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النشرة اإلخبارية األسبوعية

اإلصدار الشهري الثاسع والعشرون ،العدد3

الخميس  26مايو 2022

أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:
•
•
•

التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o

•

التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)

•
▪

تتوقع "بلومبرج " أن تصدّر مصر  8.2مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام ،بسبب ارتفاع أسعاره
الفورية في أوروبا ،األمر الذي حفّز البالد على زيادة إنتاج الغاز لدعم صادراتها منه ،حيث أوضحت يمكن أن
تساعد الصادرات القياسية للغاز الطبيعي المسال المصري هذا العام أوروبا على تقليل اعتمادها على خطوط
أنابيب الغاز الروسية.

▪

وأضافت أن يمثل ذلك أعلى مستوى تصدير لمصر منذ عام  ،2009بنا ًء على بيانات من المراجعة اإلحصائية
للطاقة العالمية لشركة "بريتش بتروليوم" .وأدّت أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا إلى تحويلها كوجهة مسيطرة
بالنسبة للغاز المصري الطبيعي المسال ،والتي كانت تهيمن عليها تاريخيا ً آسيا .فاعتباراً من أبريل ،2022
حصلت أوروبا على  %71من صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري هذا العام ،وفي مقدّم األسواق
المستوردة تركيا وإسبانيا وفرنسا.

▪

وأوضحت وكالة بلومبرج ،مصر تخطط لتعزيز إمدادات الغاز من خالل اتفاق إطاري بين "إيني" اإليطالية
( )Enniوإيجاس ( )EGASلتعظيم إنتاج الغاز في البالد .كما يُمكن لحقلي "تمار" و"ليفياثان" اإلسرائيليين أيضا ً
زيادة إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز شرق البحر األبيض المتوسط ،والذي باشر نشاطه في مارس ،2022
وقد تصل التدفقات إلى  3مليارات متر مكعب في عام .2022

انفوجراف

Contact Us

وكالة بلومبرج ،صادرات مصر من الغاز بريق أمل ألوروبا.1

http://www.mped.gov.eg

•

وكالة بلومبرج ،قرار مصر برفع سعر الفائدة خطوة جريئة للسيطرة على التضخم.2

▪

ذكرت وكالة بلومبرج أن البنك المركزي فاجأ معظم المحللين االقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة
منذ ما يقرب من خمس سنوات ،في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام
المستثمرين األجانب ،حيث لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر إلى إن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة
على اإليداع واإلقراض بمقدار  200نقطة أساس لكل منهما لتصل إلى  %11.25و %12.25على التوالي.

▪

وأضافت الوكالة أن مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ يقرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد
السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا ،وقد اتخذ البنك المركزي القرار بعد
ساعات من قيام جنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش في أكثر من ست سنوات ،وكذلك البنك المركزي
الفلبيني الذي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة األولى منذ عام .2018
•

«الوكالة األمريكية للتنمية» :مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنويع مصادر التمويل.3

▪

أكدت "مارجريت سانشو" القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولة في مصر  ،USAIDأن
المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية ،قدم فرص لحوار مكثف مع
المجتمع الدولي ،إذ تسير الحكومة المصرية بخطى ثابتة لجذب وتنوع التمويالت الخارجية.

▪

وأضافت أن دعم التمويل البديل في مصر سيكون رحلة طويلة ،الفتا إلى أن التعاون بين القطاع الخاص والعام
وبين الجهات المانحة والممولة أمر أساسي لدعم التمويل البديل ،وأشارت أن مصر تسير على مساء ثابت في
تمويل مصادر التمويل ،الفتا إلى أنه سيستمر التفكير في بحث سبل التمويل خالل الفترة القادمة ،وشددت على
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2
ضرورة إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لتمويل التنمية ،الفتا إلى أن مصر وامريكا سيسعيان إلى ذلك خالل الفترة
القادمة.
•

مصر األولى أفريقيا ً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام .42021

▪

جاءت مصر في المركز األول على مستوى أفريقيا والمركز الخامس على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا والمركز ال  51عالمياً ،وذلك وفقا ً لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام  2021الصادر عن المنتدى
االقتصادي العالمي ،وبذلك يكون قد ارتفع تقييم مصر على هذا المؤشر  6درجات مقارنةً بتقييم عام  ،2019مما
يجعلها أحد الدول القالئل على مستوى العالم التي شهدت تحسنا ً ملحوظا ً عن تقييم  ،2019محققةً  4.2نقطة من.7

