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•

مصر تقود الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين.1

▪

قام المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء بنشر تقرير صادر منظمة أوابك للطاقة ،حيث يشير التقرير إلى أن
مصر سوف تقود الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين ،حيث قامت مصر توقيع مذكرة التفاهم بين
المنطقة االقتصادية لقناة السويس وشركة "سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة إلنتاج األمونيا الخضراء من
الهيدروجين األخضر بتكلفة تصل إلى  5مليارات دوالر ،ليؤكد مساعي مصر في التحول إلى االعتماد على
مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين.

▪

وأوضح التقرير أن قد تصدرت مصر الدول العربية في عدد المشروعات المعلنة بـ  9مشروعات ،بينما جاءت
عمان في المرتبة الثانية بـ  7مشروعات.

▪

وأضاف أن تتوزع مشروعات إنتاج الهيدروجين في مصر بين األنواع المختلفة؛ حيث جاء الهيدروجين األخضر
في المقدمة بـ  5مشروعات ،والهيدروجين األزرق بمشروعين ،واألمونيا الزرقاء واألمونيا الخضراء بمشروع
واحد لكل منهما.

▪

ويوضح اإلنفوجراف تقرير منظمة أوابك والذي يشير إلى إن مصر سوف تقود الدول العربية في مشروعات
إنتاج الهيدروجين:

https://www.idsc.gov.eg/InfoMedia/List/1

1

2
•

"أوبك" تحافظ على توقعاتها للطلب العالمي للنفط عند  4.2مليون برميل يوميا في .22022

▪

حافظت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في  2022عند  4.2مليون برميل يوميا،
لكنها أشارت إلى احتمال مراجعة التوقعات في ظل االضطرابات الجيوسياسية،

▪

أشارت إلى أن توقعات اإلمدادات من الدول غير األعضاء في "أوبك" تنتظر المراجعة بسبب تطور األوضاع
حول أوكرانيا ،وأوضحت المنظمة أن هذه التوقعات قيد التقييم وستتم مراجعتها وتعديلها في األسابيع المقبلة إذا
لزم األمر.
•

تقرير دولي يكشف أنواع وقود السفن المتوقع استخدامها كصديق للبيئة.3

▪

أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ،إلى أنه يجب أن يؤدي الوقود القائم على الهيدروجين األخضر –
مثل األمونيا والميثانول -دورا محوريا ليُشكل  %60من مزيج الطاقة في قطاع الشحن بحلول عام 2050؛ ما قد
يخفض االنبعاثات بنحو .%80

▪

وذكرت الوكالة الدولية أنه يجب أن تؤدي الحكومات دورا حاسما في استخدام األمونيا وقودا في قطاع الشحن،
باإلضافة إلى معايير السالمة والتصميم ،وهنا يمكن رؤية مزايا رئيسة.

▪

وأكدت أن منتدى االقتصاد العالمي أشار إلى أنه مع الدعم الحكومي ستكون استثمارات األمونيا في البنية التحتية
بشكل أساسي فيما يتعلق بالتخزين والتوزيع وإنتاج الهيدروجين -الذي تُشتق منه األمونيا -وسط تدابير قائمة على
السوق مثل تسعير الكربون ،كما أنه من المرجح أن تستفيد السفن التي تعمل باألمونيا الخضراء من مجموعة من
المشروعات التجريبية ،ومن ثم اعتبارها مرشحا مهما لوقود قطاع الشحن البحري في المستقبل.

▪

وذكرت الوكالة أن اعتبارات السالمة واإلجراءات األولية ستكون مثل تصميم السفن والتزويد بالوقود على رأس
اهتمامات الصناعة.

▪

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن األمونيا يجب أن تمثل  %45من الطلب على الوقود في قطاع الشحن
البحري ،لكن حتى اآلن تظل تكلفة إنتاج األمونيا الخضراء وإنشاء بنية تحتية مخصصة لها في السفن ضمن أكبر
العقبات ،وذكرت أنه بخالف الهيدروجين واألمونيا؛ فإن الميثانول يحتوي على الكربون في تركيبته ،لكنه في
الوقت نفسه يتمتع بمزايا عند استخدامه في قطاع الشحن البحري ،بما في ذلك سهولة التعامل معه وتلبيته متطلبات
السالمة التشغيلية بالفعل ،حيث أن ما يميز الميثانول توافره بالفعل واستخدامه وقودا للشحن ،كما أن له ميزة في
التكنولوجيا والسالمة المطلوبة على عكس األمونيا ،التي ال تزال في حاجة إلى بنية تحتية جديدة في السفن
والتأكيد على معايير السالمة.

