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أوابك ،مصر تحقق أكبر نمو فى صادرات الغاز بالربع الثانى من  0202بـ 2.1مليون طن . 1



كشفت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" ،إلى أن النمو األكبر فى حجم صادرات الدول
العربية جاءت من مصر خالل الربع الثاني من عام  ،0202والتى قامت بتصدير نحو  2.1مليون طن ،علما بأنه
خالل نفس الفترة من العام السابق  0202لم تصدر مصر أية شحنات من الغاز الطبيعي المسال بسبب تهاوى
األسعار الفورية فى األسواق العالمية .



وأشارت الدراسة أن هذا النمو فى الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع اإلسالة فى دمياط ،البالغ طاقته
اإلنتاجية نحو  5مليون طن  /السنة ،بعد توقف دام لنحو  8سنوات ،وتصدير أول شحنة في شهر فبراير مطلع
العام الجاري  ، 0202بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو " الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية نحو  2.0مليون طن /
السنة .



وأضافت أن الربع الثاني من عام  0202شهد تصدير نحو  2شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط
بإجمالي  2..0مليون طن ،مقابل  5شحنات تم تحميلها خالل الربع األول من عام  0202بإجمالي  2.0مليون طن
 ،وبالتالي يصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى  20شحنة بإجمالي 2..0
مليون طن منها  .شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند ،وباكستان ،والباقي تم تصديره
إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت ،بواقع شحنة إلى كل منها .



وأشارت الدراسة أيضا ً إلى إنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام  0202تصدير عدد مماثل من
الشحنات أو أكثر من مجمع دمياط ،لكن سيظل ذلك مرهونا بديناميكية األسعار في األسواق الفورية ،فانخفاض
األسعار دون ال  5دوالر  /مليون وحدة حرارية بريطانية سيؤثر سلبا على الجدوى االقتصادية للتصدير .
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مصر الرابعة عالميًا في مؤشر «اإليكونوميست» عن القدرة على مواجهة «كورونا». 2



احتلت مصر المرتبة الرابعة بين أكبر  52اقتصادا على مستوى العالم ،في «مؤشر عودة الحياة الطبيعية» الجديد،
الذي أطلقته مجلة اإليكونوميست الدولية ،ليرصد من خالل عدد من العوامل والمؤشرات عودة الحياة الطبيعية في
بلدان العالم ،بعد اآلثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ودفعت الدول لفرض قيود شديدة على التنقل خالل العام
الماضي ،ويغطي المؤشر الجديد  52من أكبر اقتصاديات العالم ،تمثل مجتمعة  %.2من الناتج المحلي العالمي
و %2.من السكان.



ويتكون مؤشر اإليكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها من ثمانية مؤشرات فرعية مقسمة إلى ثالث مجموعات
األولى مجموعة النقل والسفر ،ومجموعة الترفيه ،ومجموعة مبيعات التجزئة والعمل ،ومن خالل المجموعات
الثالث يتم رصد مدى عودة الحياة لطبيعتها على مستوى بلدان العالم ،في الوقت الحالي ،مقارنة بالفترات السابقة
التي كانت متأثرة باستمرار اإلجراءات االحترازية بسبب جائحة كورونا.



وأشارت اإل يكونوميست ،إلى إن مؤشر الحياة الطبيعية إنخفض في أبريل  0202ألدنى مستوى ليسجل  05نقطة
بسبب القيود التي فرضتها الدول مع بدء انتشار فيروس كورونا ،لكنه تحسن تدريجيًا خالل األشهر التالية ويسجل
في الوقت الحالي  .2نقطة ،وهو ما يعكس أن العالم قطع نصف المسافة للعودة بالحياة لما كانت عليه قبل جائحة
كورونا.



وأوضحت وزارة التعاون الدولى ،إن مجيء مصر في المرتبة الرابعة يعكس المرونة التي تعاملت بها الدولة مع
جائحة كورونا ،وقدرتها على الصمود في مواجهة األزمة من خالل اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية ،في
الوقت الذي تواصل فيه سعيها نحو تنفيذ رؤيتها التنموية  0202وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1
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وأوضحت أن االقتصاد المصري كان محل إشادة العديد من المؤسسات الدولية التي أشارت إلى قدرته على تحقيق
نمو اقتصادي إيجابي خالل العام الماضي ،حيث أشاد البنك الدولي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
نموا إيجابيًا خالل العام الماضي رغم انكماش معظم اقتصاديات العالم ،مع توقعات
بتحقيق االقتصاد المصري ً
إيجابية باستمرار النمو خالل األعوام المقبلة ليعود لمستوى ما قبل الجائحة ،وذلك بفضل المشروعات القومية
الكبرى التي يجري تنفيذها واإلصالحات االقتصادية التي تمت في الفترة من .022.-022.


أوابك ،السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال يسترد عافيته بقوة . 3



أشارت لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" ،إلى أن قد إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في
السوق العالمي خالل الربع الثاني من عام  0202نحو  .1.8مليون طن ،مقارنة بنحو  81..مليون طن خالل
الربع المماثل من عام  ،0202أي بمعدل نمو على أساس سنوي نحو .%22.2



وأوضحت إن ذلك يعطي إشارة واضحة باستعادة السوق العالمية عافيته بقوة خالل الربع الثاني مقارنة بالربع
السابق له ،وتعويض الفترات السابقة التي شهدت تراجعا ً في حجم الصادرات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا
(كوفيد )2.-التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط االقتصادي العالمي .



