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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري الثامن عشر،العدد3

الخميس 02مايو 0201

أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:




التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o






أكد البنك الدولى أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)91-ظلت التحويالت المالية صامدة
فى عام  ،0202إذ سجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة ،ويظهر أحدث موجز للبنك الدولى عن
الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويالت المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت  042مليار
دوالر فى عام  0202منخفضةً  %9.1فحسب عن اإلجمالى البالغ  045مليار دوالر فى  ،0291وكان االنخفاض
فى تدفقات التحويالت ال ُمسجَّلة فى  0202أقل من المستوى المسجل أثناء األزمة المالية العالمية ،)%4.5( 0221
وكان أيضًا أقل كثيرا من الهبوط فى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التى
عند استبعاد التدفقات إلى الصين -هوت أكثر من  %02فى  .0202ونتيجةً لذلك ،فاقت تدفقات التحويالت إلىالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم االستثمار األجنبى المباشر ( 001مليار دوالر) والمساعدات اإلنمائية
الخارجية ( 971مليار دوالر) فى .0202



أضاف البنك الدولى ،أنه كان من بين العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويالت المالية التدابير المالية التنشيطية
وتحو ٍل فى التدفقات من الدفع
التى أدَّت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع فى معظم البلدان المضيفة،
ُّ
النقدى إلى الدفع الرقمى ،ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية ،والتحركات الدورية فى أسعار النفط
وأسعار صرف العمالت .ويُعتقد أن الحجم الحقيقى للتحويالت التى تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر
مما تشير إليه البيانات ال ُمسجَّلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على
التدفقات غير الرسمية.



وأوضح أن قد نمت التحويالت المالية إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  %0.0إلى نحو  01مليار
دوالر فى  .0202ويٌعزى هذا النمو فى معظمه إلى قوة تدفقات التحويالت إلى مصر والمغرب .فقد زادت
التحويالت إلى مصر بنسبة  %99إلى مستوى قياسى مرتفع بلغ نحو  02مليار دوالر فى  ،0202بينما ارتفعت
التدفقات إلى المغرب بنسبة  .%1.0وسجلت التحويالت أيضًا زيادة فى التدفقات إلى تونس ( .)%0.0وعلى
النقيض من ذلك ،شهدت اقتصادات أخرى فى المنطقة تراجعات لتدفقات التحويالت فى عام  ،0202إذ سجَّلت
جيبوتى ولبنان والعراق واألردن انخفاضات تزيد على  .%92وفى عام  ،0209من الممكن أن تزداد التحويالت
إلى المنطقة بنسبة  %0.1بفضل نمو طفيف فى منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي.



وارتفعت تدفقات التحويالت فى أمريكا الالتينية والبحر الكاريبى ( ،)%1.0وجنوب آسيا ( ،)%0.0والشرق
األوسط وشمال أفريقيا ( .)%0.0لكن تدفقات التحويالت انخفضت لشرق آسيا والمحيط الهادئ (،)%7.1
وأوروبا وآسيا الوسطى ( ،)%1.7وأفريقيا جنوب الصحراء ( ،)%90.0ويُعزَ ى هبوط التدفقات إلى أفريقيا
جنوب الصحراء بكامله تقريبا إلى تراجع نسبته  %05فى تدفقات التحويالت إلى نيجيريا .وباستبعاد التدفقات إلى
نيجيريا ،زادت التحويالت إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة  %0.0وهو ما يُظهر قدرتها على الصمود.



وأوضح البنك الدولى أن مع توقع انتعاش النمو العالمى فى عامى  0209و ،0200من المتوقع أن تزداد
التحويالت إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة  ،%0.1لتصل إلى  000مليار دوالر فى  ،0209و%0.0
إلى  010مليار دوالر فى  .0200وحتى على الرغم من أن الكثير من البلدان مرتفعة الدخل حققت تقدما كبيرا فى
تطعيم سكانها ،فإن حاالت اإلصابة بالمرض ال تزال كبيرة فى العديد من البلدان النامية الكبيرة .

التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)

انفوجراف

Contact Us

البنك الدولى ،مصر تحقق رقما قياسيا فى التحويالت المالية بلغ  03مليار دوالر تتصدر به دول المنطقة
بنسبة  %11رغم أزمة كورونا . 1
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مديرة صندوق النقد الدولى ،برنامج اإلصالح االقتصادى المصرى نموذج ناجح عالميا . 2



أكدت كريستالينا جيورجييفا مديرة صندوق النقد الدولى  ،أن برنامج اإلصالح االقتصادى الذى نفذته مصر يعد
نموذجا ناجحا ،خاصة فى ظل ما تعانيه اقتصادات الدول األخرى إثر أزمة كورونا ،مشيرة إلى أن االقتصاد
المصرى يقوم على أسس قوية ومتينة وصموده أمام كورونا تأكيد على قوة هيكله.



وشددت ا على ضرورة اإلسراع فى توفير اللقاح الطبى ضد فيروس كورونا لكل الناس فى مختلف أنحاء العالم،
مشيرة إلى أن إفريقيا تواجه أوقات صعبة للغاية ،موضحة أن العام الماضى كان األسوء على المستوى
االقتصادى ،حيث بلغ معدل الناتج المحلى اإلجمالى  ،%9.1متوقعة أن تزيد معدالت النمو فى العالم إلى ،%1
ولكن فى أفريقيا ستصل فقط إلى  ،%0.0مؤكدة أن هذا ليس كافيا لقارة شبابية كالقارة األفريقية ،مشددة إلى أن
هناك حاجة لالستثمار وللدعم ،وأن تواصل أفريقيا إصالحاتها من أجل تقوية اقتصاداتها.



