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منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ،مصر تتصدر دول إفريقيا المتلقية لالستثمار األجنبي
المباشر.1



أشارت منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن االستثمار العالمي قد انهار في العام الماضي بنسبة
تصل إلى حوالي  ،%24أي إلى ما يقدر بحوالي  958مليار دوالر من  5.5تريليون دوالر في ،4158
وأوضحت المنظمة أن االستثمار األجنبي المباشر في عام  4141قد انتهى بنسبة تزيد على  %01دون أدنى
مستوى له بعد األزمة المالية العالمية في  ،4118وعاد إلى مستوى شوهد آخر مرة في التسعينيات من القرن
الماضي.



وأفادت بأن اإلنخفاض تركز في البلدان المتقدمة ،حيث إنخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بنسبة %98
إلى ما يقدر بنحو  448مليار دوالر ،الفتًا إلى أن التدفقات إلى أوروبا قد جفت تما ًما إلى  2-مليارات بما في ذلك
التدفقات السلبية الكبيرة في العديد من البلدان ،كما تم تسجيل انخفاض حاد في الواليات المتحدة ( )%28-إلى
 502مليار دوالر.



وأكد منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية لالستثمار األجنبي
المباشر في إفريقيا ،وأضافت إنه على الرغم من اإلنخفاض الكبير في التدفقات الوافدة ( )%08-إلى ما يقدر بنحو
 5.5مليار دوالر ،فإن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة في شمال إفريقيا وبشكل عام انخفضت بنسبة
 %04لتصل إلى  8.2مليار دوالر أمريكي من  52مليار دوالر أمريكي في .4158



وأشارت المنظمة إلى إلى أنه تم قياس التراجع في االقتصادات النامية نسبيًا بنسبة  %54-إلى ما يقدر بنحو 959
مليار دوالر ،بلغت حصة االقتصادات النامية في االستثمار األجنبي المباشر العالمي حوالي  %24وهي أعلى
حصة مسجلة ،في حين تصدرت الصين ترتيب أكبر المتلقين لالستثمار األجنبي المباشر.



وأضافت أن اإلنخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عبر المناطق النامية كان متفاوتًا ،حيث بلغ %02-
في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،و %59-في إفريقيا ،و %2-في البلدان النامية في آسيا ،وأن شرق
آسيا كانت أكبر منطقة مضيفة ،حيث استحوذت على ثلث االستثمار األجنبي المباشر العالمي في  ،4141موض ًحا
أن االستثمار األجنبي المباشر إلى االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية قد انخفض بنسبة  %22ليصل  50مليار
دوالر.



وأوضحت المنظمة أنه بالنظر إلى إعالنات االندماج واالستحواذ ،فمن المتوقع أن يؤدي نشاط الصفقات القوية في
مجال التكنولوجيا والصناعات الدوائية إلى زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر المدفوعة بعمليات االندماج
واالستحواذ.



وحدة المعلومات االقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية ،تباطؤ تعافي السياحة يقوض نمو الناتج
المحلي اإلجمالي هذا العام. 2



أشارت وحدة المعلومات االقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية ،إلى إنه من المتوقع أن ينمو االقتصاد
المصري بنسبة  %4.2خالل العام المالي الحالي ،وسط تعاف متباطىء للسياحة العالمية وضعف الطلب المحلي،
على أن يعاود االرتفاع ليصل إلى  %2.5في العام المالي  ،4144/4140ويرجح التقرير أن يرتفع نمو الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الثالثة أعوام مالية المقبلة ،ليصل إلى أعلى مستوياته عند  %5.2في العام المالي
 4142/4145قبل أن ينخفض قليال إلى  %5.4في العام المالي .4145/4149



أشارت الوحدة إلى أن التعافي في القطاعات الحيوية مثل السياحة سيعتمد "بشكل كبير" على كيفية تعافي الطلب

انفوجراف
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االستهالكي في منطقة اليورو ،فضال عن تأثير برنامج التطعيم ضد فيروس "كوفيد ."58-وقال التقرير إن
السياحة تمثل  %8.5من إجمالي العمالة بالدولة و %5.5من الناتج المحلي اإلجمالي ،وتوقع انتشار لقاحات
"كوفيد "58-على نطاق واسع في الربع الثاني من  4145في االقتصادات المتقدمة ،في حين من غير المرجح أن
يجري طرح اللقاحات "على نطاق واسع" في الدول ذات الدخل المتوسط واألسواق الناشئة مثل مصر قبل عام
 ،4144على الرغم من أن مصر ستبدأ برنامج التطعيم بحلول منتصف العام الجاري .وتشير هذه الوتيرة إلى أن
"التغطية الشاملة" للقاحات على المستوى العالمي لن تتحقق إال بحلول نهاية العام.


وأضافت أن من المتوقع أن تواصل الحكومة إجراءات الدعم المالي والنقدي لقطاع السياحة بينما تنهي هذا الدعم
للقطاعات األخرى ،إذ يبدأ الوباء في االنحسار التدريجي خالل النصف الثاني من  . ،4145ويرجح التقرير أن
خزانة الدولة سيكون أمامها اختبار متمثل في قدرتها على تقديم المزيد من الدعم المالي للتخفيف من تداعيات
الجائحة ،وذلك بعد رفع الحد األدنى لألجور والمعاشات ،باإلضافة إلى رفع حد اإلعفاء من ضريبة الدخل ،لذا
فمن المتوقع إنهاء اإلجراءات األخرى المرتبطة بالجائحة والمتمثلة في اإلعفاء الضريبي وتخفيض الرسوم
الجمركية من أجل إعادة بناء المالية العامة للدولة.



