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أشاد الدكتور /محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى ،في تقريره النصف السنوي بما قامت به
مصر لمواجهة جائحة كورونا.



وأوضح التقرير إنه في  81ديسمبر  ، 0202انتهى المجلس التنفيذي من المراجعة األولى لبرنامج اإلصالح
شهرا ( ،)SBAموضحا أن مصر تمكنت من التعامل
االقتصادي المصري المدعوم بترتيب احتياطي مدته 80
ً
مع جائحة  ، COVID-19وما يرتبط به من تعطيل للنشاط االقتصادي بشكل جيد ،من خالل اعتماد تدابير
استباقية لتلبية االحتياجات الصحية واالجتماعية ودعم القطاعات األكثر تضررا ً بشكل مباشر من األزمة.



شهرا ،في  02يونيو 0202
وأضاف التقرير ،أن المجلس التنفيذي وافق على اتفاقية االستعداد االئتماني لمدة 80
ً
بمبلغ  2.0مليار دوالر أمريكي  ،لدعم برنامج اإلصالح االقتصادي للسلطات خالل أزمة  ،COVID-19الفتا
أنه في  88مايو  0202وافق المجلس التنفيذي على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 0...0
مليار دوالر ،لتلبية االحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات الناشئة عن الوباء.



وأشار المجلس التنفيذي ،إلى الجهود المبذولة لتقوية استجابة السياسة الصحية ،وتعزيز شبكات األمان االجتماعي
 ،وتقليل العجز المالي والخارجي  ،لكنهم حذروا من أن المخاطر على التوقعات االقتصادية ال تزال كبيرة وسط
بيئة اجتماعية وسياسية صعبة.

Contact Us
http://www.mped.gov.eg

الدكتور /محمود محى الدين ،المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى ،مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة
كورونا بدعم القطاعات المتضررة . 1



وكالة موديز ،مشروع موازنة مصر للعام المقبل يؤكد االتجاه للعودة لمسار ما قبل الجائحة. 2



أشارت وكالة موديز للتصنيف االئتمانى إلى إن تجدد مستهدفات الموازنة االتجاه نحو ضبط أوضاع المالية العامة
لمستويات ما قبل كورونا ،بعد االنتكاسات التي سببها الوباء في السنة المالية  0202و 0208مقارنة بتوقعات
الحكومة قبل األزمة.



وأشارت إلى أن توقعاتها تتفق على نطاق واسع مع توقعات الحكومة ،وأن مزيج الفوائض األولية وتكلفة الفوائد
األقل والعودة لمعدالت نمو أعلى من المتوقع لالقتصاد المصري ،يمهد الطريق أمام تجدد انخفاض معدالت الدين
كنسبة للناتج المحلى اإلجمالي من مستويات أعلى من  %02من الناتج المحلى اإلجمالي وفق تقديراتهم للدين
بنهاية العام المالى الحالي ،حيث قد وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة للسنة المالية  ،0200وتستهدف
خفض العجز المالي إلى  %2.2من الناتج المحلي اإلجمالي من  %..1في السنة المالية  ،0208ويتوقع فائضًا
أوليًا  %8.2من الناتج المحلي اإلجمالي .في السنة المالية  ،0200من حوالي  %2.0في السنة المالية ،0208
وتتوقع الحكومة أن يتوسع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  %2.5في السنة المالية  0200من  %3.3في السنة
المالية  ،0208وتؤكد بيانات الميزانية للفترة من يوليو إلى ديسمبر  0202جهود الحكومة للحفاظ على اإليرادات
من خالل الوباء والتخفيض التدريجي في مدفوعات الفائدة كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي واإليرادات ،وتفسح
المدخرات مجاالً لإلنفاق االجتماعي األعلى في الميزانية الجديدة والزيادة المخططة في الحد األدنى لألجور دون
اإلخالل باتجاهات الضبط المالي العامة.



وأوضحت موديز إن بيانات الموازنة العامة للدولة من يوليو إلى ديسمبر تؤكد جهود الحكومة فى الحفاظ على
اإليرادات وكذلك الخفض التدريجي فى مدفوعات الفوائد كنسبة لإليرادات والناتج المحلى اإلجمالي.



وذكرت أن تلك المدخرات تفسح المجال أمام انفاق أعلى على الجانب االجتماعى وكذلك الزيادة المخطط لها فى
الحد األدنى لألجور دون المساس باتجاه العجز الكلي.
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أضافت أن من بين التدابير الداعمة لإليرادات خالل العام المالى الحالي ،احتساب  %8ضريبة على األجور
الخاصة والعامة التى تتجاوز ألفى جنيه شهريًا ،ولكن سينتهى العمل بها فى يوليو المقبل ،وكذلك نسبة %2.2
التى تم خصمها من المعاشات.



وأوضحت أن الحكومة تستهدف زيادة اإليرادات الضريبية  %0كنسبة للناتج المحلى اإلجمالي على مدى 5
سنوات عبر تدعيم اإليرادات وإدارة الجمارك بما في ذلك التحصيل اإللكترونى للضرائب ،بجانب التجهيز
إلجراءات أكثر فى السياسة الضريبية.



وأشارت موديز إلى إنه على صعيد اإلنفاق ،وفى إطار الحزمة العاجلة لمواجهة الجائحة تم تعبئة  %8.0من
الناتج المحلى اإلجمالى ،بينها  %8لدعم القطاعين الصحى واالجتماعى ،و %2.0تم تخصيصها للشركات لدعم
النشاط االقتصادى ،وارتفعت تغطية تكافل وكرامة لتصل إلى  3.2مليون أسرة مستفيدة بزيادة  522ألف أسرة
رقيقة الحال ،ومن المستهدف الوصول بهم إلى  5ماليين أسرة بنهاية يونيو المقبل.