▪

ويصنف هذا التقرير  117اقتصادا ً وفقا ً لمجموعة من العوامل والسياسات الخاصة باستدامة ومرونة وتطوير
قطاع السياحة والسفر والذي بدوره يساهم في تنمية الدولة بشكل عام ،ويتكون هذا المؤشر من خمسة مؤشرات
فرعية ،هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل واألمن واألمان والصحة وسوق العمل ،وسياسات السياحة والسفر
من حيث مدى انفتاح الدولة وتنافسية األسعار في الفنادق واألماكن السياحية بها ،والبنية التحتية للمطارات
ووسائل النقل والخدمات السياحية ،إضافة إلى محركات الطلب على السفر والسياحة ،ومدى استدامة قطاع السفر
والسياحة في كل بلد ما.
•

صندوق النقد يستعرض روشتة لصناع السياسات بالشرق األوسط لمواجهة التحديات الناتجة عن الحرب
الروسية.5

▪

استعرض صندوق النقد الدولي روشتة لصناع السياسات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التحديات
الناتجة عن الحرب الروسية األوكرانية في ضوء زيادة أسعار السلع األساسية والوقود.

▪

وأشار إلى إن المقايضات المتعلقة بالسياسات لدى الدول المستوردة للنفط بالشرق األوسط وشمال أفريقيا أصبحت
على المدى القريب معقدة بشكل متزايد ،مضيفًا أن احتواء التضخم يعتبر أولوية رئيسية لتلك البلدان على الرغم
من االنتعاش الهش بها ،وأضاف أنه في البلدان التي توجد فيها مخاطر ارتفاع توقعات التضخم أو اتساع ضغوط
أمرا بالغ األهمية لتوجيه األسواق.
األسعار ،يعدّ التواصل الواضح والشفاف ً

▪

وأكد أنه من ال ُمل ّح أن تتصدى البلدان لمخاطر األمن الغذائي وأن تخفف من تأثير ارتفاع األسعار الدولية على
الفقراء ،وأضاف أن الطريقة األكثر فعالية لدى تلك البلدان هي ضمان حماية األسر الضعيفة من خالل التحويالت
الهادفة والمؤقتة والشفافة.

▪

مشيرا إلى أنه بالنسبة للبلدان
وأشار إلى أنه حيثما تكون شبكات األمان أقل قوة ،يمكن رفع األسعار تدريجيًّا،
ً
منخفضة الدخل ،فإن الدعم المالي المستمر من المجتمع الدولي أمر بالغ األهمية ،وبالنسبة للبلدان ذات الديون
المرتفعة بالمنطقة ،يؤكد صندوق النقد أهمية أن تكون هذه التدابير مصحوبة بإجراءات موازنة في أماكن أخرى
مثل خفض اإلنفاق غير الضروري ،أو تعزيز العدالة الضريبية اإلضافية ،أو مزيج من االثنين لحماية القدرة على
تحمل الديون في ظل الحيز المالي المحدود.

▪

وأوضح صندوق النقد الدولي ،إن هذه التحديات تؤكد أهمية المضي قد ًما في اإلصالحات الهيكلية ،والتي ستساعد
البلدان على تحمل صدمات االقتصاد الكلي في المستقبل وتسريع االنتعاش ،بجانب التدابير التي تعزز كفاءة
اإلنفاق الحكومي وتحصيل اإليرادات ،بما في ذلك من خالل الرقمنة ،وتعزيز نشاط القطاع الخاص ،وتقوية
شبكات األمان االجتماعي وكلها تعدّ أولويات مهمة.

▪

دوالرا في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا ،من
وأضاف أنه بعد صعود برميل النفط إلى ذروة بلغت 130
ً
المتوقع أن تستقر أسعار البترول عند متوسط سنوي يبلغ حوالي  107دوالرات في العام الحالي بزيادة 38
دوالرا عن عام .2021
ً

▪

وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ككل بمقدار  0.9نقطة مئوية
إلى  ،%5الفتًا إلى أن هذا يعكس اآلفاق المحسنة لمصدري النفط بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

▪

أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط بالمنطقة ،أشار صندوق النقد الدولي إلى إن ارتفاع أسعار السلع األساسية أدى
إلى زيادة التحديات الناشئة عن ارتفاع معدالت التضخم والديون ،وتشديد األوضاع المالية العالمية ،وتفاوت التقدم
في التطعيم ،والهشاشة والصراع لدى بعض من تلك الدول.
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
•

الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تناقش مشروع خطة التنمية المستدامة
 2023-2022أمام لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشيوخ.6

▪

ناقشت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية مالمح الخطة االستثمارية للعام المالي
 2023-2022خالل اجتماع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشيوخ ،و الدكتورة هالة السعيد إن خطة
ت
صياغة توجّهاتها و ُمستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق
والتعاون مع كل الوزارا ِ
العام المالي القادم تم ِ
ِ
تحرص عليه الحكومةُ دائ ًما في وضع خطِ ط وبرامِ ج
ت والجها ِ
والهيئا ِ
ت الـ َمعنيّةِ ،ومن خالل حوار ونهج تشاركي ِ ِ
التنمية الـ ُمختلفة ،حيث يتم ذلك استنادًا إلى ُمؤ ّ
ت أداء االقتصاد الـمصري خالل النصف الثاني من 2021
شرا ِ
ت الـمتوقعة لألزمات العالـمية واألحداث الجيوسياسية الراهنة.
والربع األول من  ،2022والرؤى حول االنعكاسا ِ

▪

ت
وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى أنه نتيجة لألوضاع العالمية الراهنة توقعت الـ ُمؤسّسات الدوليّ ِة ووكاال ِ
التصنيفِ االئتماني الدولي ترا ُجع ُمعدل نمو االقتصاد العالـمي من  %5.9عام  2021إلى  %4.4عام 2022
وفي بعض التقديرات إلى  ،%3.6ثم إلى  %3.2عام  ،2023وكذلك توقّ ْع تصاعُد ُمعدّل التض ّخم العالـمي إلى
قاص ًرا على  %4.4في عام  ،2021و %2.8فقط في عام  .2020كما من
 %6.2عام  2022بعد أن كان ِ
الـ ُمتوقعِ أن يرتفع ُمعدّل البطالة ليُسجّل  %8في عام .2022

▪

التطورات والـ ُمستجدات العالـميّة ،مع
وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد حرص خطة العام القادم على ُمراعاة تبعات
ّ
ت االستباق ّي ِة التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ
ت الدولي ِة من السلع
اإلمدادا
نقص
لمواجهة
ِ
إبراز أهمية الخطوا ِ
ِ
َ
تضررا.
األساسية ،واحتواء التضخم وتخصيص االعتمادات الـمالية الالزم ِة لِدعم الفئات االجتماعية األكثر
ً
اإلنسان الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـ ُمواطن ،وتفعيل
وترتكز الخطة على ثالثة مستهدفات رئيسية هي بناء
ِ
البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي ،وتدعيم التنافسيّ ِة الدوليّ ِة لالقتصاد الـمصري.

▪

وأوضحت أن هدف بناء اإلنسان يتم من خالل تحقيق التنمية الريفية الـ ُمتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة،
ت
والتطبيق الـمرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل ،والتطوير التكنولوجي لـ َمنظومة التعليم واالرتقاء بالخدما ِ
األساسية للـ ُمواطنين ،والتمكين االقتصادي للنوع ،وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع ،مشيرة إلى أن البرنامج الوطني
لإلصالح الهيكلي يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،موضحة أن
عرفي واالقتصاد الرقمي
تدعيم التنافسية الدوليّ ِة لالقتصاد الـمصري يتم من خالل تعزيز ركائز االقتصاد الـ َم ِ
صوب االقتصاد األخضر.
ّ
والتحرك َ

▪

صل
وأكدت اهتمام الخطة بإبراز الـمحركات الدافِعة للنمو ،والتوجهات الحديثة التي أكدت أه ّميتها تَبِعات توا ُ
ّ
الخطة والمتضمنة
جائحة فيروس كورونا ،واألحداث الجيوسياسية الراهنة ،مشيرة إلى أبرز التوجّهات التي تَبَ ْنتها
سبُل
وتهيئة
والخدمات،
التوجّه االستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية ،وتدبير احتياجاتها من البني ِة األساسي ِة
ُ
ً
تحسين الدخل و ُمستوى الـ َمعيشة الالئق ألهالي الريف في إطار ُمبادرة حياة كريمة ،فضال عن التنفيذ الفاعل
صحّة وجودة حياة الـ ُمواطن الـمصري واالرتقاء باألحوا ِل الـمعيشية لألُسرة
للـ ُمبادرات الرئاسية لتحسين ِ
الـمصرية.

▪

أضافت الدكتورة  /هالة السعيد أن أبرز توجهات خطة  2023/2022تضمنت كذلك الـ ُمتابَعة الدقيقة للبرامج
ُ
ترتكز على ضبطِ النمو السكاني واالرتقاء بِخصائص السكان في
التنفيذية لخِ طة تنمية األُسرة الـمصرية والتي
وارد الـمحليةِ ،من خالل تنمية درجة
إطار جهود الدولة لتحسين جودةِ الحياة للـ ُمواطنين ،وزيادة االعتماد على الـ َم ِ
السلع الغذائية ،والتوسّع في الزراعات التعاقدية ،وفي مشروعات الثروة الحيوانية ،ومن خالل
االكتفاء الذاتي من
ِ
كون الـمحلي في الصناعة ،وتوطين الصناعات عالي ِة التقنيّة والقيم ِة الـ ُمضافة.
زيادة الـ ُم ّ
وحول أبرز توجهات خطة العام المالي القادم أشارت إلى ت َب ّني استراتيجيّة التوجه التصديري باستغالل اإلمكانات
والفُ َرص التصديريّة الواعِدة في مجاالت الزراعة والصناعة والسياحة ،واألنشطة العقارية والخدمية والـمالية ،مع
كونات
ال َعمل على ترشي ِد عمليّا ِ
ت االستيرا ِد بالتوسّع في إحالل الـ ُم ْنت َج الـمحلي محل الواردات ،وزيادة نسب ِة الـ ُم ّ
الـ َمحلية من إجمالي ُمستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـ ُمضافة ،إلى جانب تحفيز ُمشاركة القطاع الخاص في
وتوفير التسهيالت لتحسين بيئة األعمال وخفض تكلفة
الجهو ِد اإلنمائي ِة من خالل إتاح ِة مزي ٍد من فرص االستثمار
ِ
ً
تشجيع مشروعات الـ ُمشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين
فضال عن
الـ ُمعامالت،
ِ
العام والخاص ،وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الالزمة له لالضطالع بدوره في تنمية االقتصاد،
واعتماد الحكومة وثيقة مِ لكيّة الدولة .

▪

األخضر،
ت التحسين البيئي ومشروعات االقتصا ِد
وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد أن التركيز على ُمبادرا ِ
ِ
والتطبيق الدقيق لـ َمعايير االستدامة البيئية على جميع الـمشروعات ،جاء ضمن أبرز توجهات الخطة ،ذلك
سبُل الـ ُمساندة الـمالية للفئات االجتماعية ُمنخفضة الدخل ،ولِلمرأة
باإلضافة إلى تكثيف الجهود الـ ُموجّهة لتوفير ُ
ً
صصات الـمالية لِلـ ُمحافظات ُمنخفض ِة الدخل من
الـمعيل ِة ولِذوي ال ِه َمم،
فضال عن إعطاء أولويّة في توجيه الـ ُمخ ّ
التوزيع الـ ُمتكافئ لالستثمارات واالعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات؛ ِبما يُراعي ت َضييق
خالل
ِ

▪

https://mped.gov.eg/singlenews?id=1170&lang=ar
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ت التنموي ِة بين الـ ُمحافظات من حيث ُمستويات الدخل و ُمعدّالت البطال ِة والفقر ،مع تكثيف االهتمام بقضايا
الفجوا ِ
ت التخطيط والتنمية الـ ُمستجيب ِة لِلنوع وأ ِدلّة النمو االحتوائي وخِ طط وبرامِج تنمية
النوع االجتماعي ،بتبنّي آليا ِ
األُسرة الـمصرية.
•

الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تستعرض المالمح األساسية لمبادرات
الخطة االستثمارية لعام  2023/22لقطاعات التعليم الصحة والشباب والرياضة والثقافة أمام لجنة الخطة
والموازنة بالنواب.7

▪

استعرضت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،المالمح األساسية لمبادرات الخطة
االستثمارية للعام المالي القادم  2023/22لقطاعات التعليم والصحة ،وذلك خالل مناقشة المالمح والمستهدفات
الرئيسية لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام .2023/22

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إن نسبة االستثمارات الحكومية الموجهة لبناء اإلنسان تبلغ  ،%51مشيرة
إلى قطاع التعليم ،حيث تم توجيه نحو  52مليار جنيه في  9سنوات للتعليم بنسبة نمو بلغت  %817عام
 2022/21مقارنة بـ .2011/10

▪

وأوضحت أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة ُمواصلة الجهود المبذولة لخِ فض كثافات الفصول،
والتوسّع في ِإتاحة التعليم للجميع دون تمييز ،وذلك من خالل توجيه اعتمادات بـ 15مليار جنيه لتوفير  25ألف
فصل ،و 1.2مليار لتطبيق الجدارات في التعليم الفني والمدارس التطبيقية ،و 875مليون جنيه لتحسن تنافسية
مخرجات التعليم قبل الجامعي وإنشاء  10مدارس يابانية و  20مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ،وغير ذلك ،مشيرة إلى
أنه في مجال التعليم الجامعي تتضمن الخطة اعتمادات بـ  7.4مليار جنيه إلنشاء وتجهيز  15جامعة أهلية بطاقة
استيعابية  150ألف طالب ،ومليار جنيه لميكنة  154مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية ،و  442مليون
جنيه للجامعات التكنولوجية.

▪

وحول قطاع الصحة أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية
لتطوير وتحسين الخدمات الصحية ،ومنها :التأمين الصحي الشامل ،ويضُم إنشاء وتطوير  94مستشفى و448
وحدة صحية ،باعتمادات  5.26مليار جنيه ،وإنشاء وتطوير  148مستشفى باعتمادات  3.676مليار جنيه،
وإنشاء وتطوير  36مستشفى باعتمادات  1.8مليار جنيه ،وإنشاء وتطوير  15مستشفى و 104وحدة صحية في
إطار ُمبادرة "تطوير التج ّمعات الحضرية ضمن حياة كريمة" ،باعتمادات  2.8مليار جنيه ،وتوفير  1500سرير
رعاية مركزة باعتمادات  1.3مليار جنيه ،و 493مليون جنيه لتعزيز الدور المصري في الرعاية الصحية لدول
أفريقيا بكل من جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا ،فضال عن  350مليون جنيه لتوريد سيارات االسعاف "حياة
كريمة" بعدد  1000سيارة جديدة ،و 350مليون لمبنى المعامل المركزية ببدر و  250مليون لتطوير 52
مستشفى تكامل ،و  400مليون لميكنة  78مستشفى جامعي .فضال عن إنشاء  17محرقة ُمخلّفات ،وتوفير 131
سيارة ُمخلّفات باعتمادات  209مليون جنيه في إطار مشروع ُمعالجة النِفايات الطبيّة.

▪

وحول توفير االعتمادات الالزمة لدخول المستشفيات الخدمة؛ أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى االنتهاء من
إنشاء وتطوير  29مستشفى يتراوح متوسط نسبة انجازها  ،%90بتكلفة كلية  6.3مليار جنيه ،واعتمادات 800
مليون جنيه لإلنشاءات والتجهيزات خالل  ،2023/22باإلضافة إلى  7مستشفيات جامعية بتكلفة كلية  5.1مليار
جنيه ،باعتمادات مطلوبة تبلغ أكثر من مليار جنيه.

▪

وأوضحت أن مؤشرات األداء بمقارنة عام  2020بـ  2014تشير إلى  %30زيادة في عدد المستشفيات الجامعية
و %24زيادة في عدد األسرة ،و %31زيادة في عدد الحضانات ،و %61زيادة في عدد أسرة الرعاية المركزة.

▪

وأشارت إلى قطاع الثقافة بخطة  ،2023/22الفتة إلى أهم المشروعات بالقطاع ،حيث من المستهدف تطوير عدد
من المتاحف منها سراي الجزيرة ومتحف الفن المصري الحديث وبيت األمة ،وتطوير  35قصر وبيت ثقافة،
وإنشاء  3فروع لمكتبة مصر العامة بأسوان والمنوفية وقنا ،و 6مكتبات متنقلة ،ورقمنة فروع المكتبة بالزاوية
قصرا ثقافيًا ،و 9بيوت ثقافة
الحمراء والدقي والزيتون ،كما من أهم المستهدفات في قطاع الثقافة تطوير 20
ً
طفل ،وَ 4مسارح.

▪

وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير
 700ملعب خماسي ومركز شباب و 7مدن شبابية ،و 6معسكرات شبابية في أربع محافظات ،و 7ا

▪

ستادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي ،و 60ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في
مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.
•

▪

مصر تستضيف االجتماعات السنوية  2022لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بشرم الشيخ.8

تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،واستجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر
العربية ،تعقد مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية اجتماعاتها السنوية  2022بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر
https://mped.gov.eg/singlenews?id=1179&lang=ar
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العربية في الفترة ما بين  1و 4يونيو  2022تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة :الصمود واالستدامة) ،وتنعقد
اجتماعات مجموعة البنك هذه السنة في ظل تطورات اقتصادية وجيوسياسية مهمة تتسم بالتراجع الملحوظ لجائحة
كورونا ،وتجدد األمل في دخول العالم مرحلة التعافي.
▪

ويشارك في هذه االجتماعات وزراء االقتصاد والتخطيط والمالية في الدول األعضاء بالبنك البالغ عددها ()57
دولة ،كما يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه االجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة واإلقليمية ،إلى
جانب ممثلي البنوك اإلسالمية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي ،واتحادات المقاولين واالستشاريين من الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

▪

ووجهت مجموعة البنك الدعوة ألصحاب المعالي محافظي الدول األعضاء للمشاركة في االجتماعات ،مؤكدة أنها
سبل توطيد العالقات االقتصادية بين الدول األعضاء في ظل
تمثل فرصة لتدارس التطورات الجديدة واستشراف ُ
التغيرات الدولية المستمرة ،باإلضافة لما توفره هذه االجتماعات من فرص للتباحث مع مؤسسات التمويل
المشاركة وتعظيم استفادة الدول األعضاء من الخدمات والتمويالت التي تقدمها هذه المؤسسات.

▪

كما ستشهد اجتماعات هذه السنة  -وألول مرة على مدى أربعة أيام  -انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته
الجديدة ،الذي ينتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع األعمال على المستوى المحلي واإلقليمي
والدولي.

▪

ويعقد في إطار هذه االجتماعات السنوية لمجموعة البنك االجتماع السنوي  47لمجلس محافظي البنك اإلسالمي
للتنمية ،واالجتماع  29لمجلس محافظي المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ،واالجتماع 22
للجمعية العمومية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ،وهاتان المؤسستان أنشأتهما مجموعة البنك بهدف
تعزيز االستثمارات وتنمية القطاع الخاص في الدول األعضاء.

▪

كما يعقد في نفس اإلطار االجتماع  17لمجلس محافظي المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ،واالجتماع
 15لمجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية ،إلى إن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح االجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية ،حيث إن مصر لها تاريخ طويل وعالقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه عام  1974وبلغت محفظة التعاون مع
البنك أكثر من  16مليار دوالر.

▪

وأكدت أن مصر تخطط لالستفادة من االجتماعات السنوية التي لم تتح الفرصة لعقدها في مصر منذ أكثر من 30
عاماً ،حيث عقدت آخر مرة في مصر عام  ،1991مشيرة إلى أن مصر تطرح رؤى للتعاون وبحث الموضوعات
والقضايا المشتركة بين الدول األعضاء على كافة المستويات.

▪

و أوضحت أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة ،منها منتدى األعمال للقطاع الخاص وعدد من
الفعاليات المرتبطة باالستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية
حول تغير المناخ عام  ،2022واالقتصاد األخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي ،وغيرها من
القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

▪

وأشار الدكتور  /محمد الجاسر ،رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،إن مجموعة البنك تتطلع إلنجاح التعاون
مع مصر ،وما مبادرتها الستضافة االجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام إال داللة على رغبتها في
مواصلة االضطالع بدورها اإلقليمي على جميع المستويات ،وفي مقدمتها التنمية االقتصادية واالجتماعية.

▪

وأوضح أن موافقة مجلس محافظي البنك على عقد هذه االجتماعات في مصر يعكس تقدير المجلس للدور الرائد
لجمهورية مصر العربية في دعم مجموعة البنك ،وجهودها المتواصلة في دعم الشراكات البناءة على مختلف
األصعدة ،كما أعرب عن ثقته الكبيرة في اإلمكانات التي تملكها مصر إلنجاح هذه الدورة وجعلها حدثا ً مميزا ً
يرسخ في األذهان لسنوات قادمة.
•

رئاسة مجلس الوزراء ،مصر تهيكل موازنتها لمواجهة سيناريوهات األزمات العالمية.9

▪

أصدر المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء ،تقريرا ً يوضح فيه أن قد قامت الدولة المصرية بهيكلة الموازنة
العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة ويضع حلوالً وتوقعات للتعامل مع مختلف
السيناريوهات ،في ظل أزمات وتحديات اقتصادية متالحقة ومتزامنة تواجه دول العالم.

▪

وأوضح التقرير أن قد عملت الدولة على تحقيق االنضباط المالي الكامل في اإلنفاق وإعادة تنظيم األولويات دون
المساس بمخصصات برامج الحماية االجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات األكثر احتياجاً ،فضالً
عن تطبيق سياسات من شأنها تشجيع االستثمارات وتحفيز األنشطة االقتصادية واإلنتاجية ،خاصة قطاعات
الصناعة والتصدير ،باإلضافة إلى دعم مسار نمو قوي وشامل ،وذلك في سبيل الحفاظ على االستقرار
االقتصادي ،وتحقيق التعافي السريع الستكمال مسيرة البناء والتنمية.

https://gate.ahram.org.eg/News/3524233.aspx
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▪

وأبرز التقرير مالمح موازنة العام المالي  ،2023/2022ففيما يتعلق باإليرادات العامة ،أوضح التقرير أنها
ستبلغ  1.5تريليون جنيه عام  2023/2022مقابل  1.3تريليون جنيه (بيان مقدر) عام  2022/2021بنسبة
زيادة  ،%15.4إلى جانب بلوغ إجمالي المصروفات العامة  2.1تريليون جنيه عام  ،2023/2022مقابل 1.8
تريليون جنيه (بيان مقدر) عام  2022/2021بنسبة زيادة .%16.7

▪

وبالنسبة لمستهدفات المؤشرات االقتصادية خالل العام المالي  ،2023/2022أوضح التقرير أن مستهدفات معدل
النمو االقتصادي سجلت  %5.5مقابل ( %5.7بيان مقدر) عام  ،2022/2021بينما سجلت مستهدفات العجز
الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  %6.1عام  ،2023/2022مقابل ( %6.2بيان مقدر) عام
.2022/2021

▪

وبشأن الفائض األولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي فقد استهدفت الموازنة تسجيل  %1.5عام
 2023/2022مقابل ( %1.2بيان مقدر) عام  ،2022/2021كما سجلت مستهدفات دين أجهزة الموازنة العامة
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  %84عام  ،2023/2022مقابل ( %85بيان مقدر) عام  ،2022/2021في
حين بلغ متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة المستهدف  3.6سنة عام  ،2023/2022مقارنة بـ  3.5سنة
(بيان مقدر) عام .2022 /2021

▪

وأبرز التقرير استيفاء نسب االستحقاق الدستوري للصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي
بموازنة  ،2023/2022ففيما يتعلق بقطاع الصحة فقد بلغت مخصصاته  310مليارات جنيه عام
 ،2023/2022مقابل  275.6مليار جنيه (بيان مقدر) عام  2022/2021بنسبة زيادة .%12.5

▪

أما اإلنفاق على األدوية فيبلغ 14.6مليار جنيه عام  ،2023/2022مقابل 13.7مليار جنيه (بيان مقدر) عام
 2022/2021بنسبة زيادة  ،%6.6بينما سجلت نسبة زيادة مخصصات دعم برامج التأمين الصحي ،%50
حيث بلغت  1.8مليار جنيه لعام  ،2023/2022مقابل  1.2مليار جنيه (بيان مقدر) عام  ،2022/2021كما
استقر اإلنفاق على العالج على نفقة الدولة عند  7.1مليار جنيه في موازنة ،2023/2022مقارنة بعام /2021
.2022

▪

ويوضح اإلنفوجراف (من  1إلى  )6دعم نظم الحماية االجتماعية ضمن مالمح موازنة الجمهورية للعام المالي
:2023/2022
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ثالثاً :النشاط المالي
▪

التخصيم

▪

أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،2018مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.

▪

كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  3,7مليار جنيه مصري في  2014إلى  10.6مليار جنيه في
 .2018وارتفعت بنسبة  %18تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8.9مليار جنيه.

▪

التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟
▪

التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه
الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل
دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.

▪

ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي .حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية
الثابتة (طويلة األجل) الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.
وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة
نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل ،على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل
المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

▪

الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:

▪

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  82لسنة  ،2019بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،2019بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  2019بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(4مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.

▪

على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:

▪

تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.

▪

تمويل شراء األصل ذات المواصفات الخاصة وذات التكنولوجيا العالية الذي يصعب تسويقه بالسوق الثانوي:
تقوم شركات التأجير التمويلي بعد شرائها لألصل المؤجر من المستأجر بتوجيه التمويل مباشرة إلى مورد
األصل ذو المواصفات الخاصة و/أو ذو التكنولوجيا العالية محل التمويل.

▪

استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر :على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويلي ألغراض
استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر أن يتم توجيه التمويل على شرائح وفقا لما هو متفق عليه فيما
بين الشركة والمستأجر ،ووفقا لمستخلصات إنجاز األعمال المقدمة من جانب المستأجر للشركة.

▪

سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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▪

التمويل متناهي الصغر

▪

الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:10

▪

وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة
 ،2014بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ،وجاء مشروع القانون لينظم كال من نشاط تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ،والتمويل متناهي الصغر ،تنظيما قانونيا متكامال بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية
غير المصرفية ،ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة
التطبيق ،باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

▪

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ،ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،وأشار مشروع القانون إلى عدم
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري ،في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  20مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

▪

كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

▪

ونص مشروع التعديل أيضا على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية
بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
•

السيدة األستاذة  /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات،
نعمل على زيادة التبادل التجاري بين المشروعات الصغيرة في مصر وأفريقيا.11

▪

أكدت السيدة األستاذة  /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن
التوجه للسوق األفريقي من أهم محاور خطة عمل جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التبادل التجاري بين
المشروعات الصغيرة في هذه الدول خاصة بين الدول األعضاء في الكوميسا واستخدام المواد الخام المتاحة فيها
للوصول إلى منتج متميز قادر على المنافسة موضحة أن المرأة عنصر أساسي مستفيد من زيادة هذا التعاون
وذلك من خالل إطالق منصة  50مليون إمرأة أفريقية التي تضم أكثر من  38دولة أفريقية من الدول األعضاء
في هيئات الكوميسا واإلكواس واإلياك.

▪

وأعلنت منظمة الكوميسا أن مصر تأتى في المرتبة األولى بين الدول األعضاء في الكوميسا من حيث عدد
المستخدمين لمنصة صوت  50مليون امرأة أفريقية وذلك وفقا ألحدث االحصائيات التي أجريت في الفترة من
يوليو  2019وحتى نهاية أبريل  2022حيث زاد عدد المستخدمين للمنصة في مصر على  44ألف مستخدم.

▪

وأكدت السيدة األستاذة  /نيفين جامع ،أنه منذ إطالق المنصة والعمل قائم ومستمر لتفعيل التواصل التجاري
والصناعي بين ماليين النساء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات األعمال بالقارة األفريقية
للتعرف على الفرص المتاحة في كل دولة واحتياجاتها من المنتجات والسلع والمواد الخام وإجراءات توفيرها
والجهات المنوط التعامل معها مما يعمل على تيسير حركة التجارة بين هذه الدول ويتيح الفرصة للسيدات
للتوسع في مشروعاتهن والوصول للسوق الخارجي .وأشارت جامع إلى زيادة اهتمام رائدات األعمال
المصريات باالستفادة من المنصة مما يسهم في تعزيز قدراتهن لالندماج بالسوق األفريقي والتوسع فيه.
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http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx

https://www.msme.eg/ar/Pages/news/NewsInfo.aspx?NewsId=341
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▪ األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف
▪

انفوجراف ( )1يوضح تقرير وزارة المالية ،والذي يشير إلى أن قد قامت بتعزيز إنفاقها لتحسين جودة حياة
المواطنين في موازنة العام الجديد:

▪

انفوجراف ( )2يوضح تقرير البنك المركز المصري والذي يشير إلى تطور في مصر حيث إن  %56من
المصريين يملكون حسابا ً للمعامالت المالية سواء كانت حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية أو بطاقات دفع
مسبقة بنهاية :2021

