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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري الخامس عشر،العدد1

الخميس 4فبراير 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)

•
▪

أشارت وكالة موديز للتصنيف االئتمانى ،إلى إن قاعدة التمويل المحلية واالحتياطيات الدولية القوية القادرة على
استيعاب أى تجدد لتخارج رؤوس األموال تدعم تصنيف مصر االئتمانى فى .2021

▪

وأضافت إن تثبيتها للتصنيف االئتمانى فى مايو الماضى يعكس سجالً حافالً من االلتزام باإلصالحات االقتصادية
على مدار السنوات الماضية ،لكنها ذكرت أن الحكومة مازالت معرضة لمخاطر تشديد األوضاع المالية فى ظل
متطلباتها التمويلية الكبيرة وفاتورة فوائدها المرتفعة ،ونوهت إلى أن مصر هى البلد الوحيد الذى حافظ على مسار
النمو االيجابى بدعم من اإلصالح الشامل خالل السنوات التى سبقت الجائحة ،وتوقعت نمو االقتصاد  2.4%العام
المالى الحالى ترتفع إلى  5%العام المالى المقبل قبل أن يتجه لمستويات  5.5%بعد ذلك ،بدعم من تنوع االقتصاد
وحزمة التحفيز التى تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة.

▪

و أوضحت أنه على المدى المتوسط ،فإن التبنى الفعال إلصالحات بيئة األعمال سيسهم فى دعم تحرير إمكانات
النمو لمصر ،مشيرة إلى أن أبرز التحديات الهيكلية تتمثل فى النمو السريع لقوة العمل ،وانتشار البطالة بين
الشباب بجانب اإلجراءات البيروقراطية الطويلة واختناقات البنية التحتية التى تؤثر على بيئة األعمال وتنعكس
على ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية التى مازالت ضعيفة رغم تحسنها.

▪

وأشارت إلى أن نمو التحويالت كان مر ًنا فى مصر خالل العام الماضى ،لكن ذلك يعكس عوامل استثنائية بينها
تسييل األصول من المهاجرين العائدين ،وتوقعت استقرار تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة خالل العام
الحالى بعدما تراجعت بحدة فى  ،2020فتدفقات االستثمار بقطاع الطاقة تراجعت  57%خالل العام الماضى،
لتسجل  1.9مليار دوالر ،لكن مع االرتفاع المتوفع فى أسعار المواد البترولية وتجدد عمليات تطوير حقول الغاز
سيدعم ذلك تعافى االستثمارات المباشرة.

▪

وأشارت إلى أن برنامج الحكومة الضخم لالستثمار فى البنية تحتية رغم أنه يقوده القطاع الحكومى ،لكنه سيسهم
فى استمرار النمو وعودته لمستوياته الطبيعية بداية من العام المالى  ،2022وذكرت أن أزمة كورونا فتحت
المجال أمام تقوية شبكات الحماية االجتماعية وتسريع التحول الرقمى ،لكنها أشارت إلى أنها أضافت ألعباء
الديون على البالد متوقعة ارتفع الدين العام كنسبة للناتج المحلى اإلجمالى إلى  ،91%حيث أن الوباء رفع
االحتياجات التمويلية ،على أن يبدأ فى التراجع بداية من العام المالى  2022بدعم من العودة بالفائض األولى
لمستويات ما قبل الجائحة ،وتحسن عجز الموازنة بعد ارتفاعه المتوقع إلى  8.5%من الناتج المحلى اإلجمالى
خالل العام المالى الحالى.

▪

وتوقعت تحسن قدرة مصر على خدمة الدين نتيجة استقرار األسعار بما سيؤدى لخفض تدريجى فى أسعار الفائدة
وتكلفة االقتراض بالعملة المحلية على المدى الطويل.

انفوجراف

Contact Us

وكالة موديز للتصنيف االئتمانى ،قاعدة التمويل المحلية واالحتياطيات الدولية تدعمان استقرار تصنيف
مصر فى . 12021

http://www.mped.gov.eg

•

ستاندرد آند بورز ،مصر ستجذب اهتمام المستثمرين الدوليين حال طرحت صكوكًا.2

▪

أشارت الدكتورة  /ذهبية سالم ،المدير المساعدة لمجموعة التصنيفات المالية العامة السيادية والعالمية بمؤسسة
ستاندرد آند بورز ،إلى إن مصر ستنجح فى جذب انتباه المستثمرين خاصة المهتمين باألدوات المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية حال طرحت صكوكا ً خالل  ،2021مع استمرار معدالت السيولة المرتفعة باألسواق العالمية،
واستبعدت اتجاه البنوك لطرح صكوك فى الـ 12شهر المقبلة فى ظل امتالكها سيولة «أكثر من قوية».

▪

وتوقعت نمو االقتصاد المصرى  2.5%خالل العام المالى الحالى بتباطؤ واضح عن  3.6%المسجلة العام
الماضى لتعكس تداعيات جائحة كورونا على السياحة والتحويالت الخاصة المرجح انخفاضها ،وضعف النشاط
االقتصادى العالمى.
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▪

وأضافت ،أن التعافى التدريجى فى االستثمارات الخاصة سيدعم النمو اإليجابى الحقيقى لالقتصاد هذا العام،
وبصفة عامة كان أثر الجائحة االقتصادى أقل حدة فى مصر عن معظم األسواق الناشئة ،نتيجة تدابير اإلغالق
المحدودة مقارنة بما كانت عليه البلدان األخرى ،وكذلك نتيجة ارتفاع التحويالت العام الماضى.

▪

ورجحت ارتفاع النمو الحقيقى لالستثمارات فى مصر إلى  2%بعد انكماش  19%العام المالى الماضى على أن
ترتفع إلى  6.3%العام المالى المقبل و 7%العام المالى  ،2023وأضافت «رغم أن مصر لم تشهد انكماشًا عنيفًا
نتيجة كوفيد ،19-لكن نحن نرى أن التعافى سيكون بطيئا ً وهشاً ،وإن معدالت النمو ستعود لمستويات ما قبل
الجائحة عند  5.4%فى العام المالى  ،2023على أن يشهد العام المالى  2022نمو .»4.8%

▪

وذكرت أن تحسن االقتصاد العالمى فى  ،2021سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البترول ،بما يفيد مصر التى اصبحت
مصدرا ً صافيا ً للغاز ،كما أن تدابير الحكومة لزيادة الصادرات غير النفطية ستدعم تضييق عجز الحساب الجارى
إلى  2.5%من الناتج المحلى االجمالى بحلول العام المالى .2023

▪

وأشارت إلى إن أكبر المخاطر التى تواجه التعافى فى مصر ،هو زيادة أعداد االصابات لديها أو لدى شركائها
التجاريين بما يستدعى تدابير جديدة للتباعد االجتماعى من شأنها التأثير على الطلب المحلى والعالمى ،وتؤدى
أيضًا لتعافٍ أبطأ من المتوقع فى السياحة الدولية ،وأشارت إلى أن هناك عوائق أساسية لنمو االقتصاد المصرى
على المدى المتوسط بينها وجود قطاع غير رسمى متسع وضعف الحوكمة والشفافية فى المؤسسات المملوكة
للدولة بجانب عدم تكافؤ المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص ،وهى كلها مشاكل تعمل الحكومة مع صندوق
النقد الدولى على معالجتها.

