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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 مارس 81خميسال   3العدد،عشرالسادس الشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

  1العام المالي المقبل %6تتوقع نمو االقتصاد المصري  ، تصنيف االئتماني" للفيتش" وكالة . 

  خالل العام المالي  %3الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تصنيف االئتماني ، أن ينمو إجمالي لل «فيتش»توقعت وكالة

في العام المالي  %6.3في العام المالي الماضي، و %3.3، مقارنة بنسبة 0202الجاري، والذي ينتهي في يونيو 

0222\0222. 

  انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، بدعم من االنتعاش االقتصادي العالمي،وأضافت أن 

 .0200\0202في السنة المالية المقبلة  %3سيؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي إلى 

  خالل  %6وأشارت إلى أن التضخم في مصر استمر في االتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط

 المالية الماضية.في السنة المالية المقبلة، وذلك بما يتماشى مع مستويات السنة  %7، و0202\0202العام المالي 

  اإلصالحات المالية واالقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، وأوضحت أن

 باإلضافة إلى امتالك مصر القتصاد كبير؛ أظهر االستقرار والمرونة خالل األزمة الصحية العالمية.

  الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خالل وأضافت وكالة فيتش أن أداء االقتصاد المصري تفوق على

نخفاض حاالت اإلصابة بفيروس كورونا والوفيات سمح باستجابة مدروسة لمتطلبات إن إوذكرت ، العام الماضي

 الصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن حتى مع تراجع السياحة والقطاعات التصديرية.

  02022خالل  %3اإلقتصاد المصري بنسبة بنك التنمية اإلفريقي يتوقع نموا . 

  0202في العام الجاري  %3توقع البنك اإلفريقي للتنمية أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي المصري نموا بنسبة ، 

أوضح البنك أن النمو اإلقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق اإلصالحات االقتصادية ابتداء من 

إن مصر واحدة من الدول اإلفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموا إيجابيا خالل  ، وأشار إلى 0223

 ."22 يدڤكو"بي لجائحة فيروس كورونا المستجد ، على الرغم من التأثير السل%3.3يقدر ب 0202عام 

 لكنه لم يدخل ٪6.3والمقدر بـ  0222البنك إلى أن االقتصاد المصري حقق نمواً بمعدل أبطأ مما تحقق في  أشار ، 

من الناتج  %6.6في مرحلة ركود بفضل االستهالك المحلي المرتفع، وأن قطاع السياحة المسئول عن نسبة 

 .0202وحتى بداية يوليو  0202من التشغيل تعرض لإلغالق منذ منتصف مارس  %2.6المحلي اإلجمالي و

  البنك اإلفريقي للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بالوباء، ونقص العائدات، فإنه يتوقع أن يستمر  أوضح

من الناتج المحلي اإلجمالي، مع استبعاد تكلفة الدين الحكومي.،وأن تخفيف  %2,6التوازن المالي إيجابيا بمعدل 

فيروس كورونا على االقتصاد المصري كان من نتائج إصالحات أوضاع المالية العامة، الصدمة المالية لجائحة 

، 0202من الناتج المحلي اإلجمالي دون تغير خالل عام  %2والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 

ً أن0202في عام  %7.2نسبته قد بلغت  والذي كانت هبط  0202ام خالل النصف األول من ع ، وأوضح أيضا

 ، مما ساعد على تقليل عجز الحساب الجاري إلى %02، بينما تراجعت الواردات بنسبة %3معدل التصدير بنسبة 

 .0222خالل  3.3، قياسا إلى 0202  من الناتج المحلي اإلجمالي في عام %3.2نسبة 

  من الناتج المحلي اإلجمالي  %2 تهانسب لتى بلغت، والدى مصر التحويالت المالية الخارجية وأشار أيضاً إلى قوة

خالل عام  %23.2  مقارنة بنسبة %6.7تراجع التضخم إلى نسبة  0202أشار إلى أنه خالل عام  ، 0202في عام 

، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفا ، الفتا إلى أنه من أجل تحفيز النشاط االقتصادي لجأ البنك 0222

نقطة أساس في  62، ثم 0202مارس  23نقطة أساس في  322ض معدل الفائدة بواقع المركزي المصري إلى خف

 سبتمبر الماضي. 02
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  و من بينها مصر : 0200-0202 لعام لمعدالت نمو الدول االفريقية البنك اإلفريقي للتنميةويوضح الجدول توقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / االستثمار في التمويل األخضر أصبح  ،بصندوق النقد الدوليالمدير التنفيذي ، محمود محيي الدينالدكتور

 . 3أمراً حتمياً للمؤسسات االستثمارية والمالية

 أن االستثمار  ،المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لألمم المتحدة ،وأكد الدكتور محيى الدين

فى التمويل األخضر أصبح أمراً حتمياً للمؤسسات االستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، وأن 

التدفقات االستثمارية العالمية داخل االقتصاد األخضر تحتاج بشكل أساسي لوجود تلك النوعية من المراكز التى 

وشدد على قيامه بتوظيف خبراته وعالقاته كى يصبح للمركز دورا ، تور البوصلة في توجيه االستثماراتلعب د

ً لجذب االستثمارات الخضراء إلى المنطقة التي تحتاج إلى تدفقات ضخمة الستكمال مجهودات التنمية  حيويا

 المتسارعة بها.

