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النشرة اإلخبارية األسبوعية

اإلصدار الشهري الثاسع والعشرون ،العدد2

الخميس  19مايو 2022

أوالً :التقارير الدولية
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•
•
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o
o
o
o
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التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)

انفوجراف

•
▪

أعلن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو االقتصاد المصري لتسجل  %5.7بنهاية العام
المالي  ،2022-2021بزيادة  %0.8عن التوقعات الصادرة في نوفمبر الماضي ،والتي كانت عند مستوى
.%4.9

▪

وتوقع في تقريره حول آفاق االقتصاد اإلقليمي الصادر تعافي نمو االقتصاد المصري في العام المالي المقرر
انتهاؤه في يونيو المقبل ،رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب األزمة
الروسية األوكرانية ،كما أكد أن اإلقبال على صادرات الغاز المصرية وارتفاع األسعار العالمية سيعزز الحفاظ
على معدالت النمو االقتصادي على المدى المتوسط.

▪

وأشار التقرير ،إلى أن اإلصالحات االقتصادية المستمرة التي تنفذها الدولة ستسهم أيضًا في الحفاظ على معدالت
النمو االقتصادي .وتوقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،أن تدفع التحديات العالمية االقتصاد المصري
لتحقيق معدالت نمو بنسبة  %5خالل العام المالي المقبل .وعلى مستوى العام الميالدي أشار التقرير إلى أن نمو
االقتصاد المصري سيتراجع إلى  %3.1خالل عام  ،2022قبل أن يرتفع لمستوى  %6في عام .2023

▪

وكان تقرير البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الصادر في نوفمبر الماضي ،توقع أن يقود االقتصاد
المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط ،مدفوعًا بالنشاط االقتصادي القوي في مصر ،السيما في
الربع الثاني من عام  ،2021وكانت توقعات البنك حينها أن ينمو االقتصاد المصري بنسبة  %4.9خالل العام
المالي  ،2022-2021مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع االتصاالت ،فضالً عن تعافي االستهالك وعائدات
االستثمار األجنبي المباشر ،قبل أن يزيد التوقعات في التقرير المحدث لتوقعات االقتصاد اإلقليمي الصادر في
مايو الجاري خالل االجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالمغرب.

▪

وجاء شهادة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،تأكد على قوية اإلصالحات االقتصادية والهيكلية التي تقوم
الحكومة بتنفيذها على مدار السنوات الماضية ،وتأثيرها اإليجابي على تحقيق النمو االقتصادي الشامل والمستدام،
والحفاظ عليه رغم التحديات العالمية التي بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية ،حيث كانت
مصر من الدول القليلة التي استطاعت الحفاظ على نمو إيجابي خالل الجائحة ،ثم مواجهة التحديات العالمية
الناتجة عن الحرب الروسية األوكرانية ،كما تعكس توقعات البنك الثقة الدولية في االقتصاد المصري.

▪

وتؤكد التوقعات اإليجابية التي أوردها تقرير البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية قدرة االقتصاد المصري
على المضي قد ًما نحو تحقيق التعافي المرن من جراء الصدمات االقتصادية العالمية ،استنادًا إلى التحركات
اإليجابية في القطاعات التنموية ذات األولوية واستمرار تنفيذ المشروعات القومية ،وتنفيذ االستراتيجيات
القطاعية في مجاالت الطاقة والتشييد والبناء والتحول األخضر والتحول األخضر ،وغيرها مما ينعكس إيجابًا
على معدالت النمو االقتصادي.

▪

وأوضح التقرير أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ اإلجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي
ُمستدام وأخضر ،فبجانب إجراءات اإلصالح االقتصادي والهيكلي ،تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو
االقتصاد األخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خالل تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس
مجلس الوزراء ،ووضع معايير وضوابط واضحة التساق المشروعات االستثمارية مع المعايير البيئية ،فضالً عن
تعزيز أدوات التمويل المبتكر واألخضر ،حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة  750مليون
دوالر أثناء جائحة كورونا ،والعمل من خالل استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.
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البنك األوروبى إلعادة اإلعمار ،يرفع توقعاته لنمو االقتصاد المصري إلى  %5.7العام المالي الحالي.1
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•

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار ،يشيد بمشروعات البنية التحتية الرقمية فى مصر ،ويثمن تحسن معايير
وممارسات الحوكمة بالشركات مدفوعا ً باإلصالحات الهيكلية التي تم تنفيذها.2

▪

أطلق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار التقرير االنتقالي "نحو تحقيق المكاسب الرقمية" ،لعام ،2022-2021
والذي يرصد في نسخته الحالية كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمي كمحرك للنمو االقتصادي السيما
عقب جائحة كورونا ،مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات االقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية
والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات.

▪

كبيرا في العديد من البلدان السيما خالل جائحة
تغيرا
وسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي الذي شهد
ً
ً
كورونا ،حيث بدأت في تطوير خدماتها واالستعانة باإلنترنت ،كما يرصد التقرير فجوات رقمية كبيرة بين مناطق
عمل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تعكس تفاوت القدرات في البنية التحتية والمهارات الرقمية.