▪

وأوضحت إن الفائدة الحقيقية المرتفعة دعمت تعافى تدفقات المحافظ المالية فى مصر ،لكن استمرارالتيسير النقدى
قد يؤدى لتراجع تلك الدفقات خاصة حال زادت الضغوط التضخمية بما يقلص العوائد الحقيقية ،ورجحت ارتفاع
قيمة الدوالر أمام الجنيه إلى  16.5جنيه بنهاية  2022و 16.7جنيه بنهاية .2023

▪

وأشارت الدكتورة  /ذهبية سالم إلى إن «ستاندرد أند بورز» تتوقع تراجعًا فى جودة األصول نتيجة تداعيات
الجائحة على قطاعات مثل السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل أكثر من  20%من محافظ
القروض لدى البنوك الكبرى ،لكنها أوضحت أن ربحية البنوك ستكون كفيلة بامتصاص الزيادة فى مخصصات
خسائر االئتمان ،دون صدمات كبيرة على القواعد الرأسمالية.
•

مؤسسة فيتش للتصنيف االئتمانى ،منع توزيعات األرباح النقدية للبنوك يدعم تخفيف الضغوط المحتملة عن
القواعد الرأسمالية. 3

▪

أشارت مؤسسة فيتش للتصنيف االئتمانى ،إلى إن منع توزيعات األرباح النقدية على المساهمين سيسمح للبنوك
باحتجازها وتخفيف الضغوط على قواعدها الرأسمالية ،مما قد تواجهه من ارتفاع فى مخصصات القروض نتيجة
تفشى جائحة كورونا.

▪

وأشارت إلى أنه حال لجأ المركزى لخفض االحتياطى اإللزامى ،فذلك سيدعم أرباح البنوك أكثر ألنه سيتيح لها
استثمار تلك السيولة فى أذون الخزانة ذات العوائد المرتفعة ،لكن ذلك قد ال يكون له ضرورة ،فى ظل معدالت
السيولة المرتفعة بالقطاع المصرفى خاصة أن توظيفات الودائع فى القروض ال تتجاوز  ،47%وأضافت « ،نرى
أن البنوك قد تواجه ضغوطا ً على قواعدها الرأسمالية وليس السيولة بالعملة المحلية ،وأن تلك الضغوط ستنشأ
حال كانت الزيادة فى القروض غير المنتظمة تفوق معدل توليد رأس المال الداخلى».

▪

وأضافت« :هناك تباين بين تصنيفات البنوك للقروض وبالتبعية لحجم المخصصات التى احتفظت بها ،فبعضها بدأ
بتصنيف القروض المشكوك فيها ضمن المرحلة الثانية والثالثة للقروض وفق المعيار المحاسبى التاسع ،رغم
مهلة تأجيل السداد واحتفظت تلك البنوك بمخصصات لقروض بعينها وكذلك على اجمالى المحفظة»  ،وهناك
تأثرا حينما يبدأ
بنوك لم تحتفظ بمخصصات إضافية كافية لمواجهة المخاطر المحتملة ،تلك البنوك ستكون األكثر ً
ظهور ضغوط جوهرية على جودة أصولها  ،لكنها ذكرت أن ربحية البنوك المرتفعة بفضل العوائد لألوراق
الحكومية ،تسمح بتدعيم قواعدها الرأسمالية ،وتوليد رأس المال.

▪

وأشارت إلى أن البنوك تستثمر بقوة فى أوراق الخزانة بالعملة المحلية ذات وزن المخاطر الصفرى ،وهو ما خلق
فارقا بين نسبتى كفاية القاعدة الرأسمالية والتى سجلت  20.1%بنهاية يونيو وذلك على مستوى القطاع
المصرفى ،وبين الرافعة المالية والتى تسجل .7.6%

▪

وأوضحت المؤسسة أن القروض المدعومة ضمن مبادرات البنك المركزى ،تدعم نمو محافظ االئتمان بالبنوك،
لكنها قد تؤدى إلى تأثير سلبى على جودة األصول.

▪

و أوضحت أن «قطاع السياحة بين أكثر القطاعات المتأثرة بالوباء ،وزيادة االقراض لشركاته قد يرفع أرصدة
القروض المعاد هيكلتها والتعرض للقروض غير المنتظمة والتى تصنف كمرحلة ثالثة ضمن المعيار المحاسبى
الدولى التاسع».
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▪

أضافت فيتش أن معدالت السيولة بالعملة األجنبية تحسنت نتيجة ارتفاع حيازات األجانب ألذون الخزانة المحلية
إلى  13.4مليار دوالر فى أغسطس الماضى مقابل  7مليارات دوالر فى ذروة التخارجات خالل مايو الماضى.

▪

أوضحت أن هناك عدة عوامل دعمت السيولة بالعملة األجنبية بينها السندات الدولية التى طرحتها الحكومة
والسندات الخضراء وكذلك تمويل صندوق النقد الدولى والتمويالت المشتركة االقليمية والدولية التى حصلت
ً
عجزا  85مليار جنيه بنهاية
عليها مصر ،ما أدى لتحول صافى األصول األجنبية لتحقيق فائض بعدما سجلت
أبريل الماضى.

•

مؤشر مديرى المشتريات المصري يسجل  48.7في يناير .4 2021

▪

أرتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى  48.7نقطة في شهر يناير الماضي ،من  48.2نقطة في شهر ديسمبر
 ،2020ليواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشه للشهر الثاني على التوالي.

▪

وأشارت مؤسسة " "IHS Markitلألبحاث ،إلى أن وتيرة اإلنخفاض تراجعت منذ شهر ديسمبر وكانت
متواضعة ،رغم تجدد نقصان مخزون مستلزمات اإلنتاج ،إضافة إلى تراجع التوظيف بمستوى هو األضعف في
15شهرا ،مع تحسن توقعات مستقبل النشاط االقتصادي إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو .2020

▪

وأوضحت المؤسسة أن قد تحسنت التوقعات المستقبلية للنشاط االقتصادي المصرى إلى أعلى مستوى لها في ستة
أشهر خالل يناير الماضي ،مما يعكس اآلمال في تحسن ظروف العمل خالل عام  ،2021حيث تم طرح لقاحات
فيروس كورونا محليا ،وفي جميع أنحاء العالم ،وتوقع ما يقرب من  %40من الشركات زيادة اإلنتاج في العام
المقبل ،مقارنة بـ  %1فقط توقعوا حدوث إنخفاض.

▪

ويوضح الرسم البيانى تطور مؤشر مديرى المشتريات لمصر من يناير 2020إلى يناير : 2021

•

صندوق النقد الدولى يشيد بنجاح مصر فى التعامل مع تداعيات " كورونا" . 5

▪

أشاد صندوق النقد الدولى فى تقريره بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا،
وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط االقتصادى ،وأشاد الصندوق ما قامت به الحكومة المصرية
من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه األوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على االقتصاد
المحلى والعالمى فى ظل عدم وجود أى تصور لمداها الزمنى المتوقع ،حيث يقوم هذا اإلطار العام على أربعة
ركائز اساسية ،منها التعامل مع األزمة على مراحل ،وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار األوضاع
االقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج اإلصالح االقتصادى واالجتماعى الذى
انتهجته جمهورية مصر العربية بدءا ً من العام المالى  ،2017/2016والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط
االقتصادى ،وزيادة معدالت التشغيل.

▪

و أشار التقرير إلى أن اإلطار العام الذى وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن
أيضا ً استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقا ً للتطورات التى قد تطرأ على
الصعيد االقتصادى واالجتماعى خالل المراحل المختلفة لألزمة على المدى القصير والمتوسط ،هذا إلى جانب
تبنى مفهوم االنتقاء ،وذلك من خالل توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات األولى بالرعاية والقطاعات
االقتصادية األكثر تضرراً ،فضالً عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية واالفصاح فى مواجهة األزمة من خالل
التواصل المستمر مع الجمهور واالعالن بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية
المختلفة ،وكذا ما قامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية االحتياجات الصحية واالجتماعية ودعم

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/4336125cf7dd4c1595a02ccda6ee3f1e
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4
القطاعات األكثر تضررا ً بشكل مباشر من األزمة ،مع اإلشارة إلى أنه مازالت هناك مخاطر على التوقعات
االقتصادية ،خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة االنتعاش المحلى والعالمى.
▪

وأشاد صندوق النقد الدولى بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات لألفراد والشركات األكثر تأثرا ً بالجائحة،
ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة باإلضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات
األكثر تضررا ً كالسياحة ،والطيران ،والصناعة ،حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطا ً بمعدالت
التشغيل والقيمة المضافة والتصدير ،منوها ً حول تخصيص موارد إضافية ،بما يضمن التعويض المناسب للعاملين
فى قطاع الصحة العامة ،وكذا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين ،والذى من شأنه النهوض بالتعليم
كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو االقتصادى.

