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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 أبريل 22خميسال   4العدد،عشر السابعالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

  ،1دول بالمنطقة قد تعود لمستويات نمو ما قبل الجائحة هذا العام 3مصر من بين وكالة فيتش . 

  اقتصادات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من مصر ضمن ثالثة إن  ، إلىسوليوشنزأشارت وكالة فيتش

، بدعم من 0209" في 91-المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي اإلجمالي فيها إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد

"إن التيسير النقدي وأضافت  التوقعات بحدوث انتعاش قوي في قطاعي النفط والغاز والسياحة خالل العام،

نقطة أساس العام  022يام البنك المركزي المصري ]بخفض أسعار الفائدة الرئيسية[ بمقدار المتمثل في ق

الماضي، باإلضافة إلى التوسع في اإلنفاق المالي وسياسات التحفيز المنفذة بشكل جيد، ساعد في تخفيف أثر 

 التداعيات االقتصادية للوباء".

  في العام المالي الحالي  %0.1جمالي لمصر بنسبة من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلوأوضحت أن

فيتش توقعتها في يناير الماضي، وهو ما وكالة التي كانت  %3، مما يمثل تراجعا طفيفا مقابل الـ 0209/0202

نائبة رئيس إدارة   جولي بيكنشتاين أضافت. وأرجعته إلى الصعوبات في عملية طرح اللقاحات المضادة للفيروس

من المتوقع أن تستمر عمليات التطعيم للفئات السكانية ذات األولوية في أن فيتش: " وكالة ية لدىالمخاطر القطر

سبتمبر"، مشيرة إلى تأخر عملية توزيع اللقاحات في مصر مقارنة الدول األخرى  09مارس إلى  09الفترة من 

 في المنطقة مثل المغرب ودول الخليج.

 من الغاز الطبيعي لتصل إلى مستويات ما قبل الوباء في العام المالي  وتتوقع فيتش أن تعزز مصر من إنتاجها

 %92. وتتوقع أيضا أن يستقر اإلنتاج عند هذه المعدالت، مع حدوث انخفاض هامشي بحد أقصى 0209/0202

ي الذ %0.4. ويعد هذا انكماشا أكثر حدة بالمقارنة مع االنخفاض البالغة نسبته 0200/0209خالل العام المالي 

 2.0توقعت وزارة البترول الشهر الماضي. وتوقعت الوزارة حينها أيضا أن يصل اإلنتاج اليومي من الغاز إلى 

 مليار قدم مكعبة يوميا خالل العام المالي الجاري. 2.04مليار قدم مكعبة، انخفاضا من 

  وتيرة النمو على المدى المتوسط من المتوقع أيضا أن يؤدي التعافي القوي لقطاع السياحة إلى دفع وأضافت أن

 . 0200/0209في العام المالي  %4في البالد، حيث من المتوقع أن ينمو االقتصاد بنسبة 

 2 القطاع المصرفي المصري الثاني من حيث معدالت النمو في المنطقة ،هيرميس . 

 على أساس سنوي  %92بة األرباح اإلجمالية للبنوك المدرجة في مصر تنمو بنس أشارت مؤسسة هيرميس إلى إن

، عندما اضطرت البنوك 0202، ما يعكس اتجاه النمو الهزيل الذي شهده عام 0209خالل الربع األول من عام 

  إلى دعم مخصصات خسائر القروض العام الماضي، وسط مخاوف بشأن القروض المعدومة المرتبطة بالجائحة،

على أساس ربع سنوي خالل الربع  %3إلى نمو أرباح ثمانية بنوك مدرجة في البورصة بنسبة  ت هيرميسوأشار

األول من هذا العام، إذ أدى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد المدفوع بأحجام االئتمان المرتفعة إلى تعويض أسعار 

مخصصات خسائر القروض مع الفائدة المنخفضة التي حددها البنك المركزي، كما سيسفر تضاؤل الحاجة إلى 

نقطة  932" عن دفع النمو، إذ من المتوقع أن تنخفض التكلفة للمخاطر إلى 91-تعافي االقتصاد من جائحة "كوفيد

 .0202نقطة أساس في الربع الرابع من  911، من 0209أساس في الربع األول من 

  خالل الربع األول من العام  %1بنسبة  من المتوقع أن يرتفع نشاط القروض لدى البنوك المصرية وأوضحت أن

على أساس ربع سنوي، وتتوقع هيرميس أن يكون ائتمان التجزئة وتمويل رأس المال  %0الجاري، وبنسبة 

، على الرغم أنه من المتوقع أن تظل العائدات منخفضة عطفا 0209المحركان الرئيسيان لنمو االئتمان خالل عام 

 . 0209ي بإلغاء الرسوم والعموالت لعدد من الخدمات المصرفية حتى يونيو على قرار البنك المركزي المصر

  قطاع البنوك المصري حل في المرتبة الثانية بين القطاعات األسرع نموا في المنطقة، مسجال نموا  وأضافت أن

بنوك في . وبشكل عام، نمت عائدات ال%93، بعد اإلمارات التي سجل قطاعها المصرفي نموا بنسبة %92بنسبة 

، ما يشكل تعافيا 0209على أساس سنوي في الربع األول من  %4منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 
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، ومن بينها ارتفاع تكاليف المخصصات 0202طفيفا من الصدمات المختلفة التي واجهها القطاع خالل عام 

لفائدة خالل ذروة الجائحة وقالت والضغوط على الهوامش الربحية جراء سلسلة من قرارات خفض أسعار ا

هيرميس إنها تتوقع "هوامش فائدة مستقرة على نطاق واسع على أساس ربع سنوي"، إذ أنه جرى تمرير أسعار 

الفائدة الرسمية المنخفضة إلى عائدات األصول وتكاليف التمويل، وال يوجد دليل على تنفيذ سياسات بتشديد 

 ي.السيولة النقدية في القطاع المصرف

 3مصر تحتل المرتبة الثالثة بين االقتصادات الواعدة األكثر مرونة . 

