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النشرة اإلخبارية األسبوعية

اإلصدار الشهري الخامس والعشرون ،العدد1

الخميس  2ديسمبر 2021

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)



البنك الدولي ،تحويالت المصريين في طريقها إلى رقم قياسي جديد.1



أشار البنك الدولي ،إلى إن تحويالت المصريين بالخارج في طريقها إلى رقم قياسي جديد هذا العام ،في ضوء
ارتفاع أسعار البترول والتعافي االقتصادي العالمي الذي يدفع التحويالت للنمو ،ومن المتوقع أن ترتفع تحويالت
المصريين بالخارج بنسبة  %13لتسجل  33مليار دوالر هذا العام ،ما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس دولة
متلقية للتحويالت الخارجية بالدوالر.



ويوضح الرسم البياني توقعات البنك الدولي لتحويالت العاملين بالخارج لبعض البلدان ذات الدخل المتوسط
والمنخفض:

انفوجراف

Contact Us
http://www.mped.gov.eg



يتوقع البنك الدولي حاليا ارتفاع التحويالت الخارجية عالميا بنسبة  %7.3هذا العام لتصل إلى  589مليار دوالر،
وأشار"ميخال روتكوفسكي" مدير البرنامج العالمي للحماية االجتماعية والوظائف إلى إن "تدفقات التحويالت من
المهاجرين تكمل إلى حد كبير برامج تحويل األموال الحكومية لدعم األسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية
خالل أزمة "كوفيد ."19-وأضاف "يجب أن يكون تسهيل تدفق التحويالت لتوفير اإلعانة لميزانيات األسر
المجهدة مكونا رئيسيا في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الجائحة".



وأوضح البنك الدولي ،أن مصر ستتجاوز بفارق كبير الدول النامية األخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا هذا العام ،من حيث تلقي التحويالت األجنبية ،وستمثل تحويالت المصريين بالخارج  %54من إجمالي
التحويالت بالمنطقة ،وهو ما سيساعد في رفع تحويالت المنطقة بالكامل بنسبة  %10هذا العام لتبلغ  62مليار
دوالر.

https://www.knomad.org/sites/default/files/2021-11/Migration_Brief%2035_1.pdf
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يوضح الرسم البياني توقعات البنك الدولي لدول األكثر استقباالا لتحويالت العاملين بالخارج في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي:



وأوضح البنك الدولي ،أن إنفاق المهاجرين لنسبة أكبر من مدخراتهم ،وزيادة استخدام القنوات الرسمية للتحويالت
ذلك (بسبب تراجع حركة السفر وتطور وسائل الدفع عبر التكنولوجيا المالية) ،وزيادة وصول المهاجرين إلى
اإلعانات في البلدان المضيفة ،وبطء انتهاء إجراءات اإلغالق المرتبطة بالجائحة.



وأضاف أن انتعاش أسعار النفط هذا العام ساعد في نمو التحويالت القادمة من دول الخليج ،حيث تقيم النسبة
األكبر من المصريين المغتربين .وأيضا ساهم االنتعاش االقتصادي في الواليات المتحدة وأوروبا في نمو التدفقات
القادمة إلى البالد من المصريين المغتربين هناك ،وأوضح أال يزال هناك خطر من أال تصل تحويالت المصريين
بالخارج إلى تلك التوقعات في ظل التطورات المرتبطة بالجائحة التي قد تفرض قيودا جديدة على االقتصاد
العالمي وحركة السفر.



وأوضح البنك الدولي ،أن كانت التحويالت مسألة حيوية طيلة العامين الماضيين لتعويض التراجع المدفوع
بجائحة "كوفيد "19-في االستثمار األجنبي المباشر .للعام الثاني على التوالي ،من المتوقع أن تتجاوز تدفقات
التحويالت للدول منخفضة ومتوسطة الدخل معدالت االستثمار األجنبي المباشر ،ومن المرتقب أن تمثل
التحويالت  %8.4من الناتج المحلي اإلجمالي لمصر بحلول نهاية عام  2021ويؤكد البنك الدولي أنها "ذات
أهمية قص وى" لجذب العملة األجنبية في أعقاب انهيار عائدات إيرادات السياحة واستقرار االستثمار األجنبي
المباشر.



وأضاف أن أدت الزيادة في التحويالت إلى سد بعض العجز في عائدات السياحة الذي سببه تعليق حركة الطيران
الدولية .قبل الجائحة ،كانت إيرادات السياحة واحدة من أبرز مصادر العملة األجنبية في البالد ،ومثل القطاع
 %12من الناتج المحلي اإلجمالي .انهارت عائدات السياحة عام  2020بمقدار الثلثين لتصل إلى  4.4مليار
دوالر فقط ،ورغم أن القطاع بدأ في التعافي هذا العام مع العودة التدريجية لحركة السفر ،إال أن العائدات تظل أقل
بكثير من مستويات قبل الجائحة.



