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8 من  ربيع أول 1434 هـ

»إيران« عرضت استثمار 15 مليار دوالر فى مصر قبل الثورة والنظام رفض 

 »التوفيق« استحوذت على 
30% من عقود التأجير 

التمويلى فى 2012

البنوك المصرية أقل 
6قيمة فى 2012

إطالق تجريبى لتحويل 
األموال عبر المحمول 

10فى العام الجديد

14
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أحمد عبدالغفار:

 »بيريوس« للتأجير 
تستأنف توسعاتها 

فى 2013 
14

أزمة الدوالر تتجدد واألسعار تصل إلى 720 قرشا والمركزى يتجاهل األوضاع 
جتددت أزمة نقص السيولة الدوالرية وعادت 
السبعة  لتنطلق مجددا وكسرت حاجز  األسعار 
اجلنيهات فى السوق غير الرسمية ألول مرة منذ 

العام 2004 
وكشفت جولة لـ »بنوك ومتويل« فى عدد من 
الصرافات أمس ارتفاع الدوالر إلى 720 قرشا، 
وقال مسئولون فى عدد منها إن املبالغ الكبيرة 
غير مــتــوافــرة فــى الــوقــت احلــالــى، لكن ميكن 

تدبيرها من السوق.
منذ عدة من عدم ضخ  الصرافات  وتشتكى 
كميات كافية من الــدوالرات فى السوق من قبل 
لتلبية  الذاتية  مــواردهــا  على  وتعتمد  البنوك، 

احتياجات العمالء.
السوق  فى  احلقائق  املركزى  البنك  وجتاهل 
لبيع  قرشا   660 اخلميس عن سعر  يوم  وأعلن 
بينما وصــل سعره فى  الــبــنــوك،  ــدى  ل الـــدوالر 
االنتربنك الدوالرى 6.5709 جنيه، وبفارق كبير 

عن سعره فى السوق السوداء.
وضخ البنك املركزى 595 مليون دوالر خالل 
لتوفير  منه  محاولة  فى  املاضيني  االسبوعني 
السيولة بالسوق لكنه لم ينجح فى ذلك حتى اآلن، 
وهو ما تعكسه شكاوى املستوردين من معاناتهم 

للحصول على الدوالر.
املستوردين  شعبة  رئيس  شيحة  احمد  قال   
بغرفة القاهرة التجارية ان املستورد فى الوقت 
البنوك  داخــل  ـــدوالر  ال يجد  ال  اصبح  احلــالــى 
باالضافة الى تأخر البنوك فى فتح االعتمادات 
الى  املستورد بذلك مشيرا  املستندية عند قيام 
أن استمرار الوضع احلالى ينذر بازمة فى توفير 
الى  باالضافة  املستوردة  الغذائية  السلع  بعض 
ارتفاع  االسعار الذى بدأ يظهر بقوة  فى جميع 

السلع املستوردة.
املصدرين  شعبة  رئيس  زكـــى،  ممـــدوح  قــال 
حركة  ان  التجارية  اجليزة  بغرفة  واملستوردين 

االستيراد تعد شبه متوقفة فى الوقت احلالى، 
بالبنوك باالضافة  الدوالر  الى عدم توفر  نظرا 
السوداء  السوق  داخل  الــدوالر  ارتفاع سعر  الى 
وشركات الصرافة الى نحو 7.25 متوقعا املزيد 
من ارتفاعات اسعار السلع فى ظل ارتفاع سعر 

الدوالر وعدم توفره .
الفاروق  توفيق صاحب شركة  اهلل  عبد  قال 
للصرافة ان شركات الصرافة غير مسئولة عن 
ارتفاع سعر الدوالر، مؤكداً أنه بدأ يختفى متاما 
من شركات الصرافة ومن البنوك، ليباع فقط مع 
جتار الشنط واألحذية السريحة املوجودين فى 
شارعى عدلى واألزهر بأسعار خيالية استغالال 
العملة  على  للحصول  املستورد  حلاجة  منهم 

األمريكية بأى ثمن.