 المركز اإلقليمي  ، خطوة إنشاء0232ثمن الدكتور محمود محي الدين، المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة و

 ، حيث للتمويل المستدام، واعتبره ركيزة أساسية لدمج عملية االستدامة في قطاع األنشطة المالية غير المصرفية

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قرارا بإنشاء المركز اإلقليمي للتمويل 

 المستدام وتنظيم العمل به.

 هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن "المركز اإلقليمي  األستاذ / وأشار

للتمويل المستدام" والذى يعد األول من نوعه بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا سيقوم بنشر الوعي بالتمويل 

غير المصرفية، وتعزيز ممارسات الحفاظ على المستدام وتعزيز ثقافة االقتصاد األخضر داخل القطاعات المالية 

البيئة داخل الكيانات االقتصادية، ونشر ممارسات االستثمار المسئول بالقطاع المالى غير المصرفي والذى يضم 

 مليار جنيه بنهاية العام السابق. 227.2استثمارات مباشرة لشركات التأمين المصرية بلغت 

 مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع سيعمل على توظيف  المركز وأوضح أن

المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل األخضر والمستدام بعد االنتهاء من صياغة اإلطار التشريعي 

لسنة  26ل رقم ( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس الما3مكرر  36المنظم له، والذي نصت عليه المادة رقم )

والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل  2220

 المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

 إن إنشاء المركز اإلقليمي للتمويل المستدام يأتي في إطار تنفيذ المحور الثاني لالستراتيجية الشاملة  وأشار إلى
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غير المصرفية والخاص بتحسين معدالت الشمول المالي وتعميق مستويات االستدامة لتطوير األنشطة المالية 

داخل القطاع المالي غير المصرفي، وعزز إصدار الهيئة لعدة قرارات تتعلق بتنظيم إصدار السندات الخضراء 

قتها الهيئة في للقطاع المالي غير المصرفي وتمثيل المرأة في مجالس اإلدارة، عالوة على المبادرات التي أطل

 مجال تمكين المرأة وحث الشركات على تعزيز دور المرأة في القطاع سواء كمقدم أو متلقي خدمة.

 4مليون أفريقى إلى الفقر المدقع 33الوباء يدفع  ، بنك التنمية األفريقى . 

  فيروس كورونا المميت  ربما تلقى األزمة االقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة إلى إن بنك التنمية األفريقى أشار

مليون شخص إضافى فى أفريقيا فى حالة فقر مدقع هذا العام، حتى فى ظل التوقعات التى تفيد  32بما يصل إلى 

 بإمكانية انتعاش اقتصاد القارة من أسوأ ركود له منذ نصف قرن.

 حد من الفقر، كما أنه للت ، أن هذا األمر سيزيد من حالة عدم المساواة، ويعكس المكاسب التى تحققوأوضح البنك

سيؤثر بشكل غير متناسب على النساء، وبالتالى سيؤدى إلى رفع إجمالى عدد األشخاص الذين يعيشون على أقل 

 من سكان القارة. 32.2مليون، أو % 236.3دوالر يوميا إلى  2.22من 

  0.2، بعد انكماش بنسبة %0202فى عام  3.2أنه من المتوقع انتعاش اقتصاد القارة السمراء بنسبة % وأضاف 

العام الماضى، إال أنه قد يواجه بعض التحديات مثل عودة ظهور اإلصابات بالوباء وتراكم الديون ومحدودية 

التدفقات الرأسمالية واحتمال انخفاض أسعار السلع األساسية وتراجع معدالت السياحة والتحويالت المالية 

 والظواهر الجوية والتوتر االجتماعى.

 تسبب الوباء فى زيادة الحاجة للتمويل الحكومى فى أفريقيا، كما تكافح بعض الحكومات  أوضح البنك أن قدو

لخدمة ديونها، فقد أصبحت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد العام الماضى منذ بداية األزمة الصحية 

 لى األرجح إلى إعادة هيكلة التزاماتها.المزيد من الدول األفريقية ستسعى ع، حيث أشار إلى إن العالمية

  مليار دوالر فى عام  262ويقدر بنك التنمية األفريقى أن الحكومات األفريقية احتاجت إلى تمويل إضافى بنحو

إن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلى اإلجمالى فى القارة السمراء قد  ، وأشار إلىلالستجابة لألزمة 0202

 .0222و 0227بين عامى  32هذا العام، بعد أن استقرت عند حوالى % 26و% 22ح بين %ترتفع بنسبة تتراو

 5نزوح الوافدين يهدد اقتصادات الخليج ،ستاندرد آند بورز . 

  إن اقتصادات دول الخليج عانت من خسائر تصل إلى للتصنيفات االئتمانية،  "ستاندرد آند بورز"وكالة أشارت

السكان العام الماضي، بسبب نزوح العمالة الوافدة، مما قد يزيد من التحديات التي في أعداد  %2نسبتها إلى 

 تواجه التنويع االقتصادي في المنطقة على المدى الطويل.

  من المتوقع تراجع نسبة األجانب بشكل أكثر مقارنة بالمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوضحت أن

إلى  رت الوكالةوأشا، الضعيف للقطاع غير البترولي وسياسات تأميم القوى العاملة، بسبب النمو 0203حتى عام 

أن إنتاجية دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات الدخل والتنوع االقتصادي قد تتعرض للركود على المدى 

 الطويل دون إجراء استثمار كبير في رأس المال البشري للبالد وتحسين مرونة سوق العمل.

 يعتمد القطاع الخاص في المنطقة على العمالة الوافدة، التي تشكل ما يقرب ت وكالة ستاندرد اّند بورز أن وأضاف

وخضعت االقتصادات المعتمدة على الطاقة في المنطقة للركود خالل العام الماضي، ة، من القوة العامل %22من 

العالمية، مما أجبر العديد من الوافدين بعد مواجهة صدمات انخفاض أسعار البترول وحالة الطوارئ الصحية 

 الحاصلين على تأشيرات عمل على العودة إلى بالدهم.

  إن التحول السريع في سوق  أشارت إلى على الرغم من التحديات طويلة األجل،و أن ستاندرد آند بورز وأضافت

العمل ال يشكل خطرا كبيرا في الوقت الحالي، وذلك ألن غالبية العمال األجانب العائدين إلى بالدهم يشغلون 

 مناصب منخفضة الدخل.

 أن هذه التحوالت الديموغرافية سيكون لها تأثير محدود على النمو االقتصادي في المنطقة وتصنيفات  توأوضح

ى المدى القريب، خاصة في ظل الحفاظ على إنتاج البترول والغاز وأسعارهما باعتبارهما العوامل دول الخليج عل

 الرئيسية التي تقود االقتصاد.

  إذا لم تُقابل هذه التغييرات بإصالحات اقتصادية واجتماعية من شأنها تعزيز رأس المال "وأضافت الوكالة

اإلقليمي وقد تشكل أيضا تحديات إضافية للتنويع االقتصادي بعيدا البشري، فقد يكون لها تداعيات على االقتصاد 

 " .عن قطاع البترول والغاز
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 ،من االستثمارات بموازنة العام المالى  %32 الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 6"االقتصاد األخضر"المقبل موجهة لمشروعات 

 هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل الدكتورة / أكدت

، من خالل نشر ثقافة االستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات األداء الخاصة "معايير االستدامة البيئية"

خالل تنفيذ المشروعات واألنشطة ذات األولوية في بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من 

التمويل، وذات التأثير اإليجابي على البيئة، عالوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد 

 اإلنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم الالزم لها.

 في خطة العام  %26افت أنه من المستهدف زيادة االستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من وأض

يحظى بأهمية ” معايير االستدامة البيئية“أن إطالق دليل  ، وفي خطة العام المالى المقبل %32 المالى الحالى، إلى

صر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، كبيرة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، مشيًرا إلى أن م

الفتًا إلى أن دول العالم أجمع انتبهت ألهمية التحول إلى االستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد 

العالم من وجود عالقة قوية بين االهتمام بالنواحي البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة على التعافي من 

 مة كورونا.تداعيات أز

 ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دليل معايير االستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئى فى  الدكتورة / وأكدت

مصر بدءاً من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية وكافة األدوات لحماية البيئة وأنتهاًء بوضع 

 اإلرشادية إلدماج األبعاد البيئية فى كافة القطاعات واالنشطة اإلقتصادية.المعايير واإلشتراطات واألدلة 

  أن هذا الدليل يعتبر من أهم وانجح منهجيات التحول االخضر التى أختارتها الدكتورة /ياسمين فؤاد، وأوضحت

على أهم تحديات مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقائمة على تخضير خطة موازنه الدولة، وهى منهجية تتغلب 

هذا التحول وهو إتاحة التمويل الالزم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات اإلنتاجية أو الخدمية أو 

 تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مع المعايير البيئية.

 ،ّشرات التي حّددتها رؤية مصر حققت الـُمؤ الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

02327 . 

 أن أزمة فيروس كورونا المستجد تجاوزت في  ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،أكدت الدكتورة هالة السعيد

حدتها وتداعياتها االقتصادية كافة األزمات السابقة التي شهدها العالم، بتأكيد المؤسسات الدولية، موضحة أنه نتج 

إلبقائها على المسار الصحيح لتحقيق  0202عنها معاناة الدول النامية من نقص في التمويل الذي تحتاجه لعام 

تريليون دوالر، )وفقاً لتقرير أصدرته منظمة التعاون االقتصادي  2.7وقدره  0232نمية المستدامة لعام أهداف الت

تريليون دوالر في اإلنفاق العام على تدابير التعافي من فيروس كورونا،  2والتنمية( باإلضافة إلى فجوة قدرها 

 %22ت االستثمار األجنبي المباشر بنسبة تصل إلى مقارنة بما يتم إنفاقه في البلدان المتقدمة، مع انخفاض تدفقا

، وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ في 0202في االقتصادات النامية خالل عام 

 .2222ألول مرة منذ بدء قياسه في عام  0202عام 

 ج األمم المتحدة اإلنمائي الالزمة عدداً من االجراءات التي حددها برنام وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى

في إطار أهداف التنمية المستدامة منها : توفير الحماية  0232لمرحلة التعافي من آثار الجائحة حتى عام 

االجتماعية واحترام حقوق الجميع بصورة أكثر تضامنًا ومساواة، االستثمار في تنمية القدرات تركز على 

في الدخل، التحول القائم على التعافي األخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات 

ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو اإلدماج وتعزيز التنوع، بما في ذلك المساواة بين 

لمية قادرة الجنسين، الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، نشر السالم من خالل إقامة مؤسسات ومجتمعات س

 على الصمود والتأهب وإدارة المخاطر.

  أشارت ً في أبعادها الثالثة:  0232إلى أن مصر قد حققت ُمستهدفات الـُمؤّشرات العديدة التي حدّدتها رؤية  أيضا

على المستوى العالمي في تقرير التنمية  23االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي، بحيث جاءت مصر في المرتبة 

مة األممية الصادر ُمؤّخراً عن جامعة كامبريدج، وهو أحدث التقارير الدولية في هذا المجال، ُمقارنةً الـُمستدا

 0202 مارس 22اليوم الخميس الموافق  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعهاقررت 

عند مستوي  اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

  .%2.76بالترتيب. وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوي  %2.76و %2.06و 2.06%
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في العديد من الُمؤّشرات،  0232. كما حققت مصر إنجازاً يفوق ُمستهدفات رؤية مصر 0222عام  20بالمركز 

، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة منها البنية األساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب

 البنية األساسية، وتنافسية السفر والسياحة.

  وأضافت أن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من اإلصالحات  التشريعية والمؤسسية بما أسهم في تحقيق االستقرار

ي خالل عام الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات اإليجابية التي شهدها االقتصاد المصر

في النصف األول من  %6.3حيث بلغ معدل النمو االقتصادي حوالي 22وقبل حدوث أزمة كوفيد  22/0202

، %6، وانخفض متوسط ُمعدل التضخم إلى حوالي %2وانخفض معدل البطالة إلى أقل من  22/0202العام 

 الواردات.شهر من أ 2إلى  6واسترد احتياطي النقد األجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 

  وأوضحت أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن االقتصاد المصري، والذي يُعتبَر االقتصاد الوحيد

في المنطقة الذي حقق معدالت نمو إيجابي في ظل األزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

في  %3، و22/0202في عام  % 6.2حقّق ُمعدل نمو ، وقد كان ُمخّططاً له أن يُ 22/0202للعام المالي  3.3%

(، حيث جاءت مصر ضمن عدٍد محدوٍد من دول العالم التي 22،)قبل تأثير تداعيّات فيروس كوفيد 02/0202عام 

ً في ظل الجائحة، واقترن هذا األداء الجيد لمعدالت النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض  حقّقت نمواً موجبا

(، باإلضافة إلى التراجع الملموس في 02/0202في الربع الثاني من ) %7.0والتي تراجعت إلى  معدالت البطالة

، الفتة إلى أنه من المؤشرات االيجابية، التي تمثل دالئل مهمة 0202في فبراير  %2.2معدل التضّخم والذي بلغ 

نخفاض إصرية في السنوات االخيرة، لة المنلمس من خاللها ثمار المبادرات التنموية والجهود التي تبذلها الدو

 (.0227/0222في عام  %30.6مقارنة بـ  %02.7نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر إلى 

 مجموعة السياسات االستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع  وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى

لقطاعات المتضررة: من خالل تخفيف األعباء المالية وتوفير السيولة وفي مقدمتها مساندة ا 22جائحة كوفيد 

واالئتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغالق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت 

السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب مساندة الفئات المتضررة: من خالل مساندة العمالة المنتظمة  والتأثيرات

وغير المنتظمة من خالل صندوق الطوارئ؛ )المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثالثة أشهر ثم تم مدها 

كومة المصرية على االستفادة من بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لمدة ثالثة أشهر أخرى(. كما ستعمل الح

مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع  3قواعد البيانات التي تضم نحو 

 برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل مالءمة لهم.

  ً عات التي تحظى إلى تنشيط االقتصاد من خالل زيادة الدخول وزيادة االستثمارات في القطاوأشارت أيضا

من الناتج المحلي اإلجمالي(،  ٪0مليار جنيه مصري ) 222بأولوية: ويتضمن ذلك تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 

باإلضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات 

 الضرائب وبعض المستحقات السيادية.بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات 

  السعيد إلى الدكتورة /هالة حول إجراءات الحماية االجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية، أشارت وأضافت

؛ والتي  0222إطالق المرحلة األولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" في يناير 

مليون مواطن، وهو  2.6خفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة قرية وأسهمت في الت 376استهدفت 

نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات األساسية  22ما ساعد في خفض معدالت الفقر في بعض القرى بنسبة 

حقق ألف منزل، وتابعت السعيد أنه استكماالً للنجاح الم 20نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة  62بحوالي 

في المرحلة األولى تم إطالق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، 

مليون  62-قرية يعيش بها نصف سكان مصر 2622والذي يمتد لثالثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري )

االحتياجات التنموية خالل ثالث سنوات وبتكلفة  مواطن( يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية ُمستدامة تتوافر بها كافة

مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية  622إجمالية تتخطى 

 .0232اإلقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز األساسية لرؤية مصر 

  ادرة ومساهمتها الفاعلة في خفض معدالت الفقر وتوفير من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبوأوضحت أن

الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية 

بإدراج األمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات  -مؤخًرا –او االممية، وقد تكلل هذا النجاح 

، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس،  SDGs Good Practicesدولية" ال

 وتتالقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة األممية.

  وأوضحت أنه يأتي ضمن األولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي

والمستدام والتنمية   Inclusive Growthالنمو االحتوائي»التنمية المستدامة،" بهدف تحقيق مفهوم ألهداف 

، لتعظيم االستفادة من المزايا النسبية للمحافظات 0232، كأحد الركائز األساسية لرؤية مصر «اإلقليمية المتوازنة

لك من خالل عمل وزارة التخطيط والتنمية وتوجيه االستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وذ

 االقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية للمحافظات.

  ،إلى ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة االستثمارات العامة بالتركيز على عدد  وأشارت الدكتورة /هالة السعيد

المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة 
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8 https://www.youm7.com/story/2021/3/16/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5246657 
9 https://gate.ahram.org.eg/News/2632765.aspx 

والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء 

والصناعات التحويلية، مؤكدة أن قطاعي الصحة والتعليم يمثالن أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما األداة 

درات االنسان والـمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع. كما تولي الدولة أهمية قصوى كذلك الرئيسية للتنمية وبناء ق

 لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.

  ،8األسرة المصرية تستعرض التصور النهائى للمشروع القومى لتنميةوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 

 أن الهدف االستراتيجي لهذا المشروع يتمثل  والتنمية االقتصادية وزيرة التخطيط الدكتورة /هالة السعيد، أوضحت

لإلرتقاء بجودة حياة المواطن المصري واألسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق في ضبط النمو السكاني، كسبيل 

 .الجمهوريةجغرافي يشمل كافة أنحاء 

  حتى  22أن المشروع يتضمن التمكين االقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من  الدكتورة /هالة السعيد،وأكدت

 022من خالل توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق االستقاللية المالية، عبر تجهيز وتشغيل سنة  26

 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية 23خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية األسرة في مشغل 

حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة األعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لسد 

 .المرأةلصالح 

 يمنح حوافز لألسر ، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية األسرة المصرية، وأكدت

الكترونية باسم "منظومة وإنشاء منظومة الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي 

وتنمية األسرة، الفتة إلى أن األسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين األسرة وربطها بوحدات صحة 

وتنمية األسرة، تقدم التطعيمات المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة 

حضانات للسيدات العامالت وأطفالهن، عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود  وخدمات الرعاية األولية، وتضم

 .بما يوفر الرعاية الالزمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية

  للجميع، مع وأوضحت أن المشروع يشمل كذلك التدخل الخدمي من خالل توفير وسائل تنظيم األسرة بالمجان

المنشآت الصحية، بيبة مدربة على وسائل تنظيم األسرة، وتوزيعهن على ط 2622المتابعة المستمرة، وتوطين 

جمعية، وإمدادها  222إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات األهلية التي تقدم خدمات تنظيم األسرة لتصل إلى 

 .بوسائل تنظيم األسرة بمستوى تخزين آمن

  ،إلى أن المشروع يتضمن التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري  وأشارت الدكتورة /هالة السعيد

 3فعالية تستهدف  622ألف ندوة و 32مليون زيارة منزلية، و 20للقضية لسكانية، وتنفيذ بالمفاهيم األساسية 

وتحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو ماليين سيدة، 

من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي األمر، وكذلك تغليظ العقوبة على السكاني، 

 .األطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليدعمالة 

 ،المؤسسات الدولية تجدد ثقتها في قدرة االقتصاد المصري على مواجهة  الدكتور /محمد معيط، وزير المالية

 . 9 كورونا

 باإلبقاء على التصنيف االئتماني لمصر « فيتش»إن قرار مؤسسة إلى محمد معيط وزير المالية، /الدكتور  أشار

مع اإلبقاء أيًضا على النظرة المستقبلية « B»+بالعملتين المحلية واألجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى 

سسات الدولية، خاصة مؤسسات ، يعكس تجديد ثقة المؤ«Stable Outlook»المستقرة لالقتصاد المصري 

« كورونا»التصنيف االئتماني في ثبات وصالبة االقتصاد المصري وقدرته على التعامل اإليجابي مع أزمة 

وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ 

ي من شأنها تحسين بيئة تشغيل األعمال وضمان استدامة أوضاع اإلصالحات المالية واالقتصادية والنقدية الت

 .المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية لالقتصاد المصري

  أوضح أن استمرار قرار اإلبقاء على التصنيف االئتماني لمصر جاء « فيتش»وأشار إلى أن تقرير مؤسسة

والمالية المنفذة خالل السنوات الماضية إضافة إلى مدعوًما برصيد الثقة المتولد بسب اإلصالحات االقتصادية 

 تنوع وكبر حجم االقتصاد المصري الذي أظهر مرونة خالل األزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.