وأشار أن رغم أن قيمة التحويالت تجاوزت منذ فترة االستثمار األجنبي المباشر في ميزان مدفوعات الدولة ،إال
أن االثنين كانا يسيران في اتجاه معاكس على مدار العامين الماضيين ،إذ هبطت االستثمارات الوافدة مع ارتفاع
التحويالت .أدت التحويالت البالغة  29.5مليار دوالر العام الماضي إلى تضاؤل االستثمار األجنبي المباشر الذي
بلغت قيمته  5.85مليار دوالر فقط في ذلك العام .خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري ،تلقت مصر
تحويالت بقيمة  15.9دوالر ،فيما سجل االستثمار األجنبي المباشر  1.85مليار دوالر فقط.



وتوقع البنك الدولي تباطؤ التحويالت لمصر وبقية دول شمال أفريقيا بنسبة  %3في العام المقبل ،بعد ارتفاعها
 %8.6خالل العام الجاري على خلفية توقعات أن تضخ منظمة أوبك المزيد من إمدادات النفط الخام في األسواق
العالمية ،ما سيسفر عن انخفاض في أسعار النفط .على الصعيد العالمي ،ومن المتوقع أن تزيد التدفقات بنسبة
 %2.6العام المقبل.




البنك الدولي ،تدفقات التحويالت تسجل نمواً قويا ً نسبته  %7.3في عام .22021
يتوقع البنك الدولي أن تكون التحويالت إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة %7.3
لتصل إلى  589مليار دوالر في عام  .2021وتشير التقديرات الواردة بالتقرير إلى أن هذه العودة إلى تحقيق

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/11/17/remittance-flows-register-robust-7-3-percent-growth-in-2021

2

3
النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة وتأتي بعد انخفاض طفيف في حجم التحويالت لم يتجاوز  %1.7في عام
 2020على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد ،)19-مما يؤكد مرونة تلك
التدفقات في مواجهة الصدمات.


وأوضح البنك الدولي ،أن من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويالت إلى البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة والمساعدات اإلنمائية الخارجية ،وهو
ما يؤكد أهمية التحويالت في توفير شريان حياة حيوي من خالل مساندة إنفاق األسر على توفير ضروريات
الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خالل فترات المصاعب االقتصادية في البلدان األصلية للمهاجرين.



وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي ،أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويالت تتمثل في تصميم
المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة ،مدعوما ا بالتعافي االقتصادي في أوروبا والواليات المتحدة الذي
يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف .وفي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا ،أدى
ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسّن في النشاط االقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويالت إلى الخارج.



وكشف التقرير أن التحويالت سجلت نمواا قويا ا لهذا العام في معظم المناطق ،حيث زادت التدفقات بنسبة %21.6
في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،و %9.7في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،و %8في جنوب آسيا،
و %6.2في أفريقيا جنوب الصحراء ،و %5.3في أوروبا وآسيا الوسطى .وفي شرق آسيا والمحيط الهادئ،
انخفضت التحويالت بنسبة  - %4رغم استبعاد الصين ،حيث سجلت التحويالت في المنطقة زيادة لم تتجاوز
 .%1.4وفي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،كان النمو قويا ا على نحو غير عادي بسبب التعافي االقتصادي في
الواليات المتحدة وعوامل أخرى ،منها تفاعل المهاجرين مع ذويهم خالل الكوارث الطبيعية في بلدانهم األصلية
وكذلك التحويالت ال ُمرسلة من بلدانهم األصلية إلى المهاجرين العابرين.



االتجاهات اإلقليمية للتحويالت المالية:



أوضح البنك الدولي ،أن من المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويالت الرسمية إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة
 %4في عام  2021لتصل إلى  131مليار دوالر .وباستثناء الصين ،نمت التحويالت إلى المنطقة بنسبة %1.4
في  2021ومن المتوقع أن تنمو بنسبة  %3.3في  .2022وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي ،فإن أكبر البلدان
تلقيا ا للمساعدات في المنطقة هي االقتصادات األصغر حجما ا مثل تونغا ( ،)%43.9وساموا ( ،)%21.1وجزر
مارشال ( .)%12.8تكاليف التحويالت :انخفض متوسط تكلفة إرسال  200دوالر إلى المنطقة إلى  %6.7في
الربع األول من  2021مقارنة بنسبة  %7.1قبل عام .وبلغ متوسط تكلفة التحويل ألقل خمسة مسارات تكلفة في
المنطقة  %2.7بالنسب ة للتحويالت المتجهة باألساس إلى الفلبين ،بينما كانت أعلى خمسة مسارات تكلفة ماعدا
جنوب أفريقيا إلى الصين التي تُعد استثنا اء غير مألوف حيث بلغت في المتوسط .%15