وأشارت أيضا ً إلى إن التحول للدعم الموجه حسب فئات المستهدفة واالبتعاد عن الدعم المرتبط باالستهالك ضمن
اإلصالح الشامل للدعم الذي تم إقراره على مدى السنوات األربع الماضية والذي ساهم بشكل كبير في استقرار
حسابات المالية العامة في مصر.



وذكرت أن مصداقية البنك المركزي فى الحفاظ على استقرار األسعار قبل الجائحة وسياسته النقدية النشطة
أثناءها ساهمت فى استهداف العوائد المحلية على المدى الطويل وتدعم توقعاتها بمزيد من الخفض التدريجي فى
فاتورة الفائدة.



أوضحت أن اإلنخفاض فى معدل الفائدة الحقيقي يدعم أهداف الحكومة بمد متوسط أجل الدين الحكومى إلى 3.0
سنة بنهاية  0202مقابل  8.3سنة بنهاية يونيو  ،0283وأشارت إلى أن االعتماد األقل على الديون القصيرة يقيد
الحاجة إلعادة تمديد الديون ومخاطر السيولة لدى الحكومة.


تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى  74.4نقطة خالل أبريل. 3



إنخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر ،التابع لمجموعة  ،IHS Markitخالل أبريل إلى 5...
نقطة مقابل  51نقطة فى مارس السابق له .



وأشارت مؤسسة  HIS Markitإلى إن توقعات اإلنتاج المستقبلي ،والتي جاءت عند  ،22ال تزال قوية ،لكنها
أضعف من  ...0مسجلة في مارس عندما غذى إطالق برنامج التطعيم بلقاحات كوفيد 80-اآلمال في االنتعاش،
و أفادت الشركات بشكل عام بأن ضعف أوضاع السوق أدى النخفاض في طلب العمالء.



وسجل كل من اإلنتاج والطلبيات الجديدة انكماشا للشهر الخامس على التوالي ،لكن مع ارتفاع المؤشر الفرعي
لإلنتاج إلى  52.1من  52..في مارس ،وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى  5.من . 52.0



وأوضحت أن قد بدأ القطاع الخاص غير النفطي بالكامل االنكماش في ديسمبر ،موقفا سلسلة نمو لثالثة أشهر
متتالية ،إذ أدى تجدد ارتفاع وتيرة اإلصابات بفيروس كورونا إلى تراجع الطلب ،ومع ذلك ،ارتفع المؤشر
الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى  23.8من  51.2في مارس مع تحسن اقتصادات في الخارج.



وأضافت المؤسسة أن كانت وتيرة التضخم هي األسرع التي تم تسجيلها منذ سبتمبر  ،0280إذ ارتفعت أسعار
سلع مثل المعادن والبالستيك ،مما اضطر العديد من الشركات إلى رفع أسعارها ،و وقالت مؤسسة آي.إتش.إس
ماركت "بشكل ملحوظ ،أفاد عدد من الشركات بأن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعها إلى تعليق قرارات شراء
خالل الشهر واستخدام المخزونات الحالية في المقابل".



واستمر عدد الوظائف في االنكماش ،مواصال انخفاضا بدأ في نوفمبر  .0280وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف
إلى  5..2في أكبر انكماش له منذ أغسطس ،وذلك من  51.0في مارس.



ويوضح الرسم البيانى تطور مؤشر مديري المشتريات لمصر من أبريل  0202إلى أبريل : 0208

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/c0d0db6097be4dfeb793e499bbee8b98
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بلومبرج ،صناديق الثروة السيادية تحتاج للعب دور مهم في جذب رأس المال الدولي إلى اقتصاداتها.4



أشار تقرير صادر عن وكالة " بلومبرج " إلى إن الوباء كان ذو فضل بالنسبة لصناديق الثروة السيادية التي
تستثمر محليا ً ،حيث أن مطالب الوباء حفّزت الصناعات المحلية ،التي تم االستثمار فيها بالفعل ،مثل الرعاية
الصحية ،واألعمال التجارية الزراعية ،والتكنولوجيا الرقمية ،حيث كان الطلب على منتجاتها مرتفعا ً للغاية في
عام .0202



وأضاف التقرير أن سرعان ما أفسح االضطراب في األسواق الناجم عن جائحة كورونا الطريق أمام تحدي حماية
االقتصادات األفريقية ،التي كانت بالفعل محرومة من االستثمار ،وأعاقها الفساد وعدم االستقرار .وبينما تدخلت
صناديق الثروة للمساعدة في تمويل اإلنفاق العام في أنغوال وبوتسوانا وغانا ونيجيريا ،سعت صناديق أخرى
لتعزيز العوائد في وقت االنخفاض الشديد بأسعار الفائدة ،من خالل دراسة إمكانية منح تخصيصات أكبر لألسواق
الناشئة مثل الصين .