▪

وذكرت الوكالة الدولية أن هناك نوع آخر من الوقود الذي يستخدم لتموين السفن ،وهو الوقود الحيوي ،والذي يعد
أحد األنواع المحتمل اعتمادها في قطاع الشحن البحري من أجل خفض االنبعاثات ،وهو عبارة عن اإليثانول أو
الوقود الحيوي المصنوع من مواد الكتلة الحيوية ،كما انه يمكن أن تُمزج هذه األنواع من الوقود بالوقود
األحفوري ،ولكن يمكن أيضا استخدامها بشكل مستقل.
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
•

األستاذة الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،نسعى لوضع (خطة خضراء)
خالل الخطة االستثمارية للعام .42023/22

▪

أشارت األستاذة الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن الخطة االستثمارية للعام
المالي القادم  2023/22تراعي االستحقاقات الدستورية ،وتعمل على التعافي األخضر وتنشيط القطاعات التي
تدعم االقتصاد األخضر بل نسعي ان تكون خطة خضراء تراعي األبعاد البيئية ،كما تدعم الخطة البرنامج
الوطني لإلصالحات الهيكلية؛ وهي اإلصالحات التي تساهم في زيادة مرونة االقتصاد المصري ورفع قدرته
على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم
قدرة االقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

▪

وأكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية
األساسية في البالد ،حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة االقتصادية ،والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،فمن خالل هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز اإلنتاج وأسواق االستهالك.

▪

نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي
وأضافت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في االقتصاد الوطني ً
متميز في منتصف طرق النقل الدولية ،والقرب من األسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط مما
ً
ومحورا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات وال سيما مع االنتشار الواسع لنظام النقل
مركزا
يجعله
ً
متعدد الوسائط ،وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة ،وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع
والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية ،والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية ،مشيرة
إلى أن مصر خالل الفترة السابقة تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية األساسية وخاصة في خدمات
قطاع النقل ،كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق ،وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق
.وأشارت السعيد إلى أن االستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام  2022/21بلغت  244,7مليار جنيه ،محققا
طفرة استثمارية بنسبة نمو  ،%104مؤكدة أن الخطة االستثمارية لوزارة النقل للعام المالي  2023/2022يتم
فيها مراعاة األولويات واستكمال واالنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ،مع تقديم كافة اإلمكانات الممكنة التي
تدعم الخطة االستثمارية للوزارة.

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى األهمية االقتصادية للتعليم ،موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد
البشرية ،وتطوير المجتمعات ،لمواكبة مستجدات العصر ،ومتطلبات االنتقال إلى االقتصاد المعرفي ،وتعزيز
التنافسية الدولية في شتى المجاالت ،مؤكدة اهتمام الدولة بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع
ودعم قدراته االقتصادية ،ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد ،وتنفيذ البرامج والمشروعات،
مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء اإلنسان ،واالرتقاء بالمجتمع ثقافيًّا وعلميًّا وسلوكيًّا ،تولي خطط التنمية
المتتابعة اهتما ًما ببناء الشخصية المصرية ،من خالل االرتقاء بالمنظومة التعليمية ،وتحسين جودة النظام
التعليمي ،ورفع كفاءة ،وجدارة ،وتنافسية مخرجاته.

▪

وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن خطة العام المالي القادم تراعي االستحقاقات الدستورية ،مشيرة إلى أن التعليم
يعد أهم مجاالت االستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة
مستجدات العصر ومتطلبات االنتقال إلى االقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة،
مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته االقتصادية،
وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات ،متابعه أنه إيمانًا
بأهمية التعليم في بناء اإلنسان ،واالرتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا ،فإن خطط التنمية المتتابعة تولي
اهتما ًما بال ًغا ببناء الشخصية المصرية من خالل االرتقاء بالمنظومة التعليمية ،وتحسين جودة النظام التعليمي
ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

▪

وأشادت الدكتورة  /هالة السعيد ،بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني ،خاصة وأن
سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج اإلصالحات الهيكلية ،مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي
كبيرا بقطاعات التعليم والصحة واالتصاالت.
اهتما ًما ً

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،أيضا ً إلى األهمية االقتصادية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مؤكدة
إيمان الد ولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة
ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات االستثمار واإلنتاج والتشغيل.