وأوضحت أن من المرجح أن يتسع العجز المالي لمصر ليصل إلى  %9.5من الناتج المحلي اإلجمالي في العام
المالي الحالي "مع اعتبار التراجع في اإليرادات جراء ضعف نمو الناتج المحلي اإلجمالي" ،إال أن هذا العجز
سيتقلص خالل األعوام المالية المقبلة ليصل في المتوسط إلى  %2من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي
 ،4142/4145ويتوقع التقرير أن تتباطأ وتيرة الترشيد المالي في العام المالي  4140/4142على خلفية اإلنفاق
المرتبط باالنتخابات الرئاسية المقبلة في عام  .4142وتابع التقرير" :سيتضمن تمويل العجز االقتراض المحلي
واللجوء إلى المصادر الثنائية والمتعددة األطراف في األعوام األولى من فترة التوقعات ،وعلى رأسها بإصدار
السندات السيادية األكثر تكلفة" .وسيرفع هذا االقتراض مستوى الدين العام ليصل إلى  %559.9من الناتج
المحلي اإلجمالي في نهاية العام المالي الحالي.



وأشارت الوحدة إلى إن التضخم "سيظل متراجعا" خالل هذا العام ،ليصل في المتوسط إلى  %5.8في ضوء
التوقعات باستمرار تراجع الطلب االستهالكي وانخفاض التضخم في أسعار السلع .ويبلغ معدل التضخم المستهدف
للبنك المركزي للعام الجاري  ،)%4 -/+( %2بعد أن تراجع معدل التضخم العام السنوي دون مستهدفه لعام
 .4141ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ تدريجيا ،ليصل إلى  %2.5في العام المالي
.4142/4145



وأوضحت أن من المتوقع أن يرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدوالر بحلول  ،4145على الرغم من أنه سيكون
عرضة لتقلبات خالل العام الجاري ،جراء تراجع معنويات المستثمرين تجاه االقتصادات الناشئة في األسواق
المالية العالمية ،أو جراء ضعف وضع الحساب الجاري .وتتوقع الوحدة أن يتراجع سعر صرف الجنيه بشكل
طفيف في العام المالي  4145/4144قبل أن يستقر عند  55.54جنيه للدوالر في العام المالي .4142/4145



ويوضح الجدول القيم المتوقعة للمتغيرات االقتصادية لمصر حسب توقعات مجلة االيكونوميست البريطانية:



بنك االستثمار رينيسانس كابيتال ،يتوقع وصول تدفقات األسواق الناشئة إلى السوق المصرية. 3



توقع بنك االستثمار رينيسانس كابيتال ،موجة صعود أسهم األسواق الناشئة قد تصل إلى مصرلتغير االتجاه الذي
شهدته األسواق الناشئة في عام  4141والذي اتجهت فيه المؤسسات األجنبية إلى البيع في البورصة المصرية في
كل أشهر العام الماضي ،وشهدت أسهم األسواق الناشئة أداء قويا خالل األسابيع الماضية ،إذ ارتفع مؤشر إم إس
https://enterprise.press/ar/#933824820892

3

3
سي آي لألسواق الناشئة ألعلى مستوياته على اإلطالق في وقت سابق من الشهر الحالي ،مع تزايد شهية
المستثمرين للمخاطرة وسط التفاؤل المتزايد بشأن طرح لقاحات "كوفيد "58-في العديد من دول العالم وحزم
التحفيز من جانب البنوك المركزية.


وأشار األستاذ " أحمد حافظ "رئيس بحوث منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في بنك االستثمار رينيسانس
كابيتال ،إلى إنه "في حين أن موقفنا االستثماري محايد تجاه السوق المصرية ،إذ أنها ال تستفيد من مسيرة تعافي
العمالت التي تشهدها األسواق الناشئة األخرى ،فإنها وبالرغم من ذلك يمكن أن تجذب بعض التدفقات ،على خلفية
ما يبدو أنه بمثابة أكثر فجوات التقييم اتساعا خالل سنوات" وأوضح أن المستثمرين األجانب اقتنصوا أسهما بما
يصل إلى  919ماليين جنيه في السوق المصرية بنهاية األسبوعين األولين من شهر يناير الحالي.



وأوضح أيضا أن مما يدعم قصة نجاح السوق المصرية ما يراه بنك رينيسانس كابيتال بأن مصر اجتازت بالفعل
أسوأ مرحلة من الموجة الثانية من جائحة "كوفيد ،"58-إذ تواصل أعداد اإلصابة اليومية بالفيروس في التراجع
منذ األول من يناير الحالي ،إلى جانب بدء حملة التطعيم ضد الفيروس ،ويرى البنك أن نشاط الشركات لم
يتعرض للتوقف بشكل كبير خالل الموجة الثانية ،على عكس ما حدث خالل الموجة األولى عندما أعلن عن
فرض حظر تجوال كامل على مستوى الجمهورية ،إلى جانب إجراءات أخرى أكثر صرامة جرى تطبيقها في
الوقت نفسه للحد من انتشار المرض.