وأضافت أن من جانب تطور الطلب في األسواق العالمية خالل الربع الثاني من عام  ،0202فقد أشارت المنظمة
إلى استمرار انتعاش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال ،حيث بلغ إجمالي الواردات  .0..مليون طن
مقارنة بنحو  81..مليون طن خالل الربع المماثل من عام  ،0202أي بمعدل نمو على أساس سنوي ،%22..
لكن بالمقارنة مع الربع السابق (الربع األول من عام  ،)0202فقد تراجعت الواردات بنسبة  0.2في المئة وذلك
بعد انتهاء ذروة الطلب المعتادة في فصل الشتاء.



وأضافت أن لعل السمة األساسية للسوق العالمي ككل خالل الربع الثاني من عام  0202هو استمرار ديناميكية
تجارة الغاز الطبيعي المسال ،ففي الوقت الذي ارتفع فيه الطلب في األسواق اآلسيوية وتوجه غالبية الشحنات إليها
لتلبية الطلب ،تراجعت فيه اإلمدادات إلى السوق األوروبي في خطوة إلعادة التوازن على خريطة التجارة العالمية
بين العرض والطلب ،وإن جاء ذلك على حساب األسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية على غير المعتاد في
تلك الفترة من العام.


مساندة البنك الدولي لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتجاوز  1..4مليار دوالر في السنة المالية
 0202مع استمرار الجائحة . 4



أشار البنك الدولي ،إلى أن قد بلغ إجمالي االرتباطات الجديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في السنة
المالية المنتهية في  02يونيو  0202مبلغ  0..8مليار دوالر مقدمة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،الذي يدعم
البلدان متوسطة الدخل ،ومبلغ  .58مليون دوالر مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية ،التي تعد صندوق البنك
الدولي المخصص لمساعدة البلدان األشدّ فقرا ً في العالم ,



وأوضح البنك الدولي ،أن لقد أضعفت جائحة كورونا بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ووضعتها في
اختبار شاق وعسير ،وكلفت شعوبها خسائر جسيمة في األرواح وسبل العيش ،كما أبرزت الحاجة الملحة إلى قيام
صناع القرار بتفيذ المزيد من اإلصالحات لمواجهة تحديات التنمية التي طال أمدها في بلدانهم .وعلى الرغم من
استجابة البنك الدولي ومساعدته لبلدان المنطقة وشعوبها في تعاملها مع اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية
المستمرة التي سببتها الجائحة ،ال يزال هناك الكثير مما يجب القيام به؛ ولنظل ملتزمين بالعمل مع بلدان المنطقة
وقادر على الصمود
والمساعدة في جهودها لمكافحة الجائحة وصياغة مسار تنمية مراعٍ للبيئة وشام ٍل
ٍ
وأضاف إنه قد وافق على  05عملية من عملياته الجديدة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بما فيها تلك التي
تركز على االستجابة لجائحة كورونا  -عبر أنظمة الرعاية الصحية وقطاع األعمال وشبكات الضمان االجتماعي
 وكذلك تلك التي تركز على االستثمارات المراعية للمناخ بغرض تحقيق التعافي القادر على الصمود .وتضمنتهذه العمليات واحدة بقيمة  022مليون دوالر في مصر موجهة لمبادرات الحد من تلوث الهواء في القاهرة
الكبرى ،وأخرى بقيمة  522مليون دوالر في األردن لتحفيز االستثمار العام والخاص المراعي للمناخ والمساعدة
في تسريع وتيرة التعافي االقتصادي وخلق المزيد من الوظائف وتعزيز فرص النمو األخضر المراعي للبيئة،
باإلضافة إلى عملية بقيمة  052مليون دوالر في المغرب موجهة لدعم الشمول االقتصادي للشباب في المناطق
الريفية وتحسين الكفاءة في تسويق سالسل القيمة الغذائية الزراعية واستدامتها البيئية .أما في تونس ،فقد قدم البنك
الدولي مبلغ  022مليون دوالر مخصصة للتحويالت النقدية لمساعدة ما يقرب من مليون أسرة من األسر األكثر
احتياجا ً وأكثر من  222ألف من األطفال .وبالنسبة لليمن ،فقد كان للمنح اإلضافية التي قدمها البنك الدولي بقيمة
 020..مليون دوالر أثرها في تعزيز برامج الحماية االجتماعية الطارئة عن طريق استهداف األسر التي تعاني
من انعدام األمن الغذائي من خالل أحد برامج التحويالت النقدية.



باإلضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية الصحية ،فقد استجاب البنك الدولي أيضا ً لطلبات دعم شراء وتوفير اللقاحات
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المضادة لفيروس كورونا .واشتمل تمويل اللقاحات على إعادة تخصيص  01مليون دوالر للمواطنين والالجئين
في لبنان والتي تعد أول عملية يمولها البنك الدولي بالكامل لشراء اللقاحات وتوزيعها في أي بلد حول العالم.
ووافق البنك أيضا ً على دعم برامج التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس (بمبلغ  222مليون دوالر) وعلى تمويل
إضافي لألردن (بمبلغ  .0.5مليون دوالر) ،بما في ذلك التمويل المشترك ،وعلى تمويل اليمن (بمبلغ  02مليون
دوالر) لذات الغرض.


