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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 مارس 31 خميسال 5العدد،العشرون و بعساال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1المركز األول أفريقيا فى صفقات الشركات الناشئة في مصر "منصة "ماجنيت •

جاءت تقريراً توضح فيه أن قد  بيانات تمويل المشروعات الناشئة في"ماجنيت" المتخصصة أصدرت منصة  ▪

الشركات  فيالمركز األول على مستوى القارة األفريقية من حيث عدد الصفقات االستثمارية والتمويلية  فيمصر 

 .2021الناشئة المصرية خالل عام 

مصر"، أن الشركات المصرية  فيالمشاريع الناشئة  فييحمل عنوان "االستثمار الجريء  الذيوأوضح التقرير  ▪

، بما 2021صفقة ُمبرمة خالل عام  147مليون دوالر من خالل  491جمع صفقات تمويلية بقيمة  فينجحت 

بلغ  سنويمصر، وبنسبة نمو  فيقطاع الشركات الناشئة  في االستثمارييمثل رقما قياسيا جديدا لحجم رأس المال 

 ٪ مقارنة بالعام الماضي.168

 فيقيمة االستثمارات بالشركات الناشئة  إجماليالثالث من حيث  بالمركز مصر أن جاءتوأشار التقرير إلى  ▪

القارة خالل عام  فيرؤوس األموال الُمستثمرة  إجمالي٪ من 18القارة األفريقية حيث حصدت شركاتها الناشئة 

 ٪.39، بينما جاءت نيجيريا بالمركز األول بنسبة 2021

 فينفس العام حيث جاءت مصر  فيقارن التقرير أداء الشركات الناشئة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا و ▪

من حيث عدد الصفقات االستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، حيث استحوذت على نسبة  الثانيالمركز 

قيمة  إجماليالمركز الثالث من حيث  فيحين جاء ترتيب مصر  فيعدد الصفقات بالمنطقة  إجمالي٪ من 24

 االستثمارات بالشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

كانت قد ساهمت  والتيمصر من تداعيات الوباء العالمي،  فيتعافى قطاع الشركات الناشئة وأشار التقرير إلى  ▪

بلغ نسبة  والذيعدد الصفقات  في 2021، لتعاود مصر لتشهد نمًوا خالل 2020 فيانخفاض عدد الصفقات  في

 مستثمر وهو رقم غير مسبوق أيضا. 124عدد المستثمرين ليصلوا إلى  في٪، وكذلك ارتفاع 26

رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا وما تشهده من ارتفاع  بيئينظام وأوضحت أن مصر  ▪

تشهده مصر. واألهم من ذلك، حققت مصر رقًما  الذي السوقيجم االستثمارات بما يؤكد النضج ح في قياسي

٪ على أساس سنوي، بما يعكس االهتمام المتزايد وانفتاح شهية 68عدد المستثمرين، بنمو بلغ نسبة  فيقياسيًا 

 المستثمرين األجانب من جميع أنحاء المنطقة واألسواق الدولية.

 فيسبة المستثمرين األجانب )المستثمرين من خارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا( وحدد التقرير ن ▪

حين بلغت نسبة المستثمرين األجانب  فيمستثمر،  63وبعدد  %51بلغت  والتيالشركات الناشئة المصرية 

٪ وهى األعلى 77الشركات الناشئة المصرية نسبة  في)المستثمرين غير المصريين من داخل المنطقة وخارجها( 

، بما يعكس ثقة %25٪، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 46بالمنطقة، وتليها اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 

مناخ ريادة األعمال والشركات التكنولوجية الناشئة  فيوصناديق رأس المال المخاطر العالمية  األجنبيالمستثمر 

 صرية.الم

مصر  فيعدد الصفقات  إجمالي٪ من 17وتصدر قطاع التكنولوجيا المالية نشاط الصفقات الُمبرمة، حيث سجل  ▪

. بما يتسق مع النهج العام بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث يحتل قطاع التكنولوجيا المالية 2021 في

، عدد صفقات استثمارات شركات رأس المال المخاطر خالل العام المنصرم إجمالي٪ من 18أكبر حصة بنسبة 