وسجل المستثمرون األجانب صافي بيع خالل كل أشهر العام الماضي ،بعد أن باعوا أسهم بقيمة إجمالية 59.8
مليار جنيه خالل فترة الـ  54شهرا .وأدى هذا إلى تراجع ملكيات األجانب من األسهم إلى أدنى مستوياتها خالل
أعوام ،لتنخفض من  4.92مليار دوالر ( %9.5من رأس المال السوقي) إلى  5.4مليار دوالر ( )%4.2في
سبتمبر .4141



استطالع رأى لرويترز يتوقع نمو االقتصاد المصري بنسبة  %8.2في . 48282/8282



قامت وكالة رويترز بعمل استطالع رأى حول االقتصاد المصرى ،يتوقعون فيه أن االقتصاد المصري قد ينمو
بنسبة  %4.9في العام المالي الحالي  ،4141/4145وتقل هذه التوقعات عن توقعات سابقة بلغت  %0.0للنمو
والتي تضمنها االستطالع األخير الذي أجرته رويترز في أكتوبر الماضي .وتأتي توقعات الخبراء االقتصاديين
عند الحد األدنى للنطاق المستهدف لنمو االقتصاد والذي حددته وزارة المالية ما بين  .%2 - 4.9وتتوافق توقعات
الخبراء االقتصاديين مع التوقعات األخيرة لصندوق النقد الدولي للنمو االقتصادي في مصر.



و تشير خفض توقعات النمو إلى تراجع نشاط السياحة ،والذي كان أيضا العامل الرئيسي وراء التوقعات بنمو
 ، %4.9حيث أشارت "مونيت دوس" ،محلل أول االقتصاد الكلي لدى إتش سي لألوراق المالية إلى التوقعات
بتراجع إيرادات قطاع السياحة خالل الفترة المتبقية من العام المالي الحالي باعتبارها العامل الرئيسي وراء تراجع
االقتصاد .وتراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر مسجال حوالي  0.2مليون سائح في عام  ،4141بانخفاض
 %25على أساس سنوي من مستوى قياسي بلغ  50مليون سائح في .4158



و تشير توقعات الخبراء أيضا إلى مواصلة ارتفاع معدل النمو خالل العامين الماليين المقبلين ،وإن كان بمعدل أقل
قليال في العام المالي  4144/4140مما كان متوقعا في السابق .ومن المتوقع أن يسجل االقتصاد المحلي نموا
بنسبة  %5في العام المالي  ،4145/4144وأن يتسع هذا النمو ليصل إلى  %5.2في العام المالي التالي.



وأشاروا الخبراء إلى بعض محفزات التعافي ،وأوضحوا أن االستثمارات الخاصة المحلية ،التي تحفزها سياسات
التيسير النقدي المستمرة للبنك المركزي ،ستقود النمو االقتصادي ،جنبا إلى جنب مع االستثمارات الحكومية،
ويتوقع الخبراء االقتصاديون أن يخفض البنك المركزي سعر اإلقراض لليلة واحدة بمقدار  511نقطة أساس
ليصل إلى  %9.45بنهاية يونيو  ،4145على أن يظل ثابتا حتى يونيو  ،4140وعندها من المحتمل أن يقرر البنك
المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار  45نقطة أساس لتصل إلى .%9.51



و يتوقع الخبراء أن يصل التضخم السنوي العام في الحضر إلى  %5.2بدال من  %5.9في العام المالي الحالي.
وأبقى الخبراء االقتصاديون على توقعاتهم السابقة بأن يصل معدل التضخم إلى  %2في كل من العامين الماليين
 4144/4140و ،4140/4142و يتوقعون أيضا أن يبلغ سعر الدوالر نحو  59.55جنيه بحلول ديسمبر ،4145
بينما يبلغ حاليا  55.92جنيه للدوالر.



البنك الدولى ،االقتصاد العالمي سينمو بنسبة  %4عام 8282؛ وتوزيع اللقاح واالستثمار أساسيان لمواصلة
التعافي. 5



أشار البنك الدولى ،إلى إنه من المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة  %2عام  ،4145بافتراض أن التوزيع
األولي للقاحات فيروس كورونا (كوفيد )58-سيصبح واسع االنتشار خالل العام ،لكنه يفيد بأن التعافي سيكون
ضعيفا على األرجح ،ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصالحات لتعزيز
االستثمار.
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وأوضح أن على على الرغم من أن االقتصاد العالمي ينمو مجددا بعد انكماشه بنسبة  %2.0في  ،4141فإن
الجائحة تسببت في خسائر كبيرة وربما تقلص النشاط االقتصادي والدخل لفترة طويلة ،وتتمثل قمة األولويات
على صعيد السياسات في األمد القريب في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على
نطاق واسع .وبغية دعم التعافي االقتصادي ،ستحتاج السلطات أيضا إلى تيسير دورة إعادة االستثمار التي تهدف
إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي.



وأضاف "ديفيد مالباس" ،رئيس مجموعة البنك الدولي" ،بينما يبدو أن االقتصاد العالمي دخل في مرحلة تعاف
ضعيف ،يواجه صانعو السياسات تحديات كبيرة في الصحة العامة ،وإدارة الدين ،وسياسات الموازنة ،وأنشطة
البنوك المركزية واإلصالحات الهيكلية  ،في الوقت الذي يسعون فيه لضمان أن يكتسب هذا التعافي العالمي الذي
ما زال هشا قوة دفع ويرسي األساس لنمو قوي وللتغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل المعاكسة على
صعيد االستثمار ،ثمة حاجة لدفعة كبيرة لتحسين بيئة األعمال ،وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات ،وتعزيز
الشفافية والحوكمة ".