وأضاف أن من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويالت إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة  %5.3لتصل إلى  67مليار
دوالر في عام  2021بسبب قوة النشاط االقتصادي في االتحاد األوروبي وارتفاع أسعار الطاقة ،وذلك بعد أن
كانت قد سجلت انخفاضا ا بنسبة  %8.6في عام  .2020ومن المتوقع أن تنمو التحويالت بنسبة  %3.8في
 .2022وتُعد التحويالت حاليا ا أكبر مصدر للتمويل الخارجي في المنطقة ،حيث كانت التدفقات الوافدة أعلى أو
مساوية لمجموع االستثمار األجنبي المباشر ،واستثمارات المحافظ ،والمساعدات اإلنمائية الرسمية في عامي
 2020و.2021



وأوضح البنك الدولي ،أن من المتوقع أن تنمو التحويالت إلى البلدان النامية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بنسبة تقدر بنحو  %9.7في عام  2021لتصل إلى  62مليار دوالر ،مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في
االتحاد األوروبي (السيما فرنسا وإسبانيا) ،والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراا إيجابيا ا على دول
مجلس التعاون الخليجي .ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى
مصر ( %12.6إلى  33مليار دوالر) والمغرب ( %25إلى  9.3مليارات دوالر) ،والهجرة العائدة والهجرة
العابرة على التوالي ،ولعب ذلك أدواراا مهمة في تحقيق هذه النتائج اإليجابية .وارتفعت حصيلة التحويالت إلى
بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة  ،%15.2مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو .لكن
التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة في عام  ،2021ومنها األردن (تراجع بنسبة  ،)%6.9وجيبوتي
(تراجع بنسبة  ،)%14.8ولبنان (تراجع بنسبة  .)%0.3وقد شكلت التحويالت في بلدان المنطقة النامية منذ وقت
طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات اإلنمائية الرسمية ،واالستثمار األجنبي
المباشر ،وتدفقات أسهم رأس المال والديون .ومن المتوقع أن تسجل التحويالت في عام  2022ما نسبته ،%3.6
وهو من أبطأ معدالت النمو ،وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا .تكاليف التحويالت :تراجع متوسط
تكلفة إرسال  200دوالر إلى المنطقة إلى  %6.3في الربع األول من  2021نزوالا من  %7قبل عام.




إتش إس بي سي :الشركات المصرية تتوقع زيادة إيراداتها العام المقبل.3
يتوقع قادة شركات األعمال تحقيق نمو في اإليرادات العام المقبل ،مما سيساعد في التعويض عن األضرار
الناجمة عن االضطراب الذي تعرضت له شبكات التوريد على المدى القصير من خالل التوسع إلى أسواق جديدة
للوصول إلى المزيد من العمالء.
https://alborsaanews.com/2021/11/29/1485820
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وأظهرت نتائج تقرير "مستكشف إتش إس بي سي" صوت األعمال ،الذي شمل  7350من صناع القرار في
مجال األعمال من  14سوقا ا عالميا ا في أكتوبر  2021بما في ذلك  519شركة من مصر ،أن أكثر من ثلثي
الشركات المصرية ( )%68تتوقع نمواا في إيراداتها اإلجمالية بأكثر من  %10على مدار العام وأن أكثر من
شركة واحدة من كل خمس شركات ( )%22تتوقع أن يتجاوز النمو نسبة .%20



وأشار " تود ويلكوكس" ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك  HSBCمصر :يكشف التقرير أن
شركات األعمال المصرية عادت إلى وضع النمو بشكل قوي .إذ أن الشركات المصرية تبدي تفاؤلها وتتوقع
العودة إلى مستويات الربحية التي كانت عليها قبل انتشار جائحة كورونا بحلول عام  ،2022ويحتل توسيع نطاق
األعمال على المستوى الدولي مكانة بارزة لدى الشركات لتحقيق هذا النمو فضالا عن الرغبة في إعادة البناء
واالستعداد بشكل أفضل مع األخذ باالعتبار مجموعة أوسع من عوامل الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية
في أعمالها وشبكات التوريد الخاصة بها ،وعلى الرغم من النظرة المستقبلية األكثر إيجابية ،إال أن االضطراب
الذي تعرضت له شبكات التوريد هذا العام أدى إلى خلق تحديات يتعين على الشركات التغلب عليها لتحقيق
طموحاتها للنمو واالزدهار.