رؤوس  إجمالي٪ من 36 يهذا واستحوذ قطاع المواصالت والخدمات اللوجستية على ما يزيد عن ثُلث، حوال

 2021عام  فيمصر  فيالمشاريع الناشئة  فياألموال المستثمرة 

صفقة(  23صفقة( والتجارة اإللكترونية ) 25نولوجيا المالية )تصدر كاًل من قطاع التكوأوضح التقرير أن قد  ▪

 11صفقة( واألغذية والمشروبات ) 12صفقة( والرعاية الصحية ) 15والمواصالت والخدمات اللوجستية )

 على التوالي. 2021عام  فيصفقة(، أعلى القطاعات لعدد الصفقات الُمبرمة 
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 177مارات على النحو التالي: المواصالت والخدمات اللوجستية )وتباين ترتيب القطاعات من حيث قيمة االستث ▪

مليون دوالر(، قطاع  60مليون دوالر(، قطاع التكنولوجيا المالية ) 96مليون دوالر(، التجارة اإللكترونية )

 مليون دوالر(. 38مليون دوالر( األغذية والمشروبات ) 42التجزئة )

 الصفقات التمويلية للمشاريع الناشئة في مصر:تطورات حجم ويوضح الرسم البياني  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2يشيد باهتمام مصر باالستثمار في طرق الري الحديثة والتعليم والرعاية الصحية ،النقد الدوليصندوق  •

إن اهتمام المجتمع الدولي ينصب بصورة إلى مدير عام صندوق النقد الدولي،  "كريستالينا جورجييفاأشارت " ▪

" COP27خالل العام الحالي على مصر فيما يتعلق بقضايا المناخ؛ حيث تستضيف مؤتمر المناخ "مباشرة 

مشيدة باهتمام مصر باالستثمار في  2023أواخر العام الجاري، تليها دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 

 طرق الري الحديثة والتعليم والرعاية الصحية.

الفعل تُهدد نصف سكان العالم، حيث تدفعهم لمواجهة خطر انعدام األمن وأضافت أن أزمة المناخ أصبحت ب ▪

 حتى اآلن. %1.1المائي لمدة ال تقل عن شهر واحد سنويا بالرغم من أن نسبة االحترار لم تتجاوز 

نه في الوقت الذي يُعاني فيه العالم من انعكاسات الحرب األوكرانية الروسية على المجتمعات وأوضحت إ ▪

دات، البد أن نتذكر جميعا أننا نعيش في عالم أكثر تعرضا للصدمات، وذلك على غرار ما يحدث منذ واالقتصا

 ".19-عامين مع جائحة "كوفيد

ونوهت إلى أن أزمة المناخ أصبحت تُحدث بالفعل اضطرابات حادة في حياة األشخاص وسبل معيشتهم، ولها  ▪

ص، فعلى مدار العقدين الماضيين، ظلت الكوارث المرتبطة بالتأكيد تأثير قوي في هذه المنطقة على وجه الخصو

 بالمناخ هنا تزداد تواترا بسرعة أكبر مما تشهده أي منطقة أخرى في العالم.

ونوهت إلى أن التحديات المناخية في العصر الراهن تتسبب بالفعل في خسائر فادحة، مؤكدة أنه مع احتساب  ▪

درجة مئوية في  30، فقد يتجاوز متوسط درجات الحرارة في فترة الصيف التخفيضات العالمية الكبيرة لالنبعاثات

 .2050نصف بلدان المنطقة بحلول عام 

بضرورة تحقيق جميع البلدان حول العالم خفضا كبيرا في انبعاثاتها لتحقيق استقرار صندوق النقد الدولي وأوصى  ▪

 تغير المناخ.درجات الحرارة العالمية وتسهيل التعامل مع تحدي التكيف مع 

أنه من أجل الحفاظ على إمكانية تحقيق المستوى  صادرة عن صندوق النقد الدولي، وأوضحت دراسة التحليلية ▪

ونوهت بأنه  ،2030درجة مئوية، يتعين خفض االنبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام  1,5المستهدف البالغ 