▪

وأظهر التقرير أن البنية التحتية الرقمية تطورت بشكل كبير خالل السنوات األخيرة ،على مستوى اإلنترنت عالي
السرعة وشبكات الجيل الرابع ،وانخفضت تكلفة الحصول على المعلومات ،وارتفعت مستويات التوظيف في
قطاعات التحول الرقمي المختلفة ،وتوقع التقرير أن يتم ميكنة  %40من الوظائف على المدى المتوسط في
االقتصادات المتقدمة وعلى مستوى مناطق عمل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

▪

وأشاد تقرير البنك األوروبي بمشروعات البنية التحتية الرقمية ويؤكد على ضرورة تطوير األطر التنظيمية
وتنمية المهارات البشرية الالزمة لتعظيم االستفادة من هذه المشروعات ،متوقعًا أن تكون جمهورية مصر العربية
من الدول األسرع نموا ً فى المنطقة لمشروعات خدمات النطاق العريض ،وكذلك ثمن تحسن معايير وممارسات
الحوكمة بالشركات مدفوعا ً باإلصالحات الهيكلية التي تم تنفيذها.

▪

وأشار التقرير إلى عدد من التوصيات منها أهمية االستثمار في المهارات الرقمية حيث ستصبح أكثر أهمية
بمرور الوقت ،ويؤكد من خالل األمثلة من مناطق البنك أنه حتى االقتصادات األقل تقد ًما رقميًا لديها القدرة على
تطوير محاور لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول الصناعات الرقمية الموجهة للتصدير ،كما يوضح أنه
يمكن أن يعزز االستثمار في التقنيات الرقمية نمو اإلنتاجية من خالل زيادة الكفاءة.

▪

وسد الفجوة فيما يتعلق بالمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما سيساعد مناطق البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية على االستفادة من فوائد التغيير التكنولوجي المستقبلي مع تقليل أي تأثير سلبي للرقمنة
على سوق العمل.
•

«ديلي ميل» تختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خالل الربيع والصيف.3

▪

اختار موقع ديلى ميل " "Daily Mailالبريطاني الشهير مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خالل
فصلي الربيع والصيف بالعام الجاري ،حيث جاءت مصر في المركز الثاني في قائمة أفضل المقاصد السياحية
المرشحة ،كما سلط الموقع الضوء على عدد من المدن السياحية المصرية ،وذلك خالل التقرير الذي نشره الموقع
تحت عنوان "أهم المقاصد لإلجازات لعام  :2022اتجاهات السفر التي يجب مشاهدتها وأين تزور في فصلي
الربيع والصيف".

▪

وأشار التقرير إلى المقصد السياحي المصري ،وعدد من المدن السياحية المصرية والتي من بينها مدينة القاهرة
التي وصفها بأنها نابضة بالحياة ،ومدينة مرسى علم التي وصفها بأنها جنة الغواصين ،لما تتمتع به من حياة
بحرية ثرية بالشعاب المرجانية على شواطئ البحر األحمر ،كما أوضح أن مدينة الغردقة هي مدينة لقضاء
اإلجازات لالستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها ،وأشار إلى مدينة األقصر التي تعتبر أكبر
متحف مفتوح لآلثار المصرية القديمة ،وإلى منطقة أهرامات الجيزة ووصفها بالعظيمة والخالدة ،كما أنها تحتوي
على هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

▪

وأوضح التقرير أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد السياحية القليلة في العالم التي تتميز بتنوع
منتجاتها السياحية حيث يتمتع بمناظر طبيعية خالبة وحضارة عريقة ،وفي نهاية التقرير دعا الموقع السائحين
لزيارة المقصد السياحي المصري خالل العام الجاري ،لالستمتاع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة والقيام
باألنشطة السياحية المختلفة التي يمكن تجربتها في مصر ،الفتًا إلى أن العام الجاري يوافق ذكرى مرور 100
عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الفريدة.
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
➢ قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها ،رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة
واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع  200نقطة أساس أي بنسبة  %2ليصل إلى %11.25
و%12.25و ،%11.75على الترتيب ،كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع  200نقطة أساس ليصل إلى
.%11.75
•

الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 1.1 ،تريليون جنيه استثمارات عامة و350
مليار جنيه استثمارات خاصة بخطة .42023/2022

▪

أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إنه كان من الـ ُمنتظر أن يُحقّق عام
دره  %6.4بعد التعافي التدريجي من الجائحة ،خاصة بعد تسجيل ُمعدل نمو ُمرتفع في النصف
نموا قَ ُ
ً 2022/21
األول من العام في حدود  ،%9إال أن التأثيرات السلبيّة لألزمة الروسيّة/األوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو
َفضه إلى ،%5.7
القطاعيّة وتدفّقات االستثمار ،حيث تمت ُمراجعة ُمعدّل النمو الـ ُمستهدف للعام الجاري وخ ِ
ّ
مشيرة إلى أن المؤشرات األولية في الربع الثالث من  2022/21تشير لتحقيق معدل نمو  ،%6مع توقع قدر من
الترا ُجع في عام  2023/22إلى  %5.5في ظل األحداث الدوليّة الراهنة ،قَبْل أن يُعاودَ َمنحاه التصاعُدي ِليُسجّل
 %6.2و %6.5في العاميين التاليين ،موضحة أن تلك الـ ُمعدّالت تُعد ُمرتفعة ُمقارنةً بالـ ُمعدّل الـ ُمحقّق في عام
 2021/20والبالغ .%3.3