وأشارت إلى إن أهم ما خرجت به قمة دعم االقتصادات األفريقية فى باريس من نتائج ،يتمثل فى التأكيد على أن
هناك دعما قويا بقيمة  102مليار دوالر من خالل زيادة احتياطات وقدرة صندوق النقد الدولى على اإلقراض،
وستحصل منها أفريقيا على  00مليار دوالر ،ستذهب هذه األموال مباشرة إلى الخزانات "سيولة من دون زيادة
فى مستوى الديون" ،معربة عن تطلعها لرفع هذه الموارد المالية ألفريقيا من خالل وجود دول لها حقوق السحب
الخاصة ولكن ال تحتاج إليها فتستفيد منها دول أخرى بحاجة إليها.


رينيسانس كابيتال ،االقتصاد المصري سينمو بنسبة  %2.4في . 3 4341



توقع بنك االستثمار رينيسانس كابيتال أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر إلى  %4.0خالل  ،0209مدفوعا
بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم ،ويعد هذا مراجعة إيجابية مقارنة بـ  %0.5توقعها بنك االستثمار في نهاية
العام الماضي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر خالل .0209



وأكد بنك االستثمار رينيسانس كابيتال ،أن مصر ستتمكن من تحقيق النمو المتوقع هذا العام ،بعد أن نما الناتج
المحلي اإلجمالي للبالد بمعدل  %0على أساس سنوي في الربع األخير من عام ( 0202الربع الثاني من العام
المالي .)0202/0209



وأوضح أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي يتصاعد ببطء ولكن بثبات مقارنة بالربع السابق ،ورغم أن معدل النمو
الخاص بالربع الرابع من " 0202ربما يمثل تباطؤا مقارنة بنمو قدره  %0.7على أساس سنوي في الربع األخير
من  ،0291ولكنه كان أفضل على أساس ربع سنوي" ،وعلى أساس ربع سنوي ،سجل الناتج المحلي اإلجمالي
نموا بنسبة  %9.0في الربع األخير من  ،0202مما يعكس انتعاشا متواصال .وكان االقتصاد المصري قد نما
بنسبة  %9.0في عام  ،0202نزوال من  %0.1في .0291



ويرى بنك االستثمار رينيسانس كابيتال أن معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية سيبقى عند مستوى
 %4.0بنهاية عام  ،0209وهو أعلى قليال من معدل  %4.9المسجل في شهر أبريل الماضي ،والذي شهد تباطؤ
التضخم على عكس التوقعات .وتقول مهانجو إن ذلك يعكس استمرار احتواء التضخم ،وبقاءه ضمن مستهدف
[البنك المركزي المصري] عند .)%0±( %7


مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية لألبحاث االقتصادية ،البنك المركزى المصرى قد يخفض الفائدة
مع تراجع التضخم فى األشهر األخيرة من . 4 4341



توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية لألبحاث االقتصادية ،إنخفاض معدل التضخم فى مصر فى
األشهر القليلة األخيرة من العام الجارى وأن يظل هادئًا على مدار  0200و ،0200ما سيفتح الباب أمام البنك
المركزى المصرى ليكون أحد البنوك المركزية القليلة فى العالم التى تخفض أسعار الفائدة لدعم االنتعاش.



وأشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ،إلى إن معدل التضخم فى مصر إنخفض إلى أدنى مستوى له فى سبعة
أشهر عند  4.9%على أساس سنوى فى أبريل ،مما جعله أقل بكثير من الحد األدنى للنطاق المستهدف للبنك
المركزى عند  0 ±( 7%نقطة مئوية) فى المتوسط خالل الربع الرابع من عام .0200



وأضافت أن اإلنخفاض فى أسعار المواد الغذائية واإلسكان كان المحرك الرئيسى إلنخفاض التضخم فى مصر
خالل الشهر الماضى ،حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة  2.0%على أساس سنوى على خلفية التباطؤ
الحاد فى زيادة أسعار الفواكه والمأكوالت  ،بينما انخفض تضخم اإلسكان إلى أدنى مستوى له فى ثمانية أشهر.
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وترى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن من المرجح أن يكون هذا التباطؤ فى معدل التضخم فى مصر مؤقتا،
ألن ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية العالمية يدفعان إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.



وأشارت إلى إنها تعتقد أن التضخم األساسى لمصر سيرتفع إلى أعلى مستوى عند حوالى  1%على أساس سنوى
فى سبتمبر المقبل؛ مما يضعه مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى ،ما سيدفع صانعى
السياسة لإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع األخير من العام على األقل.



وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» ،أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى تخفيض معدل اإليداع لليلة واحدة بإجمالى
 902نقطة أساس ،ليصل إلى مستوى  1.70%بحلول نهاية عام .0200


بنك االستثمار «بلتون» 6 ،أهداف رئيسية يحققها نظام تداول السندات الجديد. 5



أكد بنك االستثمار «بلتون» ،أن نظام تداول السندات الجديد التي أطلقته البورصة المصرية يعد خطوة إيجابية لما
سيقدمه من اختالف كبير عن نظام التداول السابق ،الذي كان مجرد شاشة تداول لتنفيذ ما تم االتفاق عليه بين
البنوك خارج النظام ،حيث أعلنت البورصة المصرية عن تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية وذلك
بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ،يتيح النظام الجديد معلومات على مستوى األسعار والعروض
والطلبات بما يسمح بزيادة معدالت تداول السندات ،فضالً عن ذلك ،سيساعد النظام الجديد في بناء منحنى عائد
واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة متعلقة بأدوات الدخل الثابت.



وأوضح أن تأتى ه ذه الخطوات االبتكارية والتطويرية ضمن خطة البورصة المصرية لتوفير سوق جذاب وسط
النشاط االستثنائي لتداول السندات الحكومية ،مع تراوح متوسط التداول اليومي بين  0 -0,0مليار جنيه ،فضالً
عن النشاط الكبير إلصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها بالبورصة.