أسماء نبيل - إنعام العدوى 
بسمة ثروت

بيع إصدار خاص من السندات الدوالرية 
لقطر يصطدم بالدستور الجديد 

المادة 120 تمنع االقتراض إال بعد موافقة البرلمان
.. والوزراء يوصى باستصدار قانون من »الشورى«

أرباح البنك المركزى تتخطى حاجز 7 
مليارات جنيه ألول مرة فى تاريخه

تسريع  فــى  احلكومة  رغبة  اصطدمت 
إجراءات احلصول على 2.5 مليار دوالر من 
قطر عبر طرح خاص لسندات فى األسواق 

الدولية مبواد الدستور اجلديد. 
الــوزراء  مجلس  مستشارى  هيئة  وقالت 
الــوزراء وحصلت  لرئيس  قدمته  تقرير  فى 
بهذه  سندات  إصــدار  إن  »البورصة«  عليه 

من  يصاحبها  ومــا  الضخامة 
استصدار  تستلزم  إجــــراءات 
ــان  ــرمل ــب قـــانـــون خــــاص مـــن ال
ــاملــوافــقــة عــلــى الـــطـــرح ومــا  ب
الزمــة  إجـــــراءات  مــن  يتطلبه 
ومكملة له، حتى ال يتعارض مع 

املادة 120 من الدستور. 
مــن   120 ـــــــادة  امل ـــص  ـــن وت
ــور اجلـــديـــد عــلــى أنــه  ــدســت ال
التنفيذية  للسلطة  يــجــوز  ال 
أو احلــصــول على  ــراض  ــت االق
مبشروع  االرتــبــاط  أو  متــويــل 

يترتب عليه إنفاق مبالغ من اخلزانة العامة 
للدولة إال بعد موافقة مجلس النواب.

ملجلس  مذكرة  فى  املالية  وزارة  وقالت 
الوزراء قبل اصدار هيئة املستشارين رأيها 
إن االجراءات ستستغرق 3 شهور من تاريخ 
أن  واقــتــرحــت  ــطــرح،  ال مستشارى  تعيني 

يستخدم رئيس الوزراء صالحياته بالتعاقد 
مــع مــديــرى الــطــرح واملــســتــشــاريــن باألمر 

املباشر.
وفـــى حـــال تــوجــهــت احلــكــومــة ملجلس 
الــشــورى الســتــصــدار قــانــون خــاص بطرح 
السندات فإن العملية ستتطلب وقتا أطول، 
وهو ماال حتبذه احلكومة التى تعانى نقصاً 
اخلارجي.  التمويل  فى  حــاداً 
ـــزى فى  ـــرك ــبــنــك امل ورحــــب ال
مـــــذكـــــرة ملـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
بــــاإلصــــدار اخلــــاص وطــالــب 
لتدعيم  إصـــدارهـــا  بــســرعــة 
الــســيــولــة بــالــنــقــد األجــنــبــى، 
واعتبر جناح إصدارها سيعزز 
من إمكانية طرح سندات دولية 
األجل  وطويلة  متوسطة  أخرى 
ما  إذا  العاملية  األســــواق  فــى 
البنك  تطلب األمر ذلك. وقال 
املركزى فى مذكرته إن اجلانب 
البنك  بــاســم  لــديــه  حسابا  فتح  الــقــطــرى 
مليار   2.5 إليه  وأضــاف  املصرى  املركزى 
اخلاص،  الطرح  فى  االكتتاب  قيمة  دوالر 
وذلك فى 31 ديسمبر املاضى، إال أن حرية 
بعملية  مرهونة  املبلغ  هــذا  فــى  التصرف 

إصدار تلك السندات.

املصرى  املــركــزى  بالبنك  مسئول  ــال  ق
قفزت  البنك  أربـــاح  إن  ومتــويــل«  لـ»بنوك 
املــاضــى  املــالــى  ــعــام  ال نــهــايــة  كبير  بشكل 
وتخطت حاجز الـ"7 مليارات جنيه الول مرة 

فى تاريخه".
انتهت  بالبنك  املالية  االدارة  أن  وأضاف 
كشفت  التى  النتائج  تدقيق  من  ــام  اي قبل 

تطوراً كبيراً فى االرقام.
املحققة  االربــاح  ان  إلى  املسئول  واشــار 
نتيجة لنشاط البنك فى اتاحة السيولة فى 
السوق الفتا إلى ان ارباح البنك تسير عكس 
اجتاه السوق فهى تزدهر فى اوقات االزمات 
ان  موضحا  العادية  االوقــات  فى  وتتراجع 
السياسية تسببت فى نقص حاد  االحداث 
للتدخل  البنك  اضــطــر  مــا  وهــو  للسيولة 
منها  مختلفة  آليات  عبر  السيولة  التاحة 
يحصل  يجعله  ما  وهو  والكوريدور  الريبو 
الفائدة  العمليات متثل  تلك  من  ارباح  على 

على االموال التى يضحها فى السوق.
ـــــادة الــســيــولــة  ــــال إنــــه فـــى حــــال زي وق
بأدواته  املركزى المتصاصها  البنك  يضطر 
يخلق  الــذى  االمــر  التضخم  على  للسيطرة 

يدفع  النه  الربحية  معدالت  على  ضغوطا 
العائد للبنوك فى هذه احلالة.

واشــــار إلـــى ان نــتــائــج الــبــنــك املــركــزى 
والركود  االقتصادية  الــدورة  عكس  تتحرك 
نتيجة  ايجابية  نتائج  له  يحقق  االقتصادى 
عدم حتمله عبء السيولة التى يقوم بسحبها 

من البنوك للتحكم فى اسعار التضخم.
كانت "البورصة" قد انفردت فى سبتمبر 
املاضى بنشر نتائج اعمال البنك للعام املالى 
البنك  حتقيق  كشفت  والتى   2011-2010
مقابل  مليار جنيه   3.1 بلغت  اربــاح  صافى 

535 مليوناً فى العام املالى 2009 ـ 2010.
حقوق  اجمالى  ارتفاع  النتائج  وكشفت 
نهاية  ليصل  البنك  أربــاح  وصافى  امللكية 
مقابل  جنيه"  مليار   8.8 لـــ"   2011 يونيو 
-2009 املالى  العام  "6.1 مليار جنيه" فى 

حني  جنيه،فى  مليار   2.7 بــزيــادة   2010
انــخــفــض اجــمــالــى االصــــول بــالــبــنــك من 
 2010 يونيو  نهاية  جنيه  مليار   402.5
 2011 يونيو  نهاية  مليار جنيه   371.4 إلى 

بتراجع 31.1 مليار جنيه.
ناصر يوسف

حمد  بن جاسم

8-9رؤساء البنوك يكشفون خطط القطاع المصرفى للعام الجديد

كفافى: 
عمالء البطاقات األكثر 

تعثرًا وال نستطيع 
الحصول على بيانات 

15االتصاالت 

باألرقام.. البنوك الرابح األكبر 
من أزمات الحكومة

والدة متعثرة لـ »الصكوك« 

»القاهرة« يستهدف 18% نموًا
 فى قروض التجزئة فى 2013

»المركزى« مجبر على تغيير موقفه من 
البنوك اإلسالمية فى العام الجديد

تيناوى:
 قرض صندوق 

النقد الدولى حياة
 أو موت 

طارق فهمى:

عام التغيير فى 
القطاع البنكى
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814 ربيع أول 1434 هـ قال شريف علوى، نائب رئيس البنك االهلى املصرى ان اعمال البنك تسير بشكل منتظم وفقا 
خالل  مت  الذى  والتطوير  البنك  قوة  ان  إلى  مشيرا  تاثير،  ادنى  دون  املوضوعة  لالستراتيجيات 
املنصب  تولى  على  القادرة  الكفاءات  خلقت  عامر  طارق  املستقل  رئيسه  عهد  فى  املاضية  الفترة 

خلفا لعامر.
واضاف لـ»بنوك ومتويل« ان النائبني مستمرون فى مواقعهم ويؤدون اعمالهم املعتادة بالتعاون 

مع فريق العمل الذى ميتلك املقومات القادرة على ادارة كبرى املؤسسات املالية. 
ومن املقرر ان يغادر طارق عامر رئيس مجلس االدارة ورئيس احتاد البنوك منصبه نهاية الشهر 

اجلارى بعد رحلة طويلة من العمل اجلاد.