▪

ص َل الناتج الـمحلي اإلجمالي في عام الخطة إلى نحو
وأشارت  /الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من الـ ُمقدّر أن يَ ِ
 9.26تريليون جنيه باألسعار الجاريةِ ،بنسبة نمو  %16.3عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو  7.96تريليون
جنيه ،كما يُقدّر الناتج الـمحلي باألسعار الثابتة بنحو  8.4تريليون جنيه في عام الخطة  2023/22التي تستهدف
ُ
تتجاوز االستثمارات
ث طفرة استثمارية كبيرة ُمقارنة باألعوام السابقة ،موضحة أنه للعام الثاني على التوالي
إحدا ِ
ّ
ُ
قدرها
الـ ُمقدّرة التريليون جنيه ،لتسجّل نحو  1.45تريليون جنيه بالـ ُمقارنة باستثمارا ٍ
ت ُمتوقع ٍة لعام ُ 2022/21
 1.24تريليون جنيه ،بنسبة نمو تُناهِز .%17

▪

وأضافت أنه من الـ ُمستهدف تخصيص نحو  1.1تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة  %76من إجمالي
سها
االستثمارات ُمقابل  350مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة  ،%24مؤكدة أن تلك الطفرة االستثمارية أسا َ
في الـمشروعات القومية الـ ُمستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خالل استثمارات الهيئات االقتصاديّة العامة،
توازن ،بتوجيه
ق هيك ٍل ُم
ٍ
متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي لالستثمارات العامة ،فقد راعتْ الخِ طة تحقي ِ
نحو  %35.6من االستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة ،ونحو  %31.8من االستثمارات العامة للقطاعات
الـمعنيّة بالخِ دْمات اإلنتاجيّةُ ،مقابل  %32.6لألنشطة االجتماعية من تعليم وصح ٍة وخدمات شباب ورياضة
وغيرها.

▪

ارة الت َّ ْنمِ يَة
صيص نحو  17.5مليار جنيه لدَ َواوين ُ
ع ُموم الـ ُمحافظات وديوان َ
سيجري ت َْخ ِ
وأوضحت أنه َ
عام َوزَ َ
الـمحليّة فِي خِ َّ
سيخص مشروعات ال ُ
ط ُرق نَحْ و  ٪41مِ ْنه تلك االستثمارات،
عام  ،2023/22موضحة أنه
ّ
ط ِه َ
ْ
َ
الو َحدات الـمحليّة نِس َبة  ،٪14باإلضافة إلى %12
ات
ج
ا
ي
ت
ِيم
ع
د
ت
وخدمات
،٪
20
ة
ب
ِس
ن
َة
ئ
ي
ب
ال
احْ
ِ
َ
َ َ
وخِ دمات تَحْ سِين ِ
َ
لخِ دمات ال َك ْه ُرباء %7 ،لخدمات األمن واإلطفاء والـمرور %6 ،لخِ دمات الكباري واألنفاق.

▪

ي االستثمارات
وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،أنه على ُم ْست ََوى الـ ُم َحافظات ،يَتِ ّم ت َْخ ِ
صيص  ٪57.6مِ ن إجْ َما ِل ّ
صعِيد َو ْالقَنَاة وسيناء ،وذلك مِ ن ُم ْن َ
عة ،على ُم َحافَ َ
الـ َم َحليّة الـ ُم ّ
ض ِييق الفجوة الداخلية َبيْن
طلِق ت َ ْ
ظات أَقَالِيم ال َّ
وز َ
َ
ْ
َ
ق معايير الكفاءةِ والفاعلي ِة في تحديد األولويّات
الـ ُمحافظات َواألقالِيم ،وأن الخطة تؤكد أهمية االلتزام بتطبي ِ
االستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من االستثمارات العامة ،مشيرة إلى إعطاء أولويّة ُمطلقة
تستهدف الحِ فاظ على سالمة الـمواطن ،والـمشروعات
لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي
ُ
التي تُس ِهم في تسريع عجلة اإلنتاج والتشغيل.
وأشارت إلى إن َمنشور الخِ طة يتضمن َمجموعة من األ ِدلّ ِة اإلرشاديّ ِة لـمعايير وضوابط االستثمار ،والمتمثلة في
ب للنوع االجتماعي ،باإلضافة إلى أولويّة توجيه االستثمارات
دليل االستدام ِة البيئيةِ ،ودليل التخطيط الـ ُمستجي ِ
للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي ال ِه َمم ،موضحه تأكيد الخطة
اإلنجازات الفعليّة بالـ ُمقارنة بالـ ُمستهدفات
كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج واألداء
ّ
للتعرف على ِ
الواردة بالخِ طة.