وأوضح البنك الدولي ،أن قد تفاقم تأثير الجائحة على المنطقة بسبب مرورها بأزمات أخرى مثل التقلبات في
أسعار النفط وتزايد معدل االضطرابات وأوضاع الهشاشة في بعض بلدانها .ولقد عمل البنك الدولي بشكل وثيق
مع كل من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي على تقييم األضرار واالحتياجات الناتجة عن الجائحة مع تحفيز
اإلصالحات واالستعداد للتعافي .


صندوق النقد الدولي ،جائحة كورونا أدت إلى زيادة أرصدة الحسابات الجارية العالمية . 5



أشار صندوق النقد الدولي ،إلى إن كان عام  0202عاما من المتناقضات الحادة .فقد توقفت حركة السفر بشكل
شبه تام لفترة ،وسجلت أسعار النفط تذبذبات شديدة ،وبلغت تجارة المنتجات الطبية مستويات مرتفعة غير
وتحول إنفاق األسر من الخدمات إلى السلع المعمرة ،وتضخمت المدخرات نتيجة اللتزام الناس منازلهم
مسبوقة.
َّ
في ظل حالة اإلغالق العام العالمي ،وأدى الدعم االستثنائي الذي أتاحته السياسات إلى الحيلولة دون حدوث ركود
اقتصادي عالمي ،في الوقت الذي سببت فيه الجائحة خسائر كبيرة في األرواح واألرزاق .كذلك أدى رد الفعل
العالمي ،الذي جسدته التحوالت الكبرى في حركة السفر واالستهالك والتجارة ،إلى دفع العالم صوب وضع
اقتصادي أكثر اختالال على النحو الذي توضحه أرصدة الحسابات الجارية وهي سجل لمعامالت كل بلد مع بقية
العالم.



وأوضح صندوق النقد الدولي ،إلى أن رد الفعل العالمي تجاه الجائحة أدى إلى زيادة أرصدة الحسابات الجارية
العالمية التي تمثل مجموع القيمة المطلقة للعجوزات والفوائض بين كل البلدان من  %0.8من إجمالي الناتج
المحلي العالمي في عام  022.إلى  %0.0من إجمالي الناتج المحلي في عام  .0202ومن المنتظر أن يزداد
ارتفاع هذه األرصدة مع استمرار احتدام الجائحة في كثير من أنحاء العالم ،ولوال األزمة الستمر تقلص أرصدة
الحسابات الجارية العالمية .وفي حين أن مستوى العجوزات والفوائض الخارجية ال يبعث على القلق بالضرورة،
فإن االختالالت المفرطة بما يتجاوز المستوى الذي تبرره أساسيات االقتصاد والسياسات االقتصادية المناسبة
يمكن أن تكون لها آثار مزعزعة الستقرار االقتصادات عن طريق إذكاء التوترات التجارية وزيادة احتماالت
التعديالت ال ُم ْربِكة في أسعار األصول ،وكانت التذبذبات الحادة في عجوزات وفوائض الحسابات الجارية في عام
 0202مدفوعة بأربعة اتجاهات رئيسية شجعتها الجائحة:

 )2إ نخفاض حركة السفر :أدت الجائحة إلى هبوط حاد في نشاطي السياحة والسفر .وأسفر هذا عن تأثير سلبي كبير
على أرصدة الحسابات الجارية في البلدان التي تعتمد إيراداتها على السياحة ،مثل إسبانيا وتايلند وتركيا ،بل عن
عواقب أكبر على االقتصادات األصغر التي تعتمد على السياحة.
 )0انهيار الطلب على النفط :كان االنهيار في الطلب على النفط وفي أسعار الطاقة انهيارا قصير األمد نسبيا ،حيث
تعافت أسعار النفط في النصف الثاني من عام  .0202غير أن البلدان المصدرة للنفط ،مثل المملكة العربية
السعودية وروسيا ،شهدت هبوطا حادا في أرصدة حساباتها الجارية في  ،0202في حين شهدت البلدان المستوردة
للنفط زيادات مقابلة في موازينها التجارية النفطية.
 )0ازدهار التجارة في المنتجات الطبية :حدثت طفرة بنسبة  %02في الطلب على اإلمدادات الطبية الضرورية
لمكافحة الجائحة ،كمعدات الحماية الشخصية ،باإلضافة إلى المستلزمات والخامات المطلوبة لتصنيعها ،مع ما
أدى إليه ذلك من انعكاسات على البلدان المستوردة والمصدرة لهذه األصناف.
حولت األسر استهالكها من الخدمات إلى
 )1التحول في استهالك األسر :مع اضطرار الناس إلى البقاء في منازلهمَّ ،
السلع االستهالكية .وحدث هذا في معظم االقتصادات المتقدمة التي شهدت زيادة في شراء السلع المعمرة مثل
األدوات الكهربائية المستخدمة في تيسير العمل من بُ ْعد والتعلم اإللكتروني.