وأوضح التقرير الصادر عن "إتش إس بي سي" ،كانت شركات األعمال في مصر األكثر االحتمالية لتوقع حدوث
خلل في شبكات التوريد الخاصة بها على نحو كبير ،حيث تتوقع أكثر من شركتين اثنين من أصل كل خمسة
( )%42هذه التحديات (مقارنة بـ  %22على مستوى العالم) .وكانت التأثيرات المنظورة لهذه االضطرابات أكبر
أيضا ا من تلك التي تعرضت لها نظيراتها الدولية حيث ترى شركات األعمال المصرية أن متوسط التأثير المتوقع
على اإليرادات يبلغ ( %29أي بنحو ست نقاط فوق المعدل العالمي).



وأضاف أن تُظهر الشركات ،بشكل عام ،مرونةا ملحوظة في التكيف مع مشهد التجارة العالمية المتغير .فهي
تشارك نظيراتها من الشركات العالمية نفس المخاوف ،مثل عودة ظهور جائحة كورونا وكذلك التضخم ،إال أنها
تو اصل تهيئة خطط أعمالها وأوضاعها لتحقيق النجاح من خالل تنويع شبكة مورديها الدولية والتوسع في أسواق
جديدة ،وقامت ثالثة أرباع الشركات في مصر ( )%74تقريبا َ بزيادة عدد مورديها كخطوة أخرى نحو تحقيق
المزيد من التنويع .ومن المرجح أيضا ا أن تفكر الشركات المصرية في توسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة أكثر
من نظيراتها الدولية ،مع ما يقرب من ثلث الشركات ( )%33أشارت إلى أن هذا األمر كان يعتبر أولوياتها.



وأوضح التقرير أن مع استضافة مصر لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي لعام  COP27 – 2022في العام
المقبل ،تحتل االستدامة مكانة عالية في برامج أعمال وخطط الشركات التي تركز على المستقبل وتتطلع إلى
تحسين اإليرادات على المدى الطويل .فهناك  %38من الشركات تقوم بتوظيف أكثر من  %10من أرباحها
التشغيلية لتصبح أكثر استدامة.



وأضاف أن قد نشهد اهتماما ا متزايداا بالتمويل المستدام واالنتقالي حيث تسعى شركات األعمال بمصر والمنطقة
بشكل أوسع إلى خفض االنبعاثات الكربونية ألعمالهم .ولقد أصبحت االستدامة مؤشراا بارزاا لنجاح األعمال.

5

ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تصدر تقري ًرا حول انجازات مشروعات التحول الرقمى حتى شهر
سبتمبر .42021



أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقريراا حول انجازات مشروعات التحول الرقمي حتى شهر سبتمبر
2021وفي هذا اإلطار.



وأكدت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ضرورة التوسع في مشروعات التحول
الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدالت رضا المواطن خالل الفترة القادمة ،والتوسع
في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة
سريعة بتكلفة مناسبة.



وأشارت إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية باألحياء والمدن موضحة أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية
المطورة حتى شهر سبتمبر  2021بلغ  282مركز مطور من أجمالي  337مركز تقدم  222خدمة على مستوى
دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن واألحياء ،كما تم االنتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة
اإلسكندرية ،إلى جانب تطبيق األجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحمالت بمحافظة السويس
تمهيداا للتعميم على مستوي جمهورية مصر العربية ،واستمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة االعمال
واألنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -االستضافة) ،فضال عن االشتراك
في اللجنة العلمية إلعداد الالئحة التنفيذية لقانون ( )54لسنة  2019الخاص بتراخيص المحالت الجديدة ،وزيادة
فاعلية التشغيل لبوابة المحليات و بلغ االيراد اإلجمالي لمعامالت خدمات المحليات حوالى  1،266،092جنيه
مصري (بنكي-الكرتوني-نقدي-بوابة) بعدد معامالت  3339معامله في الربع االول ،عالوة على االنتهاء من
تطوير تطبيقات تراخيص المحالت طبقا لقانون المحالت العامة رقم  54لسنة  2019بالتعاون مع وزارة التنمية
المحلية



وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى عقد ورش عمل وعرض التطبيقات ودورات
تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب
بسقارة ،واستمرار تطوير وميكنة إجراءات التصالح عن مخالفات البناء طبقا ا لالئحة القانون رقم  17لسنة
 2019وطباعة كافة النماذج طبقا ا لالئحة ،إلى جانب استمرار تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع
استكمال التدريب الميداني على االشتراطات البنائية الجديدة في  14محافظة بواقع  64موقع ،وربط خدمات
تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية من خالل المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية " ،"NSDIباإلضافة
إلى إدخال بيانات الكم المتراكم على المنظومة لعدد ( )20موقع.



وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز المطورة
بالمدن الجديدة بلغ  21مركز مطور من إجمالي عدد  43مركز تقدم  144خدمة ،إلى جانب استمرار عمل
المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة االعمال واألنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة
العمل -االستضافة) ،وإتاحة الدفع والتحصيل اإللكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة ،فضال عن استكمال
بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم
مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة.



وفيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة فقد تم توفير عدد 63مركز تكنولوجي متنقل منها  32مركز
تكنولوجي متنقل (وزارة التنمية المحلية والمحافظات) 20 ،فرع توثيق متنقل (وزارة العدل  :مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق) 10 ،فروع احوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية :قطاع االحوال المدنية) إلى جانب عدد ()1
مركز متنقل لألمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة ،كما تم عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل واإلعدادات
الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور السادة
نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية ،باإلضافة إلى التعاقد على عدد ( )120مركز تكنولوجي متنقل
خالل العام المالي  2022/2021منها  30مركز تكنولوجي متنقل (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)30 ،
فرع توثيق متنقل (وزارة العدل  :مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)  30 ،فرع احوال مدنية متنقلة (وزارة
الداخلية :قطاع االحوال المدنية) 30 ،فرع مرور متنقل (وزارة الداخلية :ادارة المرور).



وحول مشروعات الصحة أشار التقرير إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب
الصحة المطورة  ،4666وتم عقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية (،)WHO
إلى جانب إطالق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة
العالمية( ) WHOوربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات ،فضال عن اإلعداد
لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثي الوالدة مثل (الحضانات  -اختبار الغدة الدرقية-التطعيمات-
مبادرة قياس السمع واالتزان  -قاعدة بيانات المواليد) واصدار رقم موحد للطفل الستخدامه في الخدمات الصحية
المقدمة لألطفال حتى يتم اصدار رقم قومي للطفل وذلك لتوحيد البيانات وانشاء ملف طبى موحد ،فضال عن
https://mped.gov.eg/singlenews?id=846&lang=ar
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استكمال بيانات المواليد والوفيات بالكامل مع هيئة الرقابة االدارية وادارة النظم بالقوات المسلحة ،والتأكد من
توفر البيانات الالزم ة للتكامل مع الجهات الحكومية االخرى وموقف الربط مع االحوال المدنية ،كما تم دراسة
تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمحافظة شمال سيناء ،بالتعاون مع وزارة الصحة لمعرفة وضع الشبكات
األرضية وشبكات المحمول لوضع الحلول الفنية الالزمة لتفعيل المنظومة.


وأضاف أنه تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظيا ا التي تقدم دعم عيني
ونقدى ( الهيئة القومية للتأمين االجتماعي – وزارة التضامن االجتماعي – هيئة البريد المصري – وزارة
التموين والتجارة الداخلية ،)..كما تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد
واالمداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية ،إلى جانب إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خالل
اتفاقية البنك المركزي المصري و  I- scoreمما له عظيم اآلثر على االقتصاد المصري وبما يحقق استدامة
المشروع ،واعتماد المشروع القومي لتنمية االسرة المصرية على المنظومة حيث توفر المنظومة كافة المعلومات
عن االسر المستهدفة ،عالوة على إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة األطفال حديثي الوالدة وصحة األم
المنجبة (متوسط سنوي  2.35مليون مولود سنوياا) مما يساهم في توفير ماال يقل عن  2مليار جنيه سنوياا،
وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوي  600ألف حالة وفاة سنوياا) ،إتاحة لوحات العرض البيانية والتي
توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع واتاحتها للجهات المستفيدة من
البيان ،فضال عن الربط مع منصة التواصل االجتماعي ( )Rapid proو التطبيق في عدد  10مكاتب صحة و
بلغ اجمالي التسجيل حوالى  2350حالة.



وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية ألنظمة التطعيمات فقد تم تطوير وميكنة عدد  2354مكتب تطعيمات من
إجمالي  5088مكتب على مستوى الجمهورية ،وانتظام وضمان حصول حوالى  2.7مليون طفل على
التطعيمات ( 21.6مليون تطعيم سنوياا) ،فضال عن حساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع
المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ،كما تم اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات
من عدة شهور الى يوم واحد ،إلى جانب حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع اسرهم لرفع نسبة التغطية الى
نسبة قد تصل الى  ،% 100كما تم ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة عالج ضعف وفقدان السمع لدى
األطفال حديثي الوالدة ،فضال عن ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي لألسرة.