▪

وأكدت أن االستثمار في قطاع االتصاالت يتفق مع أهداف البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية الذي أطلقته
الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات االقتصاد الحقيقي ،مشيرة إلى أن قطاع
كبيرا خالل فترة الجائحة في مصر والعالم.
نموا ً
االتصاالت شهد ً

https://mped.gov.eg/singlenews?id=1051&lang=ar
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▪

وحول الموارد المائية والري ،أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية اإلدارة
السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس
من أهداف التنمية المستدامة واألهداف والغايات األخرى المتعلقة بالمياه ،وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة
التدوير وإعادة استعمال ،كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.

▪

وأوضحت أن هناك اهتمام بتوفير كافة الموارد الالزمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات
الزراعية والفالح المصري وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي فضال عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ
المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات االستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم
العالمية.
•

رئاسة مجلس الوزراء ،مصر تضاعف الجهود لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع.5

▪

أصدر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء تقريرا ً يشير فيه إلى أن دول العالم تواجه حاليا ً العديد من األزمات التي
تؤثر على عملية تأمين الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع ،فمن
أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سالسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية األوكرانية ،لذا تظهر الحاجة
الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق األمن الغذائي لشعوبها بمفهومه الشامل.

▪

وأضاف أن ملف األمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية ،حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية
لتحقيق هذا الهدف ،والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطالق المشروعات القومية العمالقة لتوفير
السلع الغذائية وزيادة اإلنتاج ،إلى جانب تنويع مصادر الواردات ،وتطوير سالسل التوريد ،فضالً عن تفعيل
المزيد من أدوات الرقابة وضبط األسواق لمنع االحتكار ورفع األسعار ،ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين
استراتيجية من السلع األساسية واإلبقاء عليها في الحدود اآلمنة ،وتعزيز قدرة االقتصاد المصري ومرونته في
مواجهة التداعيات المترتبة على األزمات والمتغيرات السياسية واالقتصادية في العالم ،وهو ما بات محل تقدير
وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.

▪

وأظهر التقرير ،نسب االكتفاء الذاتي للسلع االستراتيجية في  ،2021مستعرضا ً مدة تغطية هذه السلع حتى اآلن،
حيث بلغت نسبة االكتفاء من القمح  %65كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل ،والزيوت بنسبة
اكتفاء  ،%30ومدة تغطية  5أشهر ،واألرز بنسبة اكتفاء  ،%100ومدة تغطية 6.5شهر ،والمكرونة بنسبة اكتفاء
 ،%100ومدة تغطية 5أشهر ،والسكر بنسبة اكتفاء ،%87ومدة تغطية  4.5شهر ،واللحوم الحية بنسبة اكتفاء
 %57ومدة تغطية  9.5شهر ،والدواجن بنسبة اكتفاء  ،%97ومدة تغطية  6.5شهر  ،والفول بنسبة اكتفاء
 ،%30ومدة تغطية  3أشهر.

▪

وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً ،حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر
كمية ممكنة ،وأضاف أيضا ً أن كانت واردات مصر من القمح قد تراجعت ،مسجلة  10.6مليون طن في ،2021
مقارنة بـ  14.9مليون طن في .2014

▪

أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح  10مليون طن عام  ،2022مقارنة بـ  9مليون طن
عام  ،2021بنسبة زيادة  ،%11.1فضالً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة  ،%7.4حيث بلغت 3.65
مليون فدان في  ،2022مقابل  3.4مليون فدان في .2021

▪

وأشادت وزارة الزراعة األمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد
من الواردات وتحمل ارتفاع األسعار الحالية للقمح ،كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح
ل مواجهة األزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على
الفئات السكانية المستحقة للدعم ،متوقعة أن تؤدي اإلصالحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط
األسعار المرتفعة.

▪

وأشار التقرير إلى جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح ،حيث تم إطالق
المشروع القومي للصوامع ،وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع  75صومعة في  ،2021مقارنة بـ  40صومعة في
 ،2014الفتا ً إلي زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة  ،%183.3حيث بلغت  3.4مليون طن في 2021
مقارنة بـ  1.2مليون طن في عام .2014