▪

وأوضح التقرير أن الزيادة فى حجم برامج التحويالت النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ،وما تضمنت من
تغطية ألكثر من  3.6مليون أسرة ،كما أشار التقرير إلى جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية،
فى االستهداف الجيد لبرامج الحماية االجتماعية ،وتضمين جميع الفئات األولى بالرعاية ،حيث اشتملت هذه
البرامج على توفير الغذاء واالحتياجات االساسية للقرى المعزولة ،والفئات المهمشة التى ال يشملها برنامج "تكافل
وكرامة" ،باإلضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة ،والقرى الفقيرة ،إلى جانب االستمرار
فى استفادة تلك األسر من الدعم الذى تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز ،كما أقر الصندوق بأن التدابير
االستباقية التى اتخذتها الحكومة بشأن تلبية االحتياجات الصحية واالجتماعية ودعم القطاعات األكثر تضررا ً
ساعدت فى التخفيف من وطأة األزمة ،واآلثار السلبية لها على النواحى االقتصادية واالجتماعية.

▪

وأشار التقرير إلى أن ما حدث من تباطؤ فى معدالت النمو االقتصادى عما كان مستهدفا ً قبل تفشى جائحة
كورونا ،يُعد أقل حدة مما كان متوقعا ً من قبل المؤسسات الدولية ،وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جدا ً
من الدول التى استطاعت تحقيق معدالت نمو ايجابية على الرغم من حالة الركود االقتصادى التى ترتبت على
األزمة ،وهو ما ترتب عليه أيضا ً سرعة عودة الثقة فى أداء االقتصاد المصرى متمثلة فى العودة القوية
الستثمارات األجانب فى األوراق المالية الحكومية.

▪

وأشاد الصندوق فى تقريره بحسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج اإلصالح
االقتصادى للسنة المالية  ،2021/2020حيث توفر الموازنة الحالية المرونة الكافية الستيعاب أى دعم إضافى
للفئات األولى بالرعاية أثناء الموجة الثانية من الجائحة ،مع الحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج ،كما يتوقع
الصندوق استمرار المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى اعتبارا ً من السنة المالية  ،2022/2021وذلك فى
إطار االستراتيجية الوطنية إلدارة الدين ،والتى تستهدف العمل على إطالة متوسط عمر الدين من خالل استمرار
جهود التحول نحو اإلصدارات طويلة األجل بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.

▪

وأشاد بجهود الحكومة المصرية فى التوجه نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ،وذلك من خالل النجاح فى
إصدار أول سندات خضراء بقيمة  750مليون دوالر ،لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ ،كما أشار
التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدى تلك االصالحات إلى تعزيز التعافى األخضر ،وإتاحة المزيد من فرص
العمل على المدى المتوسط.

▪

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تعزيز مبدأ الشفافية ،ونشر تفاصيل الموازنة العامة طوال مراحل إعدادها ،وقيام
وزارة المالية بإنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة ،فإنه من المتوقع أن يتحسن تقييم وترتيب مصر بشكل أكبر
فى الجولة التالية التى سيتم اإلعالن عنها فى عام  ،2021مع إحراز تقدم ملحوظ فى المجاالت المتعلقة بالمشاركة
والتواصل مع المواطنين ،كما أشاد التقرير بجهود الحكومة ودعم القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المبادرات
التى من شأنها تعزيز الصادرات المصرية ،لتصل إلى  100مليار دوالر سنوياً ،وما تتضمنه تلك المبادرات من
زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات ،وسداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

▪

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت العديد من اإلجراءات إلتاحة فرص عمل في القطاعات كثيفة االنتاج مثل
الصناعة ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،كما أنها تعطي األولوية لالستثمار في التعليم والتدريب ،حيث تم
إنشاء جامعات التكنولوجيا التي تقدم برامج التدريب المهني ،كما يتم مساندة رواد األعمال الجدد من خالل الدعم
المالي لحاضنات األعمال ومراكز االبتكار في الجامعات ،ال ُمقدم من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

▪

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير سياسات لسد الفجوة بين الجنسين ،وزيادة دور المرأة في سوق
العمل ،وتوفير الحماية الالزمة لها ،باإلضافة إلى قيامها بتوجيه مخصصات مالية إضافية لدعم الطالب واالطفال
والتغذية المدرسية.

▪

وأشار صندوق النقد الدولى ،إلى استمرار مصر في إصالح أسعار الوقود من خالل إصالح دعم الوقود الذي أدى
إلى خفض العبء المالي لدعم المنتجات البترولية من  %3.3من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام
 2017/2016إلى  %0.4في العام المالي  ،2020/2019وقد تمت عملية اإلصالح بنجاح من خالل استحداث
تدابير إضافية لدعم األسر األكثر احتياجا لمساعدتها على التعامل مع آثار زيادة أسعار المنتجات البترولية،
وبفضل هذا اإلصالح ،انخفض استهالك المنتجات البترولية بنسبة  % 2.1في العام المالي 2019/2018
باإلضافة إلى خفض االنبعاثات من استهالك الوقود بنسبة  ،%3.3ولفت إلى اإلجراءات الخاصة بالسياسات
الخضراء التي اتخذتها الحكومة ،حيث أوضح أنه تم فرض رسوم تنمية خضراء على الوقود والسوالر ،ومن
المتوقع أن تحقق إيرادا ً إضافيا ً بقيمة  %0.1من الناتج المحلي سنويا ،وبدعم من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار

5
والتنمية ،ستشرع الحكومة أيضا في تحديث مصفاة السوالر في اإلسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة.
▪

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية ملتزمة بالتحول نحو مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة ،مشيرا إلى
االنتهاء من تشغيل محطة “بنبان” للطاقة الشمسية ،ومزرعة الرياح في جبل الزيت ،مما ساهم في رفع حصة
مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى  %11في عام .2019

▪

و أشاد صندوق النقد الدولى باالستراتيجية التي أطلقتها الحكومة والممتدة لمدة  5سنوات ،لتحويل كافة المركبات
التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي ،وهو وقود أرخص وأقل تلوثا ً للبيئة ،وكذلك تمت اإلشادة بالمشاريع الجارية
لدمج الحافالت والقطارات الكهربائية في نظام النقل العام بدعم من البنك الدولي.

▪

ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشكل مشاريع االستثمار الخضراء نسبة  %14من إجمالي االستثمارات
ّ
العامة خالل هذا العام ،وأنه سيتم تطبيق إرشادات االستدامة البيئية الجديدة على نسبة  %30من المشاريع في
السنة المالية  ،2021/2020كما أوضح التقرير استهداف الحكومة المصرية مراجعة اإلرشادات وتوسيعها لتشمل
جميع مشاريع االستثمار العام في غضون  3سنوات ،باإلضافة إلى التوسع في االستثمارات بمصادر الطاقة
المتجددة ،ومشاريع النقل المستدام ،وتشمل المشاريع الخضراء ،محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي،
وتحسين البنية التحتية للري ،وقد أوضح التقرير أنه يوجد  19محطة لتحلية المياه قيد اإلنشاء ،ومن المتوقع أن
تكتمل في غضون  18شهرا.
•

▪

صندوق النقد والمؤسسات البحثية توقعات متفائلة للتضخم وسعر الفائدة لمصر فى . 62021
ترى معظم المؤسسات البحثية أن التضخم فى مصر سيظل منخفضًا العام الحالى ،بما يحافظ على فائدة حقيقية
مرتفعة لكنه يظل قرب نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى الجديدة بين  5%و ،9%وذلك رغم ترجيحهم
تخفيض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة ما بين  0.5%و 2%خالل العام المالى الحالى.

