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مصر

«عودة كبار رجال األعمال»
اختبار لقدرات الحكومة ...في االقتصاد
تعكس عودة كبار المستثمرين
إلى السوق المصرية الثقة وعودة
الروح إلى االقتصاد المصري المأزوم،
إال أنها تضع النظام المصري في اختبار
أمام الموازنة بين حقوق الدولة
ومصالح المستثمرين حتى ال تعود
سيطرة دولة رجال األعمال
ّ
ترى الحكومة أن عودة كبار رجال األعمال انتصار لـ«برنامج اإلصالح»

القاهرة ــ آية الغريب
منذ أن ّ
أقرت الحكومة املصرية قانون
االستثمار ،والئحته التنفيذية في 17
آب /أغسطس ،ال ّ
يمر يوم إال وتتصدر
عناوين الصحف املحلية تصريحات
م ـس ــؤول ــن ح ـك ــوم ـي ــن ،ع ـل ــى رأس ـه ــم
وزيــرة االستثمار ،سحر نصر ،تشير
إلى مذكرات تعاون أو اتفاقات وعقود
استثمارية من شأنها ضخ مليارات
الجنيهات إلى السوق املصرية.
أب ـ ـ ـ ــرز األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار كـ ــانـ ــت ع ـ ـ ـ ــودة ك ـب ــار
امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق امل ـص ــري ــة
بـعــد هــربـهــم مـنــذ األزم ــة االقـتـصــاديــة
ف ــي أع ـق ــاب «ثـ ـ ــورة ي ـن ــاي ــر»  ،2011إذ
أعلن رجــل األعـمــال السعودي ،الوليد
ب ــن طـ ــال ،ض ــخ اس ـت ـث ـم ــارات تـتـعــدى
 800م ـل ـي ــون دوالر فـ ــي م ـش ــروع ــات
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـس ـي ــاح ــة
بشرم الشيخ والعلمني بالتعاون مع
مجموعة طلعت مصطفى والتي تصل
استثماراتها إلى ما يقارب  1.8مليار
دوالر ،بينما أعلن رجال األعمال فهد
الشوبكشي ،وعبد الرحمن الشربتلي،
ضــخ استثمارات بقيمة  2.150مليار
دوالر ف ــي م ـص ــر ،أغ ـل ـب ـهــا ف ــي ق ـطــاع
ال ـس ـيــاحــة والـ ـعـ ـق ــارات؛ أي ـض ــا ،إع ــان
رجل األعمال املصري ،ياسني منصور،
في أيـلــول /سبتمبر ،بعد تبرئته من
تهم النصب في كانون الثاني /يناير
 ،2017ع ــن اس ـت ـث ـم ــارات بـقـيـمــة 150
مليار جنيه في أحد املشاريع العقارية
أكتوبر.
الضخمة بمدينة 6
ّ
مـ ــن ج ـه ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ــإنـ ـه ــا تـعـتـبــر

المشاكل االقتصادية تحتاج
إلى سياسات نقدية جادة وليست
مرهونة باالستثمارات
ع ــودة ك ـبــار رج ــال األع ـم ــال انـتـصــارًا
ل ــ«ب ــرن ــام ــج اإلصـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي»،
وال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــات الـ ــواس ـ ـعـ ــة امل ـم ـن ــوح ــة
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،إذ تـ ـ ـق ـ ــول وزيـ ـ ـ ــرة
االسـتـثـمــار والـتـعــاون الــدولــي ،سحر
ّ
نـصــر ،فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار» ،إن
كــل ذل ــك يــأتــي فــي ظــل «ام ـتــاك مصر
مـ ــزايـ ــا وم ـ ـقـ ــومـ ــات ت ــؤه ـل ـه ــا ل ـت ـكــون
م ــرك ـزًا ل ـجــذب االس ـت ـث ـمــارات املحلية
والعربية واألجـنـبـيــة ،مثل مــا تحقق
مع االستقرار األمني والسياسي ،إال
ّ
أن الحكومة أيضًا تتبنى برامج جادة
ـائــم وال ـج ــاذب لكل
لتهيئة امل ـنــاخ املـ ً
االستثمارات ،بداية من تطوير اإلطار
ال ـت ـش ــري ـع ــي وامل ـن ـظ ــوم ــة املــؤس ـس ـيــة
وتيسير وتوحيد اإلجراءات والقضاء
على البيروقراطية ،وهــو مــا انعكس
في رفع ثقة املستثمرين في االقتصاد
املصري».
وعــن رؤي ــة الحكومة لتوظيف قطاع
االستثمار في اإلصــاح االقتصادي،
ّ
تـقــول نـصــر إن «الـحـكــومــة تستهدف
رفع معدالت نمو من خالل جذب مزيد
مــن االسـتـثـمــارات املحلية واألجنبية
وتحقيق التنمية املستدامة» ،مضيفة:
«لدينا رسالة واضحة للمستثمرين،