وأوضح صندوق النقد الدولي ،أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة عجز الحساب الجاري لدى بعض البلدان،
بمعنى أنها اشترت أكثر مما باعت ،أو في زيادة فوائض الحساب الجاري ،بمعنى أنها باعت أكثر مما اشترت.
وفي ظل األوضاع المالية العالمية المواتية ،التي نتجت عن الدعم غير المسبوق المقدم من البنوك المركزية
الكبرى من خالل السياسة النقدية ،أصبح من األيسر على البلدان تمويل هذه الزيادة في عجوزات حساباتها
الجارية .وعلى العكس من ذلك ،كان التعامل مع عجوزات الحسابات الجارية أكثر صعوبة أثناء األزمات السابقة
التي شهدت تشديدا حادا لألوضاع المالية ،مما دفع بالبلدان إلى مزيد من الركود ،وفي صدارة هذه العوامل
الخارجية ما حصلت عليه الحكومات من قروض هائلة لتمويل احتياجات الرعاية الصحية وتوفير الدعم
االقتصادي لألسر والشركات أثناء الجائحة ،مما أسفر عن آثار متفاوتة كبيرة على الموازين التجارية.

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/08/02/blog-how-the-pandemic-widened-global-current-account-balances
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 آفاق المستقبل:


أوضح صندوق النقد الدولي ،أن من المتوقع أن تزداد أرصدة الحسابات الجارية العالمية في عام  ،0202ولكن
هذا االتجاه ال يُتوقع له الدوام .وتشير أحدث تنبؤات خبراء الصندوق إلى أن هذه األرصدة سوف تتقلص في
السنوات القادمة ،مع هبوط فائض الصين وانخفاض عجز الواليات المتحدة ،لتصل إلى  %0.5من إجمالي الناتج
المحلي العالمي بحلول عام .020.



وأضاف يمكن أن يتأخر انخفاض هذه األرصدة إذا قامت االقتصادات ذات العجوزات الكبيرة كالواليات المتحدة
بزيادة التوسع في ماليتها العامة أو بادرت البلدان ذات الفوائض في حساباتها الجارية ،مثل ألمانيا ،بتنفيذ إجراءات
الضبط المالي بسرعة أكبر من المتوقع .ومن الممكن أن تتأثر األرصدة أيضا إذا شهدت الجائحة طفرة جديدة وتم
تشديد األوضاع المالية العالمية على نحو يُحْ دِث ارتباكا في تدفق رؤوس األموال إلى اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية.



وأوضح أن رغم صدمة األزمة وربما بسبب تأثيرها العالمي ،فإن العجوزات والفوائض المفرطة في الحسابات
الجارية ظلت دون تغيير يُ ْذكَر في عام  ،0202إذ مثلت حوالي  %2.0من إجمالي الناتج المحلي العالمي .وترجع
معظم العوامل المحركة لالختالالت الخارجية المفرطة إلى تاريخ سابق على األزمة ،كما أنها تتضمن اختالالت
المالية العامة وكذلك التشوهات الهيكلية والتشوهات في التنافسية.
 استعادة توازن االقتصاد العالمي :



أشار صندوق النقد إلى إن إنهاء الجائحة لكل سكان العالم هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق تعافٍ اقتصادي عالمي
يحول دون زيادة التفاوت فيما بينهم .وسيتطلب هذا جهدا عالميا لمساعدة البلدان على تأمين التمويل الالزم
للقاحات والحفاظ على الرعاية الصحية ،ومن شأن إعطاء دفعة متزامنة لالستثمارات العالمية أو لإلنفاق على
الرعاية الصحية من أجل إنهاء الجائحة ودعم التعافي أن يحقق آثارا إيجابية كبيرة على النمو العالمي دون زيادة
األرصدة العالمية ،وينبغي أن تكثف الحكومات جهودها لتسوية التوترات التجارية والتكنولوجية وتحديث نظام
الضرائب الدولية .وينبغي أن تتصدر األولويات مسألة اإللغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية،
وخاصة على المنتجات الطبية.



وينبغي للبلدان ذات العجوزات الكبيرة في حساباتها الجارية أن تسعى ،حيثما كان ذلك مالئما ،إلى تخفيض
عجوزات الميزانية على المدى المتوسط وإجراء إصالحات ِ ّ
معززَ ة للتنافسية ،وهو ما يشمل سياسات التعليم
واالبتكار .وفي االقتصادات ذات الفوائض المفرطة في حساباتها الجارية والتي ال يزال لديها حيز مالي متبق،
ينبغي للسياسات أن تدعم التعافي والنمو على المدى المتوسط ،بما في ذلك عن طريق زيادة االستثمارات العامة،
وفي السنوات القادمة ،ستحتاج البلدان إلى استعادة التوازن بصورة متزامنة ،مع ضمان بناء التعافي على أساس
صلب ودائم.
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


نموا بنصيب الفرد من الناتج المحلي
الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةً %4.1 ،
اإلجمالي ومضاعفة االدخار إلى . 6 %22.0



أشارت الدكتورة  /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن المستهدفات الرئيسة بخطة العام
الرابع واألخير ( )0200/02من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة ( ،)0200/02 – 022./28تتبنى
األهداف الواردة بالبرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي كافة ،وكذا األهداف اإلنمائية المنبثقة من
رؤية مصر  ،0202مع االلتزام باالستحقاقات الدستورية المقررة ،وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو االحتوائي،
وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية.