✓ وأوصى صندوق النقد الدولى فى المراجعة األولى ،مصر باستمرار التيسير النقدى ،لخفض الفائدة الحقيقية
بهدف منع ارتفاع الجنيه أكثر من الالزم بما يجعل المستثمرين متشككين من مخاطر العملة ويؤدى لموجة
تخارج جديدة من سوق الدين المحلى ،لكن البنك المركزى أوضح أن توقعاته تشير إلى أثر غير مواتى لسنة
األساس نتيجة التضخم المنخفض فى  2020والتى تعنى أن معدل زيادة االسعار سيرتفع فى مصر ولن يبقى عند
الحدود الدنيا لمستهدفاته.
▪

وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن اإلصالحات التى قدمتها الحكومة فى مجال اللوجيستيات وتوفير الغذاء كان
لها أثر هيكلى على التضخم وحد من تقلبات سلة الطعام والشراب.

▪

وتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى نحو  6.3%فى العام المالى الحالى ،مقابل 5.7%
فى العام المالى الماضى ،الفتًا إلى أنه سيسجل نحو  7.5%فى األعوام المالية المقبلة حتى  ،2024 /2023على
أن ينخفض فى العام المالى  2025 /2024إلى .7.4%

▪

وأشار البنك المركزى إلى إنه من المتوقع أن تتأثر المعدالت السنوية للتضخم بالتأثير السلبى لفترة األساس وذلك
خالل عام  ،2021إال أنها س تستمر فى تسجيل معدالت قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7%
خالل عام  ،2022وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية لتثبيت الفائدة فى ديسمبر الماضى.

✓ وأوضح بنك االستثمار هيرميس إن مصر خالل  2021تستند على األساسات اإليجابية لالقتصاد الكلى ،وتوقعت
أن يظل التضخم ما بين  6و ،7%وأرجعت ذلك جزئيًا للرؤية المستقبلية المواتية للجنيه ،وترى أنه رغم خفض
أسعار الفائدة  4%لكن البنك المركزى مازال يكفل عائد حقيقى مرتفع مقارنة باألسواق الناشئة ،ونجح فى جذب
تدفقات لسوق لدين المحلى تخطت  12مليار دوالر خالل الفترة من يوليو إلى نوفمبر  ،2020وهو رقم يعادل
اإليرادات التاريخية لقطاع السياحة العام المالى الماضى.
▪

أوضحت أن تلك التدفقات أتاحت للنظام بناء احتياطاته واستقرار االحتياطات الدولية ألعلى مستوى منذ أبريل
وتحول صافى األصول األجنبية لتحقيق فائض ،وتوقعت خفض سعر الفائدة على اإلقراض لدى المركزى 1%
لتصل إلى  8.25%بنهاية العام المالى الحالى مقابل  10.25%بنهاية يونيو.2020

✓ وأشار بنك أبوظبى األول ،فى تقرير حديث له ،إن استثمارات األجانب فى أذون وسندات الخزانة التى كانت سببًا
فى ارتفاع قيمة الجنيه ،على األرجح ستظل مستمرة فى ظل التحسن الذى طرأ على الرؤية المستقبلية لالقتصاد
العالمى ،وعودة مديرى المحافظ القوية لألصول المصرية ذات العوائد المرتفعة ،مدعومة باقرار مسودة قانون
ترفع العموالت والضرائب عن مشتريات األجانب للسندات المصرية ،وتوقع أن يخفض البنك المركزى الفائدة ما
بين  50و 70نقطة أساس خالل العام الحالى.
✓ ويرجح بنك بى أن بى باريبا ،أن يسجل التضخم فى المتوسط  4%خالل  2021وهو ضمن نطاق مستهدفات البنك
المركزى ،وأوضح إن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى جذاب بدرجة كافية للمستثمرين األجانب بجانب
كونه يحافظ على مصدر هام للتدفقات األجنبية يمكن أن يساهم فى تحرير السيولة للقطاع الخاص ،حيث أن البنوك
تكثف تغطيتها للدين الحكومى حين يغيب المستثمرون الدوليون.
https://alborsaanews.com/2021/01/31/1415617
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✓ وتوقع بنك االستثمار فاروس أن يقوم البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بمقدار  200نقطة أساس فى عام 2021
 ،ليخفض سعر اإلقراض لليلة واحدة إلى  7.25%ويستقر عند ذلك ،وأضاف "نجح التيسير النقدى من البنك
المركزى فى ترويض التضخم ،وأسعار الفائدة الحقيقية تترك مجاالً لمزيد من التيسير ،خاصة إذا كانت الظروف
النقدية العالمية صعبة"  ،ورجح ارتفاع صافى االستثمارات فى المحافظ المالية لتسجل صافى تدفق للداخل بقيمة
 3.4مليار دوالر ،فى ظل استئناف األجانب لالستثمار فى الدين الحكومى بداية من أغسطس.
✓ ويرى بنك االستثمار بلتون أن التضخم سيظل مستقرا ً حول  4.8%فى المتوسط خالل العام المالى الحالى ،قبل أن
يرتفع هامشيا ً العام المالى المقبل ،وأضاف أن أسعار السلع العالمية المنخفضة بشكل قياسى ،وارتفاع الجنيه وأثر
سنة األساس ،كونت حائط صد أمام الضغوط التضخمية المحلية ،رغم صدمات األسعار المفاجئة ونقص المواد
الخام ،وارتفاع أسعار بدائل السلع ،أثناء اإلغالق ،ونتيجة ذلك تراجع التضخم فى المتوسط إلى  5.7%خالل العام
المالى الماضى مقابل  13.9%العام المالى السابق له ،لكنها حذرت أن أسعار السلع العالمية قد تكون فى طريقها
لالرتفاع مجددا ً بعد الكشف عن لقاح ضد فيروس كورونا ،وارتفاع اآلمال فى إنهاء الخالف بين الصين وأمريكا،
«مع األخذ فى االعتبار تلك العوامل وخفض الفائدة  4%نتوقع أن يبدأ التضخم فى االرتفاع خالل الربع الثالث من
.»2021
▪

وأشار بلتون إلى َّ
إن معدل التضخم المنخفض يفسح المجال أمام خفض  1%ألسعار الفائدة خالل العام المقبل،
واستمرار سياسات التيسر النقدى ،بما يدعم النشاط االقتصادى ،ويحافظ على العوائد الحقيقية مرتفعة كفاية لجذب
االستثمارات األجنبية فى محافظ االوراق المالية.

▪

وأوضحت أن جميع مناطق العالم بال استثناء تأثرت بوباء كورونا وسجلت نسب متقاربة من التراجع مقارنة
بالعام السابق  ، 2019حيث منطقة آسيا والمحيط الهادىء سجلت تراجعا قدره  % 84-وتعتبر أكثر المناطق
تضررا بالوباء والتى بها أعلى مستوى من قيود السفر المعمول بها حاليا ً  ،كما سجلت منطقة الشرق األوسط نسبة
انخفاض قدرها  ،% 76-بينما سجلت منطقة أوروبا نسبة انخفاض قدرها –  % 71على الرغم من انتعاش صغير
وقصير األجل فى صيف عام  ، 2020أما منطقة أفريقيا سجلت نسبة انخفاض قدرها  ،% 70-أما منطقة
األمريكتان تسجل نسبة انخفاض قدرها  % 69-بعد تسجيلها لنتائج أفضل فى الربع األخير من العام .
•

أوكسفورد إيكونومكس ،تتوقع تعافي تحويالت العاملين بالخارج عالميا ً في  2021لمستويات ما قبل
"كورونا". 7

▪

توقعت مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس ،تعافي تحويالت العاملين بالخارج حول العالم لمستويات ما قبل جائحة
"كورونا"في  ،2021وأوضحت أن لم تتراجع التحويالت التي تعد مصدر مهم للتمويل الخارجي للبلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل ،بالقدر الذي كان يُخشى في البداية أثناء الجائحة التي ضربت العالم منذ أوائل العام
الماضي.