▪

وحول تقرير األولويّات ،أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد أن الخطة تعطي األولويّة الستكمال الـمشروعات
الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شو ً
كبيرا في التنفيذ بنسبة  %70على األقل بحيث يُتوقّع االنتهاء منها قبل نهاية
طا
ً
عام الخطة.
صا يتناو ُل دور الخِ ّ
وأوضحت أن خِ ّ
طة في تنفيذ
طة العام الـمالي  2023/2022تتضمن ولل َم ّرة األولى قس ًما خا ً

▪

▪

https://mped.gov.eg/singlenews?id=1171&lang=ar
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اإلنسان ( ،)2026 – 2021التي أطلقَها السيد /رئيس الجمهوريّة في سبتمبر
ق
ِ
االستراتيجيّة الوطنيّة لحقو ِ
 ،2021من خالل الربط بين الـمشروعات والبرامج والـ ُمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِ ّ
طة والـ َمحاور
الرئيسة لالستراتيجيّة ،مؤكدة أن الخطة أعطت اهتما ًما بالغًا بقضيتي الضغوط التض ّخميّة وتداعيّاتها االجتماعية
ف ِبالتض ّخم الـ ُمستورد،
ُعر ُ
التي يُواجهها االقتصاد الـمصري حاليًا في ظل ت ِبعات األزمات العالـمية من خالل ما ي َ
وكذلك قضية التشغيل والحِ فاظِ على ُمعدّالت البطالة في أدنى ُمستوياتها.
▪

وفيما يتعلق باحتواء التضخم ،أوضحت أن الخطة تضمنت آليات المتصاص السيولة وضبط معدالت التضخم
رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية ،موضحة أن أبرز تلك االّليات تمثلت في إعطاء أولوية ُم ْ
لتأمين
طلَقة
ِ
ت البالد االستيرادي ِة من السلع التموينية االستراتيجية ،إحكام الرقابة الـتموينية في األسواق ،باإلضافة إلى
احتياجا ِ
َ
التوسّع في منافذ التوزيع والـمعارض و ُمبادرات توزيع السلع على الفئات األكث ُر احتيا ًجا ،مع استمرار توفير
ً
فضال عما
أسعار السلع األساسية لعدم اإلضرار بالفئات الـ ُمستحقة ،ذلك
الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على
ِ
ظهورها في مصر.
تم إقراره من موازنات طارئة لـ ُمواجهة جائحة فيروس كورونا إثر
ِ
و استعرضت الدكتورة  /هالة السعيد ،االّليات مشيرة إلى زيادة أعداد األُسر الـ ُمستفيدة من برنامج التضا ُمن
االجتماعي ،وزيادة الـمعاشات و َحدْ اإلعفاءِ الضريبي لتوفير مزي ٍد من الحماية للفئات األولى بالرعايّة ،الفته إلى
قيام الدولة بتخصيص  130مليار جنيه للتعا ُمل مع تداعيّات األزمة وتخفيف آثارها على الـ ُمواطن ،على أن يتم
ً
فضال عن تخصيص
توفير  2.7مليار جنيه لضم  450ألف أسرة جديدة لل ُمستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة،
نحو  190مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين االجتماعي لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة  %13بحد أدنى 120
جني ًها بد ًءا من أول أبريل المنتهي ،وكذا تدبير  36مليار جنيه لصرف العالوات الدوريّة لل ُمخا َ
طبين بالخدم ِة
الـمدنيّةِ.

▪

وفيما يخص قضية البطالة ،أكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،استهداف الخطة توسيع الطاقة االستيعابية لسوق العمل
لتصل إلى  900ألف فرد ،مع اإلبقاء على ُمعدّالت البطالة عند ُمستواها الحالي .%7.5 - %7.4
وأضافت أن خِ ّ
طة عام  2023/22تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة الـ ُمستهدفة للتصدّي
النظام البيئي وعلى االقتصا ِد الوطني ،وذلك في ضوء ت َوصيّات قِ ّمة الـ ُمناخ
على
ِها
ت
وانعكاسا
ّة
للتغيّرات الـ ُمناخي
ِ
التي عُقدت بمدينة جالسجو بالـمملكة الـمتحدة في عام  ،2021متابعه أنه وفي إطار استضافة مصر ل ِق ّمة الـ ُمناخ
 ،)COP 27( 2022فإن الخِ ّ
رص مصر على تبنّي الـ ُمبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو األخضر
طة تبرز حِ
َ
ّ
الـ ُمستدام لتُش ّك َل استثماراتُها نسبة  %40من إجمالي االستثمارات العامة في عام الخِ طةُ ،مقابِل  %30في الوقت
ً
وصوال إلى  %50بحلول عام  ،2025إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة الـ ُمتجّددة من جملة الطاقة
الراهن،
الـ ُمستخدمة إلى  %20عام  ،2023/22ثم إلى  %25عام  ،2025/24ولتقترب من ُمستهدفات عام 2035
ً
تطور ،وإبرام اتفاقيّات دوليّة إلنتاج الهيدروجين األخضر
(،)%42
فضال عن التوسّع في مشروعات النقل الـ ُم ّ
كمادة وسيطة إلنتاج األمونيا الخضراء.