▪

وأشار أيضا ً إلى أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على األسعار وتخفيف آثار اضطرابات األسواق العالمية ،حيث
تم إطالق مشروع الدلتا الجديدة ،ووصلت المساحة المهيأة للزراعة بالمشروع  568ألف فدان ،من بينها 200
ألف فدان تم زراعتها ،كما يبلغ إجمالي مساحة المشروع  2.8مليون فدان ،وتشمل أبرز المحاصيل التي يتضمنها
المشروع ،الذرة والقمح والسكر والخضراوات ،تم إطالق مشروع الصوب الزراعية على مساحة  100ألف
فدان ،والذي يعد األكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق األوسط ،حيث يتم تنفيذه على  3مراحل في مواقع
قاعدة م حمد نجيب بمطروح ،والعاشر من رمضان بالشرقية ،وقرية األمل ومنطقة أبو سلطان باإلسماعيلية،
والفشن ببني سويف ،والالهون بالفيوم ،والعدوة بالمنيا ،وتتضمن المشروعات الزراعية أيضاً ،إطالق مشروع
https://gate.ahram.org.eg/News/3440915.aspx
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تنمية سيناء حيث تصل المساحة المنزرعة إلى  239ألف فدان ،وإجمالي مساحة المشروع  1.1مليون فدان.
▪

وأشار التقرير إلى أبرز اإلشادات الدولية بجهود مصر ،حيث ذكرت اإليكونوميست أن الدولة المصرية وضعت
قضية األمن الغذائي ضمن أولوياتها في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد السكان ،في حين أكد صندوق النقد الدولي أن
استثمار الدولة المصرية في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سالسل التوريد لتحسين األمن الغذائي ،انعكس على
استقرارا وبأسعار منخفضة.
توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر
ً

▪

أكدت المونيتور أن الدولة المصرية تنفذ مشروعا ً ضخما ً يستهدف زراعة أكثر من مليون فدان ،في خطوة من
شأنها تعزيز األمن الغذائي ألكبر دول العالم العربي من حيث أعداد السكان ،وتسعى لتوفير منتجات زراعية
عالية الجودة بأسعار مناسبة.

▪

ويوضح اإلنفوجراف (من  1إلى  )11جهود الدولة من أجل توفير مخزون استراتيجي اّمن من السلع األساسية:
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•

 % 21.6انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري المصري في شهر ديسمبر .62021

▪

أ صدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2021
حيث أوضح أن قد بـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجاري  2.41مليار دوالر خالل شهر ديسمبر  2021مقابل
 3.08مليار دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره .٪21.6

▪

وأشار إلى أن قد ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  ٪45.3حيـث بلغـت  4.32مليــار دوالر خـالل شهــر
ديسمبر  2021مقابل  2.97مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات
بعض السـلع وأهمها" :مالبس جاهزة بنسبة  ،٪33لدائن بأشكالها األولية بنسبــة  ،٪28.4منتجات مسطحة
بالدرفة من حديد او صلب بنسبـة  ،٪22.1عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  ،٪18.6بينما انخفضت
قيمة صـادرات بعض السلع خــالل شهر ديسمبر  ،2021مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا
فواكه طازجة بنسبة  ،٪0.9اسمده بنسبة  ،٪25.1اثاث بنسبة  ،٪7.6برتقال طازج بنسبة.٪ 55.0

▪

وأضاف أن بالنسبة للواردات فقد ارتفعت بنسبة  ٪11.3حيث بلغت  6.73مليار دوالر خـالل شهر ديسمبر
 2021مقابـل  6.05مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض
السلــع وأهمها منتجات البترول بنسبة  ،٪ 71.2مواد اولية من حديد او صلب بنسبة  ،٪ 93.9سيارات ركوب
بنسبة  ،٪50.8لدائن بأشكالها األولية بنسبة  ،٪70.0بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خالل شهر
ديسمبر  2021مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها قمح بنسبة  ،٪ 7.8ذره بنسبـة ،٪ 8.6
البترول الخام بنسبة  ،٪63.8خشب ومصنوعاته بنسبة ."٪ 11.3
•

البنك المركزي المصري 1.9 ،مليار دوالر زيادة في تحويالت المصريين بالخارج خالل .72021

▪

أشار البنك المركزي المصري إن تحويالت المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة  %6.4خالل العام
الماضي  ،2021بلغت الزيادة في التحويالت في  2021نحو  1.9مليار دوالر لتسجل نحو  31.5مليار دوالر
(مقابل نحو  29.6مليار دوالر خالل عام .)2020

▪

وأظهرت البيانات األولية ارتفاع التحويالت خالل شهر ديسمبر  2021بمعدل %3.4على أساس سنوي لتسجل
نحو  2.64مليار دوالر ،مقابل نحو  2.55مليار دوالر خالل شهر ديسمبر .2020