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تستعرض مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي
.52022/21



استعرضت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي ،2022/21
وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة ( 2019/18ــ .)2022/21



وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة
لالقتصاد المصري لعدة أسباب تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدالت النمو وكبر مساهمته القطاعية
في نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،كما أنه يمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد األجنبي في مصر ،إلى جانب تميز
القطاع باتساع طاقته االستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة ،فضالا عن
اتصاف القطاع السياحي باالنتشار المكاني المتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان مما يسهم في
زيادة رقعة المعمور المصري ،عالوة على تنامي العالقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من
القطاعات األخرى التي تمد األنشطة السياحية بالمدخالت.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة واآلثار نحو  8،5مليار جنيه
في عام  2022/21مقابل نحو  5.2مليار جنيه متوقع عام  2021/20بنسبة نمو  %64ومقابل  5.5مليار جنيه
استثمارات فعلية عام .2020/19



وتضّمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام  .2022/21فعلى
مستوى إنتاج القطاع ،من المقدر أن يصل إلى نحو  120مليار جنيه باألسعار الجارية مقابل بلوغه  93مليار
جنيه خالل عام  ،2021/20بنسبة نمو تناهز  .%29ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع
السياحة باألسعار الجارية خالل عام  2022/21إلى  91،4مليار جنيه مقارنة بنحو  69،5مليار جنيه في العام
السابق ،بنسبة نمو .%31،5



وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة تتمثل في أن تكون مصر مقصداا سياحيا ا مستداما ا وجاذبا ا على
المستوى اإلقليمي والدولي وداع اما أساسياا لالقتصاد القومي ولألهداف األممية للنمو المستدام .وتتبلور استراتيجية
تحقيق هذه الرؤية في االرتقاء بجودة المنتج السياحي مع االلتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء
لضمان االستدامة ،وتنويع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة ،مثل السياحة البيئية والرياضية وسياحة
السفاري ،وتنويع األسواق الخارجية الستقطاب الزائرين من االقتصادات الناشئة التي تتجه لمزيد من االنفتاح،
وكذلك الدول التي بدأت تستعيد عافيتها من فيروس كورونا لتكون نقطة البداية لألنشطة الترويجية للسياحة
المصرية ،إلى جانب الترويج المكثف للمقتنيات األثرية لدعم السياحة الثقافية من خالل المؤتمرات والبعثات
الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية واالحتفاليات بافتتاح المتحف المصري الكبير ،ومسارات نقل
https://mped.gov.eg/singlenews?id=839&lang=ar
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المومياوات للمتحف القومي للحضارة المصرية واإلعالن عن االكتشافات األثرية الحديثة والترويج لها عالمياا
وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة ،وتكثيف البرامج التدريبية بالقطاع السياحي لتنمية قدرات ومهارات العاملين،
باإلضافة إلى إزكاء الوعي العام ونشر الثقافة السياحية بالمدارس والجامعات ومختلف وسائل اإلعالم إلبراز
األهمية االقتصادية للسياحة ودورها الرئيس في تنمية مصادر الدخل بالنقد األجنبي وزيادة مستويات التشغيل،
وتحقيق التقارب الثقافي والسالم االجتماعي بين الشعوب.


رئاسة مجلس الوزراء ،المؤسسات الدولية تجمع على جاذبية مصر لالستثمارات األجنبية وتوقعات متفائلة
باستمرار زيادتها.6



أشارت رئاسة مجلس الوزراء ،إلى أن قد وضعت الدولة المصرية استراتيجية شاملة لتحسين مناخ االستثمار
وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع األعمال على التوسع في أنشطة االستثمارات واإلنتاج ،وذلك في ظل
سياسات اإلصالح االقتصادي والهيكلي التي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس األموال األجنبية إلى السوق
المصري ،وإتاحة المزيد من الفرص االستثمارية الواعدة ،وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين
األجانب ،فضالا عن التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على االقتصاد العالمي ،وهو األمر الذي
انعكس تأثيره إيجابيا ا على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية لالقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.



وأظهر التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ،أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبا ا لالستثمارات
األجنبية وتصدرت قائمة الدول اإلفريقية خالل عام  ،2020حيث استحوذت على نحو  %15من جملة تدفقات
االستثمارات األجنبية للقارة اإلفريقية بقيمة  5.9مليار دوالر.



وأشار التقرير إلى مكانة مصر في مؤشر راند ميرشانت ،مبينا ا أنها تعد الوجهة االستثمارية األولى في القارة
اإلفريقية ،لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول اإلفريقية الجاذبة لالستثمارات بالمؤشر منذ عام .2017



ذكر التقرير أفضل  10وجهات جاذبة لالستثمارات في إفريقيا عام  ،2014وفقا ا للمؤشر ذاته ،حيث جاءت مصر
في المركز السادس ،فيما احتلت المركز األول جنوب إفريقيا ،تلتها نيجيريا ،ثم غانا ،والمغرب ،وتونس ،وجاءت
إثيوبيا في المركز السابع ،تلتها الجزائر ،ثم رواندا ،وتنزانيا.



