرااً من لتزاامدد. حنانن: نرىى اا

هھھھي أنن االخصخصة باانطباعع لدىى االجمهھورر ووهھھھو ما أأددىى لتكونن  ااتت كثيیرةة٬،نتقاددفي االتسعيیناتت اا عمليیة االخصخصةمحمد: نالت 
عمليیة مختلفة ألنّن االموااططنيین يیساهھھھمونن في هھھھذهه االشركاتت٬، أأنن توضح أأنن هھھھذهه اال . فيیجب على االحكومةعمليیة نهھب للمالل االعامم

 االجهھاتت ااإلعالميیة ألنن هھھھذهه االبراامج ما هھھھي إإال عمليیة خصخصة تقليیديیة. في االوقت االذيي ترووجج فيیهھ بعض 

 لقد ررأأيینا شجاعة في عمليیة تعويیم االجنيیهھ ووررفع االدعم هھھھل تعتقد أأنن هھھھذاا سيیتم بنفس االطريیقة؟ سس: 

أأعتقد أأنن هھھھذاا سيیتم وولكن ددررجة اااللتزاامم بهھا تعتمد على إإررااددةة االحكومة ووأأعتقد أأنن هھھھذاا سيیحدثث ألنن االرئيیس بنفسهھ يیقومم محمد: 
 .بدفع عمليیة خفض االدعم
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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى ا يیتعلق بووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیم

  www.euromoneyconferences.comوومني  ااتت يیوررمؤتمرلحصولل على أأذذنن من االمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااستخداامهھا أليي غرضض من ااألغرااضض إإال بعد اا
	  

 لقد ررأأيینا االتضخم يیزدداادد ووسعر االفائدةة يیزدداادد؟  ٬،بالنسبة للتعويیم ووخفض االدعمسس: 

ً  ٬،أأعتقد أأنن هھھھذهه خطوةة جيیدةةدد. حنانن:  مشكلة سعر تمكنت ااإلصالحاتت ااالقتصادديیة من تحسيین  EBRDيیر لتقاررألنهھ ططبقا
 ددووالرر.  مليیارر 17بالفعل تم ااستثمارر وو ٬، %15يیؤدديي إإلى قوةة ااالستثماررااتت ااألجنبيیة االمباشرةة ليیصل إإلى ووهھھھذاا االصرفف 

 نخفض سعر االفائدةة وونسبة االتضخم؟ االحالي سيی ررئيیس االبنك االمركزيي أأنهھ بنهھايیة االعاممسس: صرحح 

موجة ااحتوااء ٬، خاصة بعد االسيیاساتت االنقديیة ووتحريیر سعر االصرفف وود أأنن االتضخم سيینخفض مع االوقتأأعتقدد. حنانن: 
عمليیة إإصالحح في ااتمامم  يیسهھم ذذلكحسن االوضع ووسيیجلب االمزيید من ااالستثماررااتت وولكن يیجب أأنن ٬، ووهھھھو ما سيیؤدديي لتاالتضخم
 أأيي سوقق يیوددوونن االدخولل إإليیهھ. االمستثمريین يینظروونن لنجاحح  قويیة. إإننّ 

هھھھو االعامل ااألساسي االذيي قد يیحدثث تغيیيیرااً كبيیرااً في تشجيیع ووبناء قطاعع خاصص ناجح تقوددهه االمشرووعاتت االمتوسطة ما سس: 
 وواالصغيیرةة؟ 

أأعتقد أأنن لذاا  ٬،كونن االمنقذ لالقتصاددا لن تمن ااالقتصادد وولكنهھ ررئيیسي جزءهھھھي االمشرووعاتت االصغيیرةة وواالمتوسطة محمد: 
ستقومم بإنقاذذ ااالقتصادد بدخولهھا إإلى االسوقق. وومرةة أأخرىى أأقولل أأنن االمشرووعاتت متعدددةة االجنسيیاتت هھھھي االتي وواالشركاتت االكبيیرةة 

االصغيیرةة وواالمتوسطة ستساهھھھم في ااالقتصادد وولكن إلنقاذذ ااالقتصادد يیجب أأنن نشجع االالعبيین االكبارر على االقدوومم إإلى هھھھذاا االسوقق 
 ووااالستثمارر فيیهھ. 

 هھھھل ترىى أأنن االحكومة بما يیجب ؟ سس: 

على االطريیق وولكن لديینا االكثيیر من ااألمورر االتي يیجب االقيیامم بهھا للحصولل على ااألعداادد االكبيیرةة  إإنهھا تقومم بخطوااتت جيیدةةمحمد: 
 االتي تهھدفف االحكومة للوصولل إإليیهھا. 

  
  