وأضاف بنك االستثمار«بلتون» :أن النظام الجديد سيساعد في تحقيق  1أهداف رئيسية أولها الحد من تجزئة
تداول السندات ،تشجيع التواصل المباشر بين المشترين والبائعين ،توفير أنظمة أفضل لتداول السندات وإدارة
الطلبات ،توفير شفافية واكتشاف أفضل للسعر ،حماية ضد تسرب المعلومات ،وتعزيز كفاءة السوق.


مصر أول دولة عربية وإفريقية تنضم رسميا لوثيقة االستخدام المسئول للذكاء االصطناعى . 6



شاركت مصر بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادى والتنمية  OECDفى صياغة وثيقة التوصيات
الخاصة بالذكاء االصطناعى والتي تتضمن المبادئ التوجيهية لالستخدام المسئول للذكاء االصطناعى ومنها بناء
القدرات والحوكمة والمسئولية واإلنسانية والشفافية وغيرها من المبادئ المهمة ،يأتي ذلك فى إطار العمل على
دعم الجهود الوطنية للتنمية باستخدامات الذكاء االصطناعى؛ إذ تحرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
على تعزيز مكانة مصر الدولية فى مجال الذكاء االصطناعى والدفع بسبل التعاون اإلقليمى والدولى ودعم عدد
من المبادرات الدولية فى هذا المجال السيما فى القضايا المتعلقة باستخدامات الذكاء االصطناعى من أجل التنمية
وأخالقيات الذكاء االصطناعى وأثره على وظائف المستقبل.



وأكد الدكتور /عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،أن مصر تسعى إلى االستفادة من
اإلمكانيات التى تتيحها التكنولوجيات البازغة وال سيما الذكاء االصطناعى إليجاد حلول مبتكرة للتحديات التى
يواجهها المجتمع المصرى ،والمساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيرا إلى حرص وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات على المشاركة فى المحافل الدولية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك مع المنظمات
الدولية لمناقشة دور هذه التكنولوجيا فى القطاعات الحيوية باإلضافة الى العمل على توحيد المواقف اإلقليمية تجاه
قضايا ومجاالت الذكاء االصطناعى ذات األولوية وذلك فى إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على المستويين
اإلقليمى والعالمى فى مجال الذكاء االصطناعى.



وأوضح أن مصر أيدت الوثيقة بعد قيام منظمة التعاون االقتصادى والتنمية  OECDباإلعالن عن إصدارها
والتى تتماشى مع الرؤية الوطنية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة وتحقيق التحول الرقمي؛
لتكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تنضم رسميا للدول المقرة بوثيقة منظمة التعاون االقتصادى والتنمية حول
الذكاء االصطناعى المسئول ،كما ساهمت مصر بترجمة لنسخة من التوصية إلى اللغة العربية ،إلضفاء البعد
اإلقليمى لها ولتعزيز المشاركة المصرية فى هذا المحفل الدولي.




البنك الدولى %1.6 ،انخفاضًا في تدفقات التحويالت المالية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خالل
. 74343
أكد البنك الدولي أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد ،ظلت التحويالت المالية صامدة في عام
 ،0202وسجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة ،ويظهر أحدث بيانات للبنك الدولي عن الهجرة
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4
والتنمية أن تدفقات التحويالت المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت  042مليار دوالر في
عام  0202منخفضةً  %9.1فحسب عن اإلجمالي البالغ  045مليار دوالر في  ،0291وكان االنخفاض في
تدفقات التحويالت ال ُمسجَّلة في  0202أقل من المستوى المسجل أثناء األزمة المالية العالمية ،)%4.5( 0221
وكان أيضا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي
عند استبعاد التدفقات إلى الصين -هوت أكثر من  %02في  ،0202ونتيجةً لذلك ،فاقت تدفقات التحويالت إلى
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم االستثمار األجنبي المباشر ( 001مليار دوالر) والمساعدات اإلنمائية
الخارجية ( 971مليار دوالر) في .0202
 العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويالت المالية :
 أوضح البنك الدولى ،أن كان من بين العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويالت المالية ،التدابير المالية
وتحو ٍل في التدفقات من
التنشيطية التي أدَّت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة،
ُّ
الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي ،ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية ،والتحركات الدورية في أسعار
النفط وأسعار صرف العمالت .ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويالت التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير
الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات ال ُمسجَّلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة
كورونا على التدفقات غير الرسمية.


وأشارميكال روتكوفسكي ،كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والوظائف بالبنك
الدولي " :أنمع استمرار جائحة كورونا في تدمير األسر في أنحاء العالم ،تستمر التحويالت في إتاحة شريان حياة
للفئات الفقيرة واألولى بالرعاية .ويجب أن تظل االستجابات الداعمة على صعيد السياسات مع أنظمة الحماية
االجتماعية الوطنية شاملةً لكل الفئات ومنها المهاجرون" .



وأضاف البنك الدولى أن قد ارتفعت تدفقات التحويالت في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( ،)%1.0وجنوب
آسيا ( ،)%0.0والشرق األوسط وشمال أفريقيا ( .)%0.0لكن تدفقات التحويالت انخفضت لشرق آسيا والمحيط
الهادئ ( ،)%7.1وأوروبا وآسيا الوسطى ( ،)%1.7وأفريقيا جنوب الصحراء ( .)%90.0ويُعزَ ى هبوط
التدفقات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بكامله تقريبا إلى تراجع نسبته  %05في تدفقات التحويالت إلى نيجيريا.
وباستبعاد التدفقات إلى نيجيريا ،زادت التحويالت إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة  %0.0وهو ما يُظهر قدرتها
على الصمود.