وأشار إلى إنه وفقا ا لبنك راند ميرشانت ،إن مصر تعد واحدة من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو في
أعقاب جائحة كورونا ،ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة ،مضيفا ا أن التوسع في إنتاج
واكتشاف الغاز الطبيعي كان الداعم الرئيسي لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة ،باإلضافة إلى تمكين قطاع
البناء وإنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة.



وأوضح التقرير ،أنه خالل عام  ،2021-2020قد سجل صافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي  ،%1.3بينما سجل صافي االستثمارات األجنبية المباشرة  5.2مليار دوالر ،وذلك
بحسب بيانات البنك المركزي المصري.



وأشار التقرير إلى توقعات المؤسسات الدولية بتحسن نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة خالل السنوات القادمة،
حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي االستثمار األجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بـ
 %2عام  ،2022-2021و %2.5عام  ،2023-2022و %2.9عام  ،2024-2023و %3عام -2024
.2025



ويسلط اإلنفو جراف من  1إلى  4الضوء على جاذبية مصر لالستثمارات األجنبية بإجماع المؤسسات الدولية
والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خالل السنوات القادمة ،وذلك بفضل اإلصالح االقتصادي الذي يستمر في
حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا:

https://alborsaanews.com/2021/11/28/1485313
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الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء % 40 ،زيادة في قيمة الصادرات المصرية خالل  9أشهر.7



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن إجمالي قيمة الصادرات بلغت  29.7مليار دوالر خالل
الفترة من يناير إلى سبتمبر  2021مقابـل  21.2ملـيار دوالر خالل نفس الفترة لعام  ،2020بنسبة ارتفاع قدرها
 %40.0عن الفترة المماثلة من العام السابق ،وفيما يلي جدول يبين الزيادة الكبيرة للصادرات المصرية خالل
الفترة من يناير الى سبتمبر  2021مقارنة بنفس الفترة لألعوام  ،2020 -2014القيمة بالمليار دوالر.



أهم صادرات المجموعات السلعية خالل يناير  /سبتمبر عام  2021مقابل نفس الفترة عام :2020



تركزت أهـم المجموعات السلعية الـتي ارتفعـت صــادراتهـا فـي مجموعـة الوقـود والزيــوت المعدنية حيث
بلغت  8.3مليار دوالر مقابـل  4.2مليار دوالر عـام  ،2020تليهـا مجموعـة لدائن ومصنوعاتها (بالستيك
بأنواعه ) حيـث بلغـت  2مليار دوالر مقابل  1.2مليار دوالر عام  ،2020تليها مجموعة اآلالت واألجهـــزة
الكهـربائيـة واالليــة وأجزاؤها حيث بلغت  1.9مليار دوالر مقابل  1.3مليار دوالر عــام  ،2020تليهـا
مجموعـة الـحديـد والصــلب ومصنوعاتــه حيـث بلغـت  1.7مليـار دوالر مقابــل  724مليون دوالر عام
 ،2020ثم جاءت مجموعة المالبس الجاهزة بأنواعها حيث بلغت  1.7مليار دوالر مقابل  1.2مليار دوالر عام
 ،2020تليها مجموعة األسمدة بأنواعها حيث بلغت  1.4مليــار دوالر مقابـل مليـار دوالر عـام ،2020تليهـا
مجموعـة االلومنيوم ومصـنـوعاته والنحاس ،حيث بلغت  820مليـون دوالر مقابل  506مليون دوالر عام
 ،2020تليها مجموعة المحضرات الغذائية(خضروات وفواكه) حيث بلغت  715مليون دوالر مقابل 485
مليون دوالر عام  ، 2020تليها المجموعة السلعية المكونة من ( أسمنت وجبس وفوسفات طبيعي ) حيـث بلغـت
 617مليـون دوالر مقابل  358مليون دوالر عام  ،2020تليها المجموعة السلعية المكونة من زجاج
ومصنوعاته حيـث بلغـت  432مليـون دوالر مقابل  313مليون دوالر عام . 2020



أهم التكتالت الدولية التي ارتفعت الصادرات اليها خالل يناير /سبتمبر  2021مقابل نفس الفترة عام :2020



كانت أهم التكتالت الدولية والـدول التي ارتفعت الصادرات اليها مجموعة العشرين ( )G20حيـث بلـغت 14.1
مليار دوالر مقـابل  9.8مليار دوالر عام  ،2021يليـها دول االتحاد األوربـي حـيث بلـغت  9.6مليار دوالر
مقـابل  5.8مليار دوالر عــام  ،2020يليـها مجموعة الدول العربية حـيث بلغت  7.8مليار دوالر مقابل 7.3
مليار دوالر عام  ،2020يليها مجموعه السبع حــيث بلــغت  6.3مليار دوالر مقـابـل  4.3مليار دوالر عام
 ، 2020يليـهـا دول االتحـاد األفريقي حـيث بلـغت  4مليارات دوالر مقابـل  2.9مليار دوالر عـام ،2020
يليـهـا دول الكوميسـا حــيث بلـغت  2.2مليار دوالر مقـابــل  1.7مليار دوالر عـام  ،2020يليـهـا دول حــوض
النيــل حـيث بلـغت  1.1مليار دوالر مقابـل  835مليـون دوالر عـام .2020