▪

▪

•

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية واألمم المتحدة في مصر توقعان إعالن نوايا لتعزيز تنفيذ البرنامج
الوطني لإلصالح الهيكلي المصري .52024 - 2021

▪

شهدت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،والسيدة إيلينا بانوفا ،المنسقة المقيمة لألمم
المتحدة في مصر ،توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي المصري -2021
.2024

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إن اإلعالن يعمل على تعزيز المشاركة في تنفيذ أجندة  2030للتنمية
المستدامة من خالل شراكة إستراتيجية في تنفيذ أجندة اإلصالح الهيكلي الوطنية لمصر  ،2024-2021والتي تم
إطالقها في أبريل الماضي.

▪

وأضافت أن االقتصاد العالمي قد بدأ للتو في التعافي من جائحة كورونا ،لكن النشاط االقتصادي في جميع أنحاء
العالم قد تأثر سلبًا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية ،مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع
الغذائية بما سيكن لهذه االضطرابات من آثار واسعة على خطط تحقيق االنتعاش المستدام.

▪

وأوضحت أنه إدرا ًكا لألهمية الحاسمة للشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذا
مراكز الفكر واألوساط األكاديمية لتعزيز تحقيق أجندة التنمية المستدامة ،فإن توقيع االتفاقية يسهم في تأسيس
شراكة مهمة بين األمم المتحدة والحكومة المصرية ،بما يمثل عالمة فارقة في التعاون المستمر والناجح.

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إطالق الحكومة المصرية لبرنامج اإلصالح الهيكلي الوطني لمدة 3
سنوات ،موضحه أنه يهدف إلى تنويع إنتاج االقتصاد المصري بالتركيز على ثالثة قطاعات رائدة تتضمن قطاع
التصنيع ،والزراعة ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والتي تمثل الركيزة األساسية لبرنامج اإلصالح
الهيكلي.

▪

وأضافت أن البرنامج يتضمن كذلك ركيزة أساسية شاملة مرتبطة برفع كفاءة مرونة سوق العمل ،وتطوير التعليم
الفني ونظام التدريب المهني بالشراكة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص وتنفيذ نظام معلومات إدارة العمل ألول
https://mped.gov.eg/singlenews?id=1164&lang=ar
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مرة.
▪

وأوضحت أنه خالل تنفيذ البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي ،فيتم العمل كذلك على تطوير مجاالت محددة
بالتعاون مع المنسق المقيم لألمم المتحدة في مصر تتضمن التنبؤ باآلثار المحتملة لإلصالحات على أهداف التنمية
المستدامة المختارة ،باإلضافة إلى مراجعة تدابير السياسة المحددة واألهداف الكمية المحددة في البرنامج الوطني
لإلصالح الهيكلي مع التركيز على الشمولية واالستدامة ،وكذلك تحديد المساعدة الفنية لألمم المتحدة ودعم تنمية
ً
فضال عن تسهيل الشراكة الفعالة بين أصحاب
القدرات لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي،
المصلحة المتعددين ،وزيادة الوعي ،حيث ستعمل األطراف م ًعا للتعاون على زيادة الوعي بفوائد وانعكاسات
اإلصالحات بين أصحاب المصلحة المختارين من خالل الحمالت المشتركة للدعوة والتواصل.

▪

وعلقت السيدة بانوفا" :تفخر أسرة األمم المتحدة بشراكتها مع الحكومة المصرية لمعالجة اإلصالحات الهيكلية
الحاسمة التي ستدعم التنمية المستدامة وتساعد على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب .ستعمل مشاركتنا مع
الحكومة على تعزيز برنامج اإلصالح من خالل المراقبة القائمة على األدلة والتنبؤ بتأثيرات السياسة لمساعدة
مصر على التعافي بشكل أكبر من جائحة كورونا ،وتخفيف آثار األزمة الجيوسياسية الحالية ،وتسريع التقدم نحو
أهداف التنمية المستدامة ".

▪

واستعرضت الدكتورة  /ندى مسعود ،المستشار االقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،برنامج
اإلصالح االقتصادي الذي انتهجته مصر والمرحلة الثانية منه متمثلة في برنامج اإلصالح الهيكلي والذي يركز
على جانب االقتصاد الحقيقي ويأتي متسقًا مع رؤية مصر  2030واألهداف األممية ال  ،17ويأخذ في االعتبار
ما يتعلق باالقتصاد األخضر وحماية البيئة واألمن الغذائي.