وأوضح أن مع توقع انتعاش النمو العالمي في عامي  0209و ،0200من المتوقع أن تزداد التحويالت إلى البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة  %0.1لتصل إلى  000مليار دوالر في  ،0209و %0.0إلى  010مليار دوالر
في .0200


البنك الدولى ،دور مهم لسالسل القيمة العالمية فى تحقيق النمو وخلق فرص العمل. 8



أشار تقرير صادر عن خبراء البنك الدولى وخبراء دوليين أنه يمكن لسالسل القيمة العالمية أن تعزز النمو،
وتخلق فرص عمل أفضل ،وتحد من الفقر شريطة أن تقوم البلدان النامية بتعميق إصالحاتها وتتبع البلدان
الصناعية سياسات منفتحة يمكن التنبؤ بها.



وأضاف التقرير أنه قد توسعت التجارة الدولية بوتيرة سريعة بعد عام  9112مدفوعة في ذلك ظهور سالسل
القيمة العالمية وإتاحة ذلك التوسع تقارب غير مسبوق.



وأوضح التقرير ،أن قد سجلت البلدان الفقيرة نموا اسرع وبدأت فى اللحاق بالبلدان األغنى ،وانخفضت معدالت
الفقر انخفاضا حادا ،كانت هذه المكاسب نتيجة لتجزئة إنتاج السلعة بين عدد من البلدان ونمو الروابط فيما بين
الشركات ،الفتا انه ظهر تهديدا خطيرا محتمال للنموذج الناجح للنمو الكثيف العمالة القائم على التجارة ،أوال قد
يؤدى وصول التقنيات الموفرة لليد العاملة إلى تقريب اإلنتاج للمستهلك وخفض الطلب على اليد العاملة محليا
وخارجيا.



ويوضح اإلنفوجراف توضيحا ً لسلسلة القيمة العالمية وكيف تعمل سلسلة القيمة العالمية :

8
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ثانيا يمكن أن يؤدى النزاع التجارى فيما بين البلدان الكبرى إلى تقليل سالسل القيمة العالمية أو تجزئتها ،متسائال
ما الذي يعنيه كل هذا للبلدان النامية التي تسعى إلى االرتباط بين سالسل القيمة العالمية والحصول على تقنيات
جديدة وتحقيق النمو هل مازال هناك طريق للتنمية من خالل سالسل القيمة العالمية هذا هو السؤال الرئيسى.



وقام التقرير يتحديد أوجه القصور فى نظام التجارة الدولية التى أذكت الخالفات فيما بين الدول ويقدم خطة عمل
لحلها من خالل تعاون دولي أوسع نطاقا ،كما يخلص التقرير إلى أنه سالسل القيمة العالمية يمكن أن تواصل
تعزيز النمو وخلق فرص عمل أفضل والحد من الفقر ،شريطة أن تجري البلدان النامية أصالحات أعمق ،وان
تتبع البلدان الصناعية سياسات تتسم باالنفتاح يمكن التنبؤ بها ،ومن المحتمل أن تكون التطورات التكنولوجية نعمة
أكثر منها نقمة على التجارة.

6

ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،نجاح اإلصالحات االقتصادية ساهم فى
التخفيف من آثار جائحة كورونا . 9



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلي ما اتخذته مصر من سياسات قبل انتشار
أزمة كوفيد  91والتي ساهمت في تعزيز قدرة االقتصاد المصري على التخفيف من اآلثار السلبية للوباء ،وكانت
أبرز تلك السياسات المرحلة األولى من برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي  ،الذي أطلقته الحكومة في عام
 ، 0291والذي يتسق مع "رؤية مصر  ، "0202موضحة أن التنفيذ الناجح لبرنامج اإلصالح ساهم في تحسين
جميع المؤشرات االقتصادية التي ظهرت في الزيادة الملحوظة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والذي وصل
إلى  ٪0.1حيث كان علي وشك الوصول إلي نسبة  ٪1في النصف األول من العام المالي عام  ،0202/0291قبل
الجائحة وتراجع معدل البطالة من  ٪90.0إلى .٪7.0



فقرا ،مشيرة
وأضافت أن برامج الحماية االجتماعية الحالية ساهمت في الحد من تأثير األزمة على الفئات األكثر ً
إلي برنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى األكثر احتيا ًجا ،وتحسين مستويات
المعيشة ألكثر من  02مليون مواطن بما يعادل نصف السكان ،من خالل توفير المرافق المالئمة والخدمات بما
يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر ،والصحة والرفاهية ،والتعليم الجيد ،والمساواة
بين الجنسين ،والمياه النظيفة والصرف الصحي ،وكذا األهداف المعنية بالعمل الالئق والنمو االقتصادي ،والحد
من عدم المساواة ،والمدن والمجتمعات المستدامة ،والشراكات من أجل تحقيق األهداف.



وأشارت أيضا ً إلى االستراتيجية االستباقية التي اعتمدتها الحكومة المصرية في وقت مبكر للغاية ،لتتخذ جميع
فقرا من السكان ،موضحة ان تلك االستراتيجية
التدابير الالزمة للتخفيف من اّثارتفشي الوباء على الشرائح األكثر ً
ركزت على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ علي صحة الناس والنشاط االقتصادي في الوقت ذاته ،وهما
بطبيعتهما هدفان صعبان ،ال سيما إعطاء األولوية للصحة العامة وحماية األعمال والوظائف في وقت واحد.