وأشار التقرير إلى أن صناديق الثروة السيادية األفريقية تتصدر طليعة فئة جديدة من االستثمارات المملوكة للدولة
التي تطلع إلى جذب رأس المال القتصاداتهم المحلية من أجل تسريع التنمية االقتصادية ،بدالً من توظيف رأس
المال في األسواق المالية العالمية ،ويشير التقرير ،إلى أنه رغم صغر حجم صناديق الثروة األفريقية بالمعايير
العالمية ،إال أن حجمها يتناسب مع اقتصاداتها ،وباستثناء حيازات المؤسسة الليبية لالستثمار المج ّمدة بموجب
العقوبات الدولية ،بلغ إجمالي األصول الخاضعة لإلدارة في عام  0202نحو  00.1مليار دوالر فقط ،من خالل
المصرح به لصندوق مصر السيادي أكثر من النصف.
 83صندوقاً ،فيما ارتفع رأس المال
ّ



وأوضح أن تم تخصيص ثالثة أرباع صناديق القارة ،إلى مساعدة النمو المحلي بشكل ما ،وبينما تركز تلك
الصناديق على دفع عجلة التنمية في بلدانهم ،إال أنه يتعين عليهم أيضا ً التعامل مع مستويات الثقة المنخفضة لدى
المستثمرين الدوليين ،الذين يعتبرون أفريقيا محفوفة بالمخاطر أو أنها تملك مشاريعا ً صغيرة.



وأشار التقرير إلى إن بعض الصناديق وجدت صعوبة في توجيه رأس المال نحو مشاريع األهداف البيئية
التصور العام المبني على فكرة أن تغيّر المناخ وبدالً من ذلك ،تركز الصناديق
واالجتماعية والحوكمة ،بسبب
ّ
على مواجهة التحديات التي يسببها تغيّر المناخ مثل الغذاء وأمن الطاقة.
ووجد التقرير أن الشراكات مع نظائر الصناديق في القارة تمثّل استراتيجية يمكن استخدامها للتغلب على بعض
العقبات التي تدفع االستثمار األجنبي بعيداً ،ولكن ذلك "التعاون ال يزال في مهده" .وكشف التقرير ،أن  %13من
من الصناديق قالت ،إن التعاون مع مستثمرين آخرين تابعين للدولة في أفريقيا غير كافٍ .





صندوق النقد الدولى ،يطرح  7أسئلة عن مخاطر الدين والتمويل في ظل كورونا بالشرق األوسط وشمال
إفريقيا. 5



أشار صندوق النقد الدولى ،إنه جاءت استجابات البلدان لجائحة كوفيد 80-في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا على نطاق واسع وبدرجة عالية من اإللحاح غير مسبوقين ،وبينما ساعدت هذه االستجابة القوية في
إنقاذ األرواح والتخفيف من وطأة الصدمة االقتصادية ،فقد تسببت أيضا في تفاقم المخاطر القائمة المتعلقة
بالديون ،وأدت إلى حدوث طفرة في االحتياجات التمويلية.



ويبحث صندوق النقد الدولى ،حول مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في
هذه القضايا وفي السياسات التي تكفل معالجتها ،وفيما يلي أربع أسئلة رئيسية في هذا الشأن:

 )1ما مدى ضخامة المخاطر المتعلقة بالديون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قبل
الجائحة؟ وماذا كانت الشواغل األساسية؟
 أوضح صندوق النقد الدولى ،إلى إن كانت بلدان كثيرة تعاني بالفعل من الديون المرتفعة ،ومع نهاية عام ،0280
كانت نسب الدين الحكومي في نصف بلدان المنطقة قد بلغت أكثر من  %.2من إجمالي الناتج المحلي ،وبلغ
إجمالي االحتياجات التمويلية العامة في بلد من كل أربعة بلدان أكثر من  %82من إجمالي الناتج المحلي سنويا،
ومع ضيق فرص الحصول على التمويل الخارجي ،لجأت الحكومات والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة إلى
البنوك المحلية ،وترتب على ذلك اتساع درجة انكشاف البنوك للقطاع العام في العديد من األسواق الصاعدة
بالمنطقة.
 وأوضح أن أدت السيولة الفائضة لدى البنوك في بعض البلدان ،وعدم تطور قاعدة المستثمرين المؤسسيين بما فيه
الكفاية في بلدان أخرى ،باإلضافة إلى عدم وجود قطاع خاص أكثر نشاطا إلى خلق الحوافز للبنوك لحيازة
السندات الحكومية حتى يحين أجل استحقاقها ،مما أعاق سيولة أسواق الدين المحلية وعرقل تطورها.
https://benokinvest.com/archives/46469
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 )2كيف أثرت الجائحة في العجوزات والديون واستراتيجيات التمويل في المنطقة؟
 أوضح صندوق النقد الدولى أن أدى انهيار النشاط االقتصادي إلى خسائر في إيرادات المالية العامة ،في ظل
زيادة البلدان نفقاتها الحكومية للتخفيف من آثار الجائحة ،ونتيجة لذلك ،تدهورت أرصدة المالية العامة في كل
البلدان تقريبا ،وبالمقارنة مع توقعات ما قبل الجائحة ،ازدادت مستويات العجز األولي في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمتوسط قدره  %..2من إجمالي الناتج المحلي في عام  ،0202وقد أدت
هذه العجوزات المرتفعة ،واقترانها بتباطؤ النشاط االقتصادي ،إلى حدوث زيادة قدرها  .نقاط مئوية في
المتوسط في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ،ورغم إن ثُلث بلدان المنطقة استعانت بموارد األسواق المالية
الدولية — بنسبة تمثل  %0252من إصدارات األسواق الصاعدة من السندات في جميع أنحاء العالم فقد كان
للتمويل المحلي دور حيوي ،ال سيما خالل المرحلة األولى من األزمة عندما أصيبت األسواق الدولية
باالضطراب ،وعلى سبيل المثال ،قامت حكومات مصر واألردن وباكستان وتونس بتغطية أكثر من  %22من
إجمالي احتياجاتها التمويلية العامة في  0202بالتمويل من البنوك المحلية.
 )3ما التحديات التي ستواجهها األسواق الصاعدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
نتيجة ارتفاع االحتياجات التمويلية في المرحلة المقبلة؟
 أوضح صندوق النقد الدولى ،أن من المتوقع ارتفاع إجمالي االحتياجات التمويلية العامة ليصل إلى مجموع قدره
 8255مليار دوالر ،في الفترة  0200-0208مقارنة بمبلغ قدره  .12مليار دوالر في  ،0280-0281ويُتوقع أن
تظل االحتياجات التمويلية خالل الفترة من  0200-0208أعلى من  %82من إجمالي الناتج المحلي ،في
المتوسط ،في معظم األسواق الصاعدة بالمنطقة ،رغم ضآلة االحتياجات من استهالك الدين الخارجي (حوالي
 %5من إجمالي الناتج المحلي) ،ونظرا لضعف توقعات االستفادة المكثفة من موارد األسواق الدولية ،فمن
المرجح أن تتسارع وتيرة انكشاف البنوك للقطاع العام في السنوات القادمة ،وقد يتسبب ذلك في مزاحمة االئتمان
المقدم للقطاع الخاص في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة لتمويل القطاع الخاص لتحفيز التعافي االقتصادي.
 )7ما السياسات التي يمكن أن تساعد البلدان في الحد من مكامن الخطر المتعلقة بالديون؟
 أشار صندوق النقد الدولى ،إلى إن سوف تكون بلدان المنطقة ،بحاجة إلى استراتيجيات موثوقة ومعلنة بوضوح
إلدارة أوضاع المالية العامة والدين على المدى المتوسط ،وسوف تقتضي هذه االستراتيجيات توخي الدقة في
التنسيق بين السل طات التنظيمية للقطاعات النقدية والمالية العامة والمالية لصياغة رؤية مشتركة بشأن الطاقة
االستيعابية الكلية لألسواق المالية المحلية.