6

https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News/PressRelease/2022315134115_666.pdf&Ty
pe=News
7
https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Press-Release-Balance-of-Payments-Performance-in-Q1-of-FY-20212022.aspx
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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 .2018
وارتفعت 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:8

▪

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

صا بالمشروعات الصغيرة.9
محافظ البنك المركزي :استراتيجية "مصر  "2030أولت اهتما ًما خا ً

▪

أكد السيد الدكتور  /طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ،أن استراتيجية “مصر  ″2030أولت قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا نظرا ألهميته في تحقيق التنمية االقتصادية ،وتولي أجهزة
الدولة كافة ،والبنك المركزي خاصة اهتماما كبيرا به ،حيث أطلق بداية من  2015العديد من المبادرات والتي
تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي لهذا القطاع.

▪

وأضاف أن البنك المركزي وجه بتيسير إجراءات منح التمويل من خالل السماح للبنوك بتمويل المشروعات
متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات اقل من  20مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع
إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العمالء من خالل نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العمالء
وبياناتهم االجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية.

▪

وأشار إلى أنه تم طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من
القطاعات االقتصادية الهامة ،كما أصدر البنك المركزي تعهدات لشركة ضمان مخاطر االئتمان  CGCلتمكين
الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
حديثة التأسيس والقائمة.

▪

أكد أن البنك المركزي كان حريصا على اتخاذ العديد من التدابير الالزمة للتخفيف من أثار التداعيات االقتصادية
السلبية لجائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

▪

وأشار الدكتور /طارق عامر ،إلى إن أهم تلك التدابير تخفيض سعر الفائدة ،أكثر من مرة وتأجيل أقساط
القروض وإصدار مبادرة للعمالء غير المنتظمين من الشركات ،والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل
االئتماني بالبنك المركزي.

8

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://alborsaanews.com/2022/03/13/1519322
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▪

وأوضح أن تلك اإلجراءات شملت أيضا ،تخفيض مدد اإلفصاح عن المعلومات التاريخية للعمالء بعد السداد،
والتنازل عن القضايا المتداولة وفقا لضوابط محددة ،السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS9بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات ومساندتها على
االستمرار في العمل واإلنتاج والحفاظ على العمالة.

▪

وأشار إلى أنه من أهم تداعيات جائحة كورونا والقيود المصاحبة لها ،ما نتج عنها من اضطرابات في سالسل
االمداد والتوريد العالمية والتي اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما
لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سالسل االمداد بكل مشتمالتها من شركات مصنعة وموردين
وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•

البنك المركزي المصري ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل  %98من القطاع الخاص.10

▪

أشار األستاذ  /شريف لقمان ،وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالئ ،إلى إن قطاع المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظى باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري لما له من أهمية
كبيرة في دفع النمو االقتصادي ،وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

▪

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

▪

وأوضح أن عدد المنشأت متناهية الصغر يبلغ  3.4مليون منشأة ،فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200
منشأة والصغيرة  217ألف منشأة ،مؤكدا على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقا الستراتيجية
مصر  2030تتمثل في خلق فرص عمل ،وزيادة الصادرات ،إحالل الواردات والميكنة والتحول الرقمي.

▪

وأكد المركزي المصري أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق االستدامة يعد من األدوار المهمة
للغاية لهذا القطاع ،لتحقيق عدة أهداف أبرزها القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل للفئات االجتماعية األكثر
احتياجا ،المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في المجتمع من خالل إتاحة الفرصة لتملك المشروعات.

▪

وأوضح أن االستراتيجية تهدف أيضا لتوفير العمل الالئق للشباب المصري ،والمساهمة في النمو االقتصاد
وأيضا دعم الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية ،بما يعزز الكفاءة واالبتكار بالمجاالت الصناعية المختلفة.

▪

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واجهت العديد من التحديات قبل عام ،2016
منها عدم وجود تعريف موحد بين مؤسسات الدولة المختلفة ،وعدم وجود قطاعات متخصصة في بعض البنوك،
وعدم وجود إلزام على البنوك لتمويل هذه المشروعات ،فضال عن ارتفاع تكلفة تمويل هذه النوعية من
المشروعات وعدم وجود آليات لضمان مخاطر االئتمان وصعوبة تقييم الجدارة االئتمانية لهذه المشروعات
ونقص الخدمات غير المالية (االستشارية) وانخفاض الوعي المالي والمعرفة بالخدمات المصرفية.