▪

وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها والتي تتسق وإطار عمل األمم المتحدة اإلنمائي للشراكة (2018
  ،)2022تعكس اهتمام الطرفين بالعمل معًا لمواصلة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي في مصر الذي تمإطالقه في أبريل  ،2021وتهدف حزمة اإلصالحات الشاملة إلى تنويع الهيكل اإلنتاجي لالقتصاد المصري
خاصة في الثالثة قطاعات الرائدة والمتمثلة في قطاع التصنيع والزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

▪

وأوضحت أن تهدف الشراكة بين الحكومة واألمم المتحدة في مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية
المستدامة من خالل تعظيم فوائد تدابير اإلصالح ،وتضم اتفاقية الشراكة التنفيذ المشترك للتدخالت في ستة
مجاالت للمساعدة في تعزيز اإلصالحات االقتصادية وضمان التأثيرات اإليجابية عبر أهداف التنمية المستدامة
وعلى حياة الفئات األكثر ضعفًا ،بما يشمل التنبؤ باآلثار المحتملة لإلصالحات على مختلف أهداف التنمية
المستدامة مثل الحد من الفقر وخلق فرص العمل.
•

الحكومة تصدر قواعد جديدة لتحفيز نشاط الشركات الناشئة التكنولوجية.6

▪

تستعد الحكومة لتطبيق قواعد جديدة تهدف إلى إزالة العوائق أمام رواد األعمال في قطاع التكنولوجيا ،وذلك
ضمن جهودها لتعزيز االستثمار الخاص وتحفيز قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية بالسوق المحلية .وتهدف
التغييرات الجديدة لتسهيل عمليات تأسيس الشركات التكنولوجية ،ومنح المزيد من اإلعفاءات لتلك الشركات
بالقطاع على شكل إعفاءات ضريبية وتعامالت جمركية تفضيلية ،وذلك بنا ًء عن التوجيهات التي أصدرها السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي.

▪

ووجه السيد الرئيس السيسي خالل االجتماع بتمكين رواد األعمال من تأسيس شركاتهم من خالل إخطار الحكومة
رقميا من خالل منصة تقام لهذا الغرض ،وذلك في إطار الجهود المبذولة "إلزالة جميع المعوقات أمام الشركات
الناشئة ورواد األعمال" .كما وجه السيد الرئيس الحكومة بالسماح بإنشاء الشركات االفتراضية دون التقيد
بضرورة وجود مقر فعلي لها ،وذلك لتسهيل وتوفير التكاليف لتلك الشركات ،كما سيجري أيضا تسهيل إجراءات
تأسيس شركات الفرد الواحد.

▪

ستضاف شركات التكنولوجيا التي تسعى الستيراد المكونات اإللكترونية إلى القوائم البيضاء لدى الجمارك.
وينص لقانون الجمارك الجديد على أن يستفيد المستوردون المدرجون في القائمة البيضاء من تسريع عملية
التخليص الجمركي للبضائع .وستكون الشركات المدرجة في القائمة قادرة أيضا على إنهاء اإلفراج الجمركي
لبضائعها دون الخضوع للتفتيش بشكل كامل ،كما سيدفعون رسوما أقل.

▪

وتضمنت التوجيهات الرئاسية أيضا التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية االستثمارية الحرة ،وكذا التوسع في
اإلعفاءات الضريبية ،وتعمل عدة مؤسسات حكومية على وضع لوائح من أجل جذب شركات رأس المال المغامر
العالمية إلى البالد وزيادة االستثمار في الشركات الناشئة المحلية .ومن المتوقع خالل األشهر المقبلة أن يصدر
نموذج موحد التفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة ،إلى جانب طرح أدوات التمويل القابلة للتحول إلى
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ملكية أسهم ،وإجراءات عمليات نقل ملكية األسهم في الشركات الناشئة ،بين أمور أخرى.
•

مؤسسات التصنيف االئتماني تستمر في تثبيت الثقة االئتمانية لمصر بعد تعاملها اإليجابي مع الصدمات
االقتصادية.7

▪

أشار المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء ،إلى إن وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه االقتصاد
العالمي في ظل جائحة كورونا ،وما أعقبها من تداعيات لألزمة الروسية األوكرانية ،تمكنت الدولة المصرية من
صون مكتسبات اإلصالح االقتصادي ،على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء اآلثار السلبية للصدمات
داخليا ً وخارجياً ،ودعم جهود تحفيز االستثمار وتنويع أنماط اإلنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات
القطاع الخاص في مسيرة التنمية ،األمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف االئتماني الدولية على
نظرتها اإليجابية والمستقرة والمتفائلة لالقتصاد المصري.

▪

وأشار التقرير الصادر عن المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء ،إلى استمرار تثبيت التصنيف االئتماني
لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة ،بعد موجة من تخفيض التصنيفات االئتمانية للعديد من دول العالم ،حيث أبقت
وكالة فيتش تصنيف مصر عند  +Bمنذ مارس  ،2019مؤكدة أن سجل مصر األخير من اإلصالحات المالية
نموا قويًا ،أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واالقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق ً

▪

وأوضح التقرير أن قد ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها لمصر عند  Bمنذ مايو  ،2018الفتة إلى أن
نظرتها المستقبلية المستقرة لالقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع
حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع األسعار العالمية.