وأشارت أيضا ً إلى المستهدفات الرئيسة لخطة عام  0200/02في مجال التنمية االقتصادية ،والمتضمنة تحقيق
معدل نمو مرتفع للناتج المحلي اإلجمالي يصل إلى  %5.1مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام  ،0202/02وقدره
 ،%0.8إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  %0.1في عام ،0200/02
وكذلك مضاعفة معدل االدخار إلى نحو  %22.0عام  0200/02مقابل  ٪5.5فقط في عام .0202/02


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تستعرض المستهدفات الرئيسة لخطة عام
 0200/02في مجال التنمية االقتصادية . 7



استعرضت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،وثيقة خطة العام الرابع واألخير
( )0200/02من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة ( ،)0200/02 – 022./28والمستهدفات الرئيسة
للخطة في مجال التنمية االقتصادية .



وأكدت أن خطة التنمية تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي  ٪5,1وذلك في ظل ظروف عدم التيقن
بتطورات الجائحة وتداعياتها ،باإلضافة إلى استهداف رفع معدل االستثمار إلي  %22..واحتواء معدل التضخم
ليستقر عند  ٪.ومعدل البطالة ليصبح في حدود  %2.0وتواصل تراجع معدل الفقر إلى  ،%08.5موضحة أن
تلك المستهدفات قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية إلحداث التغيير المنشود ،ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة
التحديات ،وإدراك واعٍ بصالبة االقتصاد الوطني ،والعزم القوي على حشد الجهود الرتقاء وطننا الغالي لمصاف
الدول المتقدمة.وحول المستهدفات الرئيسة للخطة ،أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن خطة عام 0200/02
تتبنى األهداف الواردة بالبرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي كافة ،وكذا األهداف اإلنمائية المنبثقة
من رؤية مصر  ،۰۲۰۲مع االلتزام باالستحقاقات الدستورية المقررة ،وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو
االحتوائي ،وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى المستهدفات الرئيسة لخطة عام  0200/02في مجال التنمية االقتصادية،
والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي اإلجمالي يصل إلى  %5,1مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام
 ،0202/02وقدره  ،%0.8إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  ٪0.1في
عام ،0200/02وكذا مضاعفة معدل االدخار إلى نحو  %22.0عام 0200/02مقابل  ٪5,5فقط في عام
.0202/02



وأشارت إلى المستهدفات الرئيسة لخطة عام 0200/02في مجال التنمية االقتصادية والتي تضمنت زيادة معدل
االستثمار إلى  ٪22..في عام الخطة مقابل  %20في عام  ،0202/02وارتفاع صافي االستثمار األجنبي المباشر
ً
فضال
إلى  2مليار دوالر في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود  5,1مليار دوالر عام ،0202/02
عن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل  %22لتصل إلى نحو 2..5مليار دوالر مقابل  22..مليار
دوالر في عام  ،0202/2.وتوقع  22.2مليار دوالر عام .0202/02وكذلك تضمنت ُمستهدفات خطة العام المالي
الحالي تزايد تحويالت المصريين العاملين بالخارج إلى نحو  02مليار دوالر في عام الخطة مقابل  05.0مليار
دوالر عام  ،022./28زيادة اإليرادات السياحية إلى  .مليار دوالر في عام الخطة بالمقارنة بنحو  0.1مليار
ً
فضال عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى  .مليار دوالر بالمقارنة بالمتوسط
دوالر عائد متوقع عام ،0202/02
السنوي الـ ُمحقق في األعوام الثالثة السابقة ،وقدره  5.2مليار دوالر ،إلى جانب تصاعد االحتياطيات الدولية من
النقد األجنبي تدريجيًا لتبلغ  10مليار دوالر في نهاية عام الخطة .




الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،خطة العام الجاري تستهدف زيادة تحويالت
العاملين بالخارج إلى  42مليار دوالر . 8
أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إنه تتضمن مستهدفات خطة العام الرابع
واألخير من العام المالي الحالي ( )0200-0202من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (– 022./28
6

https://gate.ahram.org.eg/News/2892324.aspx
https://mped.gov.eg/singlenews?id=636&lang=ar
8
https://gate.ahram.org.eg/News/2892356.aspx
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 ،)0200/02تزايد تحويالت المصريين العاملين بالخارج إلى نحو  02مليار دوالر في عام الخطة مقابل 05.0
مليار دوالر عام  ،022./28زيادة اإليرادات السياحية إلى  .مليارات دوالر في عام الخطة بالمقارنة بنحو 0.1
مليار دوالر عائد متوقع عام .0202/02


وأوضحت أنه تتضمن الخطة تنامي إيرادات قناة السويس إلى  .مليار دوالر بالمقارنة بالمتوسط السنوي الـ ُمحقق
في األعوام الثالثة السابقة ،وقدره  5.2مليار دوالر ،إلى جانب تصاعد االحتياطيات الدولية من النقد األجنبي
تدريجيًا لتبلغ  10مليار دوالر في نهاية عام الخطة.


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية .4.7 ،مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع
الزراعة بزيادة  %.0في عام . 9 0200 / 0202



أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة
إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى هى المصدر الرئيس للغذاء ،وكذلك لمدخالت القطاع الصناعى ،وأشارت إلى
توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو  20.8مليار جنيه لهذا القطاع فى عام  ،0200 / 0202بنسبة  %5..من
االستثمارات اإلجمالية ،مقارنة بنحو  10مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام  ،0202-0202بنسبة زيادة نحو
 ،%20وباستثمارات ُمحققة عام « »0202-022.وقدرها  0..5مليار جنيه.