ّ
ه ــي أن م ـصــر اآلن م ـف ـتــوحــة للعمل
واالس ـت ـث ـم ــار ب ـعــد إزالـ ـ ــة ال ـع ــدي ــد من
ال ـق ـي ــود وم ـن ــح ح ــواف ــز وض ـم ــان ــات»،
ّ
مــوض ـحــة أن «اإلص ـ ـ ــاح الـتـشــريـعــي
ُ
لـبـيـئــة االس ـت ـث ـم ــار يـ ـل ــزم امل ـســؤولــن
الـحـكــومـيــن بــوقــت م ـحــدد ل ـلــرد على
املستثمرين ،ويضعهم تـحــت طائلة
املساءلة في حالة تعطيل العمل ،وهو
مــا يخلق مــزيـدًا مــن الثقة فــي النظام
وي ـس ـ ّـه ــل ب ــداي ــة األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة،
فالعمل اآلن تحت شعار (ال مزيد من
التأخيرات غير املنتهية)».
وتوقعت وزيــرة االستثمار والتعاون
الــدولــي ،بلوغ االستثمارات الخاصة
خــال الـعــام املــالــي 267 ،2017/2016
مليار جنيه ،أي بــزيــادة  27فــي املئة
عــن الـعــام الـســابــق ،كما ارتـفــع صافي
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
إل ــى  6.6م ـل ـيــارات دوالر خ ــال الــربــع
األول م ــن ال ـع ــام امل ــال ــي ،2017/2016
وتــوق ـعــت أن ي ـصــل إل ــى  8.7بـنـهــايــة
الـعــام املــالــي ليرتفع بنسبة  14.5في
املئة عن العام املالي السابق.
وكــانــت الحكومة املصرية قــد أطلقت
برنامج موسعًا لإلصالح االقتصادي
فــي تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر ،2016
قائمًا على «سـيــاســات مــرنــة» أهمها
ت ـ ـحـ ــريـ ــر س ـ ـعـ ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ،وي ـ ــراه ـ ــن
ع ـلــى تـحـقـيــق إص ــاح ــات اقـتـصــاديــة
ط ـم ــوح ــة مـ ــن خ ـ ــال خ ـف ــض اإلنـ ـف ــاق
ورفع الضرائب .لكن منذ بداية تنفيذ
البرنامج ،وبخاصة مع زيادة أسعار
ال ـ ــوق ـ ــود وانـ ـخـ ـف ــاض ق ـي ـم ــة ال ـج ـن ـيــه
املصري أمــام العمالت األجنبية ،بلغ
التضخم أعـلــى مستوى فــي  30عامًا
والذي وصل إلى  35في املئة ،بحسب
تقديرات البنك املركزي.
ورغ ـ ــم م ــا ت ـح ـت ـفــي ب ــه ال ـح ـك ــوم ــة مــن
تـحـســن تصنيف مـصــر فــي الـتـقــاريــر
الدولية ،مثل تقرير التنافسية وبيئة
األع ـم ــال ال ــذي أق ـ ّـر بــارت ـفــاع تصنيف
م ـص ــر ف ــي مـ ــؤشـ ــرات ت ــوف ـي ــر الـبـنـيــة
األســاس ـيــة وبـيـئــة األع ـمــال ومـحــاربــة
ّ
الفساد وسيادة القانون ،باعتبار أن
هذه التقارير تعكس نجاح البرنامج
ّ
االقتصادي ،فإن األرقــام الرسمية عن
حجم االستثمارات القائمة واملتوقعة
ال يمكنه الدفع بمعدل النمو.
يوضح الباحث املتخصص في الشأن
االقتصادي واملستشار األسبق لوزير
منصور كامل ،في حديث
االستثمار،
ّ
إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» ،أن ـ ــه «ح ـت ــى تـتـمـكــن
الحكومة من تحقيق معدل نمو يبلغ
 5ف ــي امل ـئ ــة ،أي ض ـعــف م ـعــدل الـنـمــو
الـسـكــانــي امل ـح ــدد بـ ـ  2.5ف ــي امل ـئ ــة ،ال
بد أال تقل قيمة االستثمارات عن 10
مليارات دوالر سنويًا ،بينما توقعات
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام تـ ـق ــف عـ ـن ــد حـ ـ ـ ــدود 8.7
مليارات دوالر».
ّ
وي ــرى كــامــل أن «اس ـت ـمــرار سياسات
الحكومة بــاتـخــاذ إجـ ــراءات مشجعة
لـلـمـسـثـمــريــن ،وف ــي مـقــدمـهــا تـســويــة
م ـن ــازع ــات االس ـت ـث ـمــار ال ـقــدي ـمــة دون
الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى ال ـت ـح ـك ـي ــم املـ ـحـ ـل ــي أو
الدولي ،سوف ُيسهم في استعادة ثقة
املـسـتـثـمــريــن ،وبـخــاصــة مــن ك ــان لهم
مساهمات قوية في الدفع باالقتصاد