▪

وثبتت مؤسسة موديز تصنيفها لمصر عند  B2منذ أبريل  ،2019مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من
إصالحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها االئتماني في ظل التحديات الراهنة ،وذلك وفقا ً ألحدث تقرير للوكالة
والصادر بتاريخ يناير .2022

▪

وأشار التقرير إلى أبرز تعليقات وتوقعات مؤسسات التصنيف االئتماني ألداء االقتصاد المصري ،حيث ألمحت
فيتش إلى استمرار تعافى االقتصاد المصري خالل الربع الثالث من عام  2021ليسجل معدل نمو قوي بلغ
 %9.8مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي ،متوقعة أن يستمر االقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خالل
هذا العام.

▪

وتوقعت مؤسسة فيتش أيضا ً أن يتقلص عجز الحساب الجاري خالل األعوام المقبلة ليصل إلى  %3.5للعام
المالي  ، 2023/2022مشيرة إلى أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة ساهما في
تقلص نسبة العجز خالل النصف الثاني من عام .2021

▪

أشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالمياً ،تأثرت معظم األسواق
الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال ،متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة األوضاع الحالية ،وذلك من خالل الحفاظ
على سياساتها المالية على المدى المتوسط ،وأكدت المؤسسة أن ما حققته مصر في السنوات األخيرة من عجز
ضئيل بميزان تجارتها البترولي ،وما وصلت إليه اآلن من اكتفاء ذاتي من الغاز بل وتحقيق فائض ،أسهم في
تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر ،موضحة في الوقت نفسه أنها ترى آفاق نمو قوية على
المدى المتوسط مدعومة بتنفيذ اإلصالحات المالية واالقتصادية.

▪

أشارت مؤسسة موديز إلى أن قرارات البنك المركزي األخيرة ساهمت في حماية احتياطيات النقد األجنبي،
متوقعة أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب الجاري.

▪

ويوضح اإلنفوجراف من 1إلى  ،3مؤسسات التصنيف االئتماني تستمر في تثبيت الثقة االئتمانية لمصر بعد
تعاملها اإليجابي مع الصدمات االقتصادية

https://gate.ahram.org.eg/News/3517112.aspx
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•

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خالل شهر فبراير
 2022بنسبة .8%29.4

▪

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير  2022وقد
بـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجاري  2.7مليــار دوالر خـــالل شهر فبراير  2022مقابل  3.82مليـار
دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره .٪ 29.4

▪

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  ٪ 41.0حيـث بلغـت  4.12مليــار دوالر خـالل شهــر فبراير 2022
مقابل  2.92مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع
وأهمها( :أصناف أخري جاهزة من مواد نسجيه بنسبة  ،٪ 76.8بطاطس بنسبة  ،٪ 56.8مالبس جاهزة بنسبة
 ،٪ 19.5اسمده بنسبــة .)٪11.6

▪

وانخفضــت قيمة صـادرات بعض السلع خــالل شهر فبراير  2022مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق
وأهمهـا (برتقال طازج بنسبة  ،٪ 31.0عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  ،٪11.7منتجات البان بنسبة
 ،٪6.0سجاد وكليم بنسبة .)٪4.3

▪

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة  ٪1.2حيث بلغت  6.82مليار دوالر خـالل شهر فبراير  2022مقابـــل 6.74
مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجـــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا
(منتجات بترول بنسبة  ،٪ 81.3مواد اوليه من حديد او صلب بنسبــة  ،٪61.7لـدائن بأشكـالها األولية بنسبــة
 ،٪38.8مــواد كيماويــه عضويــه وغيـر عضويــه بنسبة .)٪ 33.7

▪

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خالل شهر فبراير  2022مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق
وأهمها( :قمــح بنسبـة  ،٪ 48.4سيــارات ركوب بنسبـة  ،٪ 38.9ادويــه ومحضرات صيدلة بنسبة ،٪ 11.0
فول صويا بنسبة .)٪10.1
•

معدل البطالة ينخفض إلى  %7.2في الربع األول من .92022

▪

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع االول (يناير  -مارس) لعام
 ،2022حيث بلغ معدل البطالة  ٪7,2من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل  ٪7,4في الربع السابق من عام 2021
بانخفاض قدره  ٪ 0.2عن كال من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.

▪

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل  29,895مليون فرد مقابل  29,653مليون فرد خالل الربع السابق بنسبة
ارتفاع مقدارها  ٪0.8وقد بلغت قوة العمل في الحضر  13,170مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,725
مليون فرد .أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,670مليون فرد بينما بلغت لإلناث 5,225
مليون فرد.

▪

ويرجع سبب ذلك االرتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار  297ألف مشتغل خالل الربع الحالي عن الربع
السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار ( )55ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار ( )242ألف فرد.