وأشارت تقديرات البنك الدولي ،إلى إن انهيار النشاط االقتصادي العالمي في  4141كان أقل شدة بقليل مما كان
متوقعا في السابق ،وذلك ألسباب على رأسها االنكماش األقل حدة في االقتصادات المتقدمة والتعافي األكثر قوة
في الصين .في المقابل ،فإن تعطل النشاط في أغلبية اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية كانت أشد حدة مما
كان متوقعا.



وأوضح البنك الدولى ،أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الكلي في اقتصادات األسواق الناشئة
والبلدان النامية ،ومنها الصين %5 ،في  ،4145بعد انكماشه  %4.9في  .4141ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد
الصيني  %2.8في العام الجاري بعد تسجيل معدل نمو يصل إلى  %4في العام الماضي .وباستثناء الصين ،من
المتوقع أن تنمو اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة  %0.2في  4145بعد انكماشها بنسبة  %5في
 .4141وفي االقتصادات منخفضة الدخل ،من المتوقع أن يرتفع النشاط  %0.0في  ،4145بعد انكماشه بنسبة
 %1.8في .4141



صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو االقتصاد العالمي إلى  %5.5خالل . 68282



أشار صندوق النقد الدولى إلى إنه على الرغم من أن الموافقات األخيرة في دول العالم على لقاحات وباء كورونا
قد أثارت اآلمال في حدوث تحول في الوباء في وقت الحق من هذا العام ،لكن الموجات المتجددة والمتغيرات
الجديدة للفيروس تثير مخاوف بشأن التوقعات.



وأضاف صندوق النقد في تقرير تحديث آفاق االقتصاد العالمي الصادر بعنوان "من المتوقع أن يؤدي دعم
السياسات واللقاحات إلى رفع النشاط" ،وأنه وسط حالة من عدم اليقين االستثنائي من المتوقع أن ينمو االقتصاد
العالمي بنسبة  % 5.5في العام الجاري  4145و %2.4في عام  ،4144أنه تم تعديل التوقعات بشأن معدل النمو
في عام  4145بزيادة  1.0نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة مما يعكس التنبؤ بتعزيز النشاط المدعوم
باللقاحات في وقت الحق من العام ودعم إضافي للسياسات في عدد قليل من االقتصادات الكبيرة.



وأوضح إنه يجب أن تضمن إجراءات سياسات الدول الدعم الفعال إلى أن يتم التعافي بشكل ثابت مع التركيز
على دفع الضرورات الرئيسية لزيادة اإلنتاج المحتمل وضمان النمو التشاركي الذي يفيد الجميع وتسريع التحول
إلى االعتماد على الكربون األقل.



وأشار إلى إن دول الدخل المنخفض ستحتاج إلى استمرار الدعم من خالل المنح والقروض منخفضة الفائدة
وإسقاط الدين ،وإن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون.



باركليز يرفع توقعاته ألسعار النفط فى . 78282



رفع بنك باركليز توقعاته ألسعار النفط في  4145مدفوعا "بعوامل مؤقتة" مثل تحسن الطلب على الوقود في
الشتاء بسبب برودة الطقس ،وضعف الدوالر ،وأبقى البنك على توقعه المتفائل ألسعار النفط في النصف الثاني
من العام لكنه قال إن ظهور مخاطر ناجمة عن تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وتالشي مثل تلك العوامل
المؤقتة قد يؤدي إلى تراجع األسعار في األجل القريب.



وأضاف البنك إنه رفع توقعاته للسعر دوالرين للبرميل في المتوسط بالنسبة لهذا العام .ويتوقع البنك أن يبلغ سعر
خام غرب تكساس الوسيط األمريكي في المتوسط  54دوالرا للبرميل وأن يبلغ سعر برنت في المتوسط 55
دوالرا للبرميل.
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،مشروع رواد  8202يستهدف تمكين الشباب
لتأسيس المشروعات الخاصة. 8



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن إطالق مشروع رواد  4101جاء
بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة األعمال في تنمية
االقتصاد الوطني ،إضافة إلي تنويع مصادر الدخل وذلك من خالل تنفيذ محاور المشروع.



وأوضحت أن المشروع استطاع أن يساهم في توفير العديد من الخدمات والتي تضمنت منح تعليمية والحصول
ً
فضال عن مساهمته في دعم
علي درجة الماجستير لدراسة مجال ريادة األعمال بشكل أعمق وعلي نطاق أوسع،
وتأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكارا ً جديدة في سوق العمل.



وأشارت الدكتورة /غادة خليل ،مديرة مشروع رواد  4101أن أحد األهداف الرئيسة للمشروع تمثلت في تحفيز
وإثراء ثقافة االبتكار وريادة األعمال في مصر من خالل وضع منظومة متكاملة لالبتكار بحيث يصبح ركيزة
أساسية من ركائز الدولة تحقيقًا لرؤية مصر .4101



وأوضحت أن أحد أهم ما قدمه مشروع رواد  4101خالل العام  4141يتمثل في منصة رواد ميتر والتي إطالقها
في فبراير  4141موضحة أنها منصة تتيح بيانات ومؤشرات رئيسية عن ريادة األعمال فى مصر ،لتكون تلك
المؤشرات متصلة بشكل مباشر ومحدثة باستمرار مع حاضنات األعمال لعرض بيانات عن أنشطة ريادة األعمال
فى جمهورية مصر العربية.



وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،صندوق مصر السيادى أبرز مالمح خطة تعزيز الحوكمة. 9



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية عن االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  4144/4158وأهدافها
المتمثلة فى تطوير جهاز إدارى كفء وفعال ،تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ،تفعيل آليات الشفافية والنزاهة
بالوحدات الحكومية ،إلى جانب تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد ،تحديث اإلجراءات القضائية
تحقيقًا للعدالة  ،ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته ،عالوة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية
ً
فضال عن تفعيل التعاون الدولى واإلقليمى فى منع الفساد ومكافحته ،باإلضافة إلى
الوقاية من الفساد ومكافحته،
مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه.



أكدت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن تعد الحوكمة هى األساس لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق
التنمية المستدامة فى مصر ،مما يؤدى الى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتخفيض معدالت البطالة والفقر
وتدعيم العدالة االجتماعية ومما يحقق االستقرار االقتصادى واالجتماعى.



وأعلنت عن نماذج تعزيز الحوكمة فى مصر والتى تمثلت فى صندوق مصر السيادى ،إصالح اإلدارة المالية
الحكومية ،منظومة متابعة األداء الحكومي ،منظومة المدفوعات اإللكترونية الحكومية ،منظومة المشتريات
والتعاقدات الحكومية اإللكترونية ،خطة اإلصالح اإلدارى للدولة ،الالمركزية ومسودة قانون اإلدارة المحلية
الجديد ،حيث ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة خالل األعوام الماضية،
مؤخرا ،وأضافت أن تحرص
خاصة بعد االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التى شهدتها عدد من الدول
ً
مصر على تطبيق نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة ،لتعزيز وتطوير مكانة
مصر فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خالل تقديم االستشارات والبحوث وبرامج التدريب.



الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،مصر تتجه نحو اإلقتصاد األخضر. 10



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن الدولة المصرية اتبعت استراتيجية
استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا ،حيث اتخذت جميع التدابير الالزمة للتخفيف من اآلثار السلبية لألزمة
تأثرا من التداعيات ،مشيرة إلى أن خطة مواجهة كورونا استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ
على الفئات األكثر ً
على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط االقتصادي ،وأوضحت أن السياسات االستباقية التي اتخذتها
الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات االجتماعية للتخفيف من
آثار الوباء ،وأشارت إلى تحقيق مصر معدل نمو  %5.2في األرباع الثالثة األولى  4141/58وقبل تفشي الوباء،
موضحة أن جهود اإلصالح وما يتميز به االقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما ،على الرغم من
االنخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح االقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه
قدرة على استيعاب الصدمات االقتصادية الخارجية ومن بينها األخطار اإلقليمية المتزايدة وأزمة كورونا.
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وأضافت أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن االقتصاد المصري والذي يعتبر االقتصاد الوحيد في
المنطقة وضمن االقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدالت نمو إيجابي في ظل األزمة ،فحققت مصر معدل
نمو بلغ .%0.9



أشارت إلى أن معدل البطالة يبلغ حاليًا  ٪2.0انخفاضًا من  ٪8.9في الربع الرابع من العام الماضي ،فيما ارتفعت
احتياطيات النقد األجنبي لتصل إلى  21مليار دوالر ،بعد انخفاضها إلى  09مليار دوالر في مايو الماضي خالل
المرحلة األولى من الوباء ،باإلضافة إلى تحقيق مصر فائضًا أوليًا في النصف األول من  ،4145/4141حيث
تقلص إجمالي عجز الموازنة إلى  ٪0.9من  ٪2.5في نفس الفترة من العام المالي الماضي ،فيما زادت إيرادات
الدولة بنسبة  ٪59على أساس سنوي  ،لتعويض الزيادة البالغة  ٪51في اإلنفاق المطلوب أثناء الوباء.



و أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية
وزيادة نسب االكتفاء الذاتي منها ،باإلضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع االتصاالت
وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة األجهزة المنزلية وصناعة األثاث ،وذلك بهدف االستفادة
من التغييرات التي تشهدها سالسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية
بمزايا تنافسية ،مشيرة إلى تبنى الحكومة استراتيجية وطنية لالنتقال إلى االقتصاد األخضر ،وأن مصر جاءت في
مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في األسواق الدولية.



وأكدت عزم الدولة على المضي قُدما ً الستكمال مسيرة اإلصالح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات
من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة،
موضحة أن اإلصالحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل االقتصاد المصري وزيادة مرونته ،ورفع القدرة على
امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية ،فضالً عن تحويل مسار االقتصاد المصري ليصبح اقتصادا ً إنتاجيا ً
يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في االقتصاد العالمي.



وأوضحت فيما يتعلق بصندوق مصر السيادي أكدت أنه تم إنشاء الصندوق كأحد اآلليات لخلق مزيد من فرص
الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وخلق ثروات لألجيال المستقبلية عن طريق تعظيم االستفادة من
القيمة الكامنة في األصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية
المستدامة.