ّ
امل ـص ــري قـبــل  ،»2010مـسـتــدركــا ب ــأن
«الدولة قبل  2010ارتكبت خطأ فادحًا
ب ـت ـش ـج ـيــع كـ ـب ــار امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن دون
ضــوابــط ،إذ أعطت مساحات ضخمة
لألراضي بمقابل مادي ّزهيد لخدمة
ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ،إال أنـ ـه ــا تـحــولــت
إل ـ ــى م ـن ـت ـج ـعــات ومـ ـش ــاري ــع ع ـقــاريــة
وسياحية ،لذلك يجب أن تكون عودة
رج ـ ــال األعـ ـم ــال م ـش ــروط ــة ب ـضــوابــط
ومـ ـع ــايـ ـي ــر ث ــابـ ـت ــة تـ ـحـ ـق ــق الـ ـع ــدال ــة
وال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي االس ـت ـث ـمــار لـضـمــان
جدية التشغيل».
مــن جـهــة أخ ــرى ،ت ــرى عــالـيــة املـهــدي،
أستاذة االقتصاد والعلوم السياسية
في «جامعة القاهرة» ،في حديث إلى
ّ
«األخ ـبــار» ،أن «توجيه االستثمارات
ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة وت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــن األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
االقـتـصــاديــة ال يمكن تحقيقه بــإقــرار

انتفلت الى رحمته تعالى
الحاجة أمينة أحمد عنيسة
(ام نزار)
ودفنت في بلدتها الوردانية
أرملة املرحوم الحاج علي درويش
أبو درويش
أوالدها :املهندس نزار زوجته وفاء
كشلي
املهندس حسني زوجـتــه نــاديــا أبو
درويش
سهام زوجة االستاذ علي بشارة
اب ـ ـت ـ ـسـ ــام زوجـ ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــاج ص ـب ـحــي
القصار
لينا زوجة املهندس محمد ابراهيم
أشقاؤها :املرحومان علي وحسن ,
محمد وخليل
يتقبلون التعازي في مقر الجمعية
االســامـيــة للتخصص و التوجيه
العلمي  ,قرب أمن الدولة وذلك يوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي 2017/10/17
مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حـتــى الـســاعــة
السادسة مساء

ق ــان ــون االس ـت ـث ـمــار أو وض ــع حــوافــز
وضمانات للمستثمر فقط ،إنما يجب
إقــرار قوانني للتأمينات االجتماعية
وال ـع ـم ــل ل ـخ ـلــق ب ـي ـئــة ع ـمــل م ـتــوازنــة
تضمن حقوق الجميع».
وال ت ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع املـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدي أن تـ ــأتـ ــي
االس ـت ـث ـم ــارات املـعـلـنــة م ــن الـحـكــومــة
اآلن بنتائج سريعة ملصلحة الوضع
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي امل ـ ـتـ ــدهـ ــور ،مـ ــؤكـ ــدة أن
«ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج س ـت ـظ ـه ــر ع ـ ـلـ ــى املـ ــديـ ــن
املتوسط والطويل إذا مــا استطاعت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــدالت
ا ّلــزيــادة فــي تــدفــق االسـتـثـمــارات» .إال
ّ
أن ـهــا تـسـتــدرك فــي الــوقــت نـفـســه بــأن
«املـ ـش ــاك ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ــة كــالـتـضـخــم
والــركــود وزي ــادة نسب الفقر بحاجة
إلـ ـ ـ ــى س ـ ـيـ ــاسـ ــات ن ـ ـقـ ــديـ ــة جـ ـ ـ ـ ــادة مــن
الدولة وليست مرهونة بزيادة حجم
االستثمارات».
وم ـ ـ ـ ــع ان ـ ـف ـ ـت ـ ــاح شـ ـ ـه ـ ـ ّـي ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـك ـب ــرى ،واس ـت ـهــداف
كـ ـب ــار رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ب ـش ـكــل خ ــاص
وتشجيعهم على العودة إلى السوق
وض ــخ رؤوس أمـ ــوال ضـخـمــة ،يبقى
تحد كبير وهو تفعيل
أمام الحكومة ٍ
الرقابة وتوجيه االستثمارات لخدمة
مـ ـص ــال ــح الـ ـ ــدولـ ـ ــة ول ـ ـيـ ــس امل ـص ــال ــح
الخاصة للمستثمرين وحدهم حتى
ال تـ ـع ــود دائ ـ ـ ــرة امل ـص ــال ــح وس ـي ـطــرة
واحـتـكــار رجــال األعـمــال للسوق مثل
مــا كــان عليه االقـتـصــاد املـصــري قبل
«يناير» .2011