بطرق منها ما يعادل ذلك من التدابير غير  –الكربون  من أجل تحقيق هذا الهدف، نوصي بزيادة مطردة في سعر

 جانب االستثمارات الخضراء واإلجراءات التي تكفل التحول العادل عبر البلدان وداخلها. السعرية إلى

وأوصت الدراسة كذلك بضرورة إدخال سياسات التكيف ضمن االستراتيجيات االقتصادية الوطنية، وال سيما في  ▪

 الكلية التي ينبغي أن تعكس المخاطر المناخية بالكامل.األطر االقتصادية 

القيمة في إدارة المخاطر والتي تبررها كل  ةللتدابير عاليوشدد الصندوق على ضرورة إعطاء أولوية  ▪

وفي البلدان شديدة  ،سيناريوهات المناخ المستقبلية المعقولة مع بناء القدرة على التكيف مع التغير المستقبلي

للمخاطر، من الضروري االستثمار في التأهب للكوارث والقدرة على التكيف معها، إلى جانب تقوية التعرض 

 المؤسسات، وتعزيز الصالبة االجتماعية.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

 خالل تبحث تعزيز التعاون مع "األونكتاد" الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، •

 .3بدبي 2022مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 

 "ريبيكا جرينسبانخالل لقاءها بالسيدة " ،هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةكتورة / دال أشارت ▪

لبحث سبل تعزيز التعاون واستعراض جهود الدولة  األمين العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد،

تحت شعار" تشكيل حكومات المستقبل" بدبي  2022مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات خالل  وذلك

 دبي". 2020عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 

لجهود التي تبذلها الدولة المصرية في عدد من الموضوعات البارزة كتمكين اإلى  ،هالة السعيدكتورة/ دال أشارتو ▪

وفي مجال تعزيز ، المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز االستثمارات وجهود الصندوق السيادي

 االستثمارات أشارت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد اآلليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما

وذلك في إطار  2018يمثل الذراع االستثماري للحكومة، موضحة أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 

، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم االستثمارات 2030خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 

كبير قادر من خالل الشراكة مع وتنّوع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة إلنشاء كيان اقتصادي 

شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم االستفادة من أصول 

 وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية ُمستدامة من خالل محفظة متوازنة وُمتنّوعة.

الخدمات الصحية المتنّوعة، والبنية وأوضحت أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجاالت " ▪

األساسية، والخدمات المالية والتحّول الرقمي، والسياحة واالستثمار العقاري"، فضاًل عن توّسع الصندوق في َعقد 

شراكات دولية ومحلية، حيث شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية 

 .م للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـُمتحّركةلدعم وتنفيذ التوّجه العا

ً  أشارت  ▪ " في مجال تغير المناخ من خالل االستثمار ةلالستثمار والتنميإلى جهود "صندوق مصر السيادي  أيضا

 نم عددع في عدد من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين واألمونيا الخضراء بالشراكة م

الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك مشروعات تحلية المياه، مؤكده أنه تم إقامة العديد من التحالفات مع 

 صناديق الثروة السيادية اإلقليمية والدولية.

سيدة سنويًا في منافسة  50إلى استهداف  الفته“ She Tradesإلى إطالق مبادرة " مشيرةوحول تمكين المرأة  ▪

وجودتها وإمكانية تصديرها، مع تقديم الدعم لهم في تصدير منتجاتهم بمساعدة البنك اإلسالمي  تجاتهملتقييم من

 للتنمية، لتعزيز التجارة والصادرات لعدد من النساء كل عام.