 " بين االقتصادات الواعدة األكثر  3حصلت مصر على المركز " إلى إن قد يو إس نيوز األمريكيةأشارت مؤسسة

ويقيس التصنيف أفضل االقتصادات أداء من حيث ، مرونة وزخما في تصنيف فرعي سنوي باسم "موفرز"

المرونة والزخم، ويستهدف "التنبؤ بالنمو المستقبلي للبالد من حيث القوة الشرائية للفرد وتعادل الناتج المحلي 

اإلجمالي". وجاءت اإلمارات في المركز األول في التصنيف للعام الثاني على التوالي، بينما حلت الهند في 

 عة والخامسة بعد مصر.المركز الثاني. وجاءت سنغافورة والصين في المرتبة الراب

  دولة أخرى، متقدمة  21كأفضل دولة في العالم بين  33في التصنيف العام، احتلت مصر المرتبة وأوضحت أن

بثالثة مراكز عن العام الماضي. ويقيس التصنيف التصور العالمي لدولة ما عبر عدد من الفئات من خالل إجراء 

في فئة التراث، ولكنها حلت  1لة. وتحتل مصر المرتبة الـ دو 33ألف مشارك في  04مقابالت مع أكثر من 

على األعمال واالنفتاح  40وفي الغرض االجتماعي لتأتي في الـ  49متأخرة في فئة جودة الحياة لتأتي في المركز 

 مة.القائ أخر العالم، بينما يقع العراق في تحتل كندا المرتبة األولى كأفضل دولة في، و 33التجارية بالمركز 

 0203/02024في  %3.3يتوقع نمو االقتصاد المصري ، بنك بي إن بي باريبا . 

  خالل العام المالي الحالي  %3.9من المتوقع أن ينمو االقتصاد المصري بنسبة إلى أن  بنك بي إن بي باريباأشار

السياحة مع انتشار في العام المالي الماضي، على خلفية تراجع إيرادات قطاع  %3.1، انخفاضا من 0209/0202

البنك إن الدعم المالي والمساعدات الخارجية لعبا دورا محوريا في صمود وأشار  " في البالد،91-جائحة "كوفيد

 النشاط االقتصاد في البالد في مواجهة التداعيات الناجمة عن الجائحة.

  مع 0209/0202م المالي في العا %3.1العجز في الحساب الجاري إلى وأضاف البنك أن من المتوقع أتساع ،

إن "الطرح المحدود للقاحات أوضح مقارنة بالعام المالي الماضي. و %02توقعات بتراجع إيرادات السياحة بنحو 

في مصر يعني أن الوضع الصحي ال يزال سببا رئيسيا في عدم اليقين، والذي قد  91-المضادة لفيروس كوفيد

وأشار البنك أيضا إلى استمرار ضعف الحساب الخارجي للبالد  يستمر في التأثير على االقتصاد المصري".

 كعائق محتمل لالنتعاش االقتصادي في مصر على المدى المتوسط.

  في  %4.3على الرغم من الرياح المعاكسة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر بنسبة وأشار أن

اش اإلنفاق االستهالكي وقطاع اإلنشاءات، و أشار أيضا إلى أن ، مدفوعا بانتع0200/0209العام المالي المقبل 

تعزيز الطلب المحلي واالهتمام بشكل خاص باإلنفاق الهيكلي وزيادة إنتاج البالد من النفط والتعافي التدريجي 

 لقطاع السياحة في مشروع الموازنة الجديدة من شأنه أن يحد من االنكماش المحتمل.

 سجل الميزان  حيث قد يكون غير مستدام 0202الفائض في ميزان الطاقة في اريبا، أن وأضاف بنك بى إن بى ب

ألف برميل يوميا، على  92التجاري البترولي مستويات قياسية العام الماضي مع ارتفاع صادرات البالد إلى 

ألف  929لى الرغم من استمرار تسجيل الميزان التجاري للمنتجات البترولية بشكل عام لصافي سلبي وصل إ

برميل يوميا. وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال أيضا في نهاية العام الماضي مع تعافي الطلب اآلسيوي 

، ولكن "تبقى توقعات 0209/0202ومن المتوقع أن تسجل ما بين مليار وملياري دوالر في العام المالي 

ة، مما ة" بسبب تقلبات األسعار في السوق الفوريصادرات الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير غير مستقر

 . نخفضت األسعار دون نقطة التعادلإقد يعيق قدرة التصدير إن 

  تمويالت  ،0200/0209المالي المقبل االلتزامات الخاصة بالمديونية الخارجية سترتفع في العام وأوضح أن

قصير، لكن من المتوقع أن تتراجع تدفقات النقد صندوق النقد الدولي ستوفر سيولة النقد األجنبي على المدى ال

األجنبي من االستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية خالل العام المالي المقبل، بسبب جاذبية عوائد سندات 

من الناتج المحلي  %10الخزانة المرتفعة في الواليات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 

"بسبب العجز المزمن في الموازنة وأسعار الفائدة الحقيقية ذات العائد  0209/0202هاية العام المالي اإلجمالي بن

". ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري بصورة طفيفة ليسجل 0202اإليجابي منذ 

من الناتج المحلي في العام  %11لى ، والدين العام تدريجيا إ0209/0202مليار دوالر في العام المالي  90.2

 .0200/0203المالي 
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  لمعدالت نمو االقتصاد المصرى : بنك بي إن بي باريباويوضح الجدول توقعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02025االقتصاد المصري يواصل تفوقه ويسجل ثاني أكبر اقتصاد عربي في ، صندوق النقد الدولي. 

  االقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى أعلن صندوق النقد الدولي أن

، بعد السعودية، ومتفوقا على االقتصادات 0202المرتبة الثانية بين أكبر االقتصادات في الوطن العربي في 

 النفطية ومنها اإلمارات والعراق وقطر.

  والر، كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي مليار د 339.1حجم االقتصاد المصري بلغ  وأشار إلى أن

0202. 

  تريليون دوالر، تصدرها االقتصاد  0.0دولة والتي رصدها الصندوق بلغ  91وأوضح أن إجمالي حجم اقتصادات

 مليار دوالر 229.4السعودي بقيمة 

  6بنهاية العام الجارى %3.3صندوق النقد يتوقع نمو الدول العربية بنسبة . 

  فيما  2020/2021 بنهاية العام الجارى %0.3صندوق النقد الدولى، نمو اقتصادات الدول العربية بنحو توقع ،

أدت أزمة فيروس ، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث 2021/2022 العام المقبل %0ستصل النسبة لـ

د الفعل السريع من بلدان الشرق ، إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي واالحتياجات التمويلية في ظل ركورونا 

 األوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة.

  وأوضح الصندوق، إنه رغم نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى األسواق المالية الدولية، فقد قامت

افها الكبير لى زيادة انكشالبنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات األسواق الصاعدة التمويلية، مما أدى إ

وفي المقابل، كانت استجابات معظم البلدان منخفضة الدخل لألزمة محدودة نتيجة نقص ، بالفعل للقطاع العام

 التمويل وضيق حيز السياسات.

 أضاف أنه في المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يظل إجمالي االحتياجات التمويلية العامة في معظم األسواق و

، مع احتماالت حدوث تطورات 0200-0209بمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى مرتفعا في الفترة  الصاعدة

سلبية مقارنة بالسيناريو األساسي في حالة تشديد األوضاع المالية العالمية أو تأخر اتخاذ إجراءات الضبط المالي 

د على التمويل المحلي سيخفض قدرة بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما، غير أن زيادة االعتما

 البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من األزمة، ومن ثم إطالة أمد التعافي.

  اعتماد استراتيجيات قوية وموثوقة إلدارة أوضاع المالية العامة والمديونية على المدى المتوسط، إلى وأكد على

أسواق رأس المال المحلية والتخفيف من فرط انكشاف البنوك جانب اتخاذ تدابير على مستوى السياسات لتطوير 

للكيانات السيادية، أن يؤدي إلى الحد من المخاطر التمويلية، ومعالجة أعباء المديونية المرتفعة، وترسيخ 

 االستقرار المالي.
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  جارىالعام ال %0منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ستنمو بنسبة وتوقع صندوق النقد الدولى نمو 

 %0.1أما البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستنمو بنسبة ، 0209/0200 العام المقبل %3.2و  0202/0209

بنسبة  دول مجلس التعاون الخليجى، وتوقع الصندوق أن تنمو 0209/0200عام  %3.0و  0202/0209عام 

 المقبل. العام %0.3و %0.9أما البلدان المستوردة لنفط ستنمو بنسبة ، %3.1و 0.2%

 : ويوضح الجدول توقعات صندوق النقد الدولى لمعدالت نمو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7دعم القطاع الخاص يساهم فى خْلق الوظائف وتبن ِّي نهج التحول االقتصادى ى،البنك الدول . 

  وال سيما في الفترة الراهنة التي يمر بها أكدت لجنة التنمية بالبنك الدولى، على أهمية دور القطاع الخاص

االقتصاد العالمى، الفتة إلى إيجاد قطاع خاص مفعم بالحيوية والنشاط ذو أهمية بالغة للبلدان المتعاملة مع البنك 

مجموعة البنك نة التنمية وحثت لج ، ف، وتبن ِّي نهج التحول االقتصاديحتى تتمكن من التعافي، وخْلق الوظائ

مواصلة جهودها للمساعدة في تعبئة رأس المال والتمويل الخاص، ولمساندة القطاع الخاص، الفتة  الدولي على

أنه يجب أن يستند هذا إلى استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتهيئة األسواق مع أهمية أن تستمر المؤسسة في 

تع بمقومات البقاء، والتكيف مع مساعدة الشركات على خلق الوظائف، والحفاظ على منشآت األعمال التي تتم

 التغيرات التي جلبتها جائحة كورونا، ومواصلة السعي لتحقيق تعاٍف أخضر.