طارق فهمى العضو المنتدب للشركة:

»                              « أحمد عبد الغفار العضو المنتدب بالشركة لـ

»التوفيق« استحوذت على 30٪ من عقود التأجير التمويلى العام الماضى

»بيريوس للتأجير التمويلى« تستأنف خططها التوسعية بعد وقف صفقة بيع البنك

املعدات  بعض  على  التكلفة  رف��ع  على  وتقتصر 
ودفع  اخل��ارج  من  استيرادها  يتم  التى  واملنتجات 
بعض العمالء إلى حتويل متويالتهم بالعملة املحلية 
منعا لتحمل فروق كبيرة فى األسعار نتيجة فروع 
العملة. واستبعد فهمى طرح سندات جديدة العام 
أن  إلى  مشيرا  الشركة،  رأسمال  رفع  أو  اجل��ارى 
الشركة رفعت رأسمالها فى الربع الرابع من العام 
مليون   150 مقابل  جنيه  مليون   200 إلى  املاضى 
الزيادة متت وفقا حلصص  إلى أن  جنيه، مشيرا 
املساهمني حيث ضخ بيت التمويل 80% من الزيادة 
التى متثل 40 مليون جنيه والبركة 10 % بقيمة 5 
ماليني جنيه وشركة امللتقى العربى لالستثمار 10 

% أخرى والتى متثل 5 ماليني جنيه.
امل���ال مت  ف��ى رأس  ال��زي��ادة  ان  أض���اف فهمى 
اجل��دي��دة  الشركة  رأس��م��ال  ف��ى  منها  ج��زء  ض��خ 
التى تؤسسها التوفيق للتأجير للشركات الصغيرة 
فى  استخدامه  سيتم  املتبقى  واجل��زء  واملتوسطة 

توسعات الشركة وتدعيم محفظة التأجير بها.
التمويلى  ل��ل��ت��أج��ي��ر  ال��ت��وف��ي��ق  ش��رك��ة  ق��ام��ت 
 576 بقيمة  ت��وري��ق  س��ن��دات  ب��اص��دار  عام2010 
بآجال  ش��رائ��ح  ث��الث  على  مقسمة  جنيه  مليون 
مختلفة متثل األولى من نوعها، لتوافقها مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية. 

مع  متوافق  متويلى  منتج  إتاحة  فى  ترغب  التى 
الشركة  أن  إلى  الفتا  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام 

تتعامل بالفعل وفقا للنظم االسالمية.
التمويلى  التأجير  نشاط  ان  إلى  فهمى  وأشار 
مرتبط بالوضع االقتصادى بشكل عام، راهنا منو 
النشاط خالل العام اجلارى وتوسعه وزيادة الطلب 
على عقود التأجير التمويلى مبدى االستقرار الذى 
الراهنه، مشيرا  الدولة فى ضؤ املؤشرات  تعيشه 
املستقبل،  فى  األمور  بطبيعة  التكهن  إلى صعوبة 
نظرا لكون األحداث على مدار العامني املاضيني 

مفاجأة وغير متوقعة ومتالحقة.
له  الدوالر  ارتفاع أسعار صرف  ان  قال فهمى 
أداء الشركة  تأثيرات سلبية ولكنها محدودة على 

التقييمات االئتمانية منها +AA للشريحة األولى 
 BBB- ودرج���ة  الثانية  للشريحة   AA ودرج���ة 

للشريحة الثالثة
أكد فهمى ان الشركة انتهت من ميكنة إداراتها 
بالكامل لتصبح اول شركة تأجير متويلى فى مصر 

مميكنة كليا.
وافتتحت الشركة فرعها األول فى االسكندرية 
ل�»فهمى«  وفقا  الشركة  وتستهدف  املاضى  العام 
التمويلى  التأجير  ن��ش��اط  زي���ادة  على  التركيز 
اخلاص بالشركة وتنمية حجم عقودها مبحافظة 