▪

وأوضحت أوكسفورد إيكونومكس ،أن التحويالت شهدت انتعاشا في بعض االقتصادات ،بما في ذلك المكسيك
والسلفادور وكينيا وباكستان وبنجالديش والفلبين وسيريالنكا ،مصر .

▪

وأضافت المؤسسة أنه مع تعافي االقتصادات المتقدمة وفي حالة استمرار ارتفاع الطلب على األموال في
االقتصادات النامية ،فإن أداء التحويالت قد يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في  ،2021أشارت المؤسسة إلى
أن التحويالت قد تنخفض أيضا ،في حال إرسال األموال من خالل قنوات غير رسمية ،مع بدء إعادة فتح الحدود،
وإذا استمر االنخفاض في عدد العمالة المهاجرة الذي شوهد في عام  ،2020ولفتت إلى أن في أكتوبر  2020عدل
البنك الدولي تقديراته لتحويالت العاملين في الخارج إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في  ،2020إذ توقع
تراجعها  %7مقابل تقديرات انخفاضها  ،%19.7بعد االرتفاع  %4.3في  ،2019كما توقع تراجعها  %7.5في
.2021
•

ستاندرد آند بورز :األسواق الناشئة ستتحمل العبء األكبر لخفض التصنيفات السيادية بـ. 20218

▪

أشارت ستاندرد آند بورز إلى إن برامج شراء السندات الحكومية الضخمة من جانب البنك المركزي األوروبي
ومجلس االحتياطي االتحادي األمريكي وبنوك مركزية أخرى ستحمي التصنيفات االئتمانية ألغلب االقتصادات
المتقدمة هذا العام ،لكن الدول األقل ثراء لن تكون محظوظة بما يكفي ،وتشير التوقعات إلى أن أزمة فيروس
كورونا سترفع نسب الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مجموعة السبع للدول الغنية  23نقطة مئوية بحلول
نهاية  2021مقارنة مع  ،2019وذلك دون أن تتسبب حتى اآلن في خفض لتصنيفاتها االئتمانية.

▪

وأوضحت ستاندرد آند بورز فيما يتعلق بالدول األقل تقدما ،انخفضت التصنيفات على مدار العام األخير لثمان

https://www.benokinvest.com/archives/39051
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دول أفريقية وخمس دول في الشرق األوسط و 11دولة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي،
وهناك المزيد من التخفيضات مستقبال.
•

صندوق النقد الدولى ،ارتفاع الدين العام العالمي إلى  %99.5من الناتج اإلجمالي في  2021بسبب
«كورونا». 9

▪

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام العالمي إلى نحو  ٪97.6من إجمالي الناتج اإلجمالي في نهاية العام
الماضي  ،2020مقارنة مع  ٪84تم التنبؤ بها سابقا ً في تقرير الراصد المالي الصادر عن الصندوق في شهر
أكتوبر  ،2019على أن يقفز في العام الجاري إلى  %99.5من الناتج اإلجمالي.

▪

وأشار إلى إنه بالرغم من أن حجم الدعم المالي العالمي البالغ ما يقرب من  14تريليون دوالر قد ساهم في إنقاذ
األرواح وسبل العيش وخفف من آثار وباء كورونا على االستهالك واإلنتاج ،لكنه أدى إلى ارتفاع الدين العام
والعجز بجانب االنكماش االقتصادي الذي تسبب في انخفاض اإليرادات ،وأشار إلى أن هذا الدعم المالي العالمي
شمل  7.8تريليون دوالر في اإلنفاق اإلضافي أو اإليرادات الضائعة و 6تريليونات دوالر في شكل قروض
وضمانات.

▪

وأضاف صندوق النقد الدولى ،أن االقتصادات المتقدمة سجلت أكبر زيادة في العجز والديون تليها اقتصادات
األسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل والبلدان النامية منخفضة الدخل ،موضحا ً أن متوسط العجز الكلي كحصة من
إجمالي الناتج اإلجمالي سجلت في العام الماضي نحو  ٪13.3-لالقتصادات المتقدمة و ٪10.3-القتصادات
األسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل و ٪5.7-للدول النامية المنخفضة الدخل.

▪

وأوضح أن ارتفاع العجز في االقتصادات المتقدمة يعكس زيادات متساوية تقريبًا في اإلنفاق وانخفاضًا في
اإليرادات ،بينما في اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان النامية منخفضة الدخل
في المتوسط  -تنبع الزيادة في العجز إلى حد كبير من انهيار اإليرادات الناجم عن انخفاض النشاط االقتصادي.

▪

وأضاف إن التعاون العالمي بشأن الحصول على العالجات واللقاحات أمر ضروري ،مؤكدا ً أنه يجب أن يتوفر
ال دعم المالي لألسر والشركات الضعيفة حسب االقتضاء حتى يتم التعافي بحزم ،كما ينبغي لسياسة المالية العامة
أن تدعم االنتعاش المستدام وتسهيل التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي وشامل مع إدارة المخاطر المالية
والتمويلية.

▪

خطيرا للمالية العامة ،مشيرا ً إلى أن االنكماش
وأكد صندوق النقد الدولى ،أن جائحة فيروس كورونا تشكل تحديًا
ً
في اإلنتاج وما أعقبه من انخفاض في اإليرادات أدى إلي زيادة العجز الحكومي والديون إلى ما يتجاوز
المستويات المسجلة خالل األزمة المالية العالمية ،وأشار إلى إن هناك حاجة اآلن لدى الدول إلى أطر مالية
متوسطة األجل ذات مصداقية السيما عندما يكون الدين مرتفعًا وشروط التمويل ضيقة أو معرضة للخطر.

•

منظمة السياحة العالمية 1.3 ،تريليون دوالر خسائر القطاع عالميا فى . 102020

▪

أكد أحدث استطالع أجرته لجنة الخبراء التابعة لمنظمة السياحة العالمية ،أن توقعات االنتعاش السياحى ال تزال
حذرة لعام  ،2021فنحو ما يقرب من نصف المشاركين " "% 45تصوروا آدا ًء أفضل لعام  2021مقارنة بالعام
الماضى ،بينما توقع  % 25أداء مماثال ،وتوقع  % 30تدهورا فى النتائج فى العام الحالى عن عام . 2020

▪

وأضافت منظمة السياحة العالمية ،أن التوقعات اإلجمالية للتعافى فى عام  2021من قبل فريق الخبراء كانت
كالتالى :يتوقع  % 50من الفريق انتعاشا محتمال خالل العام الجارى" منهم نسبة  % 4فقط يتوقعون بداية
التعافى من الربع الثانى من العام ،و % 27منهم يتوقعون التعافى من الربع الثالث من العام الحالى ،بينما % 18
يتوقعون بداية التعافى من الربع اآلخير من عام . 2021

▪

وأشارت إلى أن نسبة  % 50من الفريق يتوقعون حدوث انتعاش حقيقى عام  2022فقط ،معظم فريق الخبراء
يتوقعون تزايد الطلب على األنشطة السياحية فى الهواء الطلق واألنشطة السياحية القائمة على الطبيعة والتعافى
فى تلك األنماط بشكل أسرع من األنماط السياحية اآلخرى ،وبالنظر إلى المستقبل يرى معظم الخبراء المنظمة
عودة حركة السياحية الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة ليس قبل عام  ، 2023وبشكل عام تشير سيناريوهات
منظمة السياحة العالمية الممتدة للفترة من  2021إلى  2024إلى أن األمر قد يستغرق عامين ونصف إلى أربع
سنوات حتى تعود السياحة الدولية إلى مستويات عام . 2019