أشارت إلى أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة فى المجاالت المختلفة تضمنت
صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة ،وآخر للبنية األساسية والتحتية ،وصندوق فرعي للخدمات المالية
والتحول الرقمي ،باإلضافة إلى صندوق فرعي للسياحة واالستثمار العقاري ،كما سيتم تأسيس المزيد من
الصناديق الفرعية وفقًا ألولويات الدولة في الفترة المقبلة.



و أضافت أن الصندوق نجح منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول
في شراكات متعددة بالرغم من التحديات االقتصادية التي شهدتها الفترة األخيرة ،حيث تم بداية انطالق النشاط
االستثماري للصندوق وعقد الشراكات االستثمارية على كافة األطر محليا ً وعربيا ً ودولياً ،مشيرة إلى تعاون
الصندوق مع الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس ومع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين
صناعة عربات السكك الحديدية ،وتلبية احتياجات مصر ،وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خالل توقيع عقد
تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
وصندوق مصر السيادي ،وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.



الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية %88.2 ،من المصروفات العامة فى الموازنة للحماية االجتماعية. 11



أكد الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية  ،أن المواطن يجني ثمار اإلصالح االقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فاعلية
للحماية االجتماعية جنبًا إلى جنب مع المكتسبات األخرى التي يتصدرها تعزيز بنية االقتصاد القومي ،ومنحه
قدرا من الصالبة في مواجهة األزمات الداخلية والخارجية ،إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه
ً
اإلنفاق على الصحة والتعليم ،وتحسين مستوى معيشة المواطنين ،موض ًحا أن كل القرارات اإلصالحية التي
شهدتها السنوات الماضية ،كانت مقيدة بإجراءات للحماية االجتماعية للفئات األولى بالرعاية ،وأن األرقام
الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدالت الفقر ألول مرة منذ  ٠٢عا ًما ،وفي الجهود غير
المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.



وأشار إلى إن مخصصات برامج الدعم والحماية االجتماعية ،ارتفعت فى الموازنة الحالية إلى  ٪٠٠٢٢من
إجمالي المصروفات العامة مقابل  ٪٠٢فى العام المالى الماضى ،وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي
 ٢٢٥٢٢مليار جـنيه منها  ٥,٢٥مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية ،موض ًحا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز
11
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ودقيق المستودعات نحو  ٢,٢٦مليون مواطن ،كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية  ٢,٢٥مليون مواطن ،وقد
تمت إضافة حزمة من اإلجراءات التي تسهم في تحسـين األوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية لألجور
بلغت  ,,مليار جنيه.


أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية االجتماعية ،منذ عام  ،٠٢٢,لتوفير أكبر قدر من الحماية
للفئات األكثر احتيا ًجا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية االجتماعية الشاملة من خالل االهتمام بالتعليم،
مشيرا إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات
والصحة ،والبنية التحتية ،واالستثمار في «رأس المال البشري»،
ً
الالزمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف االرتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة
كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية األكثر احتيا ًجا ،ورفع قدرات البنية األساسية للقرى ،وتوفير كل الخدمات
األساسية ،بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.



أوضح الدكتور /محمد معيط ،أن الدولة تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية،
وتطوير أداء الخدمة ،وتوفير الرعاية الطبية الالئقة للمصريين ومنها ٢٢٢« :مليون صحة» ،جنبًا إلى جنب مع
مواجهة فيروس كورونا المستجد ،وتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الذى يحقق حلم كل المصريين
فى مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد األسرة ،الفتًا إلى أنه تم رصد  ٦مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج
العالج على نفقة الدولة ،و ٢٢٢مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل ،إضافة إلى
 ٥٢٢مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطالب ،والمرأة المعيلة ،واألطفال دون السن المدرسى ،والفالحين.



أكد أن الموازنة الحالية تضمنت أيضًا  ,٢٥مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ  ٢٢,مليون أسرة ،وقد ارتفعت
مخصصات برنامج اإلسكان االجتماعي إلى  ٠٢مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى مقارنة بنحو  ٢٢مليار
جنيه بموازنة العام المالي  ،٠٢٢٢ /٠٢٢٥فى الوقت الذى تتواصل فيه جهود الحكومة للقضاء على العشوائيات
وإيجاد مسكن مالئم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير اآلمنة والخطرة ،موض ًحا أن المشروعات القومية
أسهمت في توفير نحو  ٥ماليين فرصة عمل ،على النحو الذى ساعد فى االرتقاء بمستويات المعيشة.



أشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية االجتماعية التي نجحت مصر فى تطبيقها لمساندة الفئات األولى
بالرعاية ،وقد أكد البنك الدولي في تقريره «آفاق االقتصاد العالمي» أن نحو  ٪,من األسر المصرية تستفيد من
البرامج الوطنية للتحويالت النقدية مثل «تكافل وكرامة» ،وأن مظلة الحماية االجتماعية تتوسع منذ «الجائحة»
لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمي.