 ةقليل"الخضراء أن مصر تستهدف االستثمار في مجموعة من المشروعات  ،السعيد ضافت الدكتورة/ هالةوأ ▪

وأوضحت أن الحكومة قامت باالستثمار بشكل ضخم في بناء البنية التحتية وتمهيد ، مةل الفترة القاداالنبعاثات خال

الدعم الالزم للقطاع الخاص للتوسع في أنشطته ومشاركته في االقتصاد في  وتقديمالمجال أمام القطاع الخاص 

  .كافةالمجاالت 

 .4لمواجهة تداعيات األزمة الروسية األوكرانيةسلط الضوء على خطة الدولة ت ،الوزراءرئاسة مجلس  •

سلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها االستباقية لمواجهة يالمركز اإلعالمي لمجلس الوزراء تقريراً أصدر  ▪

في الوقت الذي أثرت فيه األزمة الروسية األوكرانية على ، حيث أشار إلى أن تداعيات األزمة الروسية األوكرانية

لم االقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف األصعدة، تأهبت الدولة المصرية بكافة خارطة العا

قطاعاتها مسرعة في وضع حلول استباقية للتداعيات واالنعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة، وذلك من 

مواطنين وتوفير الحماية خالل اتخاذ حزمة من اإلجراءات لتخفيف آثار تلك األزمة بمختلف جوانبها على ال

ً مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية الالزمة لضبط األسواق وضمان  االجتماعية للفئات األكثر احتياجا

توافر السلع االستراتيجية واستقرار أسعارها، إلى جانب تقديم حزم تحفيز مالية مختلفة، لتحسين أداء مختلف 

األعمال واالستثمار، بما يسهم في تعزيز بنية االقتصاد القومي، كما لم تغفل القطاعات ومرونة وجاذبية بيئة 

الدولة في خضم تلك األحداث عن تقديم كافة أشكال الدعم والتأمين ألبنائها في أوكرانيا حتى عودتهم ألرض 

 الوطن وتيسير إجراءات استكمال دراستهم العلمية.

التوجيهات الرئاسية والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة في مواجهة آثار األزمة، وتشمل  إلى التقرير شاروأ ▪

اإلعداد الفوري لحزمة من اإلجراءات المالية والحماية االجتماعية لتخفيف آثار التداعيات االقتصادية العالمية 

محلى للموسم الزراعي الحالي على المواطن المصري، فضالً عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح ال

لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية 

كما تتضمن التوجيهات، استكمال ، أشهر 6األساسية، والسعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية ال تقل عن 

راتيجية، لزيادة الحجم االستيعابي والتخزيني لها، وأيضاً التنسيق بين كافة المراحل التالية لمشروع الصوامع االست
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الجهات المعنية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، فضالً 

أيضاً، وفقاً للتقرير،  وتشمل التوجيهات الرئاسية، عن تعزيز جهود ضبط األسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع

تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة 

 الجديدة، عالوة على إعادة الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود األوكرانية إلى الدول األوروبية المجاورة.

مليار جنيه  36صة بتوفير مخزون آمن من القمح، حيث تشمل تخصيص إلى اإلجراءات الخاوأشار التقرير  ▪

ماليين طن قمح محلي مستهدف استالمهم، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع األقماح المحلية إال  6لشراء 

، زارةفي األماكن التي تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول األقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الو

، بشأن تنظيم 2022لسنة  51وتتضمن إجراءات توفير مخزون آمن من القمح أيضاً، إصدار القرار الوزاري رقم 

ً من  12من خالل إلزام جميع المنتجين بـتسليم 2022التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد  أردبا

بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر 

 لغير جهات التسويق إال بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين. 2022عام 

وأكد التقرير نجاح الدولة في توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، مستعرضاً نسب االكتفاء  ▪

كمخزون  %65تغطيتها حتى اآلن، حيث تبلغ نسبة االكتفاء من القمح ومدة  2021الذاتي للسلع االستراتيجية في 

 أشهر. 6، ومدة تغطية %30آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 

وحتى اآلن، فبالنسبة للقمح بلغت  2021التقرير حجم التعاقدات الحكومية من السلع االستراتيجية منذ يوليو وأبرز  ▪

ألف طن، والمكرونة  29.8ألف طن، واللحوم الحية والمجمدة  11مليون طن، والدواجن المجمدة  4.4عاقدات الت

ألف طن، والسكر الخام  713.5ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد  106.5ألف طن، واألرز  175

 ن.مليون ط 1.2ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر األبيض المحلي  300المستورد 