االسكندرية خالل العام اجلارى.
إص��دار  قانون  مشروع  أن  فهمى  ط��ارق  وي��رى 
واملؤسسات  للشركات  أداة جديدة  الصكوك ميثل 

تلك احلالة متثل شركات التأجير التمويلى األخرى 
التأجير  ملنتجات  تسويقية  استثمارية  ذراع����اً 

التمويلى بالبنوك.
أشار العضو املنتدب للتوفيق إلى انه مت االنتهاء 
الالزمة  والتراخيص  بالفعل من جميع اإلجراءات 
للمشروعات  للتأجير  التوفيق  ش��رك��ة  إلط���الق 
الصغيرة واملتوسطة وبدأت نشاطها بالفعل بداية 

من الشهر اجلارى.
على  احلفاظ  فى  جنحت  الشركة  أن  أض��اف 
التقييم االئتمانى لسندات التوريق التى أصدرتها 
عام 2010 بكونه أفضل تصنيف ائتمانى ملحفظة 
للتصنيف  ميريس  لوكالة  وف��ق��ا  متويلى  تأجير 
أفضل  على  السندات  تلك  وحصلت  االئتمانى، 

املرتبة  على  التوفيق  تستحوذ  أن  فهمى  توقع 
العام  التمويلى خالل  التأجير  األولى بني شركات 
أبرمتها،  ال��ت��ى  العقود  قيمة  حيث  م��ن  امل��اض��ى 
مشيرا إلى أن حصة الشركة بلغت 30% من سوق 
نفس  املحافظة على  وتستهدف  التمويلى  التأجير 
احلصة خالل العام اجلارى، وتستهدف زيادة قيمة 

عقودها %20.
متويالت  على  حصلت  الشركة  ان  فهمى  قال 
خالل العام املاضى بقيمة 1.6 مليار جنيه من 13 
بنكا، حيث جددت بعض التسهيالت القائمة وزيادة 
بنوك  وتعاملت مع ثالث  االئتمانية  بعض احلدود 
الوطنى  واالحت���اد  املتحد  املصرف  وه��ى  جديدة 

والبنك العقارى املصرى العربى 
أضاف أن حجم احلدود االئتمانية للشركة من 
البنوك بلغ 3.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر املاضى، 
القائم  والرصيد  جنيه  مليار   2.9 منها  مستخدم 

1.6 مليار جنيه.
الوحيد  النموذج  تعد  التوفيق  أن  فهمى  أك��د 
السوق  فى  املستقلة  التمويلى  التأجير  لشركات 
وإدارات��ه��ا  م��وارده��ا  على  تعتمد  حيث  امل��ص��رى، 
ملعايير  تنظيمى خاضع  برنامج  من خالل  الذاتية 
التى  الكبيرة  األخ��رى  الشركات  بينما  احلوكمة، 
تزاول نشاط التأجير التمويلى فى السوق مملوكة 
بعض  على  وتعتمد  لبنوك  كليا  حتى  أو  جزئيا 
التحليل  ك��إدارة  اعمالها  أداء  فى  البنوك  إدارات 
وفى  اخلزانة،  إدارات  وبعض  واملخاطر  االئتمانى 

1.6 مليار جنيه إجمالى قيمة العقود التى أبرمتها الشركة خالل 2012

نستهدف االستحواذ على  حصة سوقية قدرها 10 %

نستهدف 20% زيادة فى العقود المسجلة 
خالل العام الجارى

نعتزم مضاعفة قيمة العقود التمويلية 
إلى 150 % خالل العام الجارى

تدشين برنامج 
إلكترونى لميكنة الدورة 
المستندية والحسابات 

الخاصة بالشركة

80 مليون جنيه 
رأسمال الشركة وال 

نية لدينا لزيادته 
فى الفترة الراهنة

صفقات بيع البنوك األجنبية 
لم تستفد بها مصر 

سنحصل على قروض بقيمة 
150 مليون جنيه من 3 بنوك

17 مليون جنيه صافى أرباح الشركة فى 2012 
ونستهدف المحافظة على معدالت الربحية

قال طارق فهمى، العضو املنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ان  إجمالى حجم العقود التى ابرمتها الشركة خالل 2012 بلغت 
1.646 مليار جنيه، بينما سجل إجمالى عقود الشركة 3.3 مليار جنيه منذ إطالق الشركة، قائم منها حتى اآلن 1.8 مليون جنيه بنهاية 

ديسمبر العام املاضى.
أضاف العضو املنتدب أن الشركة حافظت على معدالت ربحيتها خالل العام املاضى على الرغم من األحداث الصعبة التى مرت بها البالد 

والتأثيرات السلبية على جميع القطاعات، ليصل صافى أرباحها 17 مليون جنيه، كما سجل معدل العائد على رأس املال 11%، مؤكدا أن 
الشركة جنحت فى املحافظة على جودة املحفظة االئتمانية دون أى حاالت تعثر.

بعد إعالن املجموعة 
اليونانية دعمها 
لوحدتها املصرية 
»بيريوس مصر« 
وتخليها عن بيعها 
والتركيز على الدعم 
الكامل لعمليات 
البنك فى مصر، 
تستعد شركة 
بيريوس للتأجير 
التمويلى تدشني 
خططها التوسعية 
فى عام 2013.

قال أحمد عبد 
الغفار، العضو 
املنتدب بالشركة، إن 
عام 2013 سيكون 
انطالقة حقيقية 
تسعى من خالله 
الشركة الستئناف 
اخلطط التى كانت 
قد أجلتها سابقا 
ترقبا ملوقف البنك 
وما إذا كان سيتم 
بيعه أو اإلبقاء عليه. 

وقال عبد الغفار فى حوار ل�»بنوك ومتويل« 
العام  لالستحواذ خالل  تخطط  الشركة  إن 
اجلارى على حصة سوقية تتراوح بني 5 % 
و10 % لتنضم إلى قائمة الشركات الكبيرة 
زيادة  خالل  من  التمويلى  بالتأجير  املعنية 
االعتماد على دور وكيل الضمانات استكماال 
للدور الذى لعبته الشركة خالل العام املاضى 
بدء  إلى  باالضافة  فيه  التوسع  تعتزم  حيث 
تدعيم نشاط الشركة بزيادة الكوادر البشرية 
الفتا  النظم،  أح��دث  على  بتدريبها  والقيام 
إلى أن الشركة تعتزم توسيع قاعدة العمالء 

اجلدد باالضافة إلى العمالء احلاليني.
على  تعتزم احلصول  الشركة  أن  وأوضح 
قروض بقيمة 150 مليون جنيه خالل العام 
اجل���ارى م��ن 3 بنوك وج��ار احل��ص��ول على 
الربع  جنيه خالل  مليون   100 بقيمة  قرض 
األول من العام اجلارى، رافضاً اإلفصاح عن 

أسماء البنوك املقرضة.
لم  الشركة  أن  إل��ى  الغفار  عبد  وأش���ار 
بنكية  متويالت  أو  ق��روض  أى  على  حتصل 
أو غير بنكية بسبب عدم احلاجة إلى هذه 
القروض لالعتماد على دور وكيل الضمانات 

الذى تلعبه الشركة بني البنك والعميل.
العام  خ��الل  تعتزم  الشركة  أن  وأض��اف 
اجل����ارى ت��وق��ي��ع ع��ق��ود ل��ت��م��وي��ل ق��ط��اع��ات 
ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات واألدوي������ة وامل���ق���اوالت 
القطاعات  ه��ذه  أن  إل��ى  الفتا  والسياحة، 
ستكون على رأس أولويات التأجير التمويلى 
دراس��ة عدد من  وج��ار  املقبلة  الفترة  خالل 

طلبات التأجير حاليا العمالء.
وأوضح أن الشركة تعتزم مضاعفة قيمة 
العقود التى متنحها للعمالء 150 % خالل 
العام اجلارى 2013 مقارنة بعام 2012 ضمن 