أضاف أنه تم البدء في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة منذ يناير  ،٠٢٢٥لتقديم الدعم النقدي المشروط بشكل دوري،
وقد بلغت االعتمادات المدرجة لمساعدات الضمان االجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالى الحالى
نحو  ٢,مليار جنيه ،مع تلبية أي اعتمادات مالية إضافية خالل التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج ،مقابل ٢٢٢٠مليار
جنيه في موازنة  ،٠٢٢٢ /٠٢٢٥وتمت إضافة  ٢٢٢ألف أسرة جديدة من الفئات األولى بالرعاية لبرنامج تكافل
وكرامة مع بداية أزمة كورونا ،وتحويل أكثر من  ,٢,مليار جنيه لوزارة القوى العاملة لصرف المنحة
االستثنائية للعمالة غير المنتظمة التى تقدر بـ  ٥٢٢جنيه منذ بداية «الجائحة» وحتى اآلن ،وصرف مرتبات
العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها :السياحة ،والغزل والنسيج في إطار حرص الدولة
على االستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية االجتماعية.



وأشار إلى إن الدول ة حريصة على تحسين األوضاع المعيشية ألصحاب المعاشات ،وقد انتهت الخزانة العامة
شهرا ،منذ توقيع اتفاق فض
للدولة من سداد  ٠,٥٢٥مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خالل ٢٥
ً
التشابكات مع وزارة التضامن االجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف
قرن ،وذلك على ضوء قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات رقم  ٢,٥لسنة ٠٢٢,؛ بما يضمن توفير السيولة
المالية الالزمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل االلتزامات تجاههم،
مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل  ,٥مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس عالوات ألصحاب المعاشات
ً
هذا العام ونحو  ٥مليارات جنيه سنويًا ،التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها ألصحاب المعاشات
وينعكس ذلك في األقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا.



واعتبارا من هذا العام وهو القسط الثانى
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن األقساط السنوية
ً
اعتبارا من أول يوليو
للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ،قيمة العالوات الخمس المقررة ألصحاب المعاشات
ً
الماضى ،بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين األوضاع المعيشية
مشيرا إلى أننا مستمرون فى سداد االلتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات
ألصحاب المعاشات،
ً
والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خالل السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول
من الخزانة العامة للدولة خالل العام المالى المقبل نحو  ٢٥٢مليار جنيه.
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معدل التضخم خالل عام  8282يحقق أفضل مستوى له منذ  25عاما ً. 12



أشار مجلس الوزراء ،تقريرا ً يسلط الضوء على تتابع شواهد نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي ،حيث سجل
معدل التضخم خالل عام  4141أفضل مستوى له منذ  55عاما ً ،وذلك على الرغم من أزمة كورونا ،وأوضح أن
يعد خفض معدل التضخم ،والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري هو أحد األهداف
األساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة ،نظرا ً النعكاساته المباشرة على معدل النمو االقتصادي ،ومستوى
معيشة المواطنين ،ودوره في جذب االستثمارات المحلية واألجنبية ،وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه
خالل العام الماضي بالرغم من جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم ،وذلك بفضل نجاح
برنامج اإلصالح االقتصادي.



وأوضح مجلس الوزراء ،أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على
أسعار الغذاء ،ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام  4141أفضل معدل له منذ عام  ،4119بواقع ،%5
واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خالل الفترة من  4119حتى  ،4141مشيرا ً إلى
وصوله إلى  %8.4عام  ،4158و %52.2عام  ،4159ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجالً  %48.5عام
4152بعد تحرير سعر الصرف ،سجل معدل التضخم  %50.9عام  ،4159و %51.2عام  ،4155و%51.5
عام  ،4152و %8.5عام  ،4150و %2.5عام  ،4154و %51.5عام  ،4155و %55.5عام  ،4151و%55.9
عام  ،4118و %59.0عام  ،4119و %8.5عام  ،4112و %2.2عام .4119



وأضاف التقرير ،أن االنخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في  4141يرجع إلى تسجيل أسعار
الغذاء معدالت سالبة (انخفاض في األسعار) في  2أشهر ،حيث سجلت انخفاضا ً بنسبة  %1.2خالل أكتوبر،
و %4.9في سبتمبر ،و %2.5في أغسطس ،و %5.5في يوليو ،و %1.2في مايو ،و %5.2في مارس ،و%1.8
في فبراير ،وذلك وفقا ً لمعدالت التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.



وأشار التقرير ،إلى أن السياسات االقتصادية الفعالة لبرنامج اإلصالح االقتصادي ،ساهمت في تحقيق مستهدفات
البنك المركزي لمعدل التضخم ،حيث سجل  ٪5.4في الربع الرابع ،و ٪0.9في الربع الثالث ،و ٪5.2في الربع
الثاني و ٪5.8في الربع األول ،وذلك في عام .4141



ونوه التقرير عن أن التضخم حقق معدل أفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خالل عام  4141حيث
سجل  ،%5بينما توقعت اإليكونوميست أن يصل إلى  ،%5.9في حين توقعت كل من وكالتي فيتش وبلومبرج أن
يسجل  ،%5.8وعلى صعيد متصل ،سجل التضخم  %5.2عام  ،4141/4158في حين توقع البنك الدولي أن
يسجل التضخم  ،%8.5وصندوق النقد الدولي  ،%5.8وستاندرد آند بورز .%9



ويوضح األنفوجراف تطورمعدل التضخم و شواهد نجاح برنامج اإلصالح االقتصادى :
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مصر تستقبل  2.4مليون سائح منذ استئناف حركة السياحة. 13



أشار الدكتور /خالد العناني ،وزير السياحة واآلثار إلى أن قد استقبلت مصر  5.2مليون سائح منذ استئناف حركة
السياحة ،فيما بلغ عدد السائحين  0.2مليون خالل عام  ،4141وأشار أيضا ً إلى عدد المنشآت الفندقية والسياحية
الحاصلة على شهادة السالمة الصحية منذ بدء جائحة كورونا ،بواقع  259فندقا ،باإلضافة إلى  5108مطعما
سياحيا.