ً إلى  ▪ جهود التوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تم تقديم موعد وأشار أيضا

إلى  %25مارس حيث تطرح خاللها كافة السلع بتخفيض يتراوح من 15معارض أهالً رمضان اعتباراً من 

مة معارض دائمة طوال العام بجميع ، فضالً عن االتفاق بين وزراتي التموين والتنمية المحلية على إقا30%

 .%30المحافظات، بينما سيكون االنطالق من محافظة الجيزة بتخفيضات تصل إلى 

ً لجهاز  62وأضاف التقرير، أنه تم توفير السلع األساسية من كافة األصناف من خالل  ▪ ً تابعا ً وفرعا مجمعا

” كلنا واحد“من مبادرة  22ضالً عن بدء المرحلة الخدمات العامة للقوات المسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، ف

مارس لطرح المنتجات بأسعار مخفضة باإلضافة لتوفير مختلف السلع بأسعار مناسبة في مجمعات  15في

 ”.أمان“

جهود الدولة وخطواتها االستباقية لمواجهة تداعيات األزمة الروسية  12إلى  1ويوضح اإلنفوجراف من  ▪

 :األوكرانية
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 .20215قطاعات األكثر تسجيال للمشتغلين عام  3الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  •

العامة واإلحصاء، عن قائمة القطاعات األعلى تسجيال للمشتغلين عام كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة  ▪

 ، وفقا لما يلي:2021، وذلك من خالل النشرة السنوية إلحصاء العاملين بالقطاع العام/ األعمال العام عام 2021

 .%30.8ألف عامالً بنسبة قدرها  214.2سجل قطاع االسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين بلغ  .1

 .%22.4قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية نسبة سجل  .2

 من إجمالي العاملين. %17.3سجل قطاع الكهرباء نسبة  .3

 من اجمالي عدد العاملين. %36.9سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة  .4

 وظيفة. 170ألف و 99سجلت الوظائف الحرفية  .5

 وظيفة. 185ألف و 68سجلت الوظائف اإلشرافية  .6

 ألف وظيفة. 30الوظائف المعاونة سجلت  .7

 من اجمالي عدد العاملين. %1.1سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة  .8
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خالل عام  ▪

قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي الموافقة على المشروع من 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.

في تخصيم الحقوق  خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه األخصتويعد نشاط ال

  المالية قصيرة األجل.

كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا خالل  ▪

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3,7األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9يبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة تقر %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه الى   ▪

ين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل مع

 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  ▪

ى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي )طويلة األجل( ال

تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع 

مة اإليجارية لألصل المستأجر على عدة األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القي

 سنوات مستقبلية.

 :الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي •

، بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم   ▪

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

ً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 4)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

ً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير  ▪ ألصل مع إعادة تأجيره تمويليا

نشاطه ووفقاً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل المستندات  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: تأجرللمس التشغيلية العمليات تمويل ▪
 على للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خالل من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل ▪

 ذو األصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 ألغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال ▪

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

 المستأجر، ديون سداد ألغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم :Debt Swap ديون سداد ▪

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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7 https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84/ 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :6الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

، 2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون  ▪
بتنظيم 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 

ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية،  الصغيرة والمتوسطة
ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى 

 صناعي.توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

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 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
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 

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  ▪
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحّدد 

ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانو
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

 المشروعات.قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 

ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية بوضع  ▪
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةشروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

القطاع من نشاط  %98المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على البنك المركزي المصري،  •
 .7الخاص

إن قطاع المشروعات إلى وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي،  ،شريف لقمانأشار األستاذ /  ▪
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظى باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري لما له من أهمية 

 حقيق التنمية المستدامة.كبيرة في دفع النمو االقتصادي وخلق فرص العمل وت

من نشاط القطاع الخاص في  %98وأضاف أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على  ▪
 من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة. %43مصر، كما تسهم بنحو 

 2200المتوسطة مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات  3.4وأوضح أن عدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ  ▪
ألف منشأة، مؤكدا على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقا الستراتيجية  217منشأة والصغيرة 

 تتمثل في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، إحالل الواردات والميكنة والتحول الرقمي. 2030مصر 

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق االستدامة يعد من األدوار  أن ،لقمانشريف األستاذ /  وأكد ▪
ة االجتماعيالمهمة للغاية لهذا القطاع، لتحقيق عدة أهداف أبرزها القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل للفئات 

لتملك  األكثر احتياجا، المساواة بين الجنسين لتحسين وضع المرأة في المجتمع من خالل إتاحة الفرصة
 المشروعات.