وأضافت أن هذا القطاع يتميز باتساع نطاقه الجغرافى ليشمل المحافظات المختلفة ،وباستيعابه الشطر األعظم من
القوى العاملة بالمناطق الريفية ،ما يعزز أيضًا مكانته فى االقتصاد القومى قوة عالقاته التشابكية واالرتباطية مع
القطاعات االقتصادية األخرى ،وباألخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية ،منوهة بأن
جائحة ك ورونا أظهرت األهمية البالغة التى يحتلها ،حيث ساهم بدرجة ملحوظة فى الوفاء باالحتياجات الغذائية
للمواطنين دون ظهور اختناقات فى األسواق ،كما لعب دورا مهما فى تدعيم الميزان التجارى من خالل استغالل
الفرص التصديرية التى أتاحتها األزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب األسواق التقليدية.



وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن قطاع الزراعة يسهم بنحو  %25من الناتج المحلى اإلجمالى،
وبنحو  %05من إجمالى القوى العاملة ،وبنحو  %28من حصيلة الصادرات السلعية الكلية ،حيث تتجلى أهمية
القطاع بالنظر إلى إسهامات القطاع فى االقتصاد القومى وفقا لرؤية مصر .0202



وأضافت وزارة التخطيط ،أنه إدرا ًكا ألهمية قطاع الزراعة تواصل خطة « »0200-0202تبنيها للجهود الرامية
لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالى للمزارعين ،وذلك من خالل تحسين مستويات
األداء ورفع الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية ،وترشيد استخدامات المدخالت وعلى وجه الخصوص الموارد المائية،
ً
فضال عن التوسع فى الزراعات التعاقدية والعضوية ،ونشر نظام الصوب الزراعية،
وتحسين خواص التربة،
باإلضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 204.. ،مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة
لقطاع الصناعة بخطة . 10 0200/02



استعرضت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية
بخطة العام المالي الحالي  0200/02وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة  022./28ــ
.0200/02
وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن أهمية القطاع الصناعي تتجلّى في توليده لنحو  %22من الناتج المحلي
اإلجمالي ،واستيعابه لنحو  %25من جملة العمالة المنتظمة ،عالوة على ُمساهمته في نشاط التصدير بنسبة
تتراوح بين  %82و %85من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية ،مما يجعله يتبادل المركز األول مع
تحويالت المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد األجنبي.



وأضافت أن قطاع الصناعة يتصف بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية في مجاالت
اإلنتاج ،وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات االقتصادية ،عالوة على قوة عالقاته التشابكية ،مما يجعله
ُمحفّ ًزا و ُمنش ً
طا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به ،سوا ًء بشك ٍل ُمباشر أو غير ُمباشر .



و أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى أن االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة في عام ( 0200/02تقدّر
بنحو  205.2مليار جنيه) ،منها نحو  2...مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول ،والباقي وقدره نحو
 22..2مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.



وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية أن أهم ُمستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة
عام  0200/02تتمثل في زيادة اإلنتاج الصناعي (غير البترولي) لبيلغ  2.25تريليون جنيه باألسعار الجارية،
بنسبة نمو  %...عن المتوقع عام  ،0202/02إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) باألسعار
الجارية بنسبة  %22..إلى نحو  828مليار جنيه عام  ،0200/02بالمقارنة بنحو  202.1مليار جنيه متوقع عام
ً
فضال عن ُمواصلة تطوير وإعادة تأهيل عد ٍد من شركات قطاع األعمال العام في أنشطة ذات أهمية
،0202/02



https://gate.ahram.org.eg/News/2882466.aspx
https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/880087.html
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استراتيجية ،مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات األلومنيوم والصلب واألسمدة ،استكمال إنشاء .
مج ّمعات صناعية بمحافظات أسيوط ،قنا ،أسوان ،البحيرة والفيوم ،وذلك في إطار خطة إنشاء ُ 20مج ّمعًا صناعيًا
للمنشآت المتوسطة والصغيرة ،باإلضافة إلى طرح  22مليون متر مربع أراضي صناعية ُمرفّقة وإتاحتها
للمستثمرين.


وأضاف تقرير وزارة التخطيط ،أن تتضمن ُمستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام  0200/02التوجه
صص
نحو إقامة "عناقيد صناعية ُمتكاملة الخدمات" في مجاالت صناعيّة ُمحدّدة لالستفادة من وفورات التخ ّ
ومزايا التكا ُمل ،مثل العناقيد الصناعيّة في مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع األثاث الخشبي ،إلى جانب تعميق
ً
فضال عن
التصنيع المحلي بالتوسّع في إنتاج عدي ٍد من الـ ُمدخالت الوسيطة ،والربط مع سالسل التوريد الدوليّة،
صة الرقميّة السوقيّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـ ُمنتجات الشركات الصغيرة والـ ُمتوسطة ،إلى
تطوير المن ّ
جانب إنشاء شبكة ُموحّدة و ُمج ّمعة خاصة بريادة األعمال تضُم جميع ُمبادرات ريادة األعمال على ُمستوى
حاضنات األعمال والمشروعات
الجمهورية في ُمختلف المجاالت لـ ُمتابعة هذه الـ ُمبادرات وتقويم تأثيرها على
ِ
الصغيرة والمتوسطة ،باإلضافة إلى تفعيل آليّة "عيادات األعمال" لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثماريّة
لقطاع ريادة األعمال من الشركات الناشئة.



وتشمل الـ ُمستهدفات أيضًا التوجّه نحو تكثيف االستثمارات في مجاالت التصنيع صديقة البيئة ،مثل السيارات
كونات وحدات التوليد من مصادر الطاقة الـ ُمتجدّدة ،إلى جانب
الكهربائية وتصنيع األلواح والخاليا الشمسية ،و ُم ّ
زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة ال تقل عن  %22خالل عام  0200/02لتصل إلى نحو  0.مليار
دوالر ُمقابل  00مليار دوالر متوقع عام  ،0202مع االستمرار في تقديم الـ ُمساندة التصديرية وربطها بأهداف
ذات أولويّة ،مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خالل تعميق الـ ُم ّكون المحلي ،والـ ُمساهمة في
التنمية التكنولوجية ،وفتح أسواق جديدة أو طرح ُمنتجات غير تقليدية اتفاقًا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم
الصادرات المصرية.


الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،إنخفاض معدل البطالة بمصر خالل الربع الثاني من . 110202



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل  -يونية) لعام
 ،0202حيث بلغ معدل البطالة  %2.0من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل  %2.1فى الربع األول من عام ،0202
بإنخفاض قدره  ،%2.2وبانخفاض قدره  %0.0عن الربع المماثل من العام السابق.



وأوضحت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل – يونيه) لعام  ،0202أن عدد المتعطلين بلغ 0.225
مليون متعطل (  2,080مليون ذكور  200،ألف إناث) مقابل  0,255مليون متعطل فى الربع األول 0202
بانخفاض قدره  12ألف متعطل بنسبة  ،%2..وانخفاض قدره  15.ألف متعطل عن الربع المماثل من العام
السابق بنسبة .%22.8



وذكرت أن معدل البطالة بين الذكور بلغ  %5.2من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الثاني ،بينما كان
 %5,.في الربع السابق مقابل  %8.5في الربع المماثل من العام السابق ،وانخفض معدل البطالة بين اإلناث
ليسجل  %25من إجمالي اإلناث فى قوة العمل فى الربع الثاني ،بينما كان  %25,.في الربع السابق ،مقابل
 %2..0في الربع المماثل من العام السابق.



وأوضح الجهاز المركزي أن قد بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (0. – 25سنة ) خالل الربع الثاني
 %.8,1مقابل  %.0.1فى الربع السابق ،حيث سجلت  %5إلجمالي الفئة العمرية (  2. -25سنة) حيث
بلغت(  %.,0للذكور  %0.5 ،لإلناث) مقابل  %5.8في الربع السابق ( الذكور  %2,2و اإلناث ،)%0,2
و %00.2إلجمالي الفئة العمرية (  01 -02سنة) حيث بلغت (  %0...للذكور  %0. ،لإلناث ) مقابل %02.2
في الربع السابق( الذكور  %02..و اإلناث .)%0...



وسجل معدل البطالة نحو  ٪02.0إلجمالي الفئة العمرية (  0. -05سنة)حيث بلغت (  %0.للذكور %00.8 ،
لإلناث)مقابل  %05.5فى الربع السابق ( الذكور  ٪00,8و اإلناث  ،)%08.0و %02.2من إجمالي المتعطلين
في الفئة العمرية (  .1 – 02سنه) خالل الربع الثاني مقابل  %02..خالل الربع السابق .



وارتفع معدل البطالة في الحضر  %22.0من إجمالي قوة العمل ،بينما كان  %22.2في الربع األول من عام
 0202مقابل  %20.5في الربع المماثل من العام السابق .



وتراجع معدل البطالة في الريف  %1,2من إجمالي قوة العمل  ،بينما كان  %1.1فى الربع األول من عام 0202
مقابل  %2.1فى الربع المماثل من العام السابق.

https://gate.ahram.org.eg/News/2894881.aspx
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الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء %42.2 ،ارتفاعا ً في قيمة الصادرات المصرية خالل الـ 4أشهر
األولى من العام الجارى . 12



أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خالل
الـ  5أشهر األولى من العام الجاري لتسجل  25.5مليار دوالر مقابل  22..مليار دوالر خالل نفس الفترة من عام
 0202بنسبة ارتفاع قدرها  ،% 02.2حيث جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيرادا ً من مصر
خالل الـ  5أشهر األولى من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها  .18.2مليون دوالر ،يليها
الواليات المتحدة األمريكية  882.5مليون دوالر ،ثم السعودية  82..1مليون دوالر ،ثم الهند  802.1مليون
دوالر ،ثم تركيا  820.1مليون دوالر ،ثم اليونان  ..5.2مليون دوالر ،ثم الصين  51..2مليون دوالر ،ثم
أسبانيا  505.2مليون دوالر ،ثم اإلمارات  1.5.0مليون دوالر ،وأخيرا ً المملكة المتحدة  155.2مليون دوالر،
واستحوذت هذه الدول على  % 15.0من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خالل الـ  5أشهر األولى من العام
الجاري .



وأوضح الجهاز المركزي أن قد احتلت منتجات البترول المرتبة األولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر
لمختلف دول العالم خالل الـ  5أشهر األولى من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها  0.0مليار
دوالر ،وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام  820..مليون دوالر ،ثم فواكه طازجة  225..مليون دوالر ،ثم
مالبس جاهزة  202..مليون دوالر ،ثم أسمدة  .1..2مليون دوالر ،ثم لدائن بأشكالها األولية  .22..مليون
دوالر ،ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  020.2مليون دوالر ،ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو
صلب  021.0مليون دوالر ،ثم بطاطس  280مليون دوالر ،واخيرا ً سجاد وكليم  282مليون دوالر ،وتمثل هذه
السلع  % 11من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خالل الـ  5أشهر األولى من العام الجاري.


البنك المركزي المصري 4.4 ،مليار دوالر زيادة في تحويالت المصريين بالخارج خالل  22شهرا

13

.



أشار البنك المركزي المصري إلى أن قد أرتفعت تحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل الفترة يوليو/مايو
من السنة المالية  0202/0202بنسبة  ،%20وبقيمة  0.0مليار دوالر ،وأوضح إن تحويالت المصريين العاملين
بالخارج سجلت  08.5مليار دوالر خالل  22شهرا (مقابل نحو  05.0مليار دوالر خالل ذات الفترة من العام
المالي السابق .)0202/022.



وأظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويالت خالل شهر مايو  0202بمعدل سنوي بلغ  %15.0لتسجل نحو 0..
مليار دوالر (مقابل نحو 2.8مليار دوالر خالل شهر مايو .)0202



وأشار البنك المركزي ،إلى إن الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية  ،0202 /0202شهدت تحسن أداء
معامالت االقتصاد المصري مع العالم الخارجي ،ليحقق ميزان المدفوعات فائضا ً كليا ً بلغ نحو  2.8مليار دوالر،
مقارنة بعجز بلغ نحو  5.2مليار دوالر خالل الفترة المناظرة من العام المالي السابق  ،0202/ 022.والذي تحقق
أثر أزمة كورونا.



وذكر أن المعامالت الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو  20.0مليار دوالر ،مقابل نحو 2.0
مليار دوالر خالل الفترة المناظرة؛ كنتيجة أساسية القتصار اإليرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه
خالل الفترة المناظرة ،متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر أزمة کورونا ،والتي ال يزال
يعاني منها االقتصاد العالمي.

12

https://www.capmas.gov.eg/
https://almalnews.com/3-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0228مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط الت خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.



كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  0,2مليار جنيه مصري في  0221إلى  22..مليار جنيه في
 .0228وارتفعت بنسبة  %28تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8..مليار 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  80لسنة  ،022.بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  2لسنة  ،022.بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  2لسنة  022.بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(1مكرراً) 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:14



وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة
 ،4114بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ،وجاء مشروع القانون لينظم كال من نشاط تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ،والتمويل متناهي الصغر ،تنظيما قانونيا متكامال بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية
غير المصرفية ،ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة
التطبيق ،باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.



وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ،ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،وأشار مشروع القانون إلى عدم
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري ،في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  41مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.



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


الدكتورة  /وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر ،تمويل مشروعات صغيرة بـ 0.7مليار جنيه خالل النصف األول من و. 15 0202



أعلنت الدكتورة  /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ،أن الجهاز قد قام بتمويل  82.2ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في النصف
األول من عام ( 0202من يناير وحتى يونيو) بإجمالى وصل إلى  0.8مليار جنيه أتاحت حوالى  21..5ألف
فرصة عمل ،وأضافت أن الشباب في الفئة العمرية من  12 – 02سنة قد حصل على نسبة تصل إلى  %0.من
هذا التمويل كما استفادت محافظات الوجه القبلى بنسبة تزيد على  %10من التمويل.



وأكدت أن الجهاز يعمل بالتنسيق باستمرار مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية
بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين على اإلقبال على
العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الخدمات والمنتجات
المختلفة مما يسهم في تقليل الواردات ويدعم االقتصاد الوطنى ويتيح اآلالف من فرص العمل .



ودعت الدكتورة  /نيفين جامع ،المواطنين لالستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات
لتمويل مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة والتيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها قانون تنمية
المشروعات فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة في تسويق المنتجات من خالل
تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات والمعاملة الضريبية المبسطة باإلضافة إلى عدد كبير
ومتنوع من الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز ومنها الدورات التدريبية التى تؤهلهم لبدء هذه المشروعات.



وأضافت أن أفرع الجهاز بالمحافظات قامت خالل نفس الفترة بإصدار  0.51شهادة لتصنيف المشروعات
لالستفادة من مزايا القانون كما أصدرت  552رخصة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير
الرسمي للتحول للقطاع الرسمي كما شارك حوالى  2522عارض في  55معرضا نظمها الجهاز أو شارك في
تنظيمها وقد حققوا مبيعات بلغت حوالى  0.مليون جنيه.
14

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
https://gate.ahram.org.eg/News/2894768.aspx
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير صندوق النقد العربي ،الذي يوضح أن االقتصاد المصري االستثناء الوحيد من
االنكماش بين اقتصادات المنطقة العربية :
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إنفوجراف (  ) 2يوضح تقرير صندوق النقد العربي ومجلس محافظي المصارف المركزية ،حول نجاح مصر
في عملية االنتقال والمضي قدما ً إلي اقتصاد غير نقدي :