الدكتور /مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء يوضح مالمح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى
. 148288/8282



أكد الدكتور /مصطفى مدبولى،رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ،4144/4145
https://alborsaanews.com/2021/01/21/1414376
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14

https://www.youm7.com/story/2021/1/25/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89/5174607

11
تتطلب االعتماد على االستثمارات العامة بصورة كبيرة ،وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليا ً
عالميا ً ومحلياً ،وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.


أشار أيضا ً الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية إلى أن األسس واألطر الحاكمة إلعداد الموازنة العامة للدولة للعام
المالى  ،4144/4145تستهدف االستمرار فى الحفاظ على االستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة
فيروس كورونا ،والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط االقتصادى ،وتحفيزه دون االخالل باستدامة مؤشرات
الموازنة والدين ،وذلك من خالل العمل على خفض العجز الكلى ،إلى جانب تحقيق فائض أولى ،بما يضمن عودة
االتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى االجمالى بداية من عام .4144/4145



وأوضح الدكتور/محمد معيط أن موازنة العام المالى  ،4144/4145تستهدف كذلك االستمرار فى دعم ومساندة
القطاعات االنتاجية ،والفئات األكثر تأثرا ً بجائحة كورونا ،ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية
التحتية ،والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات ،وجودة المرافق ،مضيفاً :تستهدف
الموازنة العامة للدولة للعام المالى  ،4144/4145دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجاالت
التنمية البشرية ،وباألخص قطاعى الصحة والتعليم ،إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة
بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية ،وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء
الجمهورية.



وأضاف أن الموازنة تستهدف أيضا ً االستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات ،بما يضمن كفاءة
تخصيص الموارد واالستخدامات من قبل كافة الجهات ،الفتا ً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة
الموازنة على أساس موازنة البرامج واألداء ،ومتابعة مبادرات محددة ،وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها
لضمان رفع كفاءة وجودة االنفاق العام ،مؤكدا ً أن الموازنة العامة للعام المالى  4144/4145تستهدف العمل على
تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة ،من خالل تبنى سياسات اقتصادية سليمة ،تعتمد على التسعير السليم
لتغطية إتاحة السلع والخدمات ،إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى
فى االوضاع المالية ألجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خاللها للمواطنين ،والتوسع فى برامج المشاركة
بين القطاع العام والخاص فى المجاالت االستثمارية وإدارة أصول الدولة.
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،4159مشروع 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  0,2مليار جنيه مصري في  4152إلى  51.9مليار جنيه في
 .4159وارتفعت بنسبة  %59تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  9.8مليار 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  94لسنة  ،4158بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  2لسنة  ،4158بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  2لسنة  4158بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(2مكرراً) 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:15



وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة
 ،4114بتنظيم 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  41مليون 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،
وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.




أرصدة التمويل متناهي الصغر تسجل  22.1مليار جنيه لـ  0.2مليون مستفيد بنهاية .168282

أوضح تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية ،أن قد سجلت أرصدة التمويل متناهي الصغر نحو  59.2مليار جنيه
بنهاية عام  4141مقارنة بـ  59.5مليار جنيه بنهاية  ،4158بزيادة قدرها  50.4%وأشار التقرير إلى أن قيمة
أرصدة التمويل متناهي الصغر بلغت  52.9مليار جنيه في نهاية الربع األول من عام  ، 4141مقارنة بـ 54.2
مليار جنيه في نهاية الربع األول من  ، 4158محققة معدل نمو بلغ  ،%21وأغلق عام  4141بعدد مستفيدين بلغ
 0.5مليون مستفيد  ،وهو نفس العدد الذي أغلق عليه العام السابق عليه.


شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على  %54.25من أرصدة تمويالت القطاع بنهاية نوفمبر
.178282



أستحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على  %52.95من إجمالي أرصدة تمويالت القطاع  ،خالل الفترة من
يناير إلي نوفمبر  ، 4141والتى بلغت  59.214مليار جنيه  ،مقابل  55.815مليار جنيه بنهاية نوفمبر ،4158
وجاءت فى المرتبة الثانية الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة "أ" بحصة  ،%09.90ثم الجمعيات
والمؤسسات األهلية من الفئة "ج"بحصة  ،%0.25والجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب"بحصة ،%0.15
واستحوذ النشاط التجاري على  ، %91.29واستحوذ النشاط الزراعي على نسبة  ،%59.15والنشاط الخدمي
على  ،%52.54ثم النشاط اإلنتاجي على .%2.19



وبلغ عدد المستفيدين من النشاط  0.528مليون عميل بنهاية نوفمبر  ،4141مقابل  0.192مليون عميل بنهاية
نوفمبر .4158
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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%D
8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3)%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx

https://www.benokinvest.com/archives/38501
https://www.benokinvest.com/archives/38760
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


انفوجراف (  ) 1يوضح توقعات البنك الدولى لنمو األقتصادى المصرى لعام  0201/0202وأن مصر
ستحافظ على استقرارها االقتصادي رغم جائحة كورونا :