▪

أكدت منظمة السياحة العالمية  ،أن عام  2020كان أسوأ عاما على اإلطالق  ،حيث انخفض عدد السائحين
الدوليين بنسبة  ،% 74-واستقبلت الوجهات فى جميع أنحاء العالم عددا أقل من السائحين الدوليين بمقدار تعدى
المليار شخص أقل من العام السابق ،بسبب االنخفاض غير المسبوق فى الطلب والقيود المفروضة على السفر
على نطاق واسع  ،هذا االنهيار فى السفر الدولى يمثل خسارة تقدر بنحو  1.3تريليون دوالر أمريكى فى
http://gate.ahram.org.eg/News/2567870.aspx
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اإليرادات السياحية ،أى أكثر من  11ضعف الخسائر المسجلة خالل األزمة االقتصادية العالمية فى عام ، 2009
كما سببت األزمة فى تعريض ما بين  100و  120مليون وظيفة سياحية مباشرة للخطر  ،إضافة إلى المشاكل
المالية للعديد من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
▪

ويوضح رسم بيانى صادر عن منظمة السياحة العالمية ،حجم التراجع في اإليرادات السياحية حسب المنطقة التي
شهدها عام  2020مقارنةً بالعام السابق له :

▪

وأوضحت أن جميع مناطق العالم بال استثناء تأثرت بوباء كورونا وسجلت نسب متقاربة من التراجع مقارنة
بالعام السابق  ، 2019منطقة آسيا والمحيط الهادىء سجلت تراجعا قدره  % 84-وتعتبر أكثر المناطق تضررا
بالوباء والتى بها أعلى مستوى من قيود السفر المعمول بها حاليا ً  ،كما سجلت منطقة الشرق األوسط نسبة
انخفاض قدرها  ،% 76-بينما سجلت منطقة أوروبا نسبة انخفاض قدرها –  % 71على الرغم من انتعاش صغير
وقصير األجل فى صيف عام  ، 2020أما منطقة أفريقيا سجلت نسبة انخفاض قدرها  ،% 70-أما منطقة
األمريكتان تسجل نسبة انخفاض قدرها  % 69-بعد تسجيلها لنتائج أفضل فى الربع األخير من العام .

9

ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
✓ أرتفعت األحتياطات النقدية لدى البنك المركزى المصري إلى  40.100.7مليار دوالر بنهاية شهر يناير
 ،2021مقابل  40.062.5مليار دوالر فى شهر ديسمبر  ،2020بزيادة قدرها  38.2مليون دوالر .
✓ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق  4فبراير
 2021اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
عند مستوي  %8.25و %9.25و %8.75بالترتيب .وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند
مستوي .%8.75
•

الدكتورة /هالة السعيد  ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية  ،مصر تنفرد بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي خالل
"كورونا" بدعم من اإلصالح الشامل. 11

▪

أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى عددًا من التقارير الدولية في االقتصاد
المصري  ،ومن أبرزها تقرير وكالة موديز للتصنيف االئتمانى بعنوان" قاعدة التمويل المحلية واالحتياطيات
الدولية تدعمان استقرار تصنيف مصر فى  ،"2021وآخر صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز.

▪

وأكدت الدكتورة /هالة السعيد ،أن رؤية المؤسسات الدولية الزالت إيجابية تجاه االقتصاد المصري وقدرته على
التعافي ،موضحة أنه وبالرغم من األزمة التي يواجهها العالم أجمع إال أن أكثر التقارير الدولية الصادرة عن
مؤسسات عريقة في التحليل ترى أن االقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الجائحة ،وقادر علي التعافي.

▪

وأشارت إلى تقرير وكالة موديز للتصنيف االئتمانى ،والذي لفت إلى أن قاعدة التمويل المحلية واالحتياطيات
الدولية القوية القادرة على استيعاب أى تجدد لتخارج رؤوس األموال تدعم تصنيف مصر االئتمانى فى ،2021
متابعة أنه وفقًا للوكالة فإن تثبيت التصنيف االئتمانى فى مايو الماضي ،يعكس سجالً حافالً من االلتزام
باإلصالحات االقتصادية على مدار السنوات الماضية ،مشيرة إلى ما أكد عليه تقرير موديز بأن مصر هى البلد
الوحيد الذى حافظ على مسار النمو اليجابى بدعم من اإلصالح الشامل خالل السنوات التى سبقت الجائحة.

▪

وأشارت إلى توقعات موديز بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى  %2.4العام المالى الحالى يرتفع إلى  %5العام
المالى المقبل قبل أن يتجه لمستويات  %5.5بعد ذلك ،بدعم من تنوع االقتصاد وحزمة التحفيز التى تبنتها
الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة ،وأوضحت أنه على المدى المتوسط ،فإن التبنى الفعال إلصالحات بيئة
األعمال سيسهم فى دعم تحرير إمكانات النمو لمصر.

▪

وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،أنه وف ًقا لتقرير موديز فإن برنامج الحكومة الضخم لالستثمار فى البنية تحتية
رغم أنه يقوده القطاع الحكومى ،لكنه سيسهم فى استمرار النمو وعودته لمستوياته الطبيعية بداية من العام المالى
 ،2022و أن أزمة كورونا فتحت المجال أمام تقوية شبكات الحماية االجتماعية وتسريع التحول الرقمى.

▪

وأوضحت أن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز ،لفت إلى أن التعافى التدريجى فى االستثمارات الخاصة سيدعم
النمو اإليجابى الحقيقى لالقتصاد هذا العام ،حيث يري التقرير ،أن أثر الجائحة االقتصادى كان أقل حدة فى مصر
عن معظم األسواق الناشئة ،متابعة أن التقرير يرجح ارتفاع النمو الحقيقى لالستثمارات فى مصر إلى  %2على
أن ترتفع إلى  %6.3العام المالى المقبل و %7العام المالى  ،2023وإن معدالت النمو ستعود لمستويات ما قبل
الجائحة عند  %5.4فى العام المالى  ،2023على أن يشهد العام المالى  2022نمو .%4.8

▪

وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد  ،أن تحسن االقتصاد العالمى فى  ،2021وفقًا للتقرير سيؤدى إلى ارتفاع أسعار
ً
فضال عن تدابير الحكومة لزيادة الصادرات غير
مصدرا صافيًا للغاز،
البترول ،بما يفيد مصر التى أصبحت
ً
النفطية والتي ستسهم في تضييق عجز الحساب الجارى إلى  %2.5من الناتج المحلى اإلجمالى بحلول العام المالى
.2023

•

وزاره التخطيط و التنمية االقتصادية ،مصر تحتل المرتبة  93من  141دولة فى مؤشر التنافسية العالمى. 12

▪

أكدت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في
التقارير المعنية بالمؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والتنمية المستدامة التي تصدرها الجهات الدولية ،وأشارت
إلى أنه وفقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام  2019الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،احتلت مصر
المرتبة  93من  141دولة في المؤشر.

http://gate.ahram.org.eg/News/2569364.aspx
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▪

وأضافت إنه تم تجميع محاور التنافسية في أربعة مجاالت رئيسية وف ًقا لإلصدار الجديد من مؤشر التنافسية
العالمي الصادر في عام  ،2018وهذه المجاالت هي" ،توفير بيئة مواتية" بالتركيز على المؤسسات ،والبنية
التحتية ،واعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واستقرار االقتصاد الكلي ،ويتمثل المجال الثاني في "الحفاظ
على رأس المال البشري" والذي يشمل تطوير القطاع الصحي ومهارات العمال ،أما المجال الثالث فهو
"األسواق"  ،والذي ينطوي على تطوير أسواق المنتجات ،وتعزيز أسواق العمل واألنظمة المالية ،وتوسيع حجم
السوق ،ويتمثل المجال الرابع واألخير في إنشاء "بيئة لالبتكار" من خالل ديناميكية األعمال وتعزيز قدرات
االبتكار.

▪

وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد أن مصر سجلت درجات على محاور المجاالت األربعة ،حيث سجلت 51
للمؤسسات ،و 73للبنية التحتية ،و  65درجة في الصحة و  54بالنسبة للمهارات ،كما سجلت مصر  51نقطة في
سوق المنتجات ،و  56في النظام المالي ،و  74في حجم السوق ،و  56درجة في تعقد وتطور بيئة األعمال،
نموا مطردًا ،حيث
وأشارت السعيد إلى أن درجة مصر وترتيبها في المحاور األثنى عشر عمو ًما قد شهدت ً
تقدمت مصر  40مرتبة في محور المؤسسات و  46مرتبة فى محور البنية التحتية.

•

 %17.4زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي خالل عام . 202013/2019

▪

أوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،ارتفاع إجمالي ودائع الجهاز
المصرفي على أساس سنوي بنسبة  ،%17.4لتبلغ قيمتها نحو  4.7تريليون جنيه خالل العام المالي
 ،2020/2019مقارنة بالعام السابق ،واستند المركز على مؤشرات األداء الواردة ضمن النشرة السنوية
إلحصاءات الودائع واالئتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،والتي أوضحت
أرصدة الودائع للقطاع العائلي استحوذت على نحو  %69.4من إجمالي الودائع ،بقيمة جاوزت  325تريليون
جنيه ،وبنمو سنوي بلغ  ، %19.8يليها ودائع قطاع األعمال الخاص بنسبة  %12.1من إجمالي قيمة ودائع
القطاع خالل  ،2020/2019بقيمة  567.3مليار جنيه ،وبنمو سنوي .%4.7

▪

وأوضح التقرير أن زيادة ودائع البنوك تعكس نجاح جهود البنك المركزي المصري في القضاء على السوق
السوداء وزيادة الودائع ،من خالل الشهادات مرتفعة العائد ،وتوجه المصريين ألساليب آمنة لالدخار ألوقات
األزمات.

▪

و أشار إلى أن الجهاز المصرفي يعد أحد أهم عناصر االقتصاد المصري لقيامه بالربط بين قطاعات الدولة
المختلفة ،وتجميع المدخرات ،وتسهيل إقراضها للقطاعات المستثمرة ،كما يعطي مؤشرات عن حجم التمويل
المتاح لهذه القطاعات ،مما يساهم في دعم اتخاذ القرار في سياسات التخطيط القومي.

▪

ويوضح األنفوجراف ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى مصر  2020/2019بنسبة :%17.4

https://www.benokinvest.com/archives/38980
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•

الدكتور /محمد معيط  ،وزير المالية  14 ،مليار دوالر خسائر مصر بالعملة الصعبة بسبب "كوفيد. 14"19-

▪

أشار الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية إلى إن قد بلغت خسائر مصر من إيراداتها بالعملة الصعبة  14مليار
دوالر بسبب جائحة "كوفيد "19-وتأثيراتها على قطاع السياحة ،ومن ضمن القطاعات المرتبطة بالسياحة
والمتضررة أيضا الفنادق والطيران والتجارة الخارجية ،وهو ما أدى إلى انخفاض اإليرادات العملة األجنبية،
وتعثر عدد كبير من الشركات ماليا ،وانخفاض الحصيلة الضريبية .وخسرت مصر نحو  220مليار جنيه من
إيراداتها في الربع األخير من العام المالي الماضي  2019/2020مع تضرر البالد من جائحة "كوفيد ،"19-حيث
زار مصر خالل  2020نحو  3.6مليون سائح فقط ،بتراجع بأكثر من  %75مقارنة بـ  13مليون سائح في
 .2019وهوى متوسط اإليرادات السياحية الشهرية بنسبة  %92-85ليبلغ نحو  150-80مليون دوالر فقط،
انخفاضا من مليار دوالر في .2019

•

 31.8%إنخفاضًا فى االستثمار األجنبى المباشر الربع األول من العام المالى. 15

▪

أشار البنك المركزى المصرى إلى إنه قد سجل االستثمار األجنبى المباشر فى مصر تراجعا بمعدل %31.8
خالل الربع األول من العام المالى الحالى ليسجل  1.6مليار دوالر مقابل  2.4مليار دوالر خالل الربع نفسه من
العام المالى الماضي ،وتحول صافى االستثمارات فى قطاع البترول لصافى تدخل للخارج بلغ  75.3مليون دوالر
مقابل صافى تدفق للداخل بقيمة  744.2مليون دوالر فى الربع األول من العام المالى الحالى.

▪

وسجل عجز الحساب الجاري لمصر انكماشا بنسبة  %27.2على أساس ربع سنوي ليصل إلى  2.8مليار دوالر
في الربع األول من العام المالي  ،2020/2021مقارنة بـ  3.8مليار دوالر في الربع السابق ،و من ناحية أخرى
ارتفع عجز الحساب الجاري على أساس سنوي بنحو الضعف خالل الفترة ،مقارنة بعجز بلغ  1.4مليار دوالر في
الربع األول من العام المالي .2019/2020

▪

وأوضح إنه قد إنخفضت إيرادات قطاع السياحة لتبلغ نحو  800مليون دوالر خالل الفترة من يوليو وحتى سبتمبر
 ،2020مقارنة بـ  4.2مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من  .2019ويمثل هذا تحسنا بنسبة  %162مقابل 3456
مليون دوالر في الربع السابق الذي تأثر بتوقف الرحالت الجوية الدولية ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار
فيروس "كوفيد ."19-وتراجعت إيرادات قطاع النقل بحوالي  524.5مليون دوالر على أساس سنوي جراء
الصعوبات التي واجهها قطاع الطيران ،ليحقق القطاع إيرادات بقيمة  1.7مليار دوالر فقط خالل فترة الثالثة
أشهر.

▪

و نما العجز التجاري غير النفطي ليصل إلى  8.7مليار دوالر ،مقابل  8.2مليار دوالر في الربع األول من
 ،2019/2020وذلك نتيجة زيادة واردات المواد غير النفطية وغير الخام بنسبة  %4.1على أساس سنوي لتسجل
 13.4مليار دوالر ،مقابل  12.9مليار دوالر.

▪

وأظهر ميزان المدفوعات الفصلى عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر  2020تراجع صافى التدفقات الواردة من
الخارج بغرض االستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار  55.5مليون دوالر لتسجل  395.5مليون دوالر.

▪

وأشار البنك المركزى إلى إن االستثمارات األجنبية غير البترولية تراجعت مدفوعة بإنخفاض صافى التدفقات
الوارادة لزيادة رؤوس األموال  49.2مليون دوالر لتسجل  235.1مليون دوالر ،كما تراجعت االستثمارات
الوارادة بغرض تأسيس شركات  27.2مليون دوالر لتسجل  8ماليين دوالر فقط  ،كما انخفضت التحويالت
الواردة لشراء عقارات فى مصر لغير المقيمين  3.2مليون دوالر لتسجل  127.9مليون دوالر  ،فى حين ارتفعت
حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين لتصل إلى  24.5مليون دوالر  ،كما زادت األرباح المرحلة
وفائض األرصدة الدائنة بمقدار 127.7مليون دوالر لتسجل نحو  1.3مليار دوالر.

•

الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي 25 ،مليار دوالر محفظة التمويل التنموي الجارية تمثل %10
من الدين العام للدولة و %25من الخارجي. 16

▪

أكدت الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي ،أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في
الجهود التنموية في مختلف المجاالت ،مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على الدفع في هذا االتجاه من
خالل الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين وإتاحة التمويالت التنموية لمختلف
قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

▪

وأوضحت ،أنه في عام  2020تم االتفاق مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين على تمويالت تنموية
بقيمة  9.8مليار دوالر منها  3.2مليار دوالر ،ما يعادل أكثر من  %30للقطاع الخاص.
14

https://enterprise.press/ar/stories/2021/01/31/14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
15
https://alborsaanews.com/2021/01/31/1416091
16
https://www.benokinvest.com/archives/39451
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▪

وأشارت إلى أن  2021سيكون عا ًما للتركيز على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص من خالل التمويالت التنموية
السيما فيما يتعلق بالتمويالت الموجهة للمشروعات الخضراء التي تعزز النمو المستدام ،حيث تتيح العديد من
المؤسسات الدولية أدوات جديدة للتمويل األخضر لتعزيز التعافي األخضر في العالم ،وتستهدف وزارة التعاون
الدولي من خالل منصة التعاون التنسيقي المشترك ،عقد لقاءات تفاعلية بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لزيادة
استفادته من هذه التمويالت.