▪

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من اإلجراءات والخطوات لدعم هذا القطاع في إطار
استراتيجية 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 اإللكترونية ،وزيادة االهتمام بالقطاع الزراعي في إطار توجه الدولة المصرية.

▪

وأشار إلى أنه بعد ظهور جائحة كورونا ،لم يتردد البنك المركزي المصري في إصدار مزيد من المبادرات
واإلجراءات لدعم القطاع ،منها تأجيل كافة االستحقاقات االئتمانية لمدة  6أشهر ،إعادة هيكلة المديونيات بما
يتناسب مع قدرات أصحاب المشروعات على السداد ،وشملت اإلجراءات أيضا استمرار العمل بمبادرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد  %5متناقص ،وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي
والزراعي وقطاع المقاوالت للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح  %8يحسب على أساس متناقص بدال من
.%10

▪

وأضاف أن البنك المركزي قام بتيسير إجراءات التمويل حيث سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر
والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من  20مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة ،كما سمح
باستخدام البيانات البديلة لتقييم العمالء من خالل نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العمالء وبياناتهم
االجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية.

https://alborsaanews.com/2022/03/15/1520199
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•

جهاز تنمية المشروعات 11 :مليار جنيه لتمويل المرأة خالل  7سنوات.11

▪

أكدت السيدة األستاذة  /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ،على
أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم
للمرأة المصرية لخلق جيل جديد من سيدات األعمال وتعظيم مشاركة المرأة في حركة التنمية االقتصادية
واالجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية من خالل تشجيعها على توظيف
مهاراتها في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة ،بما يساهم في تحسين المستوى
المعيشي لها وألسرتها خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد.

▪

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد على عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة االقتصادي والمجتمعي
من بينها تقديم برامج تدريبية ومهنية مجانا بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر ،مشيرة إلى أنه تم خالل السبع سنوات الماضية تدريب ما يزيد على  28ألف سيدة
على مهارات ريادة األعمال لتعريفهن بالمهارات األساسية إلقامة المشروع الصغير وإدارته بشكل ناجح من
مختلف الجوانب المالية والمحاسبية والتسويقية.

▪

وأضافت أن الجهاز يقوم بتقديم خدمات تمويلية متنوعة ،لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة جديدة
أو التوسع في مشروعاتهن القائمة بما يضمن استمرار هذه المشروعات وزيادة قدرتها االنتاجية.

▪

وأشارت إلى أنه قد تم توجيه  % 45من إجمالي التمويالت المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
للمرأة ،وذلك خالل الفترة من يوليو  2014وحتى نهاية ديسمبر  7( 2021سنوات) ،بقيمة تمويالت بلغت
 11.1مليار جنيها مولت نحو  700ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت نحو  837ألف فرصة عمل ،وأكدت
أن خطط الجهاز للعام الحالي تستهدف زيادة هذا التمويل وتطوير الخدمات المقدمة للسيدات بما يزيد من
مشاركتهن في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري.

▪

وأوضحت أن الجهاز يقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ برامج ومشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية
تسهم في توفير اآلالف من يوميات التشغيل للفتيات والسيدات في مختلف المحافظات حيث تم خالل السنوات
السبع الماضية توفير  16.8مليون يومية تشغيل للمرأة في خدمات التنمية المجتمعية ومنها أنشطة الصحة ومحو
األمية ورياض األطفال والتدريب بهدف التشغيل الذاتي أو للعمل لدى الغير.

▪

وأكدت األستاذة  /نيفين جامع ،على أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية ال يتوقف عند تقديم
التمويالت والخدمات الفنية لمشروعات المرأة ،بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية مما يسهم في تحسين ربحية
مشروعاتها ،وذلك بتقديم خدمات التسويق اإللكتروني والتصوير االحترافي للمنتجات ،فضال عن تسهيل
مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها ،حيث
بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو  %51فيما حصلت على  %30من خدمات التسويق التي
يقدمها الجهاز.

▪

وأضافت أن مختلف أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير بيئة أفضل للمرأة المصرية
تساعدها على استغالل مهاراتها وطاقاتها على النحو األمثل الذي يعظم من مشاركتها اإليجابية في تحقيق التنمية
االقتصادية.

https://gate.ahram.org.eg/News/3443374.aspx
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▪ األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف
▪

انفوجراف ( )1يوضح تقرير منظمة أوابك والذي يشير إلى إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحقق
معدل النمو األعلى عالميا ً خالل :2021