أهم الـدول التي ارتفعت الصادرات اليها خالل يناير /سبتمبر عام  2021مقابـل نفس الفترة عـام :2020



الواليات المتحدة األمريكية حيث بلغت  1.8مليار دوالر مقـابــل  1.1مليار دوالر عام  ،2020تليها ايطاليا
حيث بلغت  1.7مليار دوالر مقابل مليار دوالر عام  ،2020تليها الهند حيث بلغت  1.7مليار دوالر مقابل 936
مليون دوالر تليها السعودية حيث بلغــت  1.6مليار دوالر مقابـل  1.2مليار دوالر عام  ،2020تليها تركيا
حيــث بلغــت  1.5مليار دوالر مقابل  1.2مليار دوالر عام  ،2020تليها مالطا حيث بلغت  1.5مليار دوالر
مقابل  608مليون دوالر عام  ، 2020تليها اليونان حيث بلغت  1.2مليار دوالر مقابل  486مليون دوالر عام
 ،2020تليها الصين حيـث بلغــت  1.1مليــار دوالر مقابــل  522مليــون دوالر عـام  ،2020تليهــا أسبانيــا
حيــث بلغـت  1.1مليار دوالر مقابل  610مليون دوالر عام  ،2020ثم المملكة المتحــدة حيـث بلغــت 828
مليـون دوالر مقابل  549مليون دوالر عام  ،2020تليهـا ليبيا حيـث بلغت  711مليون دوالر مقابل  441مليون
دوالر عام  ،2020تليهـا المغرب حيـث بلغت  513مليــون دوالر مقابــل  344مليــون دوالر عــام ،2020
تليهـا فرنسا حيـث بلغــت  590مليون دوالر مقابل  392مليون دوالر عام  ،2020تليهـا السودان حيـث بلغت
 588مليون دوالر مقابل  328مليون دوالر عام  ،2020تليها المانيا حيث بلغت  564مليون دوالر مقابل 493
مليون دوالر عام .2020



الـــواردات:



بلغـت إجمـالي قيمـة الـواردات المصريــة  61مليـار دوالر خـالل الفـترة من يناير /سبتمبر  2021مقابل 52.4
ملـيار دوالر خالل نفس الفترة لعام  ،2020بنسبة ارتفاع قدرها .% 16

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/937045.html
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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 حالياا 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 سوقاا واعداا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريباا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  3،7مليار جنيه مصري في  2014إلى  10.6مليار جنيه في
 .2018وارتفعت بنسبة  %18تقريباا 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 ،قراراا 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
(4مكرراا) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ا.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ا التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ا 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
 ،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 أال ّ 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 القانو ن 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.


وزارة التنمية المحلية ،مبادرة مشروعك وفرت  185ألف فرصة عمل بتمويل  21،5مليار جنيه.9



أكد المهندس  /ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية والمشرف على مبادرة مشروعك ،أن المبادرة
أطلقتها وزارة التنمية المحلية في عام  2015لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ،حيث إن هذه
المبادرة معنية لدعم الشباب وتوثيق العالقة بين الجهة المحلية والشباب الذين يرغبون بعمل مشروعات صغيرة
من خالل توفير تمويل مالئم.



وأضاف أن الهدف من المبادرة هو توفير فرص عمل وتحسين دخل األسرة ،الفتا إلى أن المبادرة منقسمة
لمرحلتين ،األولى بدأت من  ،2017- 2015والمرحلة الثانية بدأت  ،2018ومستمرة حتى يومنا هذا ،وأوضح
أن المبادرة متواجدة في  260فرعا على مستوى الجمهورية ،وتم تمويل الشباب بقيمة  21،5مليار جنيه ،وتمكنا
من توفير  185ألف مشروع وفرص العمل ،موضحا أنه منذ  2015وحتى  2017تم تمويل بقيمة  4مليارات
جنيه ،وخالل  2018وحتى اآلن تم التمويل بقيمة  17.5مليار جنيه.
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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
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https://www.youm7.com/story/2021/11/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA-185-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84/5558837

12

 األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


انفوجراف ( )1يوضح تقرير رئاسة مجلس الوزراء ،الذي يشير إلى أن االقتصاد المصري يسجل أعلى معدل
نمو ربع سنوي خالل  20عاماً:

