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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1707 مايو 72خميسال   4العدد،عشر الثامنالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1 مصر من دول قليلة فى العالم نجحت فى السيطرة على التضخم ،جولد مان ساكس . 

  أن مصر  إلىمؤسسة جولدمان ساكس األمريكية، أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم، أشار تقرير صادر عن

تعد من الدول القليلة التى نجحت فى السيطرة على معدالت التضخم رغم استمرار االتجاه التصاعدى الذى شهدته 

صادات منطقة وسط وشرق معدالت التضخم الرئيسية منذ بداية العام فى معظم أنحاء العالم، وخاصة فى معظم اقت

 أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.

  كل من مصر وروسيا وأوكرانيا تمكنت من تحقيق انخفاض فى معدالت التضخم خالل شهر أبريل وأوضح أن

 %8.5، وفي روسيا من  % 4.4إلى  % 4.4بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من 

 .%5.4إلى  %5.8، وأوكرانيا من %8.8إلى 

  جولدمان ساكس استمرار نجاح مصر فى السيطرة على معدالت التضخم التى كانت قد سجلت مؤسسة وتوقعت

في الربع الثاني من العام الجاري، على أن ترتفع  %5.3في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى  % 8.5

وأرجعت المؤسسة الدولية ، فى الربع الرابع %4.4لى ن جديد إفي الربع الثالث، وتعاود االنخفاض م %4.5لتبلغ 

تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى العوامل غير األساسية، وبشكل رئيسي العوامل المدفوعة بآثار انخفاض أسعار 

 الطاقة في العام الماضي.

  األسواق صندوق النقد الدولي قد ذكر أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم فى وأوضحت أن كان

 %8.5نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل  5.0، بانخفاض بلغ نحو 0243مقارنة بعام  0202الناشئة عام 

 .0243/  0245عام  %45.3مقارنة بـ  0202/  0243عام 

  ،وأشار الصندوق إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى المصرى

تراجع معدالت التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابى على خفض تكلفة االقتراض طويل الفتا إلى أن 

مؤسسة رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية فى خفض معدالت التضخم أضافت األجل، بينما 

 مقارنة باألسواق الناشئة.

  خم في العديد من الدول، منها المجر ارتفاعات ملحوظة في معدالت التضوأشارت مؤسسة جولدمان ساكس إلى

إلى  %5.0، وتبعتها جنوب إفريقيا بزيادة من %8.4إلى  %5.5التي زاد فيها معدل زيادة على أساس سنوي؛ من 

، وجمهورية التشيك %45.4إلى  %0..4، ثم تركيا بزيادة من %4.5إلى  %5.0، ثم بولندا بزيادة من 4.4%

وشهدت نتائج دول المنطقة توقعات متباينة نسبيًا؛ ، %5.0إلى  %5دة من ورومانيا بزيا ،%5.4إلى  %0.5من 

حيث ارتفعت معدالت التضخم بصورة مفاجأة في اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية الثالث وجنوب إفريقيا، 

 إال أن اتجاهه الصعودي انحسر قلياًل في تركيا.

 2 ؤشر مواقع الخدمات العالميةعالميًا بم51مصر األولى بالشرق األوسط وإفريقيا والـ . 

 دولة على مستوى العالم في "مؤشر مواقع الخدمات  2.( من بين 48حتلت مصر في المرتبة الخامسة عشر )ا

من  0..8وحصلت مصر على نسبة %،  0204" االستشارية العالمية لعام العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني

وريادتها اإلقليمية بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، وتليها اإلمارات العربية المؤشر، لتحافظ بذلك على تفوقها 

وجاءت مصر في الترتيب قبل كل من ألمانيا والبرتغال ، (.0تبة )( وتركيا في المر08المتحدة في المرتبة )

صين وماليزيا على (، في حين استمرت هيمنة الهند وال40( وإستونيا )45( وكولومبيا )44وبلغاريا، وبعد بولندا )

 . المراكز الثالثة األولى بالمؤشر

  وأشاد التقرير بمصر كموقع جاذب لتقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود وخاصة من حيث التكلفة التنافسية، كما

 أثنى التقرير على جهود الحكومة الحثيثة لتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 مة المصرية تكثف جهودها في مبادرة "مصر الرقمية"، والتي حققت العديد من وأوضح التقرير أن الحكو
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المكاسب وجذب العديد من االستثمارات، مستشهدا بمركز شركة إريكسون للخدمات الرقمية في القاهرة والذي 

 يقدم خدمات تكنولوجية وبرمجيات متقدمة لألسواق العالمية.

  التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بشأن ما حققته عمرو محفوظ، الرئيس /المهندس وأشار

مصر من إنجازات وتقدم ملموس في مجال خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود واستمرار ريادتها في 

قطاع، ومرونة المنطقة وذلك نتيجة المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها مصر باإلضافة إلى األداء القوي لل

هذا وتولي الحكومة المصرية ، مقدمي خدمات التعهيد، والتكيف السريع للتحديات الناجمة عن فيروس كورونا

اهتماًما بالغـًا بالتطوير المستمر للمهارات المطلوبة لصناعة التعهيد بشكل خاص والمواهب العاملة بقطاع 

 522كبير من الكفاءات المحترفة. ويتخرج ما يزيد عن  تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، حيث تتمتع مصر بحقل

ألف خريج على األقل في مجاالت الهندسة وتكنولوجيا  422ألف خريج سنويًا من المؤهالت العليا، منهم 

 المعلومات واالتصاالت.

  ويرصد المؤشر، الذي يطلق عليهGSLIخارجية  ، اتجاهات الشركات العالمية في تعهيد عملياتها لمواقع ومقاصد

( وتوافر المهارات %58معايير لتقييم المواقع المختلفة، وتشمل الجاذبية المالية ) 4حيث يستند المؤشر على 

 Digital Resonance (48%.)( والصدى الرقمي %08( وبيئة األعمال )%08البشرية والكوادر المؤهلة )

 :نتائج مصر في المؤشر مقارنة بالدولة المنافسة 

 (.0.55(، إندونيسيا )0.50(، الفلبين )0.55(، الهند )0.58المالية في مصر )الجاذبية  (4

 (.0.45(، الهند )4.44(، تركيا )4.50(، الفلبين ).4.0(، إندونيسيا )4.28مهارات األفراد في مصر ) (0

 (.4.03(، كينيا )4.45(، الهند )4.48(، الفلبين )4.48بيئة األعمال في مصر ) (5

 (.5..2(، البرازيل )5..2(، فيتنام )5..2(، الفلبين )5..2(، المكسيك )5..2الصدى الرقمي في مصر ) (4

  تنخفض أهمية عامل التكلفة عند متخذي القرار عند اختيار وتفضيل مواقع الخدمات بل وأشار التقرير أن قد

ؤشر خاص سيصبح عامل الصدى الرقمي هو األهم. ونتيجة لهذه المتغيرات، قام المحللون بتقييم الدول على م

بالصدى الرقمي والذي يقيم المواقع حسب المهارات الرقمية، أنشطة الشركات الناشئة والعالمية، وأمن المعلومات 

 واإلطار القانوني الذي يُمكن تلك المتغيرات مع حماية الملكية الفكرية واألعمال المبتكرة لرواد األعمال.

  التحول بشكل متسارع نحو تفضيل نماذج العمل من المنزل وأشار أيضاً إلىWFH  وسعى المنظمات للحصول

على خدمات أعمال قابلة للتطوير لمواكبة التغيرات المتسارعة، مما أدى هذا التوجه إلى تزايد الطلب على 

 المهارات الرقمية.

 3ف إعادة تمويل الديونمصر بين أكثر األسواق الناشئة عرضة الرتفاع تكالي ز،ستاندرد آند بور . 

  من المتوقع أن تكون مصر وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا ، إلى أن ستاندرد آند بورزأشار تقرير صادر عن وكالة

وكالة سيناريوهات الأكثر أربعة أسواق ناشئة عرضة الرتفاع تكاليف إعادة تمويل الديون السيادية، وأجرت 

لالرتفاع السريع لتكاليف االقتراض لتمويل الديون السيادية على عجز الموازنة، اإلجهاد لقياس التأثير المحتمل 

نقطة أساس  022نقطة أساس و 422وشملت السيناريوهات التي ارتفعت فيها معدالت إعادة التمويل بمقدار 

 نقطة أساس. 522و

  نقطة أساس، سيرتفع  522في "سيناريو الصدمة" حيث ارتفعت معدالت إعادة التمويل بمقدار وأوضحت أن

نقطة مئوية في العام األول. ويعتبر  4.0اإلنفاق على الفائدة في مصر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 

نقطة مئوية التي ترى ستاندرد آند بورز أن جنوب أفريقيا تواجهها في هذا  4.5هذا أقل قليال من الزيادة البالغة 

، ستادندرد اّند بورزووفقا لنقطة مئوية التي ستواجهها غانا وكينيا.  2.3لبالغة السيناريو، وأعلى من الزيادة ا

 – 0204من إيرادات الدولة في عام  %52تجاوزت مدفوعات خدمة الدين لدى مصر والهند ونيجيريا بالفعل 

ع موازنة العام دون حدوث أية تغييرات في تكاليف إعادة التمويل الحالية. وكانت وزارة المالية توقعت في مشرو

 ، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث اإلنفاق العام.0200/0204المالي الجديد 

  تكمن المشكلة في جزء منها في حقيقة األمر أن مصر لديها جزء "كبير نسبيا" من ديونها السيادية وأضافت أن

إلى أن كل من كولومبيا وغانا  ت الوكالةبالعملة األجنبية، مما يعقد قدرتها على التحكم في تكاليف التمويل، وأشار

وكينيا وتركيا وأوكرانيا هي أيضا في نفس القارب مع مصر، وفي المقابل، تتمتع دول البرازيل والصين والهند 

وكوريا الجنوبية والفلبين وجنوب أفريقيا بسيطرة أكبر على تكاليف التمويل لديها نظرا ألن تلك الدول "تمول 

 ا بالعملة المحلية".نفسها حصريا تقريب

  إن الصدمة ليست مؤكدة، وتتوقف إلى حد كبير على سبب ارتفاع المعدالت في نهاية وأشارت المؤسسة إلى

ستاندرد آند بورز إنه إذا ارتفعت المعدالت بسرعة لتعكس مكاسب التوظيف السريعة والنمو  وأضافتالمطاف 
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الزيادات المطردة في اإلنتاجية، وارتفاع تكلفة خدمة الديون  القوي في الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك على خلفية

فإن من شبه المؤكد أن يجري تعويض ذلك بتحسن إيرادات الدولة وتحقيق االستقرار المالي بصورة أسرع 

للحسابات الحكومية األولية )غير القائمة على الفائدة(. ويحدث سيناريو المخاطرة إذا قفزت المعدالت بسبب تأخر 

ستجابة من البنو  المركزية التي تشدد سياستها النقدية لمواجهة التضخم نتيجة ركود اإلنتاجية بعد تفشي جائحة اال

". وفي هذا السيناريو، يمكن أن تكون صدمات أسعار الفائدة أكثر حدة، مما يؤدي إلى سيناريو يمكن 43-"كوفيد

 فيه أساسيات االئتمان".أن "يتباطأ فيه النمو، وتضعف فيه أسعار الصرف، وتعاني 

 : ويوضح الرسم البيانى المخاطر السيادية لألسواق الناشئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4االقتصاد المصرى ينتقل إلى مرحلة النمو الشامل ،صندوق النقد الدولى . 

  مصر محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن المؤشرات االقتصادية فى حالة /أكد الدكتور

بعد جائحة كورونا تظهر استقرارا اقتصاديا، مشيرا إلى أن  الوضع االقتصادى فى مصر يختلف تماما قبل بداية 

، فقبل هذا التاريخ كانت الناس مستبعدة أن يكون هنا  استقرار اقتصادى، .024اإلصالح االقتصادى فى نوفمبر 

 وأن تختفى السوق السوداء.

 تظهر من مراجعة بعثة الصندوق في مصر ستؤكد أن هنا  حالة من وأضاف أن االستخالصات التى س

االستقرار، وأن مصر تجاوبت مع المتطلبات الخاصة بجائحة كورونا، وتنتقل إلى مرحلة ثانية أهم وهو النمو 

 الشامل والتنمية المستدامة.

  لبرنامج، كما أن كثير من أن برنامج تطوير ريف مصر مهم للغاية، وقرى مصرية كثيرة تستفيد من هذا اوأوضح

فقراء مصر متواجدون في هذه القرى، مستطردا: مستبشرون بالتحول الرقمى في مصر، بجانب االستثمار 

 52و 08والتصدير المفتاح الثالث فالبد من زيادة االستثمارات المصرية لمعدالت اعلى وتضاعف التصدير من 

 الخارجى. مليار لتقليل االعتماد على الدين 422مليار إلى 

 5 يدعو لضمان الشفافية والمساءلة فى اإلنفاق المرتبط بجائحة كورونا الدولى، صندوق النقد . 

  دور حيوى فى تزويد األفراد والشركات أوضح صندوق النقد الدولى أن الحكومات حول العالم تضطلع إلى

االقتصادية، ولدعم فعالية هذه الجهود، من باإلمدادات الحيوية الالزمة للمساعدة فى مكافحة الجائحة وتداعياتها 

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، دعا ، األهمية بمكان أن يخضع هذا اإلنفاق لمستوى مالئم من الشفافية والمساءلة

صندوق النقد الدولي إلى ضمان الشفافية والمساءلة فى اإلنفاق المرتبط بالجائحة، حتى تؤدى األموال المنصرفة 

خذة إلى مساعدة أكثر المواطنين احتياجا إليها، تأسيًا بالحكمة القائلة "انفق ما يلزم، واحرص على والتدابير المت

 توثيق المصروفات".

  ويشدد الصندوق على تحسين الحوكمة من خالل زيادة الشفافية، وقد سعى إلى إرساء تدابير محددة للحوكمة فى
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%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/5330694 
7 https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/05/19/spreading-the-gains-from-trade-more-widely 

ة. وتشمل هذه التدابير تعهدات بنشر عقود المشتريات المرتبطة البلدان المتلقية للتمويل الذى يقدمه أثناء األزم

بالجائحة وأسماء المال  المستفيدين للشركات التى ترسو عليها هذه العقود، باإلضافة إلى تقارير اإلنفاق على 

 ونتائج تدقيقها. 43-متطلبات جائحة كوفيد

  وهى عملية لضمان  – ء تقييم للضمانات الوقائيةبإجرا كل البلدان المتلقيةوأضاف صندوق النقد الدولى إلتزام

العناية الواجبة فى التحقق من سالمة التنفيذ تستهدف التأكد من قدرة البنك المركزى فى البلد العضو على تقديم 

ومعالجة الفساد مهمة طويلة ، معلومات موثوقة ومراعاة الشفافية فى إدارة األموال التى يتلقاها من الصندوق

تدابير اإلنفاق الطارئة ليست حال سحريا، ولن تحقق الكثير فى معالجة التحديات األكثر عمقا. وستستمر األجل. و

األوسع نطاقا لتعزيز  0245معالجة مواطن الضعف األطول أمدا المتعلقة بالحوكمة والفساد فى ظل إطار 

دة السنوات، وعمليات الفحص ، مع التركيز على اتفاقات اإلقراض متعدمشاركة الصندوق فى قضايا الحوكمة

 السنوية للتحقق من سالمة األوضاع فى البلدان األعضاء، وتنمية القدرات فيها.

 7 6 آليات وضعها صندوق النقد الدولى للمعامالت الدولية  . 

  حيث يعتبره من األولويات والتي يمكنها من  0245آليات فيما يعرف بإطار  5وضع صندوق النقد الدولى ،

سيكون من الضروري مواصلة االنخراط مع البلدان األعضاء بشأن  جائحة كورونا حاليا، وبالتاليهة مواج

وهذه االّليات  الحوكمة ومكافحة الفساد لدعم فعالية تنفيذ اإلصالحات التي تضطلع بها في فترة الجائحة وما بعدها

 هى :

 مكافحة الفساد. (4

 معالجة حوكمة المالية العامة.  (0

 قطاع المالي.اإلشراف على ال (5

 حوكمة البنو  المركزية. (4

 تنظيم السوق.  (8

 سيادة القانون.  (.

 أطر مكافحة غسل األموال. (5

  نه نظرا ألن القدرات الضرورية لتنفيذ تدابير الحوكمة تتباين تبعا للبلد المعنى إ النقد الدولى صندوقوأوضح

لتنمية القدرات المطلوبة لمعالجة هذه ونوع التدبير المطلوب، فسيواصل خبراء الصندوق أيضا تقديم مساعدات 

القضايا بما يتالءم مع احتياجات كل بلد عضو، من خالل قنوات مثل المساعدة الفنية والتدريب وتنظيم الندوات 

 عبر المنصات اإللكترونية.

 ة أضاف أن جهود تعزيز الحوكمة ستعتمد بصورة أكثر حسما على تبنى اإلصالحات من جانب القيادات السياسيو

العليا، والتعاون الدولي، والقيام بجهد مشتر  مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إلى جانب األطراف المعنية 

هين، ولكنه األخرى. وسيتطلب التقدم أيضا استمرار تنفيذ اإلصالحات طوال فترة ممتدة. وليس هذا التقدم باألمر ال

 ق نمو اقتصادى أقوى وأكثر شموالً للجميع.وهو ضرورى للمساهمة فى تحقي مع ذلك قابل للتحقيق 

 7 عقود الماضية 3التجارة العالمية أسهمت في تحقيق النمو والحد من الفقر في الـ ،البنك الدولى . 

  إن التجارة العالمية قد أسهمت في تحقيق النمو والحد من الفقر في العقود الثالثة الماضية،  أشار البنك الدولى إلى

لكن المكاسب المتأتية من التجارة يمكن أن تكون أكثر شموالً للجميع، ويمكن أن يؤدي تعميم منافع التجارة على 

( 43-لم إلى التعافي من جائحة كورونا )كوفيدنطاق أوسع، داخل البلدان وفيما بينها، دوراً رئيسياً بينما يسعى العا

 التي بددت ما تحقق في السنوات األخيرة من مكاسب على صعيد الحد من الفقر.

  " المديرة المنتدبة لشؤون سياسة التنمية والشراكات بالبنك الدولي: "ال شك في أن "ماري بانجيستووأشارت ،

ا الماضية قد ساعدت في الحد بشكل كبير من معدالت الفقر في الزيادة في حركة التجارة على مدى الثالثين عام

العالم، لكن المنافع المتأتية منها لم يتم تقاسمها بالتساوي، وتؤدي التجارة دوراً حيوياً في التصدي للجائحة، حيث 

، ومن تكفل عبور المواد الغذائية واألدوية عبر الحدود بحرية وتوزيع اللقاحات حيثما تمّس الحاجة إليها

الضروري أن تعتمد البلدان سياسات أفضل لتوسيع دائرة المستفيدين من التجارة بحيث تشمل الجميع، في الوقت 

وقادرة على الصمود وشاملة الذي نعمل فيه على إعادة البناء على نحو أفضل، وتحديد مسار نحو تنمية خضراء 

 . "للجميع
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8 https://www.youm7.com/story/2021/5/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80163-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89/5326294 

  ،نشطة التجارة العالمية كانت محركاً رئيسياً للنمو والحد من الفقر أن الزيادة السريعة في أوأوضح البنك الدولى

، فيما عززت %3إلى  %.5نخفض معدل الفقر في العالم من إ، 0245و 4332النامية، فبين عامي في البلدان 

، وقد استفادت بلدان كثيرة من التجارة في %52إلى  %.4البلدان النامية حصتها من الصادرات العالمية من 

وعلى الرغم من هذه ، جاد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، والحد من الفقر، وزيادة الرخاء المشتر إي

المكاسب، فإن التغيرات في السياسة التجارية قد أفرزت أطرافاً رابحة وأخرى خاسرة، حيث كانت المكاسب التي 

عض األحيان إلى تقويض التأييد جنتها بعض المجتمعات المحلية والعمال أقل مقارنة بغيرها، مما أدى في ب

 الشعبي لتحرير التجارة، وإلى تصاعد المساندة للسياسة الحمائية.

 8 مليونا العام الجارى 563البنك الدولى يتوقع ارتفاع أعداد الفقراء لـ . 

  من الفقراء الجدد في منطقة جنوب آسيا.  %82وجود نحو  إلىدراسات صادرة عن البنك الدولى، أشارت

، حيث تشير تقديرات البنك  اآلن إلى أن عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم 0204وباستخدام توقعات يناير 

، 0204يعيشون في منطقة جنوب آسيا، وفي عام  %2.مليون شخص، منهم نحو  404إلى  443سيكون ما بين 

 مليون شخص. 4.5و 445رتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين من المتوقع أن ي

  5.02دوالرات. وعند خط الفقر البالغ  5.02وتظهر الزيادة في عدد الفقراء أيضا عند خط الفقر الذي يبلغ 

 مليون إلى 458دوالرات، زاد عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم بناء على سيناريوهات خط األساس من 

( ، ويرجع معدل الزيادة إلى منطقة جنوب آسيا. وعند 0204حتى يناير  0202مليون شخص )من يونيو  005

 دوالرات، ال تزيد التغيرات السلبية على مستوى التقديرات العالمية. 8.82خط الفقر البالغ 

  ،404إلى  443كورونا بنحو قدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب جائحة بأن يُ وتشير  تقديرات البنك الدولى 

، من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 0204. وفي عام 0202مليون شخص في عام 

ال تزال أولية، فإنها توضح أن هذه األزمة  0204وعلى الرغم من أن تقديرات عام ، مليون شخص 4.5و 445

 في جميع أنحاء العالم. لن تكون قصيرة األجل بالنسبة لماليين الناس

 ( عدد الفقراء بالماليين حول العالم، وعدد الفقراء المدقعين والتغيرات عن السنة  4/0ويوضح إنفوجراف )

 السابقة:
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9 https://www.youm7.com/story/2021/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%8C%D8%B9%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%807-3-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%89-

%D9%84%D9%802/5327880 
10 https://www.youm7.com/story/2021/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-

%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-

%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-

%D8%A3%D9%89/5329166 

ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

 9 %2والنمو السكانى لـ %7.3الحكومة تستهدف خفض ٌمعدل البطالة لـ . 

  وضعت خطة التنمية للعام المالي أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى قد أن

عام %.0.8بنهاية عام الخطة مقابل  %0خفض معدل النمو السكاني إلى نحو وتستهدف  ،0204/0200الجديد 

في عام الخطة  ٪ .الي الجمهورية إلى كما تستهدف خطة التنمية، تراجع معدل التضخم السنوي اإلجم، 0245

 0204/0200في عام  ٪5.5، فضالعن خفض ُمعدل البطالة إلى نحو 0245/0243عام . ٪ 45.5مقارنة ب 

 .0243/0202عام  ٪..3مقارنة ب 

 تراجع في معدل الفقر إلي التنمية المستدامة خطة  أن من المستهدف أن تشمل الدكتورة /هالة السعيد، أكدتو

عام  %4.8مقابل  %4، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع إلي 0243/0202عام  %03.8قارنه بنحو م 05.8%

في نهاية عام الخطة بالمقارنة  ٪ 45.8ومن المستهدف أيضا خفض نسبة األمية إلى نحو ، 0243/0202

 لعاملة .وفقا  لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى ا 0243عام  %45.3، وكذا 0245وفقا لتعداد  ٪08.5ب

  تأتي خطة التنمية لتسهدف خالل العام الجديد، الحد من التفاوتات االقتصادية واالجتماعية بين مختلف وأضافت أن

( نقطة مئوية بين المحافظات، فضال عن زيادة  02أقاليم الجمهورية، بحيث ال تتعدى الفجوة في معدالت الفقر ) 

 الفجوة النوعية والعمرية في معدالت البطالة. مشاركة اإلناث والشباب في قوة العمل لتضييق

 10 الحكومة تطلق البرنامج الوطنى لإلصالحات الهيكلية دون تحميل المواطن أى أعباء . 

 ،وضع البرنامج الوطنى لإلصالحات الهيكلية خارطة طريق ورؤية إلى أن قد  أشارت رئاسة مجلس الوزراء

نجاح المرحلة األولى من برنامج اإلصالح االقتصادى الشامل، وكيفية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد 

التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا، حيث يستهدف البرنامج للمرة 

ورفع قدرته األولى القطاعات الحقيقية الواعدة بإصالحات هيكلية جذرية، بهدف زيادة مرونة االقتصاد المصرى، 

على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم 

قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، خاصة وأن برنامج إصالح السياسات النقدية والمالية البد أن يستتبعه 

 فى االعتبار عدم وجود أعباء إضافية يتحملها المواطن المصري. مجموعة من اإلصالحات الهيكلية، مع الوضع

 أن اإلصالح االقتصادى يشتمل على كل من اإلصالح النقدى الذى يركز على إصالح السياسات النقدية  توأوضح

ومنها ضبط سعر الصرف وسعر الفائدة واحتواء معدالت التضخم، واإلصالح المالى الذى يركز على ضبط 

ذلك فى حين يركز اإلصالح ، والية عن طريق تخفيض العجز الكلى وضبط النفقات وتعظيم اإليراداتالسياسة الم

الهيكلى على تحديد القطاعات األكثر مساهمة فى نمو االقتصاد والتى تتمتع بمزايا تنافسية، بهدف تحقيق نمو 

 مستدام ومتنوع قادر على امتصاص أى صدمات مفاجئة يتعرض لها.

 مراحل اإلصالح االقتصادى، حيث ارتكزت المرحلة األولى "اإلصالح مجلس الوزراء، إلى  وأشارت رئاسة

المالى والنقدي" على تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء االحتياطيات الدولية، إلى جانب تخفيض 

 عجز الموازنة إلى خانة اآلحاد وتعزيز الموارد العامة.

 أن المرحلة الثانية "اإلصالح الهيكلي" تستهدف التركيز على مكتسبات اإلصالح االقتصادى وتعزيز  توأضاف

مرونة االقتصاد المصرى، باإلضافة إلى تعزيز الحماية االجتماعية وإعطاء الصبغة االجتماعية االهتمام األكبر 

اإلصالحات االقتصادية التى أجريت  من خالل إصالح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار

 فى المرحلة األولى.

 على أن يتم تنفيذه خالل 0204إلى أنه قد تم إطالق البرنامج الوطنى لإلصالحات الهيكلية فى أبريل   توأشار ،

وأضافت أن  ،قى بإصالحات هيكلية جذرية وهادفةسنوات القادمة، والذى يستهدف للمرة األولى القطاع الحقي 5الـ 

ذه اإلصالحات تساهم فى زيادة مرونة االقتصاد المصرى باالعتماد على القطاعات المختلفة، ورفع قدرته على ه

 امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضاًل عن تحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية .
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  برنامج الوطنى لإلصالحات الهيكلية وأبرز أبرز إطالق المرحلة الثانية من ال 3إلى  4ويوضح اإلنفوجراف من

 مستهدفات المرحلة الثانية :
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-3/5333902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،1لـ 3يهدف تحقيق فائض بميزان المدفوعات من اإلصالح الهيكلى وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

 . 11مليارات دوالر

 / ورئيس وحدة السياسات  االقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةندى مسعود، المستشارأشارت الدكتورة

والذى إن البرنامج الوطنى لالصالح الهيكلي الهدف منه تغيير هيكل االقتصاد  االقتصادية الكلية بالوازرة، إلى

 يتكون من مجموعة قطاعات كالصناعة والزراعة واإلتصاالت والسياحة والنقل.

  مليارات دوالر،  8لـ 5إن االصالح الهيكلي يستهدف تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات من  وأشارت أيضاً إلى

نتاجية والقدرة باالضافة إلى تحقيق نمو الناتج المحلى بشكل شامل ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة واإل

التنافسية، مع خلق فرص عمل، وزيادة معدالت التوظيف، مما يحقق انخفاض معدل البطالة، باإلضافة إلى توفير 

 فرص عمل الئقة.

 / ندى مسعود، أن اإلصالح الهيكلي يتضمن تغيير شكل القطاعات والعمل على هيكلة القطاعات  وأكدت الدكتورة

يق وظائف الئقة بمرتبات أعلى، والذى لديها قدرة على زيادة التصدير، مما األكثر قدرة على التوظيف، لتحق

 يحقق موارد عملة بالنقد األجنبى .

 قطاعات من القطاعات األساسية وهى الزراعة والصناعة واإلتصاالت  5إلى أنه تم استهداف  وأشارت

ن هذه القطاعات فى االقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أنه اإلصالح الهيكلي سيساهم فى زيادة وز

المصرى، موضحة أن من المستهدف زيادة وزن هذه القطاعات فى حجم االقتصاد الكلى إلى الثلث بما يصل إلى 

من إجمالى الناتج المحلى نظرا لقدرة هذه القطاعات هى القطاعات الحقيقة والتى لديها قدرة على  %58حوالى 

 اإلنتاجية وتوليد فرص عمل باستمرار.
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12 https://www.youm7.com/story/2021/5/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-6-

4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/5330190 

  12 تريليون جنيه الناتج المحلى المتوقع لالقتصاد المصرى بالعام الحالى6.6 ،الماليةوزارة . 

  محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة الستكمال /أكد الدكتور

االقتصاد القومى؛ بما يسهم فى تعظيم المسيرة التنموية، والمضى فى تنفيذ اإلصالحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية 

جهود تحسين معيشة المواطنين، واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات 

القومية غير المسبوقة التى تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، الفتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى الناتج 

تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى االستثمارات التنموية التى  4..صرى فى العام المالى الحالى المحلى لالقتصاد الم

تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة 

 االقتصاد القومى.

 الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من ، أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف أضافو

فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا 

اإلنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى األسواق العالمية، موضًحا أن 

قررت تثبيت التصنيف اإلئتمانى لمصر مع نظرة « موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز»لدولية مؤسسات التصنيف ا

 ٪٠٢، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة «كورونا»مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة 

نموذج »رى:، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء االقتصاد المص«الجائحة»سنوات رغم  ٣خالل 

مساهمة االستثمارات الحكومية والخاصة « ستاندرد آند بورز»، وتوقعت مؤسسة «ناجح فى اإلصالح االقتصادى

 - ٠٢٠٠»على المدى المتوسط خالل الفترة  ٪٣,٣بشكل قوى فى تحقيق معدالت نمو مستدامة تصل إلى نحو 

خالل العام المالى المقبل، وتوقع أيًضا  ٪٦نمو االقتصاد المصرى بنحو « فيتش»، كما توقعت وكالة «٠٢٠٢

« كورونا»لمعدالت النمو ما قبل  ٠٢٠٠استعادة مصر خالل عام « ٠٢٠٢آفاق االقتصاد األفريقى »تقرير 

 .٪٢,٤لتسجل 

 إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم، وصفت مصر من «جولدمان ساكس األمريكية»إلى أن مؤسسة  أشار ،

جحت فى السيطرة على معدالت التضخم، بينما استمر االتجاه التصاعدى لمعدالت التضخم الدول القالئل التى ن

أبقت على التصنيف « ستاندرد آند بورز»، موضًحا أن مؤسسة ٠٢٠٢الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 

مؤخًرا على « يجنسكابيتال إنتل»، كما أبقت وكالة «الجائحة»االئتمانى لمصر لثالث مرات متتالية منذ بدء 

بمشروع « فيتش»مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أشادت وكالة « B»+التصنيف االئتمانى لمصر عند مستوى 

الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة 

 الديون على المدى المتوسط.لإلصالح المالى واالقتصادى، وتُحد من عبء 

 أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط اإلنفاق خالل السنوات الماضية، كان له بالغ األثر فى تحقيق وفورات  أكد

مالية، أسهمت فى تجنب االنكماش االقتصادي، واستكمال سياسة اإلصالحات الهيكلية، والسيطرة على معدالت 

مليار دوالر بنهاية  42.5ن النقد األجنبى لدى القطاع المصرفى بلغ نحو التضخم والبطالة، وتوفير احتياطى م

 أبريل الماضى.

  للسندات الحكومية لألسواق الناشئة؛ « جى. بى. مورجان»نضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر إإن وأشارإلى

الجهود المتواصلة لوزارة تمهيدًا النضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر يعكس 

المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة اإلجراءات التى تتخذها الدولة لإلصالحات االقتصادية، وإعماالً 

الستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات اإلضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة 

اق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن الموازنة عن طريق تنشيط سوق األور

ثم خفض تكلفتها، الفتًا إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها فى تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة 

انب فى ، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين األج«Yield curve»عمر الدين الحكومى، وتعديل منحنى العائد 

 األدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
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13https://www.mof.gov.eg/ar/posts/media/60ae1aec855101000aa96357/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8

5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9..%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%

D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8

%A7%D8%A1%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%84%D9%

84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89:%20

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%8

3%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%

D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D

9%86%D9%85%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%

D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85  

 فى تقريرها األخير الصادر « مورجان ستانلى للخدمات المالية واالستثمارية والمصرفية»أضاف أن مؤسسة و

خالل فبراير الماضى، وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف االئتمانى األفضل للدول النامية المدينة، 

للنتائج اإليجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم  وذلك وفقًا

وكالة فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التى ترد إليها من الخارج، مشيًرا إلى أن تقرير 

بنهاية  ٪٦,٤، مقارنة بـ ٠٢٠٠محلى بنهاية يونيه من الناتج ال ٪٦,٦توقع انخفاض العجز الكلي إلى « فيتش»

 .٠٢٠٢يونيه 

  ؛ ٠٢٠٠/ ٠٢٠٢أشار إلى أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو االقتصاد المصرى للعام المالى المقبل

ل  ق فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحق ٪٣,٣مقابل  ٪٣,٦ليُسّجِّ

مقابل  ٪٢,٥، وانخفاض معدل التضخم خالل العام المالى الحالى إلى ٠٢٠٦/ ٠٢٠٣فى العام المالى  ٪٣,٥

؛ ٪٢٠,٢، فى الوقت الذى يرتفع فيه باالقتصادات اإلقليمية النظيرة ليصل ٠٢٠٢/ ٠٢٢٤فى العام المالى  ٪٣,٦

 «.كورونا»السلبية لجائحة بما يعكس قدرة االقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات 

  ،13 فى العام المالى الجديد %1.6رغم جائحة كورونا ونستهدف  %3.6سجلنا نموا وزارة المالية . 

  فى استكمال مسيرة اإلصالح المالى، دون أى أعباء  الدولة ماضية د معيط، وزير المالية، أنمحمالدكتور /أكد

إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا فى تحسين المؤشرات األساسية للموازنة العامة للدولة، بما يُسهم 

فى تمكين الحكومة من تعزيز أوجه اإلنفاق على االستثمارات التنموية؛ من أجل االرتقاء بجودة الحياة، وتوفير 

لمزيد من فرص العمل، موضًحا أن مؤشرات األداء المالى خالل الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالى ا

مليار جنيه، رغم التداعيات  45، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولى ٠٢٠٢/ ٠٢٠٢الحالى 

مليار جنيه لتنفيذ المشروعات  54على النشاط االقتصادى، وتوفير تمويل إضافى « كورونا»السلبية ألزمة 

مليار  434.5التنموية المستهدفة؛ لتبلغ االستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها نحو 

 . ٪50.5جنيه بمعدل نمو سنوى 

 لعام ا ٪0.5خالل العام المالى الماضى، ونستهدف  ٪..5أننا نجحنا فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى  أضافو

من تداعيات أثرت سلبيًا على « كورونا»العام المالى الجديد، رغم ما تفرضه أزمة  ٪8.0 المالى الحالى، و

االقتصاد العالمى؛ بما يُجسد ما حققه برنامج اإلصالح االقتصادى من مكتسبات مكَّنت االقتصاد المصرى من 

األسوأ، ودفع حركة التنمية من خالل التوازن بين ، وتجنب السيناريوهات «الجائحة»التعامل اإليجابى المرن مع 

 صون صحة المواطنين، ودوران عجلة اإلنتاج.

 أوضح أن الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته االستثمارية فى و

لصناعة، والزراعة، والنقل، مختلف المجاالت التنموية خاصة فى القطاعات ذات األولوية وفى مقدمتها: ا

وتكنولوجيا االتصاالت، لالستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة 

الحرة التى تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة فى ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة، وقد بلغ 

مليار جنيه منذ بدء  ٠٣خرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من إجمالى ما تم صرفه من متأ

 «.الجائحة»
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال0245أطلقت الهيئة، خالل عام

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

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

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  ..42إلى  0244مليار جنيه مصري في  5,5خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 5.3ة بالعام الماضي البالغة تقريبًا مقارن %45. وارتفعت بنسبة 0245

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

لمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل الى المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملو  ل

 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

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

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

ية لألصل نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجار

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 0243لسنة  50أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 0243لسنة  5اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  0243لسنة  5إدارة 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 4)  .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: تأجرللمس 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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 التمويل متناهي الصغر 

 14الحكومة 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 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
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 41مالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال

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

 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 

عد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قوا
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 

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

 .وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

  15 9.92ألول من مليار جنيه في الربع ا 9.02ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى . 

  مليار جنيه خالل  41.02ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى  إلىالهيئة العامة للرقابة المالية، أشارت

، %11.12بنسبة نمو  4141مليار جنيه خالل الربع ذاته عام  11.71مقارنة مع  4141الربع األول من عام 

مليون مستفيد في نهاية الربع  2.10أعداد المستفيدين إلى  وبالرغم من تحقيق نمو في قيمة المحفظة، انخفضت

 .%1.20بنسبة انخفاض  4141مليون مستفيد بنهاية الربع األول عام  2.4مقارنة بـ 4141األول من عام 

 تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب األول من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة  الهيئة ضافتوأ
بينما جاءت بالمركز الثاني بالنسبة ألعداد  4141مليار جنيه في الربع األول من عام  11.57تمويل قدرها 

، والذي بلغت قيمة أرصدة 4141مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع األول من عام  1.2المستفيدين وبلغت 

وقية ألرصدة تمويل مليون مستفيد، واحتلت الحصة الس 1.10مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو  0.40التمويل 

بينما احتلت المركز الثاني من حيث أعداد  %55.25شركات التمويل متناهي الصغر المركز األول بنسب 

 .%41.11المستفيدين بنسبة 

  أوضحت هيئة الرقابة المالية، أن الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )أ( جاءت في المركز الثاني في نهاية
مليار جنيه، بينما جاءت بالمركز  1.00من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها  4141الربع األول عام 

والذي بلغت  4141مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع األول لعام  1.05األول بالنسبة ألعداد المستفيدين وبلغت 
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لت الحصة السوقية مليون مستفيد، واحت 1.1مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو  1.4قيمة أرصدة التمويل 

بينما احتلت المركز  %27.4ألرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )أ( المركز الثاني بنسبة 

 .%51.27األول من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 

 األول جاءت الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ب( بالترتيب الرابع في نهاية الربع  وأضافت أيضا  أن قد
مليون جنيه  021من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها  4141من عام 

والذي بلغت فيه قيمة أرصدة  4141ألف مستفيد مقارنة بنهاية الربع األول لعام  70لعدد مستفيدين بلغ نحو 

فيد، واحتلت الحصة السوقية أرصدة تمويل ألف مست 145مليون جنيه لعدد مستفيد بلغ نحو  042التمويل نحو 

، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة %2.11الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ب( المركز الرابع بنسبة 

وجاءت الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ج( بالترتيب الثالث في نهاية الربع األول لعام ، 4.10%

مليون جيه لعدد  141ويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها نحو من حيث قيمة أرصدة التم 4141

، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة 4141ألف مستفيد مقارنة بنهاية الربع األول لعام  141مستفيدين بلغ نحو 

 ألف مستفيد. 104مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو  121التمويل نحو 

 24011 16  9.92لتأجير التمويلى خالل الربع األول من مليار جنيه قيمة عقود ا . 

  مليار جنيه خالل  10.44أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي لتصل إلى نحو

مليار جنيه خالل الفترة المناظرة من العام السابق  10.41مقارنة مع  4141مارس( من عام -الربع األول )يناير

عقد ا خالل فترة المقارنة بمعدل نمو  701عقد ا إلى  111، كما ارتفعت عدد العقود من %1.2بنسبة نمو قدرها 

 ، وهو ما يعكس األهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط االقتصادي في مصر.45.4%

  ألراضي على النصيب األكبر من قيمة عقود استحواذ نشاط العقارات وا ،الهيئة العامة للرقابة الماليةوأوضحت
من إجمالي قيمة العقود بسبب كبر حجم هذا  %71.2مليار جنيه وبنسبة  12.4التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 

ا إلى قروض لتنفيذه، يأتي بعد ذلك  القطاع مقارنة  بباقي القطاعات األخرى باإلضافة إلى مشروعات بحاجة دائم 
مليار  1.04من إجمالي قيمة العقود وبقيمة بلغت  %5.1اآلت ومعدات باستحواذه على نسبة في الترتيب نشاط 

من  %4.05مليار جنيه وبنسبة  1.10جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات نقل بقيمة عقود بلغت نحو 

 إجمالي قيمة العقود خالل الفترة محل الدراسة.

 شركة خالل الفترة محل  41عدد  %2تقل الحصص السوقية لها عن بلغت عدد الشركات التي  وأضافت أن قد

شركة خالل الفترة المناظرة من العام السابق، واعتلت صدارة قائمة الشركات خالل الفترة  10الدراسة مقابل 

وذلك  لحصص السوقيةبعد توزيع العقود المشتركة عند حساب ا اسة شركة بي أم للتأجير التمويليمحل الدر
، لتأتي %11.54مصر بنسبة  تليها كوربليس للتأجير التمويلي ،%10.11ذها على حصة سوقية بلغت باستحوا

من إجمالي قيم العقود خالل الفترة محل  %1.01في الترتيب الثالث شركة جي بي للتأجير التمويلي بنسبة 

 الدراسة.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 و  ،و وزارة المالية وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقرير اإليكونومست ويوضح  ( 1 نفوجراف )إ

 : توقعات بتحسين أداء االقتصاد المصري خالل المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( يوضح  2إنفوجراف ) المالية، حول مخصصات االستثمارات العامة بموازنة تقرير وزارة

2221/2222 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