 أن األداء المتميز لالقتصاد المصري تخطى األداء االقتصادي لغالبية الدول النظيرة خالل السنة وأضاف ،

، ويرجع ذلك إلى االستجابة السريعة من الحكومة المصرية الحتياجات «فيتش»ا لتقرير مؤسسة الماضية، وفقً 

 «.الجائحة»القطاع الصحي وكفاءة التعامل مع الوضع الصحي، والسيطرة على معدالت اإلصابة والوفيات من 

 عكس فاعلية وتوازن بتثبيت التصنيف االئتماني ي« فيتش»إلى أن قرار مؤسسة  الدكتور /محمدمعيط،أشار  و
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السياسات االقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خالل السنوات الماضية التي أدت إلى تحقيق معدالت 

نمو جيدة ومستدامة، ووجود صالبة لدى االقتصاد المصري في مواجهة األزمات االقتصادية على نحو انعكس 

 األزمة الصحية العالمية الحالية. في تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع

  أوضح أن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة اإلصالح االقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من اإلصالحات الهيكلية

لتعزيز معدالت النمو ومشاركة القطاع الخاص باالقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة لألداء 

 عمال.االقتصادي وتحسين مناخ األ

  للعام المالي الحالي رغم توقعها  ٪٣تتوقع أن يحقق االقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا « فيتش»أكد أن مؤسسة

استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما 

أن يعاود االقتصاد « فيتش»المصري، كما تتوقع مؤسسة يؤكد تنوع القطاعات االقتصادية وصالبة االقتصاد 

/ ٠٢٠٢في العام المالي  ٪٦المصري تحقيق معدالت نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 

، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيًضا استمرار السيطرة ٠٢٠٠

، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد ٠٢٠٢في عام  ٪٥لتضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا على معدالت ا

 .٠٢٠٢خالل عام  ٪٠٢إقراض القطاع المصرفي ألنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 

  ة محدودية تأثير جائحة كورونا على معدالت الدين العام للحكومة كنسب تأوضح« فيتش»مؤسسة  وأشار إلى أن

أيًضا إلى توقع  تمن الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة بل والدول المتقدمة، وأشار

معاودة معدالت الدين العام للحكومة لمصر لالنخفاض كنسبة من الناتج المحلى في المدى المتوسط بدًءا من العام 

من الناتج المحلي  ٪٥,٥عجز الموازنة العامة إلى  أن يصل« فيتش»، كما توقعت مؤسسة ٠٢٠٠/ ٠٢٠٢المالي 

خالل العام المالي الحالي مع عودة مؤشرات عجز الموازنة لالنخفاض في السنوات المقبلة، وذلك على ضوء 

التزام الحكومة بالعمل على استمرار وتيرة اإلصالح مع دفع ومساندة النشاط االقتصادي ومعدالت النمو من 

حزمة من اإلجراءات االقتصادية الوقائية لدعم القطاعات األكثر تأثًرا باألزمة والفئات األكثر  خالل تمويل وإقرار

 من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪٠احتياًجا، حيث تصل جملة تكلفة هذه اإلجراءات حتى اآلن نحو 

  زيادة نسبة  أبرز جهود الحكومة في ترشيد اإلنفاق واستهداف العمل على« فيتش»أوضح أن تقرير مؤسسة

اإليرادات للناتج المحلي خالل السنوات األربع المقبلة بحيث يتم تمويل كل جهود وبرامج التنمية المستهدفة، وأكد 

التقرير أيًضا قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات القائمة والمحتملة بفضل اإلصالحات االقتصادية 

وكذلك الخطط اإلصالحية الجاري تنفيذها حاليًا، التي منحت االقتصاد والهيكلية المنفذة خالل السنوات الماضية، 

المصري درجة كبيرة من المرونة في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية مقارنة بالدول ذات التصنيف 

االئتماني المماثل أو األعلى، وأن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد كبير ومطمئن من احتياطيات 

نقد األجنبي يمثالن عناصر قوة ودعم لالقتصاد المصري، الفتًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لالقتصاد ال

المصري تعكس التحسن التدريجي إليرادات الحساب الجاري واستدامة النمو االقتصادي لمصر على المدى 

 المتوسط.

  الذاتى من المنتجات البترولية عام  تحقيق االكتفاءللطريق اإلى رئاسة مجلس الوزراء، وصول مصر

020310 . 

 على وصول مصر إلى الطريق لتحقيق االكتفاء الذاتى فيه سلط الضوء يمجلس الوزراء، تقريًرا رئاسة  تأصدر

، وذلك بعد النجاح فى تحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز فى 0203من المنتجات البترولية )البنزين والسوالر( عام 

 .0222عام 

 أهم المؤشرات التى تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق االكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، والتى  رت إلىوأشا

مليار دوالر  7.2، حيث بلغت قيمتها نحو %6.2تمثلت فى زيادة االستثمارات األجنبية فى قطاع البترول بنسبة 

، فضاًل عن زيادة االستثمارات 0222/0226مليار دوالر خالل عام  7.2، مقارنةً بـ 0222/0202خالل عام 

 3.3، مقارنةً بـ 0222/0202مليار جنيه عام  20.3، حيث بلغت قيمتها نحو %22.2المحلية فى القطاع بنسبة 