خطتها لتوسيع دائرة تعامالتها.
وقال عبد الغفار إن رأسمال الشركة يقدر 
التى  للتوسعات  كاف  وهو  مليون جنيه  ب�80 
تعتزم الشركة القيام بها وال نية لزيادته فى 

الفترة الراهنة لعدم احلاجة إليه.
أداة  الضمانات  وكيل  نشاط  أن  وأوض��ح 
التأجير  نشاط  فى  إدراج��ه��ا  مت  مستحدثة 
التمويلى لتكسبه ثقال فى التمويل وهو مفيد 

جلميع أطراف التأجير التمويلى.
للبنك  إفادة وكيل الضمانات  وأضاف أن 

بالكامل  مملوكاً  يكون  األصل  أن  فى  تتمثل 
لوكيل الضمانات »شركات التأجير التمويلى« 
بدالً من أن يكون هناك رهن لألصل لصالح 
البنك  يقوم  املؤجر  تعثر  ح��ال  وف��ى  البنك 
من  ذل��ك  يتبعه  وم��ا  الرهن  تفعيل  من  ب��دالً 
حيث  األص��ل  ببيع  طويل  ووق��ت  مصروفات 
وهى شركة  الضمانات  وكيل  إلى  امللكية  إن 

التأجير التمويلي.
إل��ى أن االس��ت��ف��ادة  ال��غ��ف��ار  وأش���ار عبد 
الضمانات  وكيل  للمؤجر من خالل  بالنسبة 
التمويلى  التأجير  م��زاي��ا  بكل  يتمتع  وأن��ه 
خاصة املزايا الضريبية منها بناء على قانون 

95 لسنة 1995.
لشركة  املتحققة  االستفادة  أن  وأوض��ح 
 %  10 احتساب  يتم  أنه  التمويلى  التأجير 
الضمانات  وكيل  عقود  إجمالى  من  فقط 
فى حساب الرافعة املالية لشركات التأجير 
عبء  عدم حتملها  إلى  باإلضافة  التمويلى، 
العميل  تعثر  حالة  ف��ى  حيث  االضمحالل 

يرجع البنك مباشرة إلى املستأجر.
وأشار عبد الغفار إلى أن شركات التأجير 
التمويلى جنحت فى عام 2012 بتحقيق عقود 
بقيمة 8 مليارات جنيه مبعدل زيادة يتراوح 
بني 15 و20 % عن عام 2011 وهذا يرجع 
والشركات  األعمال  رجال  معرفة  زيادة  إلى 
وكيل  واضافة صفة  التمويلى  التأجير  بفكر 

الضمانات إلى شركات التأجير التمويلي.
من  االنتهاء  مت  أن��ه  الغفار  عبد  وأوض��ح 
أجل  من  األساسى  التشغيل  برنامج  تدشني 
ميكنة الدورة املستندية واحلسابات اخلاصة 
بنهاية  تدشينه  مت  حيث  الكترونيا  بالشركة 
العام املاضى من خالل التعاقد مع مجموعة 
من الشركات العاملية ليكون انطالقة للشركة 

فى أداء مهامها.
وقال إن العمل بنظام الصكوك اإلسالمية 
لن تستفيد به شركات التأجير التمويلى ألنه 

يوجه للمشاريع االستثمارية العامة.
اإلقبال  عامل  أن  الغفار  عبد  وأض���اف 
التأجير  جعل  اإلس��الم��ي��ة  الصيرفة  على 
أدوات  تنوع  بسبب  انتعاشة  يشهد  التمويلى 
التمويل اخلاضعة للشريعة االسالمية تؤدى 
أجل  من  األدوات  لتلك  العميل  دراس��ة  إلى 

املفاضلة بينها واختيار ما يالئمه.

وقال إن سيادة أدوات التمويل اإلسالمى 
أدى إلى زيادة معرفة سوق التأجير التمويلى 

وبالتالى زيادة حجمه.
عقود  قيمة  ت��راج��ع  ال��غ��ف��ار  عبد  وع��ل��ل 
التأجير التمويلى خالل شهر نوفمبر املاضى 
مبعدل 61.5 % لتسجل قيمة التراجع 271 
العقود  قيمة  إجمالى  بلغ  مليون جنيه حيث 
بنهاية   440.5 مقابل  جنيه  مليون   169.6
السياسى  االض��ط��راب  إل��ى  املاضى  أكتوبر 
ال���ذى حت��ي��اه ال��ب��الد وع���دم وض���وح املشهد 

االقتصادى.