وأوضحت أن قامت الحكومة المصرية بتكثيف جهودها وإطالق بشكل استباقي حزمة مالية شاملة بقيمة 922
مليار جنيه مصري بما يعادل  ٪0من الناتج المحلي اإلجمالي لمواجهة األزمة ،ومعالجة المحاور الرئيسية
تضررا كالصحة والمشروعات
المتمثلة في االقتصاد الحقيقي بتخفيف العبء عن القطاعات االقتصادية األكثر
ً
الصغيرة والمتوسطة ،وقطاعات الصناعة والسياحة ،من خالل تعزيز األنشطة االقتصادية وزيادة الطلب المحلي.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى محور الحماية االجتماعية للفئات األكثر ضع ًفا كالنساء والشباب والعمالة
غير المنتظمة ،من خالل إطالق سلسلة من المبادرات الرئاسية لدعم تلك الفئات ،متابعه أن الحكومة ركزت كذلك
علي ترتيب كلتا األولويتين من خالل توجيه المزيد من االستثمارات العامة إلى القطاعات المهمة والمرنة والقادرة
على الصمود  ،بما يتماشى مع احتياجات ما بعد الجائحة ،مؤكدة أنه تحقيقًا لذلك الهدف ،تركز خطة الحكومة للعام
المالي الحالي ( ) 0209/0202على زيادة االستثمارات العامة في رأس المال البشري مع زيادة االستثمارات في
قطاعي البنية التحتية والتحول الرقمي لتسهيل ميكنة الخدمات الحكومية.



وأشارت أيضا ً إلي إطالق مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى األكثر احتيا ًجا في ظل الفقر المتزايد ،موضحة
أن المبالدرة ُمنحت من قبل األمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية ألهداف التنمية المستدامة ،و إلي توطين
الصناعة المحلية للمنتجات الرئيسية كاألدوية والسلع الغذائية ،من خالل التوسع في بناء المناطق الصناعية ،ودعم
ً
فضال عن توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لمعالجة الفجوات
تطوير سالسل التوريد،
التنموية واالستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة ،مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية على
تطوير مؤشر التنافسية اإلقليمية ،بما يتسق والهدف  91من أهداف التنمية المستدامة ،متابعة أن الخطة تركز كذلك
علي مواءمة االستثمارات العامة مع مبادئ االقتصاد األخضر.



وأوضحت أن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح بإطالق "البرنامج الوطني
لإلصالح الهيكلي"  ،والذي يركز على زيادة القدرة اإلنتاجية والتنافسية لالقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل
متوازن ومستدام ،متابعه أن البرنامج يتسق كذلك مع رؤية مصر  0202التي تمت إعادة النظر فيها وتحديثها
لضمان مواءمة أفضل لألهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة واألجندة األفريقية  ،0210وكذلك لضمان
تكامل الركائز الثالث لالستدامة باإلضافة إلى تمكين الدولة من التكيف مع المتغيرات مثل تفشي وباء كورونا.



وأضافت الدكتورة /هالة السعيد ،أن نتائج تلك االصالحات انعكست لتصبح مصر إحدي الدول القليلة في العالم
القادرة على تحقيق النمو في عام  0202ليصل إلي  ،٪0.1متابعه أنه وعلى الرغم من التداعيات االقتصادية لوباء
كورونا فإن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو االقتصادي في مصر تبلغ  ٪0.0بنهاية عام  0209ومن المتوقع
أن ترتفع إلى  ٪0.7في عام .0200
9
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وأكدت الدكتورة /هالة السعيد ،أن مصر على استعداد لمشاركة أفضل ممارساتها في التخفيف من آثار جائحة
كورونا ،وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.



وأوضحت فيما يتعلق بما سيبدو العالم عليه فيما بعد جائحة كورونا ودور منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلي ضرورة تعزيز قدرة أنظمة الرعاية الصحية على تقديم خدمات صحية
متكاملة ،من الوقاية والرعاية األولية ،مع إعطاء األولوية للرعاية الطبية العاجلة المنقذة للحياة لضحايا جائحة
كورونا ،إلى جانب أهمية زيادة االستثمارات وتحويل الموارد نحو المجاالت الحاسمة للتنمية المستدامة ،بما في
ذلك التغطية الصحية الشاملة ،وبرامج الحماية االجتماعية ،والمعاشات ،والحصول على تعليم ميسور التكلفة،
ً
فضال عن ضرورة دعم آليات التمويل المبتكرة ،موضحة أن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفري قيا تطلق سندات خضراء ،الفته إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء صندوق مصر السيادي لتحقيق
شراكات أكثر فاعلية وذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص ،والتعاون مع شركاء محليين ودوليين لخلق فرص
عمل للشباب في مصر ،والمساهمة في التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق األجيال القادمة.



وأكدت علي ضرورة دعم آليات تخفيف أعباء الديون ،مثل مقايضة أسهم الديون لتمويل االستثمارات المتعلقة
بأهداف التنمية المستدامة ،وإنشاء صندوق تضامن عالمي أو إقليمي لدعم الدول المتأثرة بشدة بالوباء ،مع العمل
علي معالجة عدم المساواة في النوع االجتماعي والصحة والتعليم وغيرها من المجاالت لتعزيز التنمية الشاملة
والمستدامة طويلة األجل باستخدام أهداف التنمية المستدامة كإطار للتعافي.



وأكدت الدكتورة /هالة السعيد ،أيضا ً على أهمية مراجعة االستراتيجيات الوطنية للشباب لضمان مزيد من اإلدماج
والمشاركة ،وتعزيز رؤية جديدة للتعليم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وضمان إعادة دمج الشباب في نظام
التعليم وسوق العمل ،مع تعزيز االستثمارات العامة في ثالثة مجاالت استراتيجية تتمثل في القطاعات االقتصادية
التي تحقق قيمة مضافة لالقتصاد ،واالقتصاد األخضر ،ورأس المال البشري والبنية التحتية الشاملة ،ذلك إلي
جانب ضرورة تجديد االلتزام بأهداف التنمية المستدامة.