البروفسور حازم شاهني
يتقدم من إمام بلدة حبوش
سماحة املفتي السيد علي مكي
وعائلته وأنسبائهم ببالغ التعازي
واملواساة بوفاة ولده فقيد الشباب :
املهندس محسن علي مكي
للفقيد جنات الخلود وألهله
مزيد الصبر والسلوان

دعوة لمساهمي
شركة الشرق األوسط للمستشفيات ش.م.ل
لحضور الجمعية العمومية غير العادية لتحويل جميع األسهم التي يتألف
منها رأسمال الشركة من اسهم لحامله او ألمر الى اسهم إسمية عمالً
بأحكام القانون رقم  75تاريخ 2016/10/27
عمالً بأحكام القانون رقم  75تاريخ  ،2016/10/27املنشور يف الجريدة الرسمية العدد  52تاريخ
 2016/11/3الذي يوجب عىل الرشكات املساهمة التي تشتمل اسهمها عىل اسهم لحامله او ألمر
استبدالها بأسهم اسمية  ،خالل مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ،ويتوجب عليها تعديل نظامها
األسايس وفقاً لألحكام الواردة اعاله يف مهلة اقصاها تاريخ أول اجتامع للجمعية العمومية للمساهمني .
واستنادا ً للقرار الصادر عن جانب املحكمة اإلبتدائية املدنية يف بريوت “ الغرفة التجارية” بتاريخ
 2017/10/10الذي ق ّرر تجديد تعيني الخبري السيد عبدالله حسن زين مفوض للمراقبة عن العام . 2017
وتطبيقاً ألحكام القانون املذكور اعاله  ،يترشف مفوض املراقبة يف رشكة الرشق األوسط للمستشفيات
ش.م.ل الخبري عبدالله حسن زين بدعوة املساهمني الكرام لحضور الجمعية العمومية غري العادية التي
ستعقد يف الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم األثنني الواقع يف الثالثني من شهر ترشين األول 2017
يف مركز الرشكة الكائن يف بريوت – الرملة البيضاء – مكاتب مستشفى الرشق األوسط وذلك للتداول
بجدول األعامل التايل :
123-

اتخاذ كافة القرارات الالزمة لتحويل جميع األسهم التي يتألف منها رأسامل الرشكة اىل اسهم
اسمية .
تعديل املواد من نظام الرشكة األسايس املرتبطة واملتعلقة باألسهم لحامله.
امور متفرقة او طارئة .

ويف حال عدم اكتامل النصاب يف هذه الجمعية  ،فإن مفوض املراقبة يدعو املساهمني الكرام اىل
حضور جمعية عمومية غري عادية ثانية بنفس جدول األعامل تعقد يف متام الساعة الثانية عرش من
ظهر يوم األثنني الواقع يف العرشين من شهر ترشين الثاين  2017يف مركز الرشكة املذكورة .
علامً انه يحق للمساهمني الذين ال يستطيعون حضور الجمعية ان يتمثلوا فيها رشط ان يكون
ممثليهم من املساهمني انفسهم ويستثنى من ذلك املمثلون الرشعيون لفاقدي األهلية  ،اما األشخاص
املعنويون املساهمون يف الرشكة فإنهم يشرتكون يف الجمعيات العمومية بواسطة ممثليهم القانونيني .

مفوض املراقبة  -عبدالله حسن زين