إلى  العالم  نظرة  إن  الغفار  عبد  وق��ال 
تخفيض  بسبب  متشائمة  أصبحت  مصر 
تخوف  إلى  يؤدى  وهذا  االئتمانى  التصنيف 
إلى  اخلارجيني  املستثمرين  كثير  وإحجام 

ضخ استثماراتهم على أرض مصر.
وأش���ار إل��ى أن ن��ظ��رة ال��ع��ال��م اخل��ارج��ى 
تتوزع  أشياء  ثالثة  خالل  من  تتحدد  ملصر 
األمنى  والوضع  السياسى  االستقرار  على 
واستقاللية القضاء وهى أشياء غير محققة 

على أرض الواقع.
ورهن عبد الغفار هدوء احلياة السياسية 

واالقتصادية بعد إصدار الدستور وانتخابات 
مجلس الشعب مما يؤدى إلى حتسني الوضع 
من  النقدى  االحتياطى  وزي���ادة  السياسى 
دخول  وب��دء  السياحة  معدالت  زي��ادة  خالل 
توقيع  إل��ى  باإلضافة  أجنبية،  استثمارات 
 4.8 بقيمة  الدولى  البنك  مع  االتفاق  عقد 
بداية  على  تؤكد  بالتبعية  والتى  دوالر  مليار 
يتبعها  وما  االقتصادى فى مصر  االستقرار 
من بدء دخول القروض واملعونات من االحتاد 
األوروب��ى وال��دول العربية وه��ذا هو الوضع 

الذى يطمح اجلميع إليه.
وأوضح أن حجم االستثمارات اخلارجية 
فى مصر يصل إلى الصفر بالرغم من إبرام 
البنوك كالبنك  عقود االستحواذ على بعض 
بى  ان  بى  وبنك  جنرال  سوسيتيه  األهلى 
باريبا إال أن حصيلة بيع هذه البنوك ذهبت 
املالك  بصفتها  الفرنسية  البنوك  لصالح 
األصلى لها ولم تستفد مصر بهذه الصفقات 

البنكية.
وقال عبد الغفار إن الفترة التى كانت قبل 
أحداث الثورة متثل نقطة حاسمة فى تاريخ 
مصر بالنظر إلى الفترة التى أعقبتها حيث 
كان حجم االحتياطى النقدى يصل وقتها إلى 
اإليرادات  وكان يصل حجم  مليار دوالر   35
يعتبر  وال��ذى  السياحة  قطاع  من  ب��ال��دوالر 
 18 إلى  مصر  فى  الدخل  مصادر  أحد  من 
مليار دوالر من خالل عدد السائحني الذى 
بلغ 14 مليون سائح، باإلضافة إلى أن حجم 
االستثمارات اخلارجية كان فى زيادة متماثلة 

فى دخول مشاريع عقارية وصناعية.
الثورة  أعقبت  التى  الفترة  أن  إلى  وأشار 
فيها  شهد  املاضى  العام   2012 نهاية  إل��ى 
مليار   13 إل��ى  تراجعا  النقدى  االحتياطى 
قرضاً  دوالر  مليار   2 إلى  باإلضافة  دوالر، 
النقدى  االح��ت��ي��اط��ى  أص��ب��ح  إذ  ق��ط��ر  م��ن 
حجم  وب��ل��غ  دوالر،  م��ل��ي��ار   15 ال������دوالرى 
جنيه  مليارات   9 السياحة  م��ن  اإلي����رادات 
وهذه  سائح  ماليني   4 السائحني  عدد  وبلغ 
األرقام مؤشر على تراجع االقتصاد املصرى 

وضبابية املشهد السياسى واالقتصادى.

آيات البطاوى

أسماء نبيل