  وطالبت اللجنة من الوكالة الدولية لضمان االستثمار مواصلة تلبية احتياجات التمويل قصير األجل واألطول أجال

يل بتقديم موارد تمويل في إطار العملية التاسعة للمستثمرين والُمقرضين من القطاع الخاص، مع مساندة  التعج

لمساعدة أشد البلدان  0200إلى السنة المالية  0203عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من السنة المالية 

 . استجابتها المباشرة ألزمة كورونافقرا في 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  8تريليون جنيه قيمة االستثمارات المستهدفة للعام المالي القادم 3.01 والتنمية االقتصادية، التخطيطوزارة. 

  أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية  ،هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةالدكتورة /وأوضحت

تتمثل في االلتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع  0209/0200المستدامة للعام 

، إضافة إلي الوفاء 0232ُمستهدفات األجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـُمستدامة في إطار رؤية مصر 

ورية الـُمتعلقة بمخصصات اإلنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلي جانب باالستحقاقات الدست

 مواصلة الجهود الرامية الحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيِّاتها االقتصادية واالجتماعية.

 نتاجية الـدافعة للنمو وأضافت أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية اإل

االقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية واالتصاالت وتقنية الـمعلومات والزراعة، في 

إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي والمتمثل في اإلصالحات 

رئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن الـمصري، فضالا عن إعطاء الهيكلية، إلي جانب إبراز الـمبادرات ال

ا من أجل  األولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجيه وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات األكثر احتياجا

 تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

  أن قيمة  أشارت، 0209/0200فيما يتعلق بالمالمح األساسية للخطة االستثمارية للعام المالي وأوضحت

 تريليون جنيه.  9.04االستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 

 والتي تتمثل في  0200/09إلي أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي  ،السعيد الدكتورة /هالة وأشارت

تعزيز دور اإلنفاق العام في الحماية اإلجتماعية وقضايا النوع اإلجتماعي، مع توجيه االستثمارات العامة تجاه 

فضالا عن التوسع  المشروعات الخضراء، إضافة إلي تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا،

في جهود ميكنة الخدمات، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلي جانب ربط منظومة 

التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية 

لخدمات الشبابية والثقافية، ومعدالت النمو المستهدفة بخدمات الكهرباء، باإلضافة إلي التوسع في إتاحة ا

 لالستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية.

  زيادة نمو االستثمارات  هىمعدالت النمو المستهدفة لالستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية وأضافت أن

، %22هة لبناء اإلنسان بنسبة ، مع ارتفاع نمو االستثمارات الموج%904الموجهة للقطاعات اإلنتاجية بنسبة 

 .%32وزيادة نمو االستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 

 ،الحكومة تواجه المشكالت بحلول جذرية وال  الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 9للحلول المؤقته تلجأ

 الدولة المصرية عملت على وضع ية االقتصادية، إلى أن أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنم

خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، وجاء في إطار ذلك التنفيذ الناجح للمرحلة 

ا في  األولى من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، والذي نتج عنه تحسن تنافسية مصر عالميا

ا  40مركز لتحتل مصر المركز رقم  01المؤشرات، حيث تحسن مؤشر جودة البنية األساسية بـ العديد من  عالميا

مركزا لتحتل مصر  12، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90/0294عام  922مقارنةا بالمركز رقم  0291عام 

ا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ  01المركز رقم   لميا.عا 22مركزا لتحتل المركز رقم  00عالميا

  وأكدت أن برنامج اإلصالح نجح في تحقيق االستقرار على المستوى الكلي وكذلك أتاح الحيز المالي لدعم الفئات

ا من خالل توفير شبكات الحما نخفاض ملحوظ مع معدالت إية االجتماعية وهو ما ترتب عليه األكثر احتياجا

ء أزمة كورونا، فلم تشهد مصر نقص في أي سلعة أو التضخم، وكذا استقرار في المستوى العام لألسعار حتى أثنا

أي صدمات في األسواق، مشيرة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد دعم الطاقة ضمن برنامج اإلصالح 

االقتصادي والذي أتاح المجال إلعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه من الفقراء، حيث إن دعم السلع الغذائية 

الت ، كما أتاح اإلصالح االقتصادي الحيز المالي لتنفيذ كافة المبادرات الصحية كالقضاء أدى إلى خفض معد

مليون صحة، وكذلك ساهم في توسيع االستثمارات في البنية التحتية التي خلقت  922على فيروس سي وحملة 

صادي الحيز المالي فرص عمل وساهمت في تحسين مستوى معيشة العاملين بها، كما أتاح برنامج اإلصالح االقت

التخاذ كافة اإلجراءات للتخفيف من األثار السلبية المترتبة عن أزمة كورونا والتي تضمنت تقديم حزمة تحفيزية 

 من الناتج المحلي اإلجمالي(. ٪0مليار جنيه مصري ) 922بحوالي 
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 لمصرية للتعامل مع أزمة كورونا السياسات االستباقية التي اتخذتها الحكومة ا وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى

والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار 

عجلة النشاط االقتصادي، وارتكزت الخطة على عدة محاور على رأسها: التخفيف من تداعيات األزمة علي 

 %90لضريبي، زيادة الدعم المقٌدم ألصحاب المعاشات بنسبة المواطن المصري من خالل: زيادة حد اإلعفاء ا

لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، مساندة الفئات المتضررة ال سيما العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خالل 

 أشهر. 3صرف منح شهرية لمدة 

 مليون عامل متقدم  3ضم نحو ستعمل الحكومة المصرية على االستفادة من قواعد البيانات التي ت» وأضافت أن

للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، والسعي نحو وضع برامج تدريب مناسبة تمهيداا لخلق فرص 

عمل مالءمة لهم، كما اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات فورية لتيسير التعامالت البنكية مثل تأجيل 

لغاء رسوم السحب، وإعفاء التحويالت المحلية بالجنيه المصري من أشهر، وقرار إ3االستحقاقات االئتمانية لمدة 

 «.كافة العمالت

  ا إلى إعادة ترتيب األوليات ال سيما في الخطط االستثمارية لتتسق مع مالمح النظام االقتصادي وأشارت أيضا

بالمرونة والقدرة على  العالمي الجديد، وذلك من خالل التأكيد على أهمية عدد من القطاعات واألنشطة والتي تتسم

التعافي السريع، والتي تمثل أيضا أولويات ُملحة ألغلب دول العالم، وتستهدف الخطة االستثمارية للعام المالي 

 الحالي التوسع في االستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والذي تشمل قطاعي الخدمات الصحية والتعليم.

 ووتستهدف زيادة  %42ادة االستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة وأوضحت أن الحكومة تستهدف زي

مع االهتمام بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل  %03االستثمارات بالنسبة لقطاع التعليم بنسبة 

قمي في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الر %322تكثيف االستثمارات في هذا القطاع بنسبة زيادة قدرها نحو 

وبهدف تطوير البنية التحتية لالتصاالت وكذلك تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، إلى جانب 

االهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة واللوجستيات في ظل التوجه العالمي لتطوير سالسل اإلمداد المحلية 

لدوائي، عالوة على إعطاء مزيد من االهتمام بقطاع وسالسل القيمة المضافة والسعي نحو تحقيق األمن الغذائي وا

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي.

 أنه يتم من خالل تعظيم االستثمارات في الطاقة المتجددة  ، وأوضحت القتصاد األخضروأضافت فيما يتعلق با

 0291التي تعد ضمن األكبر في العالم )والذي جاءت في عام إلنشاء محطات شمسية كمحطة بنبان بأسوان و

على جائزة أفضل مشروع بنية تحتية في  0202كأفضل مشروع في العالم ممول من البنك الدولي، وحصل في 

الوطن العربي(، إلى جانب بدء برنامج تحويل وإحالل السيارات للعمل بالغاز الطبي، التحول نحو وسائل النقل 

من المشروعات  %32كالمونوريل والقطار الكهربائي، الفتة إلى أنه جاري العمل أيضا على تحقيق المستدامة 

في  %42االستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم االستدامة البيئية واالقتصاد األخضر وترتفع هذه النسبة لتصبح 

 األعوام الثالث القادمة.

 ،بالفعل  إنه أشارت إلىالمؤشرات االقتصادية )الربع الثاني(، فيما يتعلق بتطور  وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد

نجحت تلك اإلجراءات في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خالل األزمة، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية 

في مقدمتها صندوق النقد الدولي بأداء االقتصاد المصري الذي ابدى صالبة وقدرة على التعامل مع الجائحة 

يعتبر االقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من االقتصاديات في العالم التي حققت معدالت نمو  والذي

كما حافظ االقتصاد  ، 91/0202في العام المالي  %3.3لغ موجب في ظل الجائحة، فحققت مصر نموا اقتصاديا ب

ليسجل متوسط  %0بلغ نحو 0209/02المصري على معدل نمو إيجابي خالل الربع الثاني من العام الجاري 

ا بحفاظ العديد من األنشطة االقتصادية على  ٪9334معدل النمو خالل النصف األول من العام نحو  مدعوما

معدالت نمو إيجابية خالل فترة األزمة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، 

قتصادية األكثر تأثراا باألزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلي. وتشير وكذلك تراجع االنكماش في األنشطة اال

التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خالل الربع الثالث والرابع من العام الحالي ليبلغ معدل النمو للعام 

 في العام المالي المقبل. %4.0مع توقعات بارتفاعه ليسجل  %0.1المالي 

  ا في الربع الثاني من  %2.0نخفاض معدالت البطالة حيث تراجعت رغم أزمة كورونا إلى إى إل وأشارت أيضا

( وأثناء الموجة األولى، كما شهد االقتصاد 91/0202في الربع الرابع من ) %1.3(، وذلك ُمقارنة بـ 02/0209)

م والذي بلغ  ، 0209ناير في ي %0.1( و91/0202في عام ) %4.2المصري تراجع ملموس في معدل التضخِّ

ل  90وهو أدنى مستوى له في  ا، وذلك بعد أن سجِّ في عام  %33(، ونحو 91/0291في عام ) %93.1عاما

. وهنا تجدر اإلشارة إلى اقتران المؤشرات اإليجابية لمعدالت النمو بانخفاض في معدالت البطالة 92/0291

 ل وكذلك استقرار المستوى العام لألسعار.والتضخم يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه اإليجابي على التشغي
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 6% 10 0203مليار دوالر بالربع األول من  4.3زيادة في الصادرات غير البترولية لتسجل . 

 أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة  ،وزيرة التجارة والصناعة ،نيفين جامع الدكتورة / أعلنت

مليون دوالر مقارنة بـنحو  031مليارات و 2، حيث بلغت 0209خالل الربع األول من عام  %3ملحوظة بنسبة 

، مشيرةا إلى أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم 0202مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  112مليارات و 3

المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الظروف الراهنة 

الحكومة لمساندة القطاعات اإلنتاجية والتصديرية خالل األزمة، األمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة 

 اإلنتاج والحفاظ على األسواق التصديرية.

  ا بنسبة إن الواردات المصرية شهوأشارت إلى ا طفيفا خالل الربع األول من العام الجاري حيث  %0دت ارتفاعا

مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام  324مليار و 93مليون دوالر مقارنة بنحو  119مليار و 93بلغت قيمتها 

 %9بنسبة الماضي، الفتةا إلى أن هذه المؤشرات اإليجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري 

مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام  314مليار و 1مليون دوالر مقابل  440مليار و 1حيث بلغت قيمة العجز 

 الماضي.

  أن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خالل الربع األول من العام الجاري  وأوضحت

 343مليون دوالر وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و 432ة مليار وتضمنت قطاع المنتجات الكيماوية واألسمدة بقيم

 231مليون دوالر وقطاع السلع الهندسية واإللكترونية بقيمة  134مليون دوالر وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 

 مليون 920مليون دوالر وقطاع الصناعات الطبية بقيمة  030مليون دوالر، وقطاع المالبس الجاهزة بقيمة 

 دوالر.

 من إجمالي الصادرات المصرية شملت تركيا بقيمة  %32.3دول استحوذت أسواقها على  4ن هناك وأضافت أ

 043مليون دوالر والمملكة العربية السعودية بقيمة  011مليون دوالر والواليات المتحدة األمريكية بقيمة  420

المصدرة  وحول أهم الدول، مليون دوالر 324 مليون دوالر ومالطا بقيمة 002مليون دوالر وايطاليا بقيمة 

من إجمالي الواردات المصرية من  %00.9دول استحوذت على نسبة  4ن هناك إلي إ تللسوق المصري، أشار

مليون دوالر  014مليون دوالر والواليات المتحدة بقيمة مليار و 904مليار و 3الخارج شملت الصين بقيمة 

 مليون دوالر. 311مليون دوالر وإيطاليا بقيمة  144ر وروسيا االتحادية بقيمة مليون دوال 122والمانيا بقيمة 

  ويوضح اإلنفوجراف تقرير وزارة التجارة والصناعة عن أهم المؤشرات اإليجابية لحركة التجارة الخارجية

 : 0209خالل الربع األول من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،جي. بي. »من دولتين فقط بالشرق األوسط وإفريقيا في مؤشر مصر واحدة الدكتور /محمد معيط، وزير المالية

 . 11 للسندات الحكومية« مورجان

  محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو اإلصالح االقتصادي، على نحو /أكد الدكتور

بالسوق المالية المصرية يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع االستثماري األجنبي 

 ويجذب المزيد من المستثمرين األجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
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  للسندات « جي. بي. مورجان»انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر « جي. بي. مورجان»وأعلنت مؤسسة

رية بالعملة المحلية في المؤشر خالل مدة الحكومية لألسواق الناشئة؛ تمهيداا النضمام أدوات الدين الحكومية المص

 أشهر. ٦أقصاها 

  ا بقيمة إجمالية حوالي  ٤١من المتوقع أن تدخل مصر بـ وأشار الدكتور /محمد معيط، إلى إنه مليار  ٤١إصدارا

، وبذلك تكون مصر وجنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق ٪٤٧,١دوالر ويكون نسبتها في المؤشر 

 ط وإفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.األوس

 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة  ٤١٤٤أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه  أضافو

ا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعى إلعادة انضمام مصر «جي. بي. مورجان» ، موضحا

قيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل من خالل تح« جي. بي. مورجان»إلي مؤشر 

ورفع نسبة مشاركة المستثمرين األجانب في األدوات المالية الحكومية مع زيادة « Yield curve»منحنى العائد 

 حجم كل إصدار.

 3.1  12 0203-0202مليار دوالر فائضا كليا بميزان المدفوعات خالل النصف األول من . 

 مليار  9.4تمكن ميزان المدفوعات المصري من تحقيق فائض كلي يصل إلى  أن قد مجلس الوزراءت رئاسة أكد

(، 0291ديسمبر  –مليون دوالر )يوليو  092.1(، مقارنة بفائض 0202ديسمبر  –دوالر خالل الفترة )يوليو 

 . (0202يونيو –مليارات دوالر خالل الفترة )يناير  1مقابل عجز بحوالي 

 1.0إلى أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي شهد ارتفاعاا وصل إلى  مجلس الوزراء اروأش 

مليارات  4.0، مقابل %24.0، بمعدل زيادة 0202/0209مليارات دوالر المدفوعات خالل النصف األول من 

ي التدفق للداخل لالستثمارات ويرجع ذلك إلى االرتفاع في صاف، 0291دوالر خالل الفترة المناظرة من عام 

 023.3مليار دوالر خالل الفترة المناظرة، مقابل  92.0(، ليسجل 0202ديسمبر -بمحفظة األوراق المالية )يوليو

ا لتيسير األوضاع المالية العالمية، ُرغم استمرار حالة عدم اليقين 0291ديسمبر –مليون دوالر )يوليو  (؛ نظرا

 ونا.الناجمة عن أزمة فيروس كور

 مليار دوالر خالل النصف األول من  94.4ارتفعت تحويالت المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى و

؛ وهو ما ساهم في 02091مليار دوالر الفترة ذاتها من عام  93.2، مقابل %93.4، بمعدل زيادة 0202/0209

اإلضافة إلى عوامل أخرى حدِّت (؛ ب0202ديسمبر  –الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خالل الفترة )يوليو 

من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي، وتراجع عجز ميزان دخل 

 االستثمار.

  ويوضح اإلنفوجراف تقرير البنك المركزى المصرى حول تطورات االقتصاد المصرى خالل النصف األول من

 : 0202/0209العام المالى 
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%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/5285403 

 13خالل العام المالى الحالى %3مصر ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة  ،دراسة حديثة . 

  أن مصر بالرغم من جائحة  يوضح بها  دراسة حديثة المركز المصرى للفكر والدراسات االستراتيجية،أصدر

كورونا إال أن االقتصاد المصرى نجح في تجاوز األزمة، ولفتت الدراسة إلى أن هناك عوامل وخطوات اتخذتها 

مصر نجحت في التقليل من أثر الجائحة على االقتصاد، فالجائحة كانت بمثابة اختبار لمدى استمرار نجاح مصر 

، وحيث إنه تم التخطيط 0291-0293تطبيقه على مدار السنوات  في برنامج اإلصالح االقتصادى الذى تم

ترليون جنيه،  0.0لتكون األكبر على اإلطالق في تاريخ مصر بمبلغ  0209-0202لموازنة مصر للعام المالي 

عد فإن التوقعات أثناء التخطيط لتلك الموازنة لم تتخيل أن يمر العالم بجائحة كورونا، ومن ثم فإن تلك الموازنة ت

 استثنائية فى تاريخ مصر من حيث األحداث التى مرت بها.

  إلى  %3.4وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن ينمو االقتصاد المصرى خالل العام المالي الحالى بنسبة

، وستستطيع الموازنة العامة للدولة تحقيق فائض أولى، لكن من جانب آخر سيترتب على ارتفاع دعم الخبز 0%

 %3.2نقطة أساس ليصل إلى مستوى  42-02االستثمارات الحكومية زيادة فى العجز المالى الكلى بواقع  وزيادة

تقريباا، وهي نسبة جيدة وتعتبر أفضل من توقعات العديد من التقارير االقتصادية، خاصة وأن ذلك العجز يأتي في 

ومن ثم فإنه حتى اآلن نجح االقتصاد المصري ظل وجود العديد من مصادر التمويل الداخلية القادرة على تمويله، 

ا جوهرياا لصانعي السياسات في مصر ولبرنامج  في تجاوز أزمة جائحة كورونا بشكل كبير، وهو ما يمثل نجاحا

 اإلصالح االقتصادي المصري.

 ستثمارات وألقت الدراسة نظرة على ثالثة عوامل رئيسية منها دعم المواد البترولية، ودعم القمح )الخبز(، واال

العامة، وذلك بهدف التعرف على االتجاه العام لتلك البنود بالموازنة واآلثار المحتملة لتلك البنود على الموازنة 

 العامة للدولة.

  ا في التكاليف بحوالي مليارات دوالر فيما يتعلق بالمواد  4وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن تحقق مصر وفرا

من اإلنفاق  %99لدعم المواد الغذائية )الخبز أو دعم القمح( فمن المتوقع أن يرتفع ليمثل البترولية أما بالنسبة 

نتيجة لزيادة سعر القمح وفرض روسيا لضريبة مؤقتة كذلك زيادة بند االستثمارات العامة بالموازنة بحوالي 

نفاق العام والذي من اإل %91-93عن المتوقع ليصل إلى حوالي  09-0202في النصف األول من العام  32%

 مليار جنيه عن المخطط. 02سيساهم في ارتفاعها بحوالي 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال0291أطلقت الهيئة، خالل عام

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

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

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

  ق المالية قصيرة األجل.الحقو

  كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقاا واعداا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريباا

مليار جنيه في  92.3إلى  0290مليار جنيه مصري في  332خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 1.1عام الماضي البالغة تقريباا مقارنة بال %91. وارتفعت بنسبة 0291

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل  الى المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر

 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

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

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

صل نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لأل

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 0291لسنة  10أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراا رقم ،

ط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير ، بشأن القواعد والضواب0291لسنة  2اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  0291لسنة  2والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

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

ا  كاآلتي: بيعمكرراا( نصها 0)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

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

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

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

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل 
 للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص غرضال 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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%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1-

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5284040 

 التمويل متناهي الصغر 

 14الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

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

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

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 

ط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضواب
 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
يم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم تنظ

سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة 
على أالّ يقل رأس المال المصدر لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون 

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 41الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

 الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحّدد 
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 

صغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك المشروعات المتوسطة وال
 .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
ط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بوضع شرو

 .وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

  15 سنوات 1ألف مشروع متناهى الصغر خالل  32نستهدف تنفيذ  ،التنمية المحليةوزارة . 

  32التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خالل السنوات الخمس القادمة تنفيذ محمود شعراوي وزير /أكد اللواء 

مليون  022ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خالل صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ

ا إلى أهمية هذه المشروعات في االستفادة من الخامات  جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، الفتا

الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة لالستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية 

 والحرفية.

 ا تخفيض سعر الفائدة علي قروض المرأة المعيلة في القري التي تنفذ فيها وأشار ، إلى أن الوزارة تدرس حاليا

أسوة بالمشروعات التي ينفذها المتحررون من األمية  %3فقط بدالا من  %0المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى 

ا إقراض مشروعات الري بالتنقيط بفائدة   .%4ومتحدو اإلعاقة، كما تدرس الوزارة أيضا

 أنه سيتم االستمرار في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمساعدة المتعثرين في سداد قروض المشروعات وأوضح ،

هية الصغر والحاصلين علي قروض من صندوق التنمية المحلية حيث تقرر مد فترة السماح حتى الصغيرة ومتنا

وذلك لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة واعفائة من فوائد  0209نهاية ديسمبر 

لمحافظات وذلك لتسهيل القرض وغرامة التأخير، مشيراا إلى أنه سيتم تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في ا

 عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية .
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16 https://www.youm7.com/story/2021/3/6/968-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8071-2-%D8%A3%D9%84%D9%81-

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

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1/5234079 

 حتي  9/1/0291المشروعات التي تمت الموافقة علي تمويلها خالل الفترة من  إلى اللواء /محمود شعراوي وأشار

 4001إن عدد المشروعات التي نفذها الصندوق خالل الفترة المشار إليها بلغ  ، حيث 0209نهاية فبراير 

ا في  ا وفرها الصندوق  01مليون جنيه، منها  4231محافظة باستثمارات تجاوزت  03مشروعا مليون جنيه قروضا

ا بنسبة  3202مليون جنيه مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة  131و مشروعا

ا إلي أن متوسط تكلفة المشرو 3133% جنيه  1102ع الواحد من جملة القروض بلغ من إجمالي المشروعات، الفتا

جنيهات وبلغت نسبة المشاركة الي  392آالف و 92وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة االستثمارات 

 .%02قيمة القروض 

 نشاطا كان أهمها اإلنتاج الحيواني  11أن األنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت  وأشار إلى

وعسل النحل ومنتجات األلبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، والداجني 
مشيرا  إلي أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي األكثر طلبا  للحصول علي 

 قروض صندوق التنمية المحلية.

 869 16 لف مشروع متناهى الصغر بقرى مبادرة حياة كريمةأ 2.17مليون جنيه تمويالت لـ. 

  إنها خاطبت مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوجيه تمويالت للقرى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، أشارت
، ومنحها أولوية بغرض إحداث 4141/4141المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الثانية لعام 

 711مشروعا  بإجمالي تمويالت صادرة لهم قدرها  91117مباشر على تلك القرى، وبلغ عدد المستفيدين تأثير 

ا، جاء في ضوء الدور  14124مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو  ألف فرصة عمل في القرى األكثر احتياج 

ة للفئات الفقيرة والمهمشة وكذلك المحوري للشمول المالي في تعزيز النمو االقتصادى والوصول بالخدمات المالي
 .4144-4111تشجيع تمكين المرأة والشباب، وفي إطار استراتيجية هيئة الرقابة المالية 

  قد أطلق المرحلة الثانية من عبد الفتاح السيسى/الرئيس  السيد كانوأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ،
ا، وتستهدف هذه المرحلة مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق   51تنمية مستدامة للقرى األكثر احتياج 
ا على مستوى الجمهورية بإجمالي   51وتتوزع المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتشمل ، قرية 1811مركز 

ا بـ  مراكز فى أسيوط  9منها "  -من هذه المراكز فى محافظات الصعيد %51أكثر من  -محافظة  41مركز 

في كال من أسوان واألقصر والفيوم وبنى سويف،  4في قنا و 4مراكز في المنيا و 5فى سوهاج وومثلها 

ا بمحافظات الصعيد وباقى المراكز بالمحافظات األخرى. 81بإجمالى   مركز 

  مقارنة  4141مليار جنيه فى نهاية عام  1728وارتفعت قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر فى مصر إلى

، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر بلغ %19جنيه في نهاية العام السابق بنسبة نمو مليار  1125بـ

مليون مستفيد في نهاية العام السابق، وارتفعت فروع جهات  821مقارنة بـ 4141مليون مستفيد بنهاية عام  824

تغطي معظم  4141يل بنهاية عام منفذ تمو 4141التمويل عن طريق زيادة تواجدها وانتشارها الجغرافى إلى 

من  %54، واستحوذت محافظات الصعيد على 4117منفذا  بنهاية عام  4449مراكز ومدن الجمهورية مقارنة بـ

منفذا  بنسبة  1141منفذا ، بينما بلغ عدد المنافذ فى باقى المحافظات  1477إجمالى تلك المنافذ بعدد وصل إلى 

 .4141بنهاية عام  41%

 4141مليار جنيه بنهاية عام  1728مليار جنيه من جملة التمويالت البالغة  1121لتمويل الفردى على واستحوذ ا 

بمعدل نمو بلغ  4117مليار جنيه بنهاية عام  1125مليار جنيه من جملة التمويالت البالغة  1821مقارنة بـ

ث استحوذت اإلناث على ، وأسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حي4427%

 مليون مستفيد. 824من إجمالى عدد المستفيدين البالغ  14%
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 النمو صندوق النقد الدولى لمعدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى لمصر ومعدل يوضح توقعات  ( 1 نفوجراف )إ

 المتوقع لالقتصاد العالمى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير البنك المركزى المصرى الذي يشير إلى اِّخر تطورات االقتصاد المصرى خالل يوضح  ( 2نفوجراف ) إ

 : 0202/0201النصف األول من العام المالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