صندوق النقد الدولى ،يقدم نصائحه لمساعدة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 6



أشارت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى ،إلى إنه كان لجائحة كوفيد 80-تأثيرا طاحنا على فقراء العالم بشكل
خاص ،وقد تكون هذه الجائحة قد دفعت بنحو  822مليون نسمة في هوة الفقر المدقع في عام  0202وحده ،بينما
تحذر األمم المتحدة من أن الفقر قد يزداد في بعض المناطق إلى مستويات لم نشهدها منذ  32عاما ،وأدت األزمة
الراهنة إلى حدوث انحراف في مسار التقدم صوب أهداف التنمية األساسية ،حيث يتعين اآلن على البلدان النامية
منخفضة الدخل أن توازن بين اإلنفاق العاجل على حماية األرواح واألرزاق ،وبين االستثمارات األطول أجال في
مجاالت الصحة والتعليم والبنية التحتية المادية وغيرها من االحتياجات الضرورية.



وأوضح أن تم اقتراح إطارا للبلدان النامية من أجل تقييم خيارات السياسات التي من شأنها زيادة النمو طويل
األجل ،وتعبئة مزيد من اإليرادات ،وجذب االستثمارات الخاصة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
فحتى مع اإلصالحات المحلية الطموحة ،لن تتمكن معظم البلدان النامية منخفضة الدخل من تعبئة الموارد
الضرورية لتمويل هذه األهداف ،وهي بحاجة إلى دعم حاسم واستثنائي من المجتمع الدولي بما في ذلك المانحون
من القطاع الخاص والمانحون الرسميون ،والمؤسسات المالية الدولية.



وحدد صندوق النقد الدولى ،العديد من اآلليات لتحقيق تقدم مؤثر نحو أهداف التنمية المستدامة في ظل هذه
الظروف الجديدة واألصعب التي أنشأتها الجائحة ،موضح أنه لن يكون هذا باألمر الهين ،فسيكون على البلدان أن
تتوصل إلى التوازن الصحيح بين تمويل التنمية وإبقاء الديون في حدود مستدامة ،وبين أهداف التنمية طويلة
األجل واالحتياجات الفورية الملحة ،وبين االستثمار في البشر والنهوض بالبنية التحتية ،وسيكون عليها مواصلة
االهتمام بالظرف الراهن أي إدارة الجائحة ،غير أنها ستحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تنفيذ جدول أعمال
إصالحي طموح للغاية يولي أولوية لألمور التالية:
6
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 )8أوال :تعزيز النمو ،الذي سيكون بداية لحلقة من التطورات اإليجابية ،فمن شأنه أن يجعل الكعكة المتاحة أكبر ،مما
يحقق موارد إضافية للتنمية ،وبالتالي يعطي دفعة أكبر للنمو ،وبالتالي ،ومن الضروري إجراء إصالحات هيكلية
داعمة للنمو بما في ذلك بذل جهود لتعزيز االستقرار االقتصادي الكلي ،وجودة المؤسسات ،والشفافية ،والحوكمة،
برز دراستنا كيف م َّكن النمو القوي نيجيريا وباكستان من قطع خطوات واسعة نحو الحد من
والشمول المالي ،وت ُ ِ
الفقر المدقع قبل عام  ،0282وسيكون من المهم للغاية إعطاء دفعة البداية للنمو ،الذي تعطل منذ ذلك الحين في
هذين البلدين الكثيفين سكانيا.
 )0ثانيا :تدعيم القدرة على تحصيل الضرائب مطلب ضروري أيضا لسداد مقابل الخدمات العامة األساسية التي ال
غنى عنها في تحقيق أهداف التنمية األساسية ،وتوضح التجربة أن زيادة نسبة الضريبة إلى إجمالي الناتج المحلي
بمتوسط  2نقاط مئوية على المدى المتوسط من خالل إصالحات شاملة في السياسة الضريبية واإلدارة الضريبية
هو هدف طموح ،ولكنه قابل للتحقيق بالنسبة لكثير من البلدان النامية ،وقد حققته كمبوديا بالفعل :ففي العشرين
عاما السابقة على الجائحة ،قامت بزيادة اإليرادات الضريبية من أقل من  %82من إجمالي الناتج المحلي إلى
حوالي  %02من إجمالي الناتج المحلي.
 )3ثالثا :رفع كفاءة اإلنفاق فحوالي نصف اإلنفاق على االستثمار العام يتعرض للهدر في البلدان النامية ،وتحسين
الكفاءة من خالل إدارة االقتصاد بشكل أفضل ،إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة ،سيتيح للحكومات تحقيق
المزيد بتكلفة أقل.
 )5رابعا :تحفيز االستثمار الخاص فتعزيز اإلطار المؤسسي من خالل تحسين الحوكمة وإرساء بيئة تنظيمية أقوى
سيساعد على تحفيز المزيد من االستثمارات الخاصة ،وقد تمكنت رواندا ،على سبيل المثال ،من زيادة االستثمار
الخاص في قطاعي المياه والطاقة من مستوى الصفر تقريبا في الفترة  0220-0222إلى أكثر من  %8.2من
إجمالي الناتج المحلي في . 028.-0282


وأضافت الدراسة أن إذا سار العمل على تنفيذ هذه اإلصالحات بالتوازي ،فمن شأنها توليد ما يصل إلى نصف
الموارد المطلوبة لتحقيق تقدم كبير نحو أهداف التنمية المستدامة ،ولكن حتى في ظل هذه البرامج اإلصالحية
الطموحة ،تشير التقديرات إلى أن تحقيق أهداف التنمية سيتأخر لمدة  82سنوات أو أكثر في ثالثة من البلدان
األربعة التي تشملها الدراسة إذا سعت إلى تحقيقها بمفردها.



وأوضح صندوق النقد الدولى ،أن من الضروري أن يكون للمجتمع الدولي مساهمة في هذا الصدد أيضا ،فإذا
أجرى شركاء التنمية زيادة تدريجية في المساعدة اإلنمائية الرسمية من مستواها الحالي ،الذي يبلغ  %253إلى
المستوى المستهدف من األمم المتحدة وهو  %25.من إجمالي الدخل القومي ،فهناك احتمال كبير بأن يصل العديد
من البلدان النامية منخفضة الدخل إلى وضع يسمح لها بتحقيق أهداف التنمية بحلول عام  0232أو قبل ذلك بقليل،
وقد يكون تقديم هذه المساعدة أكبر من قدرة صانعي السياسات في االقتصادات المتقدمة ،الذين يرجح أن يكونوا
أكثر تركيزا في الوقت الراهن على مواجهة التحديات المحلية ،غير أن المساعدة على تعزيز التنمية هو استثمار
يستحق العناء ومصدر ممكن لتحقيق عائدات مرتفعة للجميع ،وإن الرخاء الوحيد الذي يعتبر حقيقيا ومستداما هو
الرخاء الذي يشترك فيه الجميع.
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،نستهدف خفض معدالت الفقر إلى %2..2
العام المالى المقبل . 7



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن الحكومة تستهدف خفض معدالت
الفقر إلى  %01.2فى خطة التنمية االقتصادية للعام المالى المقبل.



وأشارت ،إلى إن التطورات السياسية واألمنية فى  0288-0282أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى  %8.1لتبدأ
مرحلة تثبيت أركان الدولة فى الفترة بين  0282إلى  028.-0282ثم برنامج اإلصالح االقتصادى فى 0282
حتى وصل معدل النمو إلى  ،%2.2لتأتى جائحة كورونا والتى أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى  %3.2العام
الماضى ،وأضافت حول ال ُمستهدفات الرئيسة لخِ َّ
طة التنميّة  0200-0208أنه متوقع الوصول إلى معدل نمو
 %0.1فى العام المالى الحالى ،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو  ،%2.5ومن المستهدف تحقيق معدل
تضخم  %2.2فى العام الحالى و  %2العام المالى القادم.



و أوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،أنه من المتوقع أن ينتهى العام المالى الحالى بمتوسط  %..2معدل بطالة
ومستهدف االنخفاض التدريجى ليصل إلى  %..3العام المالى القادم ،مع خفض معدالت الفقر إلى  %01.2فى
إطار زيادة حجم االستثمارات فى خطة عام  ،0200-0208وهناك توقعات بانخفاض معدل الفقر  8:8.2نقطة
سنويًا فى األعوام القادمة .



وأكدت أن هناك زيادة فى حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالى  %82لتصل إلى  80.2مليار دوالر فى
إطار البدء فى برنامج االصالحات الهيكلية ،مع االستمرار فى زيادة تحويالت المصريين فى الخارج إلى %.
لتصل إلى  32مليار دوالر فى  0200-0208حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى  01مليار دوالر.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلي إنه مع بدء تعافى قطاع السياحة التدريجى فمن المتوقع أن نصل إلى 2
مليارات دوالر دخل سياحى فى عام  ،0200-0208و 2مليارات دوالر لقناة السويس ،باإلضافة إلى زيادة
معدالت االستثمار األجنبى إلى  ..5مليار دوالر فى عام الخطة .0200-0208



و أوضحت أن النمو المستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات المؤسسات الدولية ،حيث يتوقع صندوق النقد الدولى
معدل نمو  %2.2فى  ،0200-0208و %0.1فى العام المالى الحالى ،توقع البنك الدولى بتحقيق معدل نمو
 ،%2.1باإلضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش بـ ،%2واإليكونوميست بـ %8فى .0200-0208



وأشارت إلى ال ُمساهمة اإليجابيّة من مصادر النمو االقتصادى كافة ،إلى جانب الدور الريادى لالستثمار فى دفع
عجلة النمو فى عام الخِ َّ
طة ،وأضافت أن التوقعات تدور حول أن  %.1من النمو سيأتى من االستثمار وحوالى
 %8.من االستهالك واإلنفاق االستهالكى.



وأضافت الدكتورة /هالة السعيد ،فيما يتعلق بالناتج المحلى باألسعار الجارية واألسعار الثابتة ،أوضحت أنه من
المتوقع تحقيق  %..8تريليون جنيه ناتج محلى إجمالى باألسعار الجارية فى عام الخطة  0200-0208بمعدل
نمو بلغ  ،%80و 5.3تريليون باألسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ . %2.5



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق  %03.2نمو فى قطاع السياحة
والفنادق ومتوقع استمرار قطاع االتصاالت فى النمو حيث من المستهدف أن يحافظ على النمو عند  %82وزيادة
نسبته من الناتج حيث يمثل  %0.1ومستهدف فى الخطة متوسطة المدى على مدار السنوات القادمة أن يصل إلى
 ،%2ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلى .%1.8



وأوضحت إن هناك سبعة قطاعات تُس ِهم بنحو  %2.من النمو االقتصادى الـ ُمستهدف عام  0200-0208تتمثل
فى قطاعات االتصاالت والزراعة واألنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد
والبناء وتكرير البترول.



و أكدت ان هناك طفرة فى االستثمارات حيث وألول مره تتجاوز االستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 8.022
تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت  ،%28موضحة أن معدل االستثمار سيصل إلى نقطة الـ  %8..2من الناتج
المحلى.



وأوضحت أن االستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة  %.2بإجمالى استثمارات بقيمة  033مليار جنيه
بمعدل نمو بلغ  %52واستثمارات خاصة بنسبة  %02بقيمة  38.مليار جنيه بمعدل نمو بلغ  ،%2.الفتة إلى
زيادة استثمارات الجهاز الحكومى بنسبة  %08و %13زيادة فى استثمارات الهيئات االقتصادية والشركات
العامة ،و %22زيادة فى االستثمارات المركزية.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى زيادة نصيب الفرد من االستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت  %55فى
.0200-0208
https://alborsaanews.com/2021/05/04/1439285
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وأوضحت أن القطاعات السلعية تحظى بـ 521مليار جنيه بنسبة  %3..2من إجمالى االستثمارات الكلية،
وتحظى قطاعات الخدمات االنتاجية بقيمة  555مليار جنيه بنسبة  ،%32.2كما تبلغ استثمارات قطاعات
الخدمات االجتماعية والبشرية  331مليار جنيه بنسبة .%0.


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 32. ،مليار جنيه استثمارات حكومية خالل . 82222/2221



أشارت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى ان الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خالل ،0200/08
اإل ْنتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات ،وأعلنت أن المستهدف
صاد َودَ ْفع َ
كحزمة تحفيزية لتحريك ِاال ْقتِ َ
ع َجلَة ِ
ت َخصيص نَحْ و  321مليار ُجنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى 020 ،مليار ُجنَيْه للهيئات االقتصاديّة العامة.



ِي
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ان االستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة  %28لهذا العام َ
5وه َ
ع ِام الخِ ّ
طةِ ،بنِسبة
نِ ْس َبة ِز َيادَة َ
اإل ْنفَاق االستثمارى الـ َمصدَر َّ
الرئِيس للنمو فِى َ
غيْر َم ْسبُوقَة َواَلَّتِى َم ْن شَأْنِ َها َج َعل ْ ِ
ُمساهمة  ٪.1فِى النُّ ُم ّو الـ ُمستهدف ،و ُمتخطيًّا ِبذَلِك ُمساهمة ِْ
اإل ْنفَاق االستهالكى فِى النُّ ُم ّو والـ ُمقد ََّرة َبنَحو (.)٪8.
وأكدت أن خِ ّ
عام  0200/08تستهدف إحْ دَاث َ
يرةٍ فِي االستثمارات الكليّة ُمقارنةً باألعوام السَّا ِبقَة،
طة َ
ط ْف َرةٍ َك ِب َ
ُ
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وأشارت وزارة التخطيط ،إلى أنه تم مراعاة تَحْ قِيق َه ْيكَل ُمتوازن،حيث تم توجيه  ٪31مِ ن االستثمارات ال ُكليّة
عة وطاقة وتشييد و ِبناء ،و ٪32لقطاعات ْالخِ ْد َمات اإلنتاجيّة مِ ْن نَ ْق ِل وتخزين
صنَا َ
عة َو ِ
للقطاعات السلعيّة من ِز َرا َ
ارة ُجملة َوتُجْ ِزئُة ،و ٪0.لقطاعات ْالخِ ْد َمات االجتماعيّة مِ ْن ت َ ْعل ِِيم وصحّة وخدمات اجتماعيّة أ ُ ْخ َرى.
َو ِت َج َ





وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،زيادة تحويالت المصريين فى الخارج لـ %4لتصل إلى  32مليار
دوالر فى . 92222/2221



توقعت وزاره التخطيط والتنمية االقتصادية ،الوصول إلى معدل نمو  %0.1فى العام المالى الحالى
،0208/0202ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو .%2.5



وأوضحت انه من المستهدف تحقيق معدل تضخم  %2.2فى العام الحالى و %2العام المالى القادم وف ًقا لما هو
مستهدف من البنك المركزى للتضخم متوسط المدى ،وعن معدالت البطالة أوضحت أنه من المتوقع أن ينتهي
العام المالي الحالي بمتوسط  %..2معدل بطالة ومستهدف االنخفاض التدريجي ليصل إلي  %..3العام المالي
القادم ،مع خفض معدالت الفقر إلي  %01.2في إطار زيادة حجم االستثمارات في خطة عام ،0200/0208
مؤكدا أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر  8:8.2نقطه سنويًا في األعوام القادمة.



وأكدت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالى  %82فى إطار البدء فى
برنامج االصالحات الهيكلية مع االستمرار فى زيادة تحويالت المصريين فى الخارج إلى  %.لتصل إلي 32
مليار دوالر فى  0200/0208حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى  01مليار.




وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،زيادة صادرات السلع الصناعية بمعدل  %12سنويًا من إجمالي
الصادرات . 10

أشارت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن المرحلة الثانية من اإلصالح االقتصادي والتي تشمل برنامج
اإلصالحات الهيكلية وفقًا لرؤية مصر  ،0232تشمل زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي
المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل ال يقل عن  %82سنويًا ،مع زيادة تنافسية صادرات القطاع
الصناعي من خالل زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي ال يقل عن
.%82
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وأوضحت إن الخطة االستراتيجية لقطاع الصناعة ،تشمل زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى
 %82في  ،0205وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى  %02-81في ذات العام مع توفير من  522-522ألف
فرصة عمل جديدة سنويًا حتى  ،0205وزيادة معدالت التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %28.2
في  ،0205واإلندماج األعلى في سالسل القيمة وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي
المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل ال يقل عن  %02سنويًا.


رئاسة مجلس الوزراء ،تستعرض أبرز أهداف مبادرة حياة كريمة . 11



أشارت رئاسة مجلس الورزاء إلى أن قد مكنت برامج الحماية االجتماعية الدولة من النجاح خالل المرحلة األولى
فقرا
من برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأ في 0282؛ ولذلك وجهت الدولة جهودها نحو تنمية القرى األشد ً
خالل المرحلة األولى من مبادرة حياة كريمة منذ عامين بصورة استرشادية ،والتي أثبتت فاعلية نجاحها في
النتائج األولية من المرحلة األولي ،وستتوالى تباعًا المراحل التالية وفقًا لنسبة احتياج كل قرية في كل القرى
المصرية؛ بهدف تحسين جودة حياة أكثر من  21مليون مستفيد في جميع قرى الجمهورية وتوابعها.



وأوضحت أن ينقسم البرنامج لـ 3مراحل طبقًا لنسبة االحتياج:

 )8المرحلة األولى من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر  %.٠فيما أكثر (القرى األكثر احتياجا وتحتاج إلى
فقرا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 28
تدخالت عاجلة) :تم البدء في تنمية أكثر المراكز ً
ً
مركزا على مستوى  02محافظة وبإجمالي  81.5مليون مستفيد في  83.2قرية وأكثر من  0آالف عزبة وتابع.
 )0المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر :من  %22إلى ( %٠٠القرى الفقيرة التي تحتاج إلى
تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة األولى).
 )3المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر :أقل من ( :%22تحديات أقل لتجاوز الفقر) .


وأوضحت أن من من أهم المعايير األساسية لتحديد القرى األكثر احتياجا؛ ضعف الخدمات األساسية من شبكات
الصرف الصحي وشبكات المياه ،وانخفاض نسبة التعليم ،وارتفاع كثافة فصول المدارس ،ومدى االحتياج إلى
خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية ،وسوء أحوال شبكات الطرق ،بجانب ارتفاع نسبة فقر
األسر القاطنة في تلك القرى.



ويوضح اإلنفوجراف أهم أهدف مبادرة حياة كريمة على مستوي الجمهورية :
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البنك المركزى المصرى ،صافي اإلحتياطيات الدولية يصل إلى  72.373مليار دوالر بنهاية إبريل .122221
أشار البنك المركزي المصري  ،إلى إن احتياطيات مصر من النقد األجنبي سجلت  52.353مليار دوالر بنهاية
شهر إبريل  ، 0208مقابل  52.33.مليار دوالر بنهاية شهر مارس  ،بزيادة قدرها نحو  2ماليين دوالر تقريبا.



 % 2.22ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية واالستخراجية فى شهر فبراير . 132221



أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة واإلحصـاء البيـانات األولية للرقـم القياسي إلنتاج الصناعات التحويلية
واالستخراجية عن شهـر فبراير  ،0208وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه األساس
 0283/0280وعلى مستوي األرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي ()ISIC Rev.4
وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (ألسعار المنتجين بأساس .)0283/0280



وأوضح أن قد بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية واالستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية)
822.00خالل شهر فبراير( 0208أولـي) مقابل  01..2خالل شهر يناير ( 0208نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها
.%0.02
 األنشطة االقتصادية التي شهدت ارتفاعا ً :



بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية  823.33خالل شهر فبراير  0208مقارنة بشهر يناير 0208
حيث بلغ  853.30بارتفاع قدره  ،% 2.03و بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية
والدوائية  885.32خالل شهر فبراير  0208مقارنة بشهر يناير  0208حيث بلغ  00.22بارتفاع قدره ٪85..5
وذلك لتلبية احتياجات السوق من األجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا .
 األنشطة االقتصادية التي شهدت انخفاضا ً :



بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية  22.52خالل شهر فبراير  0208مقارنة بشهر يناير  0208حيث
بلغ  20.23بانخفاض قدره  %0.12وذلك بسبب توقف خط انتاج أحد المصادر الهامة ،بلغ الرقـم القياسـي
لصناعة األثاث  888.80خالل شهر فبراير  0208مقارنة بشهر يناير  0208حيث بلغ  822.51بنسبة انخفاض
قدرها  %01.23وذلك يرجع إلي حالة السوق.

https://benokinvest.com/archives/47070
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0281مشروع 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  35.مليار جنيه مصري في  0285إلى  82.2مليار جنيه في
 .0281وارتفعت بنسبة  %81تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  1.0مليار 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  10لسنة  ،0280بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  .لسنة  ،0280بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  .لسنة  0280بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(5مكرراً) 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.




الهيئة العامة للرقابة المالية 9 ،أهداف إلنشاء أول اتحاد لشركات التمويل االستهالكى . 15

أصدر الدكتور /محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،النظام األساسى لالتحاد المصرى للجهات
العاملة فى مجال التمويل االستهالكي ،وحدد النظام األساسى لالتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل
االستهالكى 0 ،أهداف وراء إنشائه وهى :
 )8اإلسهام في تنمية نشاط التمويل االستهالكى وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته.
 )0زيادة الوعي بنشاط التمويل االستهالكى وتبنى المبادرات الداعمة له.
 )3التأكد من تطبيق أعضاء االتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لحقوق والتزامات األعضاء.
 )5تنمية مهارات العاملين في نشاط التمويل االستهالكي من خالل التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة
الجهات التي تزاول هذا النشاط.
 )2التنسيق بين أعضاء االتحاد بما ال يخل بأحكام القانون والسعي نحو تسوية المنازعات بين األعضاء.
 )2توثيق التعاون بين االتحاد والهيئة والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل االستهالكي.
 ).دعم وتشجيع األبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل االستهالكي في مصر وزيادة كفائتها
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15
https://www.youm7.com/story/2021/4/29/9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/5298443
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وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
 )1العمل على حماية حقوق األعضاء وإزالة العقبات التى قد تعترض أداء عملهم.
 )0التعرف على أفضل التجارب والممارسات فى مجال التمويل االستهالكى وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع
الجهات ذات العالقة داخل وخارج البالد.




وأوضح الدكتور /محمد عمران ،أن المقصود بالتمويل االستهالكى هو كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين
المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض االستهالك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة ،وبموجب هذا التعريف
فإن التمويل االستهالكى يشمل السيارات واألجهزة المنزلية واألدوات والمعدات ،كما أنه يخاطب فى المقام األول
القطاع المنزلى ويمكن أيضا أن يستفيد به األشخاص االعتبارية.
ويحقق التمويل االستهالكى منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين فإنه يساهم فى
زيادة الطلب على األصول والمعدات االستهالكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة االنتاج والربحية ،وأما من
جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات ال يقدرون على تكلفتها
بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.


جهاز تنمية المشروعات يخصص  087مليون جنيه للمشروعات االبتكارية. 16



أشار جهاز تنمية المشروعات إلى إنه يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر  ،4101والتي
من أهم أهدافها دعم االبتكار وريادة األعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم االبتكارية إلى
مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحا.



وأوضح إنه يوفر البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب
احتياجات هذا النوع من المشروعات االبتكارية ،باإلضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب وخصص
الجهاز دعم يصل  380مليون جنيه من خالل التمويل المقدم من البنك الدولى للمشروعات االبتكارية
والتكنولوجية.



وأطلق الجهاز برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديرى صناديق رأس المال المخاطر وهي الصناديق التى تدعم
أصحاب األفكار المبتكرة ،التى ال يتم تمويلها من خالل المؤسسات التمويلية التقليدية ،وتساعدهم حتى تتحول
أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل لتحقيق استثمارات تساهم فى تحقيق التنمية االقتصادية بالدولة حيث
البرنامج التدريبى يعد بداية لتفعيل مجموعة متكاملة من المزايا والتيسيرات المالية والفنية التي يقدمها قانون
تنمية المشروعات الصغيرة الجديد لرواد األعمال حيث سيوفر البرنامج التدريبى بعد انتهائه الكوادر البشرية
الفنية المؤهلة والقادرة على استيعاب طبيعة هذه المشروعات االبتكارية ويتيح لها المنافذ التمويلية التي
ستساعدها على النمو والتوسع.

16
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير رئاسة مجلس الوزراء ،والذي يشير إلى برنامج اإلصالحات الهيكلية
واالقتصاد المصرى ويتضمن البرنامج حزمة سياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات اإلنتاجية من خالل 7
بنود رئيسية :