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،خطة العام الجديد حققت االستحقاقات
الدستورية فى موازنة الصحة والتعليم . 10



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن المرتكزات الرئيسية لخطة العام
المالي  0200/09تتمثل في االلتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات و ُمبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن
الـمصري ،والتوافق مع ُمستهدفات األجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـ ُمستدامة في إطار "رؤية مصر ،"0202
ً
فضال عن
صصات اإلنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي،
والوفاء باالستحقاقات الدستورية ل ُمخ ّ
ُمواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا ،والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها االقتصادية واالجتماعية ،واستكمال
تطبيق البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي ،وللبرامج الحكومية الـ ُمشتقة منه ،ومساندة الفئات
تضر ًرا من تداعيّات جائحة كورونا.
االجتماعية ُمنخفضة الدخل ،وبخاصة تلك األكثر
ّ



و أضافت أن المحركات األساسية للخطة تتمثل في تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا و ُمواصلة التدابير
االحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها ،وتطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي،
صحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري
والـمعنيّة باإلصالحات الهيكلية ،وإبراز الـ ُمبادرات الرئاسيّة لتحسين ِ
( ُمبادرة حياة كريمة) ،وتنمية القرى الـمصرية من خالل تدبير احتياجاتها من البنية األساسية والخدمية ،باإلضافة
إلى تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجاالت البنية التحتية والتنمية االجتماعية.



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،أن المحركات األساسية لخطة العام المالي القادم تشمل كذلك تعزيز ُمشاركة
القطاع الخاص في الجهود اإلنمائية (توفير التسهيالت الـمطلوبة وتحسين بيئة األعمال) ،وتوطين الـمشروعات
ضبط
ومراعاة توجيه الـ ُمخ ّ
صصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات ،وتنفيذ خطة تنمية األسرة الـمصرية مع َ
ُمعدّل النمو السكاني واالرتقاء بخصائص السكان ،باإلضافة إلى ترشيد اإلنفاق الحكومي ورفع كفاءة االستثمارات
العامة (موازنة البرامج واألداء) ،وإعطاء األولوية للقطاعات عالية اإلنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية
وقطاع االتصاالت) ،مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف
واستصالح األراضي) ،وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة واألنشطة الـمالية والعقارية
وترشيد االستيراد.



وأضافت حول التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها ُمستتبعات جائحة فيروس كورونا حيث أشارت ،إلى أنها
تتمثل في قطاع الصحة والذي يشمل تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي ألمراض الفيروسات ،وتحسين مستويات
دخول األطقم الطبية ،وتكثيف االستثمارات الـ ُموجّهة لزيادة الطاقات االستيعابية للـمستشفيات والوحدات
العالجية ،والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار األوبئة ،وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من األمراض.
10

https://www.youm7.com/story/2021/5/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/5324412
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وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،فيما يتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمي؛ إلى إنه يشمل التوسّع في إنشاء
كون الرقمي في الـمناهج الدراسيّة ،والتطوير التقني لنُ ُ
ظم وبرامج
الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة الـ ُم ّ
التعليم ،مع التوسّع في نُ ُ
صصات
ظم التعليم والتعلّم عن بُعد وتنمية الـمواهب واالبتكارات العلمية ،وزيادة ُمخ ّ
البحث العلمي وربط الـ ُمخرجات والـ ُمبتكرات البحثية بسوق العمل ،مضيفة أن خطة العام الجديد لسوق العمل
تتضمن التوسّع في نظام العمل عن بُعد ومن الـمنازل (وخاصة اإلناث) وتشجيع نظام العمل بعض الوقت ،وتعميم
تدارس
نظام العمل على فترتين في بعض الـمصالح الحكومية والبنوك والـمستشفيات العامة ،باإلضافة إلى
ُ
طوري البرامج ،وتطبيقات
االحتياجات من الوظائف الـ ُمستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل ُم ّ
الحاسب اآللي ،وخبراء التسويق الرقمي ،والتجارة اإللكترونية).



وأشارت أيضا ً إلى قطاع االتصاالت بخطة  0200/0209والذي يتضمن تطوير البنية األساسية الـمعلوماتية
التحول الرقمي والقضاء على الفجوة الرقميّة ،وتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول
وتنفيذ برامج
ّ
الـمالي وتبنّي كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء االصطناعي ،مع توفير األ ُ ُ
طر الـ ُمؤسّسية والتنظيمية الداعمة
سبُل االتصاالت
للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات ،والتوسّع في خدمات اإلنترنت وغيرها من ُ
وتخزين الـمعلومات الحديثة ،كذلك التوسّع في نظام التعهيد " "Outsourcingكمصدر رئيس لتنمية الصادرات
الخدمية الـمصرية.



وأضافت أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة يتضمن بخطة العام القادم القيام تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق
البيئي " ،"Ecolodgeوتطبيق معايير االستدامة البيئية على كافة القطاعات االقتصادية ( ُمبادرات الـمشروعات
الخضراء) ،وتسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة (مثل السيارات الكهربائية)،
التحول
مع التوسّع في إنشاء الـمراكز اللوجستية ،وتعزيز التنافسية الدولية لـمصر في مختلف الـمجاالت وتسريع
ّ
نحو االقتصاد الـمعرفي.



وأوضحت أن قطاع السياحة يشمل االهتمام بتنشيط السياحة الداخلية على نحو ُمستدام والتوجّه نحو تنشيط
السياحة الخضراء ،الترويج للـ ُمنتجعات السياحية في مناطق التعمير الجديدة ،واالرتقاء بجودة ُمنتج الـمقاصد
السياحية ،وتطبيق إجراءات السالمة الصحية والوقائية ،كما يتضمن قطاع التجارة الدولية االهتمام باإلقليمية
ً
ارتكازا على الـمزايا التنافسية،
(الـمنطقة العربية – القارة اإلفريقية) ،وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري
وترشيد االستيراد ،و ُمراجعة االتفاقيّات التجارية الدولية لالستفادة من الفرص الضائعة ،باإلضافة إلى تنمية
الـمنطقة االقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية ،االستفادة من أنماط التجارة الحديثة (التجارة اإللكترونية
– التسويق اإللكتروني. )..



ونوهت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى أن التوجهات بخطة  0200/09نحو االعتماد على الذات تشمل تنمية االكتفاء
الذاتي من السلع الغذائية ،والتوسّع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية ،وتوطين الصناعات عالية
الـمكون الــمحلي ،وإعطاء األولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات
التقنية والقيمة الـ ُمضافة ،وتعميق
ّ
صصات النادرة ،والربط مع الـمراكز البحثية بالخارج،
هاجرة في التخ ّ
واألمصال ،واستقطاب العقول الـ ُم ِ
والتحالُف مع الشركات العالـمية لتنمية الصناعة الوطنية واالستفادة من منظمة التجارة العالـمية ،كما تشمل إدارة
صصة في إدارة الـمخاطر ،وإدماجها في الهياكل التنظيمية للجهاز
المخاطر واألزمات بالخطة إنشاء إدارات ُمتخ ّ
الحكومي ،وإنشاء صناديق لـ ُمواجهة الت َ ِبعات الـمالية لألزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه.


الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية ،تخصيص  038.0مليار جنيه للهيئات االقتصادية في الموازنة
الجديدة . 11



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ،أن الهيئات االقتصادية تُعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها النشاط
االقتصادى ،وتُسهم فى تهيئة مناخ األعمال ،بما يعود بالنفع على االقتصاد المصرى ،عبر تحقيق تحسن تدريجى
فى األوضاع المالية ،والتوسع فى المجاالت االستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة.



وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسى لالقتصاد ،وقد جعل مصر من بين  4دول
فقط تحقق معدالت نمو إيجابى رغم جائحة كورونا التى أثرت على كبرى اقتصادات العالم .



وأوضح إنه تم تخصيص  025.0مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة ،لدعم أنشطة الهيئات االقتصادية
والمساهمة فى رؤوس أموالها ،على نحو يُساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية،
لإلسهام الف َّعال فى االرتقاء بالخدمات العامة ،وتحسين جودة حياة المواطنين ،والتيسير عليهم؛ بما يتسق مع جهود
الدولة فى تعظيم أوجه اإلنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ «رؤية مصر .»0202



وأشار إلى أن الهيئات االقتصادية ،التى يبلغ عددها  07هيئة ،تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة
من خالل الفوائض واألرباح التى تحققها هذه الهيئات ،ويبلغ إجمالى المستهدف فى العام المالى المقبل مما يؤول
للخزانة العامة للدولة من الهيئات االقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو  971.1مليار جنيه.



وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص  57.0مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و952
مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات ،فى إطار تنفيذ اتفاق فض
https://benokinvest.com/archives/47648
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التشابكات مع وزارة التضامن االجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن ،على
ضوء قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات ،و 0.0مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر،
وتساهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات االقتصادية بنحو  90.0مليار جنيه ،للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية
المستدامة.


وأضاف الدكتور /محمد معيط ،أن الحكومة تستهدف اإلبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام ،ورفع كفاءة
تحصيل اإليرادات العامة ،على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه اإلنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف
تحسين مستوى المعيشة.



وأكد أن االستمرار فى مساندة الهيئات االقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من
تحسين الخدمات وجودة المرافق ،خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة ،إضافة
مشيرا إلى أهمية تضافر كل الجهود إلنجاح
إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية،
ً
البرنامج الوطنى المتكامل لإلصالحات الهيكلية استكماالً لمسيرة اإلصالح ،واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة
للوطن.



وأشار الوزير إلى أن المخصصات المالية لالستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير
مسبوقة لتصل إلى  005.9مليار جنيه بمعدل نمو  %07.1لضمان االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛
بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم اإلنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


وزارة الصناعة والتجارة ،الدولة المصرية تستهدف االرتفاع بمعدالت التصدير إلى مستويات 133
مليار دوالر . 12



أشارت وزارة التجارة والصناعة ،إلى أن مصر تستهدف االرتفاع بمعدالت التصدير خالل السنوات القادمة إلي
مستويات  922مليار دوالر عبر فتح األسواق الجديدة وزيادة تصدير المنتجات التي لها ميزة تنافسية عند
التصدير مثل قطاع الكيماويات ومواد البناء والحاصالت الزراعية والمالبس الجاهزة والصناعات الغذائية،
وترتكز الخطة الحكومية في هذا الملف على التعامل مع كافة العوائق التي تواجه قطاع التصدير ،وأبرزها حل
أزمة متأخرات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات ،وبالفعل تم سداد موالي  09مليار جنيه خالل الفترة
األخيرة عبر مبادرة السداد الفوري والتي تقضي بخصم  %90من المتأخرات.



وأكدت وزارة الصناعة والتجارة ،أهمية توسع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحالل
الواردات باإلضافة إلى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد محركات النمو االقتصادي
وتوفير الماليين من فرص العمل ،بحسب نيفين جامع وزيرة الصناعة ،كما جري زيادة مخصصات دعم
التصدير ،إذ كشف مشروع الموازنة العامة الجديد  ،0209/0202أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4.0
مليار جنيه خالل السنة المالية ،في حين هناك مشاورات لزيادة المخصصات المالية لهذا البرنامج لتصل 1
مليارات جنيه.



وأضافت أن قد جرى أيضا ً االنتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات ،والذى يكشف أن برامج الدعم ستم
تنفيذها علي مدار  0سنوات ،على أن تجرى الحكومة ،ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة تقييم سنوي لنتائج
البرنامج وانعكاسه على حجم الصادرات ،وبمجرد تطبيق البرنامج ،سيتم تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثالث
سنوات ،في إطار خطة الدولة للنهوض بصادرات مصر الصناعية ،ومنح ميزة نسبية تتناسب مع قدرات كل
القطاعات التصديرية المدرجة في برامج الدعم.



البرنامج الجديد لدعم الصادرات ،من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدالت نمو الصادرات الحالية خالل السنة
األولى من تنفيذ البرنامج ،وزيادة معدالت نمو الصادرات خالل السنتين التاليتين ،بنسب متزايدة تبدأ بـ %92فى
السنة األولي ،وتتزايد إلى  %02-%90فى السنوات التالية ،ويسعى برنامج دعم الصادرات ،لتطبيق معيار القيمة
المضافة ،بحيث تتزايد نسبة المساندة التصديرية مع زيادة القيمة المضافة كشرط لالستفادة من رد األعباء
التصديرية ،وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات
المصرية.



و يشمل البرنامج ،بنود خاصة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ،بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة
األساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ،لتشجيع إنشاء مصانع بها،
ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة االقتصادية لقناة السويس.



وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن البرنامج الجديد لدعم التصدير ،يسعى مساندة ودعم برامج النقل ،والتى
تتضمن دعم الشحن الجوي ،ومساندة النقل إلى القارة األفريقية ،فضالً عن تعزيز البنية األساسية للتصدير ،من
خالل إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية ،ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل
عالمة تجارية مصرية.
12
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0295مشروع 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  0,7مليار جنيه مصري في  0294إلى  92.1مليار جنيه في
 .0295وارتفعت بنسبة  %95تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  5.1مليار 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  50لسنة  ،0291بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،0291بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  0291بشأن 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:13



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.


"البنك المركزي المصرى"  74مليار جنيه محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية . 14 0202



أوضحت األستاذة  /مي أبو النجا ،وكيل محافظ البنك المركزي ،أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي
ساهمت في حدوث طفرة غير مسبوقة في صناعة التمويل متناهي الصغر لترتفع محفظة القطاع إلى نحو 44
مليار جنيه في ديسمبر  4141لنحو  4ماليين عميل ،مقابل  4.4مليار جنيه في ديسمبر  4114لمليوني عميل،
منها  44.2مليار جنيه تمويالت بشكل مباشر وغير مباشر من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.



وأشارت إلى أن البنك المركزي يدرك تماما أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في خلق فرص العمل والحد من
الفقر وعدم المساواة ،مضيفة أنه يعمل جنبا إلى جنب مع األطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية
واالتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ،لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من
خالل المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي ،حيث وضع البنك المركزي تنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته.



وأشارت ،إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتشجيع القطاع ،من بينها تحديد  %45من محافظ
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https://gate.ahram.org.eg/News/2721076.aspx

14

12
البنوك االئتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،ومبادرة رفع كفاءة وقدرات
جمعيات التمويل متناهي الصغر فئة ج ،حيث تم تدريب  1142من العاملين في  11محافظة ،ورفع قدرات 41
مؤسسة عاملة في القطاع من الفئة ج.



منح رئاسة الوزراء حق إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة العقارات . 15

أشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،يستهدف
تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية االقتصادية،
و منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،عددا من الحوافز لهذه المشروعات منها
النص على عدم خضوع توزيع األرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة
ألحكام هذا القانون ،للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من األشخاص الطبيعيين ،وذلك نظرا ً
ألن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد ،وأن تعدد الذمم المالية
فى هذه الحالة تعددا ً صوريا ً وليس تعددا ً حقيقيا ً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.

 ونصت المادة ( )02على أن :يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس اإلدارة اإلعفاء الكلى أو الجزئى
من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ،وذلك لمدة أو
مدد محددة يقدرها مجلس اإلدارة أو مجلس الوزراء.
 كما نصت المادة ( )09على أن :ال تخضع توزيعات األرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من
المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا ً للقانون المنظم للضريبة على
الدخل ،وذلك إذا كان الشريك الوحيد من األشخاص الطبيعيين.


أرصدة التمويل متناهي الصغر تالمس مستوى الـ 41مليار جنيه بنهاية مارس . 16 4341



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قد سجلت أرصدة التمويل متناهي الصغر نحو  02.101مليار جنيه بنهاية
مارس  ،0209مقابل  97.511مليار جنيه بنهاية مارس .0202



وأوضحت أن الشركات استحوذت على نحو  %00.00من أرصدة التمويل متناهي الصغر ،والجمعيات
والمؤسسات من الفئة "أ" على نسية  ،%05.02واستحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ج" على نسبة
،%0.44والجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب" على نسبة  ،%0.29واستحوذ النشاط التجاري على نسبة
 %19.01من إجمالي األرصدة ،ثم النشاط الزراعي على نسبة  ،%95.01والنشاط الخدمي على نسبة
 ،%90.44وأخيرا ً النشاط اإلنتاجي على نسبة .%1.50
وسجل عدد المستفيدين من النشاط نحو  8.122مليون عميل بنهاية مارس  ،4141مقابل  8.4مليون عميل
بنهاية مارس  ،4141واستحوذ ت الجمعيات والمؤسسات من الفئة “أ” على نسبة  %51.28من عدد
المستفيدين ،ثم الشركات على نسبة  ،%41.44ثم الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة "ج" على نسبة
 ،%4.41ثم الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب" على نسبة .%4.42
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https://www.youm7.com/story/2021/5/12/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%82%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5315839
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https://benokinvest.com/archives/47644
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،الذي يشير إلى المشروع القومى لتنمية
األسر المصرية وهى خطة شاملة لالرتقاء باألسر المصرية خالل  3سنوات :