▪

وأضافت ،أن وزارة التعاون الدولي ،استطاعت االتفاق على هذه التمويالت التنموية ،انطالقًا من الثقة الدولية في
االقتصاد المصري رغم أن السياق الدولي للتعاون اإلنمائي عانى من بعض التحديات خالل العام الماضي
وانخفضت التمويالت التنموية المعروضة مقابل زيادة المطلوب من الدول ،الفتة إلى أن الدولة تطبق معايير
واضحة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموي من خالل الجهات المعنية ،وأشارت إلى أن التمويالت
التنموية التي يتم توفيرها تتسم بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالتمويالت األخرى من األسواق
الدولية ،ولدى مصر العديد من الشركاء من بينهم البند الدولي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وبنك
االستثمار األوروبي ومؤسسة التمويل الدولية.

▪

وأوضحت الدكتورة /رانيا المشاط ،أن محفظة التمويل التنموي الجارية تبلغ قيمتها  25مليار دوالر موجهة لـ377
مشروعًا وتمثل  %10فقط من الدين العام للدولة و %25من الدين الخارجي ،وأوضحت أيضا ً أن تسعى الدولة
لتعزيز التحول نحو االقتصاد األخضر من خالل استراتيجية الطاقة المستدامة  2035التي تستهدف زيادة نسبة
الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى  %42من إجمالي الطاقة ،ويعتبر ذلك عامل جذب مهم للتمويالت التنموية
ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن لمشروعات القطاع الخاص أيضًا.
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ثالثاً :النشاط المالي
▪

التخصيم

▪

أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،2018مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.

▪

كما يُعد سوق التخصيم في مصر سو ًقا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  3,7مليار جنيه مصري في  2014إلى  10.6مليار جنيه في
 .2018وارتفعت بنسبة  %18تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8.9مليار جنيه.

▪

التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟
▪

التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه
الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل
دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.

▪

ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي .حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية
الثابتة (طويلة األجل) الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.
وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة
نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل ،على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل
المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.
•

الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:

▪

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  82لسنة  ،2019بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،2019بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  2019بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(4مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.

▪

على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:

▪

تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.

▪

تمويل شراء األصل ذات المواصفات الخاصة وذات التكنولوجيا العالية الذي يصعب تسويقه بالسوق الثانوي:
تقوم شركات التأجير التمويلي بعد شرائها لألصل المؤجر من المستأجر بتوجيه التمويل مباشرة إلى مورد
األصل ذو المواصفات الخاصة و/أو ذو التكنولوجيا العالية محل التمويل.

▪

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

▪

سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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▪

التمويل متناهي الصغر
•

الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:17

▪

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 أالّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  20مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

▪

كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات .

▪

ونص مشروع التعديل أيضا على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية
بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة،
وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

•

الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية ،الحوافز الضريبية الجديدة تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر على اإلنضمام لإلقتصاد الرسمي. 18

▪

أشار الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية ،إلى إن الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ تشجع المشروعات على االنضمام لالقتصاد الرسمي؛ بما
يسهم في تطوير قدراتها اإلنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل ،وركيزة أساسية للنهوض باالقتصاد
القومي.

▪

وأضاف أن هذا القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،العاملة
باالقتصاد غير الرسمي التي تمارس نشاطها دون ترخيص.

▪

وأوضح أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات االقتصاد غير الرسمي التي ال يتجاوز حجم
أعمالها ،أو رقم مبيعاتها ،وفقا لإلقرار المقدم من الممول  10ماليين جنيه خالل فترة سريان الترخيص المؤقت
بما يعادل  %1من رقم األعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على  3ماليين جنيه وال يتجاوز  10ماليين
جنيه سنويا،و  %0.75من رقم األعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على  2مليون جنيه وال يتجاوز 3
ماليين جنيه سنويا ،و %0.5من رقم األعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه وال يتجاوز 2
مليون جنيه سنويا.

▪

وأشار إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويا لمشروعات االقتصاد غير الرسمي متناهية

17

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
18
https://www.benokinvest.com/archives/39098

15
الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن  250ألف جنيه ،خالل فترة سريان الترخيص المؤقت ،و  2500جنيه
سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من  250إلى  500ألف جنيه ،وخمسة آالف جنيه سنويا
للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من  500ألف إلى مليون جنيه ،دون الحاجة إلمساك دفاتر.
•

الدكتورة  /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،جهاز تنمية المشروعاتيتيح  30مليون يومية تشغيل
للعمالة غيرالمنتظمة من يوليو. 192014

▪

أشارت الدكتورة /نفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ،بأن الجهاز أتاح  30مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة فى الفترة من يوليو
 2014وحتى نهاية  2020من خالل مشروعات تطوير البنية األساسية والتنمية المجتمعية التى ينفذها تحت
رعاية البرنامج االنمائى لألمم المتحدة وبتمويل من مختلف الجهات المانحة فى كافة المحافظات.

▪

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات،لتنفيذ
توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير بيئة أفضل للمواطنين بالقرى األكثر
احتياجا،حيث قام خالل الست سنوات الماضية بإتاحة تمويل بلغ  2.4مليار جنيه تم من خاللها تنفيذ مشروعات
لتوفير مياه الشرب ،وتطوير شبكات الصرف الصحى ،ورصف الطرق ،وتطهير الترع ،والمصارف ،وترميم
المدارس ،ومراكز الشباب فى القرى والنجوع األكثر احتياجا لتلك الخدمات.

▪

وأضافت أن الجهاز يعتمد فى تنفيذ هذه المشروعات على المقاولين المحليين ،بمختلف المحافظات الذين يتم
تدريبهم ،وتأهيلهم الستخدام العمالة الكثيفة ،بدال من اآلالت والمعدات  ،مما يتيح يوميات تشغيل نظير أجر يومى
للعمالة غيرالمنتظمة التى تتمكن من تطوير مهاراتها وزيادة فرصتها فى الحصول على فرص عمل أفضل بعد
انتهاء هذه المشروعات ،باإلضافة الى مشروعات الخدمات المجتمعية في كل من مجاالت الصحة ،التعليم والبيئة.

▪

وأوضحت أن الجهاز يحرص على التنسيق ،باستمرار مع وزارة التعاون الدولى ،لتوفير التمويل الالزم لهذه
المشروعات  ،من خالل الجهات المانحة والمؤسسات الدولية ،حتى يتوسع فى تنفيذها األمر الذى ساعده على
استمرار العمل خالل عام  ،2020وساهم فى توفير دخل مناسب لآلالف من العمالة غيرالمنتظمة لمواجهة
الظروف االقتصادية التى فرضتها أزمة كورونا.

https://alborsaanews.com/2021/02/01/1416202
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▪

األداء األسبوعي للبورصة المصرية:

17

رابعاً :انفوجراف
▪

انفوجراف (  ) 1يوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة والذي يوضح التجارة الخارجية لمصر وأكبر الشركاء
التجاريين لمصر : 2020

▪

انفوجراف (  ) 2يوضح توقعات المؤسسات الدولية ( األسكوا –صندوق النقد الدولى –إيكونوميست-فيتش )
لالقتصاد المصرى والذين يؤكدون استقرار االقتصاد المصرى فى  2020و: 2021