 .0222/0226مليار جنيه عام 

  مليار دوالر عام  3.2لتسجل  %26قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة وأوضحت أن قد ارتفعت

، حيث %63.3، فى حين انخفضت الواردات بنسبة 0222/0226مليار دوالر عام  0مقارنة بـ  0222/0202

وإلى جانب  ، 0222/0226مليار دوالر عام  2.0ـ مقارنة ب 0222/0202مليار دوالر عام  2.3وصلت قيمتها لـ 

 0222/0202عام  3ممليار  32، حيث وصل إلى %07.7ذلك، زاد االستهالك المحلى من الغاز الطبيعى بنسبة 

، بينما انخفض االستهالك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة بـ 0222/0226عام  3مليار م 27مقارنة بـ 

 .0222/0226مليون طن عام  32مقارنة بـ  0222/0202مليون طن عام  07.6حيث وصل لـ  07.3%
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  إلى أبرز  ةد إلى تحقيق نمو، الفتً ع االقتصاأن قطاع تكرير البترول يدفوأوضحت رئاسة مجلس الوزراء

، كما وصلت نسبة %27.3، حيث وصل معدل نموه لـ 0222/0202مؤشرات تحسن هذا القطاع خالل عام 

 .0222/0226عام  %2-مقارنة بـ  %06.2مساهمته فى النمو االقتصادى لـ 

 تكرير البترول بلغت  إلى أن نسبة االستثمارات العامة المنفذة فى قطاعرئاسة مجلس الوزراء،  توأشار

 .0222/0226مليار جنيه عام  2.3مقارنة بـ  0222/0202مليار جنيه عام  0.3، حيث وصلت إلى 333.3%

  أهم المؤشرات التى تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات  2إلى  2ويوضح اإلنفوجراف من (

 البترولية ( :
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%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA2021/5242602 
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 التكنولوجيا وقانون المطورين العقاريين على ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،محمد عمران /الدكتور

 . 020211رأس أولويات

 الستمرار دورها  0202 عن تطلع الهيئة في عام ة للرقابة المالية،محمد عمران رئيس الهيئة العام /كشف الدكتور

الرئيسي في تطوير البنية التشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وسد الفجوات التشريعية لبعض 

األنشطة التي تندرج تحت منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، مثل االنتهاء من مشروع قانون لتنظيم 

يين، كما تنوي الهيئة االستمرار في تنظيم األسواق والحفاظ ممارسة نشاط التمويل من خالل المطورين العقار

على استقرارها واستمرار تنفيذ دورها في حماية حقوق المتعاملين في كافة أسواق الخدمات المالية غير 

 المصرفية.

  يم تسعى نحو التحول الستخدام التكنولوجيا واألدوات الحديثة في تقد الهيئة ، أنالدكتور/محمد عمران أضاف

الخدمات ودعم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي في التحول الرقمي إلتاحة الخدمات، مما يسهم في توسيع 

قاعدة الشمول المالي وتقليل تكلفة الحصول على تلك الخدمات، وباإلضافة إلى ذلك، ستركز الهيئة على رفع 

ل على التمويل لجميع فئات المجتمع، وخاصةً الوعي المجتمعي بالخدمات المالية غير المصرفية المتوفرة للحصو

الفئات المهمشة مما يزيد من إنتاجيتها ورفع مستوى معيشتها، كمما ستقوم الهيئة بنشر تطبيقات االستدامة وزيادة 

 الوعي المجتمعي باالقتصاد األخضر.

على الرغم من الضرر االقتصاد البالغ نتيجة جائحة فيروس كورونا، إال أن هيئة الرقابة المالية عملت  أنأشار 

جاهدة حتى تحد من وطأة الجائحة على القطاع المالي غير المصرفي، وقامت الهيئة باتخاذ مجموعة من 

رار األسواق المالية غير المصرفية، اإلجراءات التي من شأنها التيسير على المتعاملين، والعمل على سالمة واستق

وأدى ذلك إلى حفاظ الهيئة على أداء القطاع المالي غير المصرفي خالل العام، بل واستطاعت بعض األنشطة 

 التفوق على أداء العام الماضي متجاوزة جميع التوقعات.

 12 0202 مليار دوالر تحويالت المصريين بالخارج خالل 03.6 المصرى، البنك المركزى . 

 البنك المركزى المصرى، إلى إن تحويالت المصـريين العاملين بالخارج سجلت خالل السنة الميالدية  أشار

مليار دوالر  02.3مليار دوالر لتسجل نحو  0.2بنحو  %22.6بمعدل )عام على جائحة كورونا( ارتفاعاً  0202

رت البيانات ارتفاع تلك التحويالت خالل (،  كما أظه0222مليار دوالر خالل السنة الميالدية  03.2)مقابل نحو 

مليار  7.2مليار دوالر )مقابل نحو  7.6مليون دوالر لتسجل نحو  602.0بنحو  0202الفترة أكتوبر/ديسمبر 

 دوالر خالل الفترة المناظرة من العام المالي السابق(.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت تقانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال، مشروع 0222أطلقت الهيئة، خالل عام

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 لية.وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات الما

خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه األخص في تخصيم تويعد نشاط ال

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

  كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا

مليار جنيه في  22.3إلى  0222مليار جنيه مصري في  3,7زادت من  خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث

 مليار جنيه. 2.2تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %22. وارتفعت بنسبة 0222

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

  ستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل اال

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.

  صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد

الثابتة )طويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. 

حصيلة وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على 

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: 

   بتعديل قرار مجلس 0222لسنة  20أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 0222لسنة  7اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  0222لسنة  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

ً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 2)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

  التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير ً ألصل مع إعادة تأجيره تمويليا

ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له  نشاطه ووفقا

 المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل 
 للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 الدورية المتابعة خالل من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن على
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية للعمليات

 
 الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل: 

 مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو األصل

 ألغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

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

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد ألغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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13http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D

8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-

%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
14 https://benokinvest.com/archives/42334 

 التمويل متناهي الصغر 

 13الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

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

، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات 4114

المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل 
ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة 
 صناعي.التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

  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 

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات 
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 

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 41بة المالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقا

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
المصدر والمدفوع الذي  والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

  كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحّدد 

لقانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع ا
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

 .ية المشروعات قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنم

  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

 مليار جنيه تم ضخها ضمن المبادرة  032 ،محافظ البنك المركزي المصري ،طارق عامر سيد األستاذ /ال

 وتوجيه السيد الرئيس للبنك المركزى الرئاسية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 . 14 بإطالق برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

  نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطالقها عام  إلى حافظ البنك المركزي المصري/طارق عامر مأشار األستاذ

أن إجمالي حجم التمويل الخاص  ، حيث أوضح الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 0226

رية وصناعية، ووفرت ألف منشأة تجا 032مليار جنيه، استفاد منها مليون و  032بتلك المبادرة بلغ حوالي 

 حوالي مليون فرصة عمل.

 حجم التمويل المقدم في إطار تلك المبادرة  وأضاف أن قد قام السيد الرئيس /عبدالفتاح السيسي، بتوجيه زيادة

 .حالي والقادممليار جنيه إضافية خالل العام ال 227بمقدار 

 البنك المركزي ببلورة وإطالق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح  ن السيد الرئيس قام بتوجيهوأوضح أيضاً أ

الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خالل قروض طويلة 

 .%3سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة ال تتعدى  32األجل تصل إلى 

 خالل اختبارات وضغوط جائحة كورونا،  القطاع المصرفي أداء واستقرار وأكد األستاذ /طارق عامرعلى قوة

وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس 

بزيادة ضخ القروض للقطاعات  0202-0223المال والسيولة، فضالً عن قيام القطاع المصرفي خالل الفترة من 

والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم االستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير الخاصة والحكومية 

 السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
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%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81/5245492 

  ألف مزارع  302جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء  وأشار إلى

مليار جنيه  2.6يه، باإلضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ مليون جن 332بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 

بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضالً عن 

مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع  0,6المساهمة في مشروع مراكز تجميع األلبان الحديثة، بخالف ضخ حوالي 

مليار جنيه لصالح المشروع  3اإلضافة إلى الثروة الحيوانية التي شملت مئات اآلالف من الرؤوس الحيوانية، ب

القومي للبتلو، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً ألهميته الحيوية 

 في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.

 15عيدنتوسع في تمويل مشروعات المرأة في الريف والص ،جهاز تنمية المشروعات . 

 نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة الدكتورة / أكدت

والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيراً ببرامج دعم وتمكين المرأة لزيادة قدرتها 

المستدامة خاصة من خالل قطاع المشروعات الصغيرة على المساهمة بفعالية فى تحقيق التنمية االقتصادية 

ً استلزم قيام الحكومة المصرية بأداء استثنائي  0202وأضافت أن عام  ،رومتناهية الصغ ً استثنائيا كان عاما

الحتواء التداعيات السلبية النتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن التحرك السريع للدولة والتنسيق بين كافة 

 لوزارات الحكومية ساهم فى مواجهة التداعيات المتوقعة على الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي.الهيئات وا

 أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية دعم وأوضحت ،

المزيد من التوسع  مشروعات الشباب والمرأة في مختلف القطاعات االنتاجية وأكدت على أن العام الحالي سيشهد

في تمويل مشروعات المرأة خاصة في المناطق الريفية وفى الصعيد باإلضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني 

والدورات التدريبية للسيدات والفتيات إلكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في 

 اقتصاديا.  مشروعاتهن القائمة مما يعمل على تمكينهن 

  وأشارت إلى أن برامج تمكين المرأة لم تكن لتتحقق لوال الجهود التنسيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

ً والجمعيات األهلية والتي تعد أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة،  إلى تطلعها لمزيد من  وأشارت أيضا

ل المرأة المصرية للمكانة التي تستحقها على المستويين اإلقليمي التعاون والتنسيق المشترك بما يساهم في وصو

 والدولي.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ( 1 انفوجراف )  11"تحتل المركزاالتحاد البرلمانى الدولى الذي يشير إلى أن مصر األولى عربياً وتقرير يوضح  "

 :0202ترتيب نسب تمثيل المرأة فى مجلس النواب فى عالمياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