وأوضح أن االستراتيجية تهدف أيضا لتوفير العمل الالئق للشباب المصري، والمساهمة في النمو االقتصاد  ▪
 بالمجاالت الصناعية المختلفة. واالبتكاروأيضا دعم الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية بما يعزز الكفاءة 
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 2016ة ومتناهية الصغر واجهت العديد من التحديات قبل عام وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسط ▪

منها عدم وجود تعريف موحد بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعدم وجود قطاعات متخصصة في بعض البنوك، 
تكلفة تمويل هذه النوعية من  ارتفاعفضال عن  المشروعات،وعدم وجود إلزام على البنوك لتمويل هذه 

د آليات لضمان مخاطر االئتمان وصعوبة تقييم الجدارة االئتمانية لهذه المشروعات المشروعات وعدم وجو
 ونقص الخدمات غير المالية )االستشارية( وانخفاض الوعي المالي والمعرفة بالخدمات المصرفية.

تراتيجية إلى أن البنك المركزي اتخذ العديد من اإلجراءات والخطوات لدعم هذا القطاع في إطار اس أيضا   وأشار ▪
الشمول المالي، شملت عدة محاور منها تسهيل الحصول على التمويل، تهيئة البيئة الداعمة، دعم ريادة األعمال، 
التثقيف المالي وحماية حقوق العمالء، تنويع المنتجات والخدمات المالية والخدمات المالية والمدفوعات 

 طار توجه الدولة المصرية.بالقطاع الزراعي في إ االهتماماإللكترونية، وزيادة 

، إصدار تعريف موحد للقطاع وأصبح التعريف القومي 2021وحتى  2015وأوضح أنه تم خالل الفترة من  ▪
وتم إنشاء قطاعات متخصصة لتمويل هذا القطاع بالبنوك وتم وضع نسبة إلزامية على البنوك بنسبة  للدولة،
 %5، ثم صدرت مبادرة الـ 2021في  %25زيادتها إلى من محافظها االئتمانية توجه لهذا القطاع تم  20%

 فائدة متناقصة لتشجيع المشروعات على االقتراض.

كورونا، لم يتردد البنك المركزي في إصدار مزيد من المبادرات واإلجراءات  جائحة روأشار إلى أنه بعد ظهو ▪
عادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع أشهر، إ 6لمدة  االئتمانيةلدعم القطاع، منها تأجيل كافة االستحقاقات 
وشملت اإلجراءات أيضا استمرار العمل بمبادرة المشروعات  ،قدرات أصحاب المشروعات على السداد

متناقص، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي  %5الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 
 .%10يحسب على أساس متناقص بدال من  %8ليصبح وقطاع المقاوالت للشركات المتوسطة والكبرى 

قام المركزي بتيسير إجراءات التمويل حيث سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة أن قد وأضاف  ▪
مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، كما سمح باستخدام  20بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 

 االجتماعيةالعمالء من خالل نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العمالء وبياناتهم البيانات البديلة لتقييم 
 ومعامالتهم المالية وغير المالية.
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف 

إنتربرانير ميدل إبست الذي يوضح إلى أن مصر تملك سوق تكنولوجيا مالية تقرير يوضح ( 1نفوجراف )ا ▪

 واعدة واألكثر جاذبية وربحاً في الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدولي الذي يشير إلى أن االقتصاد الرقمي مفتاح التنمية االقتصادية البنك تقرير يوضح ( 2نفوجراف )ا ▪

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:واالجتماعية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