▪

سجل عدد المتعطلين  2,145مليون متعطل بنسبة  ٪7,2من إجمالي قوة العمل (1,220مليون ذكور  925،ألف
إناث) مقــابـل 2,200مليون متعطل في الربع الرابع  2021بانخفاض قـدره ( )55ألف متعطل بنسـبة ،٪2,5
وبانخفاض قــدره  10أالف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة .٪0,5

8

https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News/PressRelease/202251614342_%D8%A8%D
9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89_%20%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8
8%D9%84%D8%A7%D8%B1%20-%20%20.pdf&Type=News
9
https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News/PressRelease/2022515123825_666.pdf&Ty
pe=News
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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 الت خصيم 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.
وبال تالي 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.
•

جهاز تنمية المشروعات يساهم بفعالية بتنفيذ خطة الدولة لدعم وتمويل المشروعات الصناعية.11

▪

أكدت األستاذة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام
القيادة السياسية بالتعامل السريع مع كافة المشاكل االقتصادية الناتجة عن األحداث العالمية الطارئة مما يؤكد
على قدرة الدولة وصالبتها في مواجهة هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول سريعة لتخطيها بهدف استمرار
تنفيذ الخطط االقتصادية ومشروعات التشييد والبناء والصناعة واالستثمار رغم جائحة كورونا التي نجحنا في
اجتيازها حتى اآلن بال أعراض سلبية خطيرة على االقتصاد الوطني.

▪

وأشارت إلى أن الدولة وضعت خطة جديدة لمواجهة التحديات االقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب بين روسيا
وأوكرانيا والتي هزت العديد من اقتصاديات العالم الكبرى لتستطيع مصر أن تستكمل خطط التنمية واالستثمار
التي تلبى طموحات الشعب وتضمن له االستقرار االقتصادي وتوافر السلع الضرورية مع العمل على خفض
معدالت التضخم.

▪

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز فيما يخص تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الناشئة الصغيرة ومتناهية
الصغر مع دعم المشروعات القائمة خاصة الصناعية لتطويرها وزيادة انتاجيتها بما يساهم في تلبية احتياجات
المواطن المصري مع وضع خطة لتمويل المشروعات التي توفر بدائل للمنتجات التي يتم استيرادها.

▪

وأضافت أن الدولة المصرية أعطت اهتماما خاصا بقطاع المشروعات الصغيرة إدراكا منها ألهميتها في بناء
جيل جديد من رجال األعمال وثقة في قدرات الشباب المصري على المساهمة الفعالة في االقتصاد وتنفيذ الخطة
الطموحة لتقدم الدولة وتنميتها لذلك تم إقرار قانون تنمية المشروعات  152لعام  2020الذى اختص بتهيئة
البيئة التشريعية المالئمة لدعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة ريادة األعمال حيث اهتم بشكل خاص
بمشروعات ريادة األعمال ومنحها العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية مع دعم حاضنات األعمال
التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس ومساعدة الشباب علي تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى
10
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اقتصادية وق ادرة على الوصول لمنتج متميز يتمتع بالقدرة على المنافسة في األسواق المحلية .وأشارت نيفين
جامع إلي أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بتفعيل إجراءات تأسيس مشروعات رواد األعمال وفقا
لتوقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويال مباشرا من خالل فروعه بكافة المحافظات وكذلك من خالل
كبرى البنوك التي يتعاون معها وذلك بما يتفق مع خطته الحالية للتوسع في تمويل مختلف أنواع المشروعات
الصغيرة خاصة الصناعية واإلنتاجية.

▪

•

جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة للتوسع في تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة
بالتعاون مع كبرى منصات التجارة االلكترونية.12

▪

أكدت األستاذة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ،أن الجهاز ينفذ خطة طموحة للتوسع في تسويق منتجات أصحاب المشروعات
الصغيرة بالتعاون مع كبرى منصات التجارة االليكترونية وتطوير مهارات أصحاب المشروعات وتدريبهم على
تطوير منتجاتهم واالرتقاء بجودتها لتتمكن من المنافسة محليا وعالميا.

▪

وأشارت إلى أن الجهاز قام منذ بداية العام الحالي بالتعاون مع كبرى منصات التجارة االلكترونية مثل جوميا
وأمازون إلتاحة الفرص التسويقية الواعدة ألصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من اصحاب
المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وأوضحت أن فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات تقوم اآلن
بعقد دورات تدريبية مجانية متخصصة في مجال التسويق اإللكتروني وذلك ألصحاب المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر اخرى لتأهيلهم في مجال التسويق اإللكتروني
والعرض االحترافي للمنتجات حيث تلقى المئات من أصحاب المشروعات هذه الدورات في محافظات
اإلسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا ومدينة العاشر من رمضان وجاري عرض منتجاتهم في
كبرى مواقع التسويق االلكتروني التي تعاقد معها الجهاز.

https://www.msme.eg/ar/Pages/news/NewsInfo.aspx?Newsid=333
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▪ األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف
▪

انفوجراف ( )1يوضح تقرير وزارة النقل والذي يشير إلى أن حركة البضائع بالموانئ المصرية قد ارتفعت
بنسبة  %7عام :2021

▪

انفوجراف ( )2يوضح تقرير البنك الدولي ،الذي يشير أن ال بد من تكثيف الجهود لخفض عمليات حرق الغاز
الطبيعي:

