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 النشرة اإلخبارية األسبوعية 
  

2020 ديسمبر 10 خميسال    2العدد،عشر الثالثالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية   

 . 1" كورونا"مصر من الدول األكثر مرونة فى التعامل مع أزمة  ،بلومبرج •

نتائج    ▪ بلومبرج  التعامل مع كورونا"مؤشر  أصدرت وكالة  المؤشر مدى قدرة الدول على  يقيس    " حيث  مرونة 

مؤشرات فرعية، وهى: معدل   10مواجهة جائحة كورونا وإمكانية العيش فى هذه الدول خالل األزمة، من خالل  

ومعدل  نسمة،  مليون  لكل  الوفيات  وإجمالى  الواحد،  الشهر  فى  الوفيات  ومعدل  الواحد،  الشهر  فى  اإلصابات 

لقاحات التى تم التوصل إليها، باإلضافة إلى تأثير إجراءات اإلغالق على االختبارات اإليجابية، وكذلك اتفاقيات ال

بما قبل الجائحة، وتوقعات نمو االقتصاد   ، وقدرة النظام المحلي 2020االقتصاد، وحرية تنقل المواطنين مقارنةً 

وسط وشمال  حيث تصدرت مصر المركز األول بين دول الشرق األ  ، وة الصحية، ومؤشر التنمية البشريةللرعاي 

متقدمة بذلك على كل من    ،63,2بمجموع نقاط    25ر المركز الـإفريقيا، أما على الصعيد العالمي فقد احتلت مص

سجلت   والتي  والسعودية    60.6تركيا  والهند    59.6نقطة،  والبرازيل    58.1نقطة،  وإيطاليا   56.2نقطة،  نقطة، 

 نقطة.  37.6نقطة، وأخيراً المكسيك  51.6نقطة، وفرنسا   54.2

العوامل التي ساهمت في استحواذ مصر على مركز متقدم في التصنيف، والتي جاء أبرزها وأشارت بلومبرج إلى  ▪

بالمقارنة باالقتصادات التي يشملها التصنيف، باإلضافة إلى    2020تحقيق مصر ثاني أعلى معدل نمو متوقع لعام  

هذا إلى  ،  فرد 100حاالت لكل  7شهرياً، وذلك بواقع  أن مصر واحدة من أقل دول العالم التي تشهد عدد إصابات 

حالة وفاة لكل    64جانب أن عدد الوفيات في مصر هو واحد من أقل األعداد بالمقارنة بدول العالم، وذلك بواقع  

توقيع  في  الدول  أعلى  من  أن مصر  التقرير  ذكر  اللقاح،  توريد  اتفاقات  إجراء  بمؤشر  يتعلق  وفيما  فرد،  مليون 

اللقاح حيث حققت    اتفاقات تعد واحدة من   5نقاط من أصل    3توريد  إلى أن مصر  باإلضافة  المؤشر،  نقاط في 

بنسبة   تراجعت  بعدما  وذلك  طبيعي،  بشكل  األفراد  حركة  حرية  استعادة  في  العالم  دول  أثناء 10.9أسرع   %

 األزمة. 

لتصنيف وتطبيقها على مصر، والتي واستعرض التقرير عدداً من المؤشرات الفرعية األخرى التي يستند إليها ا ▪

بلغ   حيث  واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة  على  اإلغالق  تأثير  مدى  معدل   60منها  وصول  عن  فضالً  نقطة، 

إلى   شهرياً  اإلصابات5.5الوفاة  حاالت  إجمالي  من  أشار   ،%  الشاملة،  الصحية  التغطية  بمؤشر  يتعلق  وفيما 

ية  في مدى قوة نظام الرعاية الصحية للدولة، كما وصل قيمة مؤشر التنمنقطة    55التقرير إلى أن مصر حققت  

جدير بالذكر، أن تصنيف مرونة أزمة كورونا يقوم بتصنيف االقتصادات    ، و0.7إلى    2019البشرية لمصر في  

 جتمع.مليار دوالر وفقاً لمدى فعالية التعامل مع األزمة بأقل قدر من التعطيل لألعمال والم 200التي تتجاوز 

مصر جاءت ضمن خمسة اقتصادات فقط من الدول المتضمنة بالتصنيف المتوقع لها أن   وأشارت أيضاً إلى أن   ▪

%، علماً بأن مصر كانت قد حققت  3.6، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو خالل العام الجاري  2020تحقق نمواً في عام  

 %. 5.6بلغ   2019نمواً قبل فيروس كورونا في 

مصر من راف تقرير وكالة بلومبرج لنتائج مؤشر " مرونة التعامل مع كورونا " التى توضح أن  ويوضح األنفوج ▪

 : الدول األكثر مرونة فى التعامل مع أزمة "كورونا" 
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 . 2تدفقات العملة األجنبية وكالة فيتش، القطاع المصرفى المصرى قد يواجه مشاكل حال أستمرار تقلبات   •

االئتمانيأشارت   ▪ للتصنيف  فيتش  إنه    وكالة  التشغيلية إلى  بالبيئة  المتعلقة  المخاطر  ارتفاع  استمرار  المتوقع  من 

ما   في  خاصة  األجل،  قصيرة  المخاطر  من  تقلل  نظر  وجهة  تتبنى  التصنيف  وكالة  تزال  ال  ذلك،  ورغم  للبنوك 

األجنبي  بالعمالت  بالتمويل  الوكالة  يتعلق  ثبتت  باالعتبار،  هذا  وضع  ومع  الجائحة.  آثار  انحسار  مع  والسيولة  ة 

" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف ذاته الذي سبق  Bالتصنيف االئتماني طويل األجل لبنك مصر عند "+

 ومنحته فيتش للديون السيادية لمصر.

سيولة مستقرة بعد أن تجاوزت صدمة نزوح رؤوس األموال  البنوك المصرية تتمتع اآلن بمراكز أن أشارت إلى و  ▪

من  خوفا  الدوالرات  مليارات  األجانب  المستثمرون  سحب  حين  وأبريل،  مارس  بين  ما  الفترة  في  الخارج  إلى 

التقلبات الناجمة عن الوباء. لكن هذه التدفقات سرعان ما عادت في مايو، لتقفز استثمارات المحافظ األجنبية في  

رتفاع خالل نوفمبر، . وال يزال هذا الرقم آخذا في األمليار دوالر 21.1توبر بأكثر من الضعف لتسجل منتصف أك

لكن حتى مع نجاح   ،مليار دوالر بنهاية الشهر  23إذ وصلت استثمارات األجانب في أدوات الدين المصرية إلى  

بع ما  توقعات  تزال  ال  القصيرة،  العاصفة  تلك  تجاوز  في  المصرية  "كوفيدالبنوك  وتقول  19-د  واضحة.  غير   "

%  19% من إجمالي األصول المصرفية في البالد و 17على    الوكالة إن بنك مصر الذي يستحوذ وفق تقديراتها

 من إجمالي الودائع، يعكس مشكالت أكبر داخل القطاع المصرفي المصري. 

الي، ولديها سيولة وفيرة في متناول ال تزال البنوك تتمتع برؤوس أموال كافية في الوقت الح  وأوضحت أيضاً أن   ▪

اليد تمكنها من مواجهة ارتفاع حاالت التخلف عن السداد. وتمكنت البنوك التجارية من الحفاظ على هذا الموقف  

على الرغم من تكثيف مخصصات خسائر القروض هذا العام، لكن من المرجح أن تتعرض األرباح للضغوط في  

 .تعثرةضوء التوقعات بزيادة القروض الم

التحسين المستدام يتطلب عودة اإليرادات األساسية للبالد من العمالت األجنبية )مثل التحويالت    وأوضحت أن    ▪

اقتصادية   عوامل  على  تتوقف  التي  السويس(  قناة  وعائدات   ، السياحة  وعائدات   ، المصريين  المغتربين  من 

لم الجاري  الحساب  يتوسع عجز  أن  فيتش  وكالة  وتتوقع  إلى  خارجية.  في  5صر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪

مليار دوالر في نهاية   38.4، مما يبقي الضغط على احتياطيات العمالت األجنبية )  2019٪ في  3.1من    2020

 أغسطس(. 

إلى   ▪ الحقيقي  المحلي اإلجمالي  الناتج  نمو  في  تباطًؤا حادًا  فيتش  أقل    2021٪ في عام  2.5وتتوقع وكالة  ، وهو 

البالغ  سط  بكثير من متو لقطاعات  2019و    2018٪ في عامي  5.5النمو  المصرفي  القطاع  . وقد شكل تعرض 

٪ من إجمالي القروض  27التجارة والخدمات األكثر تضرًرا )بما في ذلك السياحة والنقل وقناة السويس( حوالي  

نهاية عام  23)أو   الناتج المحلي اإلجمالي( في  تقيد إيصاالت ا2019٪ من  نتوقع أن  المنخفضة  .  النقدي  لتحويل 

أيًضا قدرة خدمة ديون المقترضين بالعمالت األجنبية )حسابات اإلقراض بالعمالت األجنبية لحوالي ربع إجمالي 

 قروض القطاع(. 

 . 20213بلتون تتوقع صورة االقتصاد الكلي في مصر خالل  •

اقتصادي قوي، وتراجع للتضخم، وإقبال كبير من شهرا المقبلة بنمو    12توقعت شركة بلتون المالية أن تتسم الـ   ▪

وقالت بلتون إن إجراءات التحفيز التي يتخذها البنك المركزي ووزارة  ،  المستثمرين على أدوات الدين المحلية

في   لطبيعتها  األعمال  إعادة ظروف  في  الجائحة ستساعد  لمواجهة  تحسن  2021المالية  في  ما سيظهر  ، وهو 

 شتريات، والمزيد من استثمارات القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد األجنبي.قراءات مؤشر مديري الم

إنه من   ▪ إلى  بنسبة  وأشارت  المصري  ينمو االقتصاد  أن  ب 3.5المتوقع  الجاري،  المالي  العام  نخفاض  إ% خالل 

ت ما %، وبفارق نقطتين مئويتين عن مستويا3.6والذي بلغ    2020/2019طفيف عن نمو العام المالي الماضي  

"كوفيد العام 19-قبل  في  النمو  لمستهدفات  الحكومة  أجرتها  مراجعة  أحدث  من  قريبة  بلتون  توقعات  وتبدو   ."

الجاري   فيتش 2021/2020المالي  أما  بنك.  ودويتشه  الدولي،  النقد  صندوق  توقعات  مع  أيضا  ومتماشية   ،

بنسبة اإلجمالي في مصر  المحلي  الناتج  ينمو  أن  توقعت  فكانت  العام  3.2  سوليوشنز  أن   2021% خالل  قبل 

إلى   العالمي في  2022% في  5.6يتسارع  المتوقع لالقتصاد  تعافي أسرع من  فيتش سوليوشنز حاليا  . وتتوقع 

% خالل  4% و2.8"، وتتوقع الحكومة نمو االقتصاد المصري بين  19-، مع بدء توزيع لقاحات "كوفيد2021

 . 2022/2021العام المالي المقبل 

، 2021/2020المتوقع أن يتواصل عجز الحساب الجاري في االتساع خالل العام المالي    إنه من  وأشارت إلى   ▪

مليارات دوالر، والتي من المتوقع أن تبقى ضعيفة مع استمرار   5على خلفية انخفاض عائدات السياحة بنحو  

إلى   العجز  يصل  أن  بلتون  وتتوقع  أوروبا.  في  خاصة  للجائحة  الثانية  الموجة  في    12.6تصاعد  دوالر  مليار 

وقد يسجل عجز الموازنة أيضا ارتفاعا طفيفا  ،  2020/2019مليار دوالر في    11.2ـ  ، مقارنة ب 2021/2020
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في تقديرات أرقام  ،  %7.9% من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة بـ  8.2خالل العام المالي الحالي ليصل إلى  

المالي   أن  2020/2019العام  المذكرة  تأثير ضئيل . وأضافت  اقتصاديا مع  المالية قدمت حافزا  "االحتياطيات 

العجز.   لخفض  مستهدفاتها  لتحقيق  كبير"  إلى حد  الصحيح  المسار  على  تزال  "ال  والحكومة  الميزانية"،  على 

، 2020/ 2021% في  90.3وأخيرا، ترى بلتون أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي لمصر ستبلغ  

 % قبل عامين.80.5مقارنة بـ 

% خالل  4.8%(، وبمتوسط  3% )± 9سيبقى التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي البالغة  وأضافت إنه   ▪

، ومع 2022/2021الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، كما من المتوقع أن ترتفع فقط مع بداية العام المالي  

نخفاض . وأضافت المذكرة البحثية أن "اإلالفائدة، وفقا لبلتونإجراء البنك المركزي لتخفيضات إضافية ألسعار  

عام   مدى  على  األساس  سنة  وتأثير  المصري،  الجنية  وقوة  عالميا،  األساسية  السلع  ألسعار  ، 2020القياسي 

 ً خالل الربع   وفرت جميعها حماية من الضغوط التضخمية المحلية"، مشيرة إلى أن أسعار السلع قد ترتفع عالميا

مع انتشار توزيع اللقاحات عالميا، وارتفاع أسعار السلع األساسية التي قد يصاحب انفراجة    2021لث من  الثا

نخفاض التضخم، تعتقد بلتون أن البنك المركزي سيخفض أسعار إوفي  ،  محتملة بين الصين واإلدارة األمريكية

من ذلك، ترى بلتون أن العائد على أذون   نقطة أساس على األقل في العام المقبل. وعلى الرغم  100الفائدة بنحو  

 الخزانة سيبقى مستقرا وجذابا للمستثمرين األجانب.

جنيه   15.78من المتوقع أيضا أن يستقر سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه عند مستوى  و أشارت أيضاً إلى إنه   ▪

خالل   ال2021للدوالر  الخمس  السنوات  مدى  على  الجنيه  قيمة  ارتفاع  يتواصل  وأن  أن مقبلة،  وأوضحت   ،

أسعار  خفض  إمكانية  جانب  إلى  المركزي،  والبنك  الحكومة  تقودها  التي  المتضررة  القطاعات  دعم  مبادرات 

بنهاية   الرأسمالي  اإلنفاق  تعافي  من  ستعزز  الطبيعي،  الرأسمالي 2021الغاز  االقتراض  نمو  أن  وأضافت   ،

إن  نمو  أجل  الخاص، كضرورة من  الطلب  نمو  استمرار  والمشروعات سيتطلب  التوسعات  الشركات على  فاق 

 الجديدة.

ويوضح الرسم البيانى معدل نمو اإلنفاق على اإلجراءات التحفيزية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة فيروس   ▪

 كورونا : 

 

 

 

 

 

 . 4سنوات  3فاروس تتوقع تعافى مؤشرات االقتصاد الكلى فى مصر خالل  •

تلقاها 3.9توقع بنك االستثمار فاروس نمو االقتصاد المصري   ▪ المالي الحالي بعد الصدمة التى  العام  % خالل 

عقب    أن مسار النمو بدأ ، وأشار إلى  % خالل العام المالى الماضي3.5خالل الجائحة، وأدت لتباطؤ نموه إلى  

من   بداية  تطبيقها  بدأ  التى  الهيكلية  أن   2017اإلصالحات  قبل  الماضي،  المالى  العام  من  الثالث  الربع  وحتى 

الوباء تفشى  يلزمها  ، وأوضح  يوقفه  لكن  نمواً،  التى حققت  القليلة  االقتصادات  بين   3إنه رغم أن مصر كانت 

 سنوات الستعادة زخم النمو إلى معدالت ما قبل كورونا. 

ح أن النمو سيستمر مدفوعاً بقطاع التعدين، خاصة مع استقرار أسعار البترول، يليه قطاع اإلنشاءات بدعم أوض ▪

تاريخيًا  داعًما  كانت  التى  الجملة  وتجارة  التجزئة  خدمات  بجانب  القائمة،  الضخمة  القومية  المشروعات  من 

إف،  للنمو نتيجة  تدريجياً  تنخفض  النمو  فى  الحكومة  إن مساهمة  ليقود وقال  الخاص  القطاع  أمام  المجال  ساحها 

 النمو.

% من الناتج المحلى اإلجمالى منبعه القطاع العائلي سنويًا، وهذه النسبة بدأت فى  80أضاف أنه تاريخيًا، كان  و ▪

 التقلص على خلفية ارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى ظل تحن بيئة االستثمار.

  2021% وخالل العام الميالدى  4.9عند متوسط    2021استقرار معدالت التضخم فى النصف األول من    وتوقع ▪

نحو   األوضاع  ،  %5.6سيسجل  ليعكس  األساسى  للتضخم  التنازلى  االتجاه  يستمر  ان  المتوقع  أنه من  وذكرت 

يبًا، مع بعض االستثناءات  االقتصادية بشكل أساسى، مشيرة إلى أن تقلب األسعار فى المواد الغذائية اختفى تقر
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 الطفيفة، ومن المتوقع أن يظل منخفًضا خالل السنوات الثالث القادمة. 

، ليخفض   2021نقطة أساس في عام    200وتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار   ▪

لليلة واحدة إلى   النقدي، وحيث  % ويستقر عند ذلك7.25سعر اإلقراض  التيسير  البنك المركزي في    نجح  من 

النقدية  الظروف  كانت  إذا  خاصة  التيسير،  من  لمزيد  مجاالً  تترك  الحقيقية  الفائدة  وأسعار  التضخم  ترويض 

 العالمية صعبة. 

مليار دوالر خالل العام المالى الحالي، عقب تسجيله    0.8وتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا طفيفا بقيمة   ▪

منذ   األول  البترولي، خال  2011العجز  غير  التجارى  الميزان  عجز  تضاؤل  من  بدعم  الماضي،  العام  ل 

ورجح تعافى صافى االستثمارات فى المحافظ المالية لتسجل صافى تدفق  ،  والتحويالت وإيرادات قناة السويس

 مليار دوالر، فى ظل استئناف األجانب لالستثمار فى الدين الحكومى بداية من أغسطس.  3.4للداخل بقيمة 

إلى   ▪ الجاري  الحساب  عجز  اتساع  مقابل  4.3وتوقع  االجمالى  المحلى  الناتج  من  المالى %3.1  العام  فى   %

مليار دوالروذلك نتيجة انخفاض فائض الميزان الخدمى إلى   11مليار دوالر مقابل    12، ليسجل  2019-2020

مليارات دوالر،   10والر مقابل  مليار د  7.2مليار دوالر فى ظل التراجع المتوقع إليرادات السياحة إلى    5.4

 5.8مليار دوالر خالل العام المالى الحالى مقابل    6.1وسيعوض ذلك جزئيًا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى  

 مليار دوالر العام المالى الماضي. 

، اضيمليار دوالر العام المالى الم  28مليار دوالر مقابل    26وتوقع انخفاض تحويالت المصريين بالخارج إلى   ▪

إلى   ليصل  تدريجياً  بناؤه  سيتم  الدولي  االحتياطيات  أن صافى  مقابل    43وذكر  دوالر  دوالر    40مليار  مليار 

 خالل العام المالى الماضي. 

بقيمة    وتوقع ▪ االسمى  الدوالر  صرف  سعر  يصل  فى    16أن  خالل  2021جنيهاً،  ذلك  عند  يستقر  أن  على   ،

امو تراجع  نتيجة  المقبلة،  الثالثة  تلقى السنوات  ونتيجة  اإلغالق،  أعقاب  فى  الحادة  الزيادة  عقب  االحتياط  ال 

لفروقات   المواتى  التراجع  بجانب  الصرف،  سعر  من  بدالً  األجنبية  واألصول  الدولية  االحتياطيات  صافى 

 % العام المالى الماضي. 8% بدالً من 4التضخم مع الشركاء التجاريين إلى  

تريليون   7.2ن الناتج المحلى اإلجمالى خالل العامين المقبلين ليسجل  % م114استقرار الدين العام حول    ورجح ▪

المالى الماضي115جنيه وهو اقل من   للعام  تقديرات فاروس  الناتج المحلى  الدين الخارجي    وقال،  % من  إن 

حول   عجز  35استقر  أن  إلى  مشيًرا  والماضي،  الحالى  المالي  العام  خالل  اإلجمالي  المحلى  الناتج  من   %

مليار جنيه تقديراً العام المالى الماضي،   530مليار جنيه العام المالى الحالي مقابل    500ازنة سيتراجع إلى  المو

 نتيجة زيادة اإلنفاق على التحفيز المالي.

المتوقع أن يرتفع   ▪ العام من  المالى الحالي، وهى أقل وتيرة على اإلطالق،  4أوضح أن اإلنفاق  العام  % خالل 

نحو   إلى  تر  1.5ليسجل  ينمو ليصل  أن  بنهاية    1.8يليون جنيه على  إلى ،  2024-2023تريليون جنيه  وأشار 

مليار جنيه خالل    580% خالل العام المالي الحالي من ذروة  8االنخفاض المتوقع فى مدفوعات الفوائد بنحو  

 %. 4العام المالي الماضي، فى ظل أن غالبية الدين بالعملة المحلية واستفاد من خفض الفائدة 

 .20225اتش اس بى سى: الشركات المصرية تتوقع العودة إلى مستوى ربحية ما قبل كورونا فى بنك  •

بنك   ▪ يعتمد    HSBCقام   " المستكشف   " عنوان  تحت  تقرير  من بعمل  أكثر  شملت  استقصائية  دراسة  على 

في    10368 ذلك    39شركة  في  بما  و  209سوقاً،  مصر  من  من    502شركات  أخرى  الشرق  شركة  منطقة 

و يوضح هذا التقرير مدي    األوسط وشمال إفريقيا وتركيا على نطاق أوسع مما يجعله أكبر استبيان من نوعه

 تفاؤل الشركات بنمو حجم أعمالها و عودتها للربحية . 

ال ▪ بى سىال تقرير  وأشار  اتش اس  بنك  الربحية   إلى   صادر عن  العودة لمستويات  تتوقع  المصرية  الشركات  إن 

% من الشركات المصرية تتوقع العودة إلى مستويات 83أن  ، وأضاف  2022خالل عام    بقة على كوروناالسا

 . % على المستوى العالمي81مقابل  2022بحلول نهاية عام  19-الربحية كما كانت قبل جائحة كوفيد

البيئة المتغيرة، أنها تكيفت مع  تقول    شركات األعمال التي شملتها الدراسة في مصرأن    HSBCوأوضح بنك   ▪

، يبدو التفاؤل أعلى من المتوسط العالمي. إذ 2019وعلى الرغم من التراجع الطبيعي لمستويات التفاؤل منذ عام 

% من شركات األعمال تتوقع أن تبقى التوقعات المستقبلية ألعمالها كما هي أو أنها أكثر تفاؤالً، وذلك 76أن  

العالمي67مقابل   المستوى  الب   %  أشار  "  و  أن  السنوات  نك  كبيرة خالل  مرونة  في مصر  الشركات  أظهرت 
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القليلة الماضية ليس في قدرتها على التكيف مع متغيرات المشهد االقتصادي فحسب بل في تمكنها من مواصلة  

 . "النمو

 : % من الشركات تعتزم ضخ استثمارات العام المقبل 87 ✓

أشار   ▪ مصر  و  في  األعمال  شركات  أن  أيضاً  النمو التقرير  تحقيق  أجل  من  االستثمار  إلى  الحاجة  تدرك 

تعتزم   حيث  بـ  87المستقبلي،  مقارنة  المقبل،  العام  أعمالها  في  االستثمار  حجم  زيادة  الشركات  من   %67  %

العالمي المنتجات  ،  المستوى  في  االبتكار  مجال  مصر  في  الشركات  لدى  استثمارية  أولويات  ثالث  أهم  ومن 

 يع نطاق األعمال في أسواق جديدة. والعمليات والتسويق وتوس

تبحث   ▪ والتركيز و أضاف أن شركات األعمال  الجديدة  بيئة األعمال  والتكيف مع  إمكاناتها،  لتعزيز  عن طرق 

بشكل فعلي على اتخاذ التدابير واإلجراءات المستدامة التي ستساعدها على تحقيق النمو وأن تكون قادرة على 

 .  مستقبلية غير المتوقعةحماية أعمالها من االضطرابات ال

 : تحديات أمام التصدير ✓

% من شركات األعمال في مصر ترى أن التجارة الدولية أصبحت أكثر صعوبةً بسبب  HSBC  67أشار بنك   ▪

الماضية، فإن التزامها بمتابعة الفرص الدولية ما زال ثابتاً ولم    12تأثير األحداث التي جرت خالل األشهر الـ  

% منها أن لديها نظرة  86سؤال هذه الشركات عن توقعاتها المستقبلية بشأن التجارة الدولية، قالت  وعند  ،  يتغير

مقابل   وذلك  المقبلين،  للعامين  إيجابية  أن  72مستقبلية  في حين  العالمي،  المستوى  % من شركات  12% على 

 % عالميًا. 22األعمال لديها نظرة مستقبلية سلبية مقابل 

 : ماج فى سالسل التوريد العالميةإعادة البناء واالند ✓

▪ / األستاذة  بنكأشارت  لدى  المالية  والذمم  العالمية  التجارة  تمويل  رئيس  تمام،  أن  مصر  HSBCرحاب  : إلى 

تركز الشركات في مصر على مرحلة إعادة البناء وأن تكون جزء من إعادة التوزان لسالسل التوريد العالمية. "

بآفاق   التفاؤل  من  حالة  وعبر فهناك  افريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  ضمن  خصوصا  الدولية  التجارة 

 ". أوروبا ومع االهتمام المتزايد في أسواق أمريكا الشمالية وآسيا

 : تم تنفيذها رقميًا HSBC% من تمويالت التجارة فى 70 ✓

قام   ▪ إنه  البنك  ومعالجة حوالي  أوضح  بتنفيذ  العام  األولى من  التسعة  األشهر  المعامالت  % م70خالل  ن حجم 

في منطقة الشرق األوسط من   HSBCمليار دوالر أمريكي والممولة من قبل بنك    43التجارية البالغة قيمتها  

بحوالي   مقارنة  وذلك  الرقمية،  الوسائل  قبل  54خالل  رقمياً  ومعالجتها  تنفيذها  تم  التي  المعامالت  حجم  %من 

 . 19 –جائحة كوفيد 

أن االستدامة هي محور تركيز مهم بالنسبة لقادة األعمال في مصر. حيث أن ويوضح تقرير المستكشف كيف   ▪

أكثر من ثمانية من أصل كل عشرة شركات قامت بالتخطيط أو حددت أهدافاً لنطاق واسع من النواحي المتعلقة  

ن % من الشركات في مصر أن هناك العديد من الفرص لتحسي 96وترى    بمجاالت الحوكمة البيئة واالجتماعية

 استدامتها البيئية واألخالقية، وأكثر اهم ثالثة جوانب هي تعزيز السمعة وجذب االستثمار وتزايد المتطلبات. 

أكبر وأشارت   ▪ بشكل  التركيز  يؤدي  أن  المتوقع  أنه من  أيضاً  الدراسة في مصر  التي شملتها  شركات األعمال 

% بينما تتوقع  5قيق نمو متواضع يصل إلى  % من الشركات تح23على االستدامة إلى دفع عجلة النمو. وتتوقع  

% من الشركات تتوقع تحقيق نمو بنسبة  41% في حين أن 9% و 6% من الشركات تحقيق نمو يتراوح بين 34

 % أو أكثر.10

 . 6»فيتيش سوليوشنز« تتوقع تحسن دخل األسر المصرية خالل السنوات الخمس المقبلة  •

ارتفاع   ▪ سوليوشنز«  »فيتش  خالل  توقعت  مصر  فى  العائلى  لتباطؤ  2021اإلنفاق  كورونا  وباء  أدى  بعدما   ،

النمو االقتصادى خالل  ، وأشارت إلى  2020االستهالك خالل   تعافى  ، سيكون عبر تحسن معدالت  2020إن 

سيرتفع   العائلى  االستهالك  فإن  ذلك  ونتيجة  التحفيزية،  اإلجراءات  بجانب  األسر،  دخل  يدعم  بما  التوظيف، 

 . 2020% فى 1.4%، وهو تحسن طفيف مقارنة بالنمو المقدر بنحو  1.6بمعدل نمو حقيقى 

، وفى  2021إنها تتوقع نمو االستهالك فى القطاعات الرئيسية بشكل قوى خالل    »فيتش سوليوشنز«وأشارت   ▪

خالل   األسر  ميزانيات  فى  الكحولية،  غير  والمشروبات  للطعام  األولوية  إعطاء  نمو2020ظل  سيظل  ها ، 
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 . إيجابياً، لكن بوتيرة أقل

% متوقعة خالل  3.2% خالل العام المالى المقبل مقابل  5.6وتوقعت فيتش سوليوشنز نمو االقتصاد المصرى   ▪

البطالة بما يساعد على خفض معدالت  المالى الحالي،  بأن التضخم يظل خطراً على اإلنفاق ، وأوضحت  العام 

خال ف2021ل  االستهالكى  دفإ،  الطلب  خالل  نخفاض  للتراجع  األسعار  فى  2020ع  التضخم  سجل  حيث   ،

، ستؤدى ضغوط الطلب الرتفاع 2021، ومع تعافى التوقعات لعام  2019% خالل  9.2%، مقابل  4.9المتوسط  

 %. 6إلى متوسط  2021التضخم خالل 

السنوى خالل    وأشارت   ▪ المصرية  األسرة  لمتوسط دخل  تقديرها  إن  إلى    2021»فيتش«،  ف  أل   76.3تراجع 

النشاط االقتصادى رغم   96.4جنيه سنوياً، مقابل   باألزمة وتعطل  الدخول  تأثر  نتيجة  قبل كورونا،  ألف جنيه 

الحكومة المواطنين  جهود  عن  تأثيره  حدة  األسرة  ،  لتخفيف  دخل  متوسط  نمو  توقعت  االنخفاض،  ذلك  ورغم 

مركب   من  8.9بمعدل  بدعم  المقبلة،  السنوات  خالل  سنوياً  االقتص%  التضخمالنمو  واستقرار  وتوقعت  ،  ادى 

تداعيات  من  االقتصاد  تعافى  بعد  المقبلة،  السنوات  خالل  اإلجمالى،  المحلى  الناتج  من  الفرد  نصيب  زيادة 

، وهو ما يعنى خلق  2024ألف جنيه بنهاية    100.45الجائحة، باإلضافة إلى وصول الدخل السنوى لألسرة إلى  

 السلع غير األساسية. سوق جيد لتجارة التجزئة فى مصر، وسوق 

خالل   ▪ األسر  دخل  فى  النمو  عبر  تدريجياً،  مصر  فى  وثراًء  فقراً  الشرائح  أكثر  بين  الفجوة  تضاؤل  وتوقعت 

آالف دوالر سنوياً ستنمو بوتيرة أقل خالل    10السنوات الخمس المقبلة، خاصة أن الشرائح التى تربح أكثر من  

 2024مليون أسرة فى  2.5آالف دوالر سنوياً سترتفع إلى  10ن وذكرت أن نسبة من يجنون أكثر م، تلك الفترة

فى    1.2مقابل   أسرة  مستوى  ،  2021مليون  على  األسرع  سيكون  فى مصر  المتوسطة  الطبقة  نمو  إن  وقالت 

العالم، مع األخذ فى االعتبار حجم الكتلة السكانية، وإن تلك الزيادة فى الدخول ستجذب المزيد من المستثمرين 

 التجزئة، وستسهم فى تنشيط عمليات االندماج وتحديث الصناعة. فى قطاع

آالف دوالر سنوياً خالل العام   5% من األسر سيكون بين ألف و64.9أوضحت أن تقديراتها تشير إلى أن دخل   ▪

المقبل، وهو مستوى منخفض من الدخل، وهذا العدد الكبير من األسر منخفضة الدخل يفسر لماذا يذهب أكثر 

ثلث   الترفيهيةمن  السلع  من  أكثر  المنزل  وتكاليف  والشراب  الطعام  على  األسر  نسبة  ،  انفاق  تراجع  وتوقعت 

 بالتزامن مع تحسن الوضع االقتصادى.  2024% بحلول 47.4األسر محدودة الدخل إلى 

 .7  19-من األنباء اإليجابية عن لقاح لكوفيد  مليار دوالر بدعم 76.5معهد التمويل: األسواق الناشئة جذبت  •

مليار دوالر بمحافظ األسواق الناشئة في   76.5إن المستثمرين األجانب ضخوا  إلى    معهد التمويل الدوليأشار ▪

لكوفيد لقاح  عن  اإليجابية  األنباء  من  بدعم  وذلك  قياسي،  مستوى  وهو  و  19-نوفمبر،  أسهم ،  استقطبت  قد 

الناشئة   الفئة من األصول، وكان م  39.8األسواق  لهذه  نقدي شهري مسجل  تدفق  أكبر  ثاني  ليار دوالر، وهو 

حوالي   الصين  دوالر  7.9نصيب  قد  مليار  أن  أيضاً  وأضاف  األخرى  ،  الدين  وأدوات  السندات   39.8جذبت 

 المعهد. لتدفقات الشهرية على أدوات الدين عند عاشر أعلى مستوى مسجل لدى ا مليار دوالر وكانتا

قد   ▪ أن  إلى  أيضاً  التدفقات  وأشار  األسهم صافي    166.5بلغ صافي  العام، حيث شهدت  بداية  منذ  دوالر  مليار 

 مليار دوالر.   150مليار دوالر، في حين استقطبت محافظ الدين حوالي  16.6تدفقات 

 .8تريليون دوالر   200الدين العالمي سيبلغ  ،ستاندرد آند بورز •

بورز  وكالة   توقعت ▪ آند  العالمي  لل   ستاندرد  الدين  يبلغ  أن  االئتمانية  أو ما يعادل   200تصنيفات  تريليون دوالر، 

 .%من الناتج االقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها ال تتوقع وقوع أزمة قريبا 265

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، بعد   نقطة كنسبة مئوية  14إن الدين العالمي سجل زيادة  وأشارت الوكالة إلى   ▪

عن   الناجم  االقتصادي  التراجع  بفعل  تضخم  كوروناأن  الحكومات    فيروس  اضطرت  الذي  الزائد  واالقتراض 

له اللجوء  إلى  تتجه لالرتفاع منذ عدة ، وأضافت  والشركات واألسر  المحلي اإلجمالي  الناتج  إلى  العالمي  "الدين 

اال  تفاقم  الجائحة  ل رتفاع"سنوات،  في  ،  التعثر  حاالت  من  المتوقعة  والموجة  الكبيرة  القفزة  من  الرغم  على  كن 

 السداد في السنة المقبلة، ال تتوقع الشركة أزمة كبيرة في هذه المرحلة. 

  2020% في الدين العالمي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في    14"الزيادة المتوقعة البالغة  واشار التقرير إلى أن   ▪

المس نطاق  من  على  لقاحات  وتوزيع  االقتصادات،  تعافي  بفرض  القريب،  األمد  في  ديون  أزمة  تسبب  أن  تبعد 

الجائحة، ، وأضافت  واسع، واعتدال سلوك االقتراض" بعد  للنهوض مجددا  العالمي عاد  أن االقتصاد  بفرض  نه 

 . 2023% بحلول   256فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي اإلجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 
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لتعافي االقتصاد المصري من   وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، • البديلة  تصدر ورقة سياسات للمسارات 

 . 9كورونا 

الغذائية   ▪ الدولي لبحوث السياسات  بالتعاون مع المعهد  ، "IFPRI"أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

عنوان   تحت  سياسات  على  "ورقة  واألثر  المصري  االقتصاد  لتعافي  البديلة  والوظائف  المسارات  القطاعات 

المعيشية على   "واألسر  كورونا  بفيروس  المتعلقة  والتدابير  االحترازية  لإلجراءات  التدريجي  اإللغاء  أثر  لتقدير 

 . 2020/2021االقتصاد المصري خالل النصف األول من العام المالي 

ة السياسات تهدف إلى عرض  إن ورقوأشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى   ▪

وأضافت أن تلك  ،توقعات النمو االقتصادي على المستوى الكلّي والقطاعي وأثر التدخالت الحكومية على االقتصاد

اإلجراءات   تخفيف  سرعة  حيث  من  تختلف  التي  البديلة  السيناريوهات  من  عدد  ضوء  في  ستأتي  التوقعات 

ودو بطيئة(،  أو  تدريجية،  )سريعة،  مقارنة االحترازية  يتم  حيث  العامة  االستثمارات  في  يتمثل  الذي  الحكومة  ر 

 تأثير زيادة االستثمارات العامة من عدمه على معدالت النمو االقتصادي.

إلى أنه وفقاً لنتائج التقرير، تعد زيادة االستثمارات العامة لتحفيز النمو االقتصادي خالل هذه األزمة من وأشارت   ▪

أنه من المقدر أن يصل معدل النمو الحقيقي   توأوضح ،صادي إيجابي في المدى القصيرأهم عوامل تحقيق نمو اقت 

المالي   العام  العامة 1.8إلى    2020/2021لمصر خالل النصف األول من  % تحت سيناريو زيادة االستثمارات 

الح تدخل  عدم  حال  في  سلبي  ويصبح  النمو  معدل  ينخفض  بينما  لالقتصاد،  السريع  التعافي  كومة  وبافتراض 

%( تحت  0.3-%( تحت سيناريو التعافي البطيء وإلى )2-وضخها ألي استثمارات خالل العام بحيث يصل إلى )

 سيناريو التعافي السريع.

المالي  توأوضح ▪ العام  خطة  في  الحكومية  االستثمارات  زيادة  تم  أنه  بالعام 33بنحو    2020-2021،  مقارنة   ٪

االنتا القطاعات  في  خاصة  السابق،  االتصاالت  المالي  قطاع  مثل  التكيف  على  وقدرة  مرونة  لديها  التي  جية 

  ت ولفت ،وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة والري، وقطاع التشييد والبناء، مع التركيز على توطين الصناعة

ارنة إلى أن نتائج التقديرات في التقرير تعكس النمو اإليجابي للقطاعات جراء ضخ وزيادة االستثمارات، وذلك مق

 بنمو سلبي مقارنة بسيناريو عدم زيادة االستثمارات. 

تأثير زيادة االستثمارات العامة على مستوى معيشة المواطنين وأهميته في  و أضافت أن نتائج التقديرات تعكس   ▪

الحد من اآلثار السلبية لألزمة بحيث تساهم في الحفاظ على مستوى التوظيف وكذا توفير فرص عمل جديدة في  

عافي االقتصاد بصورة سريعة، ومن المتوقع أال يتأثر دخل األسر سلبيًا في المتوسط )يرتفع بصورة طفيفة  حال ت 

لثاني من العام المالي %( تحت سيناريو التعافي السريع واالستثمارات خالل الربع األول وا2.7% و0.7ما بين  

2020-2021 . 

إنه   ▪ إلى  السعيد،  /هالة  الدكتورة  أشارت  إجراو  تم  االجتماعية  قد  الحسابات  باستخدام مصفوفة  الدراسة  هذه     "ء 
"Social Accounting Matrix    (SAM،)   التي تقوم برصد تدفقات المعامالت االقتصادية وعرض هيكل

كآلية مناسبة لقياس األثر قصير   "SAM"االقتصاد خالل نقطة زمنية محددة، وذلك من خالل النموذج المضاعف  

 المدى سواء المباشر أو غير المباشر للصدمات مثل أزمة فيروس كورونا.

الثانية التي ▪ الورقة هي  في إطار الجهود    "IFPRI"تصدرها وزارة التخطيط بالتعاون مع    وأشارت إلى أن هذه 

تقديم توقعات لالقتصاد المصري   القائمة على األدلة من خالل  الوزارة لتعزيز صنع السياسات  المبذولة من قبل 

وتقدير تأثير التدخالت واإلجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم االقتصاد خالل أزمة فيروس كورونا، 

ل أثر أزمة كورونا على االقتصاد المصري خالل الربع األخير من وتتمثل الورقة األولى في مذكرة سياسات حو 

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي االحتياطات الدولية من النقد األجنبي بنهاية شهر •
مليون دوالر عن شهر  1.7مليار دوالر بزيادة بلغت حوالى  39.221.8نوفمبر الماضي ليسجل 

 دوالر .مليار  39.220.1أكتوبر الذي كان قد بلغ 

ً خالل • أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويالت المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا
 8.0لتسجل نحو  %19.6بمعدل زيادة سنوي مليار دوالر  1.3بمقدار  2020الفترة يوليو/سبتمبر 

 مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق(. 6.7مليار دوالر )مقابل نحو 

لن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خالل شهر نوفمبر أع•
 نقطة خالل شهر أكتوبر السابق عليه. 109.9نقطة مقابل  111.2% ليسجل 1.1الماضي بنحو 
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 . 2019/2020العام المالي 

االقتصادية،   • والتنمية  التخطيط  وزيرة  السعيد،  /هالة  البترول    37تنفيذ  الدكتورة  قطاع  في  تنموياً  مشروعاً 

 . 102020-2019مليار جنيه خالل  431بتكلفة 

مشروعاً تنموياً، في   37وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية إنه تم اإلنتهاء من تنفيذ  الدكتورة هالة السعيد  أشارت   ▪

مشروعاً في العام   18مليار جنيه، منها    431.3قطاع البترول والثروة المعدنية، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو  

 مليار جنيه. 96.7(، بتكلفة 2020/ 19المالي )

حول   ▪ السعيد،  /هالة  الدكتورة  المنتهيةوأوضحت  للمشروعات  الجغرافي  البحيرة   التوزيع  أن  السعيد  أوضحت 

بعدد   المشروعات،  تكلفة  حيث  من  المحافظات  باقي  بتكلفة    5تصدرت  تليها    16.4مشروعات  جنيه،  مليار 

بعدد   بتكلفة    5السويس،  مشروعين  7.4مشروعات  بعدد  اإلسكندرية  ثم  جنيه،  بتكلفة  مليار  جنيه،   3.9،  مليار 

بتكلفة   بمشروعين،  سيناء،  بتكلفة    1.7وشمال  بمشروعين،  الشيخ  وكفر  جنيه،  وأسيوط    1.4مليار  جنيه،  مليار 

بتكلفة  محافظة،  كل  في  واحد  بمشروع  ومطروح،  األحمر  والبحر  وبورسعيد  سويف  وبني  والدقهلية  والقليوبية 

مشروعا مشترك بين أكثر من محافظة، بتكلفة كلية استثمارية   14تنفيذ  مليار جنيه، باإلضافة إلى    343.3إجمالية  

 مليار جنيه.  57.3

أبرز المشروعات التي تم اإلنتهاء منها في قطاع البترول خالل العامين الماضيين، ومنها:مشروع    وأشارت إلى   ▪

تبلغ   إنتاجية  بطاقة  قدم    2.7تنمية حقل ظهر،  اإل  3مليار  تنمية حقول شمال  )  /يوم،  النيل  دلتا  سكندرية وغرب 

إنتاجية   بطاقة   ،) وفيوم  جيزة  حقلي  الثانية  قدم    0.7المرحلة  )نورس/أبو    3مليار  غاز  خط  جانب  إلى  /يوم، 

بطول   الجميل(،  بمسطرد    128الماضي/  للتكرير  المصرية  الشركة  مصفاة  انشاء  مشروع  إلى  باإلضافة  كم، 

ERC  إنتاجية المنتجا  4.7، بطاقة  الدلتا بالمياه  مليون طن من  تنمية حقول غرب  البترولية سنوياً، فضاًل عن  ت 

 ( المرحلة  المتوسط  بالبحر  بطاقة    9العميقة  قدم  350ب(،  الشحن  3مليون  شمندورة  إنشاء  على  عالوة  يوم،   /

تنمية حقل شمال غرب أكتوبر   ، وكم  8.2يوم، والخط البحري بطول    /البحرى بطاقة مليون برميل زيت خام  

ال تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة )ب(، بمحافظة كفر   3.2سويس، بطاقة  بخليج  ألف برميل زيت خام/ يوم، 

بطاقة   قدم    100الشيخ،  /    3مليون  غارب  رأس   / بكر  )رأس  بوتاجاز  خط  ازدواج  الطبيعي/يوم،  الغاز  من 

بطول   من    152أسيوط(،  الصعيد  محافظات  إلى  البوتاجاز  تدفيع  معدالت  كفاءة  لرفع  يوم    2600كم،  طن/ 

للتكرير   4000إلى الوطنية  االسكندرية  بشركة  األوكتان  عالي  البنزين  إنتاج  مشروع  جانب  إلى  يوم،  طن/ 

 آالف طن بوتاجاز سنوياً. 10ألف طن من البنزين سنوياً، و  700والبتروكيماويات )أنربك(، بطاقة 

منطقة جديدة في    141، وتوصيل الغاز لـ  مليون اسطوانة بوتاجاز بالغاز الطبيعي  41.4أنه تم احالل      توأضاف  ▪

محافظة، هي: )القاهرة، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، اإلسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، البحر   22

المنيا، أسيوط، أسوان، بني سويف،   قنا، سوهاج،  األحمر، كفر الشيخ، السويس، دمياط، مطروح، االسماعيلية، 

مصنعا،   94مستهلك تجاري، و    3661مليون وحدة سكنية، و  2.3 عن توصيل الغاز الطبيعي لـ  األقصر(، فضالً 

الطبيعي  74.6وتحويل   بالغاز  للعمل  الرئاسية  ،  ألف سيارة  المبادرة  التجمعات "وضمن  في  الحياة  تحسين جودة 

 6عدد المستفيدين أكثر من    ، تم توصيل الغاز الطبيعي لقرية جراجوس بمحافظة قنا، وبلغ"الريفية: حياة كريمة

 آالف أسرة. 

 .11% خالل نوفمبر 1.1ارتفع معدل التضخم الشهرى ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء •

بنحو  أ ▪ الماضي  نوفمبر  شهر  خالل  التضخم  معدل  ارتفاع  عن  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  علن 

أن معدل التضخم على   وأوضح،  شهر أكتوبر السابق عليهنقطة خالل    109.9نقطة مقابل    111.2% ليسجل  1.1

 . 2019% خالل شهر نوفمبر من عام  2.7% مقارنة بـ 6.3أساس سنوي سجل  

إ ▪ بنحو  وأشار  الماضي  الشهر  خالل  ارتفعت  والشراب  الطعام  أسعار  أن  لتبلغ  3.2لى  مقارنة   %100.6  نقطة 

% مقارنة بالشهر المناظر من  4بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو  

الماضي الماضي    ، وأضاف  العام  نوفمبر  ارتفع خالل شهر  الحضر  % مقارنة 0.8بنحو  أن معدل التضخم في 

% مقارنة بشهر 5.7نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم بنحو    111.1بشهر أكتوبر السابق عليه ليسجل  

بنحو  ،  2019نوفمبر من عام   ارتفاعا  الماضي  الشهرى  التضخم خالل  الريف سجل معدل  % مقارنة 1.4وفى 

ليبلغ   عليه  السابق  بل  111.3بالشهر  سنوى  أساس  وعلى  بالشهر  6.9غ  نقطة،  مقارنة  نحو  التضخم  معدل   %

 المناظر من العام الماضي. 

 .12مليار جنيه  204.7% لتسجل 18.4بنسبة  ت إجمالي إيرادات الدولة ارتفع وزارة المالية،  •

  2020سبتمبر(   –مليار جنيه خالل الفترة )يوليو    134.9وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ  أعلنت   ▪

% من الناتج  2.3-مليار جنيه ما يعادل    131.4% من الناتج المحلي اإلجمالي، مقابل  2.1-، أي ما يعادل  2021  /

 المحلي، خالل ذات الفترة من العام السابق. 
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مليار جنيه خالل     172.9مليار جنيه، مقابل    204.7% لتسجل  18.4أن إجمالي اإليرادات ارتفع بنسبة  وأضافت   ▪

 . م المالي السابقنفس الفترة من العا

مليار جنيه خالل    131.5مليار جنيه مقابل  150% لتحقق  14.1وأشارت إلى أن اإليرادات الضريبية زادت بنسبة   ▪

بنحو   الضريبية  ارتفعت اإليرادات غير  فيما  السابق،  العام  الفترة من  لتحقق    13.2نفس  مليار   54.6مليار جنيه 

 يه.مليار جن   14.4أشهر مقارنة بـ  3جنيه خالل  

أشهر، مقارنة مع   3مليار جنيه خالل    336.8% ليصل إلى  11وأوضحت أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة   ▪

له  303.3 السابق  المالي  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  جنيه  األجور  ،  مليار  على  اإلنفاق  ارتفاع  إلى  ولفتت 

مليار جنيه، وزيادة اإلنفاق    74.9ه مقابل  مليار جني   78.7% ليبلغ نحو  5.1وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة  

مليار جنيه، وذلك في ضوء    28.5مليار جنيه ليصل إلى     22.5على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو

 .2019لعام   148تطبيق قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الجديد رقم 

ليحقق   ▪ زاد  الصادرات  دعم  على  اإلنفاق  أن  التأمين    1.7وأوضحت  دعم  على  اإلنفاق  ارتفع  فيما  جنيه،  مليار 

مليار جنيه، وزاد اإلنفاق على الدعم والمنح والمزايا االجتماعية   1.2% ليصل إلى  2.3الصحي واألدوية بنسبة  

 مليار جنيه. 34مليار جنيه مقابل   54.7ليبلغ 

ل فترة الدراسة، كما ارتفع اإلنفاق على  مليار جنيه لدعم السلع التموينية خال  12.4وأشارت إلى أنه تم تخصيص   ▪

بنسبة   )االستثمارات(  المالية  غير  األصول  ليسجل  60.4شراء  بتطوير    %40  االهتمام  يعكس  مما  جنيه،  مليار 

وذكرت أن اإلنفاق على شراء السلع والخدمات انخفض ليحقق  ، البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

جنيه  10.7 إلى    12.8مقابل  مليار  الفوائد  على  المصروفات  تراجعت  فيما  جنيه،  مقابل   135مليار  جنيه  مليار 

 مليار جنيه. 138.5

الدولي • التعاون  وزيرة  المشاط،  رانيا  بقيمة  ،  الدكتورة  تنموية  اتفاقيات  أبرمت  الدولى  التعاون   7.3وزارة 

 .13مع شركاء التنمية  2020مليار دوالر مند بداية 

ة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة عملت على عدة محاور للتعامل مع أزمة جائحة  أكدت الدكتور ▪

تم  المجاورة، كما  الدول  بالتعاون مع  للغاز  إقليمي  بتدشين منتدى  قامت  اإلقليمي حيث  التكامل  بينها  كورونا من 

نتج عنها    30إجراء أول لجنة عليا مشتركة مع العراق منذ نحو   التفاهم في القطاعات عاًما  العديد من مذكرات 

مليار دوالر منذ   7.3الحيوية، وبخالف ذلك استطاعت وزارة التعاون الدولي أن تتفق على تمويالت تنموية بقيمة  

مليار دوالر منها موجهة    2.7بداية العام الجاري من شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين رغم الجائحة،  

ال الخاص  التنمية    ذيللقطاع  في  رئيسيًا  شريًكا  الحكومة    ،  يعد  سعي  تعكس  األمور  هذه  كل  أن  إلى  وأشارت 

عن  لإلعالن  واضحة  كسياسة  الشفافية  واتباع  عنها  التراخي  وعدم  اإلصالحات  في  قدًما  للمضي  المصري 

 اإلصالحات المرتقبة

إلى    ▪ نقد    وأوضحت  احتياطيات  خالل  من  كورونا  جائحة  واجهت  مصر  خالل  إن  من  تكوينها  تم  قوية  أجنبي 

، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورغم أن اإلصالحات  2019-2016برنامج اإلصالح االقتصادي المطبق في 

  2020كانت صعبة إال أنها كانت ضرورية ونجحت في تحقيق استقرار االقتصاد الكلي، ولذلك دخلت مصر عام  

وف الصرف  سعر  مستوى  على  واضحة  أجنبي بسياسات  نقد  واحتياطيات  للدولة  العامة  الموازنة  في  أولى  ائض 

 .قوية، ساعدتها على تخفيف اآلثار االقتصادية لفيروس كورونا

كما  ▪ لألمام،  الكلي  االقتصاد  دفع  الفترة،  هذه  الدولي خالل  النقد  مع صندوق  ُطبق  الذي  البرنامج  أن  وأوضحت 

القط اإلصالح  إجراءات  من  العديد  الحكومة  أحد اتخذت  كان  أيًضا  األطراف  متعدد  التعاون  أن  إلى  الفتة  اعية، 

الحماية   شبكة  توسيع  وكذلك  التعليم  تطوير  برنامج  مصر  بدأت  حيث  التنمية  خطط  لتعزيز  الهامة  المحاور 

لتسريع  الحكومة  واحتياج  الجائحة  بدء  مع  لذلك  الدولي،  البنك  مع  إنمائي  تعاون  اتفاقيات  من خالل  االجتماعية 

لتعليم عن بعد كانت اإلجراءات األساسية والبنية التحتية جاهزة، لذلك نجحنا في إتمام العام الدراسي رغم وتيرة ا

إجراءات التباعد االجتماعي، كما اتخذت خطوات في سبيل توسيع شبكة الحماية االجتماعية، انطالقًا من البرنامج  

 السابق المطبق مع البنك الدولي.

 .14دفق على أدوات الدين الحكومية في نوفمبر االستثمارات األجنبية تت •

ة في  االستثمارات األجنبية تتدفق على أدوات الدين الحكومي   ، وزير المالية، إلى أن  محمد معيط  أشار الدكتور / ▪

مليار دوالر بنهاية نوفمبر    23ارتفع إجمالي استثمارات األجانب في أدوات الدين المحلية إلى حوالي    حيث   نوفمبر

بنحو   مقارنة  أكتوبر  21.1الماضي،  منتصف  في  دوالر  السوق    مليار  إلى  تدفقها  الساخنة  األموال  وعاودت 

التحفيز من أجل تحقيق االستقرار   المصرية منذ أن بدأت البنوك المركزية حول العالم في إطالق المزيد من حزم

 .  مليار دوالر منذ مايو الماضي 13وجذبت السندات المصرية نحو   لألسواق المالية

% من 7.5غضون ذلك، تستهدف الحكومة اإلبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة بحيث ال يتعد  وأشار أن فى  ▪
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-، إذ تدعم آمال ظهور لقاح فعال لفيروس "كويد2021/2020إجمالي الناتج المحلي خالل العام المالي الجاري  

وذكر أن الحكومة كانت تستهدف لتحقيق معدالت نمو االقتصاد   " وانحسار الوباء توقعات المالية العامة للدولة19

 . %3.6% بنهاية العام المالي الماضي، لكن تداعيات أزمة كورونا أسهمت في تراجع النمو إلى 6تصل إلى 

ناحية أخرى، تشير معظم التوقعات إلى اتساع العجز في الموازنة العامة لهذا العام، ومن بينها ما توقعه    و من   ▪

إلى   المدفوعات  لميزان  الكلي  العجز  بارتفاع  الدولي  النقد  في  8.1صندوق  توقعات  %2021/2020  وأيضا   ،

إلى   العجز  يصل  بأن  فيتش  بارتفاع9.5مؤسسة  سي  بي  إس  إتش  بنك  وتوقعات  للناتج    %،  الكلي  العجز  نسبة 

 % بنهاية العام المالي الحالي. 9المحلي إلى 

ً البنك المركزي المصرى،  •  .15يمد مبادرة دعم قطاع السياحة عاماً إضافيا

أعلن البنك المركزى، عن مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر  ▪

يتم  2021 البنوك لمدة حدها األقصى  ،  تأجيل الستحقاقات  التأكيد على أن   3خاللها قبول أى طلبات  سنوات مع 

واتخاذ   حالة على حده  بدراسة كل  خاللها  البنوك من  تقوم  استرشادية  بالمبادرة هى محددات  الواردة  المحددات 

 القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة. 

الب  ▪ بنهاية   نك  وأشار  لتنتهى  السياحة  بقطاع  للعاملين  التجزئة  فترة سريان مبادرة قروض  مد  أيضاً  تقرر  أنه  إلى 

، يتم خاللها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عمالء القروض ألغراض استهالكية، 2021شهر ديسمبر  

لمدة   الشخصى  لإلسكان  العقارية  استح  6والقروض  تاريح  إضافية من  وفقاً  أشهر  فقط  المنتظمين  للعمالء  قاقها، 

استمرار   2020سبتمبر    30لمركز   مع  الفترة  تلك  عن  تأخير  فوائد  احتساب  عدم  مع  السياحة  بقطاع  للعاملين 

 سريان باقى بنود المبادرة.

الدولى    البنك  وأكد ▪ المعيار  متطلبات  االعتبار  فى  األخذ  مع  القائمة  بالمخصصات  المساس  عدم  على  المركزى 

المالية  للتق السابق  IFRS9ارير  السياحة  بقطاع  العاملين  من  العمالء  استحقاقات  تأجيل  إمكانية  إلى  باإلضافة   ،

 . 2015ديسمبر  7استفادتهم من مبادرة التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها فى  

حاجز النصف تريليون  اإليرادات تتخطى  و  ،قناة السويس تسجل إيرادات ضخمة توجه لدعم االقتصاد الوطنى •

 .16سنوات  10جنيه خالل  

تعتبر قناة السويس أحد الدعائم األساسية لموارد الدولة منذ سنوات طويلة، لذا تقوم الدولة بخطوات كبيرة لتطويره   ▪

 . مع اإلصالحات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية 2016منذ سنوات.، لكنها تسجل ارتفاعات كبيرة منذ عام 

نصف    وأشارت ▪ الـ  تخطت  السويس  قناة  إيرادات  قيمة  أن  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  بيانات 

خالل   جنيه  لتبلغ    10تريليون  سجلت    575,2سنوات  حيث  جنيه،  المالي   29,4مليار  العام  خالل  جنيه  مليار 

% ، وارتفعت في    6,5بنسبة ارتفاع قدرها     2012/    2011مليار جنيه خالل عام    31,3مقابل    2010/2011

لتسجل   التالي  المالي  قدرها    32,3العام  ارتفاع  بنسبة  جنيه  المالي    3,2مليار  العام  عن   %2011    /2012   ،

العام المالي   بنسبة ارتفاع قدرها    36,9مسجلة    2014/ 2013واستمرت في االرتفاع خالل  %  14,2مليار جنيه 

 عن العام المالي السابق عليه. 

مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها    39,2لتسجل    2015/ 2014إلى ارتفاعها خالل العام المالي  وأشارت اإلحصاءات   ▪

بنسبة ارتفاع   2015/2016مليار جنيه خالل العام المالي    41,2، وسجلت  2013/2014% عن العام المالي    6,2

وبلغت    5,1قدرها   السابق عليه،  المالي  العام  جنيه عام    73,3% عن  قدرها ب   2016/2017مليار  ارتفاع  نسبة 

%    35,2بنسبة ارتفاع قدرها    2017/2018مليار جنيه عام    99,1، وسجلت  2016/  2015% عن عام     77,9

% عن   1,7مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها    100,8لتسجل    2018/2019، وارتفعت عام  2016/2017عن عام  

%    9  -بنسبة انخفاض قدرها    2020/    2019مليار جنيه خالل العام المالي    91,7، وسجلت  2018/  2017عام  

 عن العام السابق عليه. 

 .  17في طريقها ألن تكون مركزا إقليميا لنقل البيانات  يتحدث عن هل ستصبح   تقنية المعلوماتلتقرير   •

وفي   ▪ البيانات.  لنقل  كمركز  مصر  مكانة  ترسيخ  أولوياتها  رأس  على  الحكومة  الشركة    2018تضع  أعلنت 

%  25المصرية لالتصاالت المملوكة للدولة أنها تستهدف وصول مساهمة إيرادات مراكز البيانات بالشركة إلى  

خالل   إيراداتها  إجمالي  اإلن   5من  إجمالي  يرتفع  أن  المتوقع  من  وكان  تكنولوجيا  سنوات.  على  مصر  في  فاق 
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قدره   مركب  نمو سنوي  بمعدل  إلى  18.6المعلومات  ليصل  من    %87.7  الفترة  جنيه خالل  حتى    2019مليار 

البيانات. لكن التحول إلى  2022 تنفيذها في مراكز  التي يجري  ، كما أن هناك المزيد من االستثمارات الضخمة 

التكلفة فعالية  تحسين  يستوجب  للبيانات،  المستثمرين  مركز  كبار  وجذب  التحتية،  استراتيجية ،  والبنية  وتهدف 

الب  مراكز  عدد  زيادة  إلى  بالبالدالحكومة  فيها  واالستثمارات  االتصاالت  و  ، يانات  وزارة  استراتيجية  تتضمن 

من  المزيد  واستقطاب  بمصر  البيانات  مراكز  في صناعة  االستثمارات  من  المزيد  المعلومات جذب  وتكنولوجيا 

 مراكز البيانات العالمية إلى البالد

كز مصر في وضع مثالي للهيمنة على سوق مرا  ، أن  وزير االتصاالت السابق  ،  ياسر القاضي  وأشار المهندس   ▪

من المتوقع أن تحقق عائدات سوق مراكز البيانات في القارة األفريقية معدل نمو    و  البيانات على الصعيد اإلقليمي

، قد يصل  2025مليارات دوالر. وبحلول عام    3، لتتخطى  2025-2019في الفترة   %12سنوي مركب يزيد عن  

مليارات دوالر. وتقود مصر، إلى جانب جنوب    7إجمالي االستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات إلى حوالي  

 13مركزا للبيانات في    69أفريقيا وكينيا والمغرب ونيجيريا، هذا النمو. لكن البداية ضعيفة، إذ يوجد في أفريقيا  

بـ   دولة في أوروبا الغربية   23مركزا في    1257دولة، و  16مركزا في الشرق األوسط في    135دولة، مقارنة 

 مركزا في أمريكا الشمالية.  1974و

▪   / األستاذ  المصري  وأوضح  إلفيتيد      شريف  كورنيت  التكنولوجيا  لشركة  المنتدب  المتحدة ب العضو   الواليات 

األوسط  أن  األمريكية،   والشرق  أفريقيا  في  البيانات  مراكز  أسواق  لقيادة  يؤهلها  استراتيجي  موقع  في    ، مصر 

وتكل وقت  تقلل  هنا  بيانات  مراكز  لتأسيس  يؤهلها  المنتصف  في  الجغرافي  مصر  بنحو  وموقع  البيانات  نقل  فة 

البيانات في المنطقة، كل ذلك يجعل  أن توفر العمالة الماهرة، والطاقة النظيفة، والعدد المحدود لمراكز    النصف. و

ال بالنسبة لمصرنقل  البيانات  بيانات مجاال واعدا  تتركز مراكز  أن  بشكل    13عددها    في مصر  ، وأشار  مركزا 

أساسي حول القاهرة: ويمتلك هذه المراكز ويقوم بتشغيلها الشركة المصرية لالتصاالت، وإي جي آي دي، وإي  

 نتوورك، وراية، واليف، وجي بي إكس، وسيتي نت، واتصاالت.  سي سي سولوشنز، ولينك، وإيجيبت

في مصر    أنوأشار   ▪ الحالية  البيانات  مراكز  تعد  إقليمي:  بيانات  مركز  إلى  للتحول  جدا  يزال صغيرا  ال  القطاع 

الكهرباء ما يقرب من واحد ميجاوات من  حامال لتخزين الخوادم    250ل إلى  صغيرة نسبيا، فكل منها يوفر ما يص

تع المراكز  منذ  ومعظم هذه  وأوضح  20  -15مل  البيانات   عاما.  لتخزين  المطلوبة  العمالقة،  البيانات  أن مراكز 

ميجاوات من الكهرباء. "كي    4حامل على األقل، ما يعادل    1000كبيرة الحجم والتخزين السحابي، تتطلب نحو  

ة تسمح بالتوسع السريع. لن يهتم مقدمو الخدمات  تصبح مصر مركزا للبيانات، فهي تحتاج مراكز بيانات ضخم

السحابية أو خدمات بث المحتوى عبر اإلنترنت، واللذان يسيطران على حركة ومحتوى اإلنترنت، بمراكز بيانات 

 . صغيرة الحجم"

تتطلع شركة االتصاالت األفريقية    حيث  خمة حاليا في مراكز بيانات جديدةثمة استثمارات ض  و أوضح أن هناك   ▪

البيانات في مصر، وذلك بعد عامين من إعالنها عن خطة   تيليكوم إلى زيادة استثمارات ذراعها لمراكز  ليكويد 

مليون دوالر لتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات في مصر. وأعلنت   400استثمارية مدتها ثالث سنوات بقيمة  

كية يتسع أللفي حامل خوادم، وذلك ضمن خطتها المصرية لالتصاالت عن بناء مركز بيانات ضخم في القرية الذ

مراكز بيانات.   5إلى    4، كما تعتزم بناء من  2019مليار جنيه والتي أعلنتها في عام    17لضخ استثمارات بنحو  

مصر   في  سحابية  تحتية  بنية  أول  إلنشاء  اتفاقيتين  الماضي  مارس  في  ونوكيا  لالتصاالت  المصرية  ووقعت 

األ  إنترنت  لخدمات  )حصريا  شبكة  باستخدام  كمنصة  WINGشياء،  لنوكيا  والتابعة  األشياء  إلنترنت  العالمية   )

إلطالق خدمات إنترنت األشياء لقطاع األعمال خالل هذا العام. وكذلك تعاقدت الشركة مع مايكروسوفت العالمية 

إدارة مركز بيانات جديد إلنشاء أول شبكة سحابة حاسوبية في البالد. وووقعت شركة أورنج اتفاقية إنشاء تشغيل و

 مليون دوالر.  135سنوات باستثمارات  5في العاصمة اإلدارية لمدة  
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 ثالثاً: النشاط المالي 

 التخصيم ▪

خصيم في قانون واحد، وتمت ت ، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خالل عام   ▪

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

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

ال نشاط  تخصت ويعد  في  األخص  وجه  وعلى  دورته،  وتسريع  العامل  المال  رأس  لتوفير  الركائز  أحد  يم  خصيم 

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

من   زادت  حيث  الماضية؛  سنوات  األربع  في    3,7خالل  جنيه مصري  في    10.6إلى    2014مليار  جنيه  مليار 

 مليار جنيه.  8.9ارنة بالعام الماضي البالغة % تقريبًا مق18. وارتفعت بنسبة 2018

 التأجير التمويلي  ▪

 (؟ Financial Leasingما هو التأجير التمويلي ) 

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

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

 دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر. 

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

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

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

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 : الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي  •

، بتعديل قرار مجلس  2019لسنة    82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم    ▪

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة    7اإلدارة رقم  

بشأن القواعد   2019لسنة    7إدارة الهيئة رقم    والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس  التمويلي

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

ً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 4)  . األصل وإعادة استئجاره تمويليا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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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%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 
19 https://www.benokinvest.com/archives/35782 
20 http://www.emff-eg.com/2020/12/08/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b2-

%d9%88%d8%a5%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3/ 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :18الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر  •

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

المشروعات  2014 تمويل  نشاط  لينظم كال  من  القانون  الصغر، وجاء مشروع  متناهي  التمويل  نشاط  بتنظيم   ،

تمويل نشاط  خضوع  على  يؤكد  بما  متكامال   قانونيا   تنظيما   الصغر،  متناهي  والتمويل  والصغيرة،    المتوسطة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  
وسهولة   المرونة  يُحقق  بشكل  األنشطة  لتلك  الشركات  مزاولة  وضوابط  قواعد  على  ويحتوي  المصرفية،  غير 

 احتياجات النشاط التجاري والصناعي. التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب 

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  

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

ره مجلس إدارة  والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقر
ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل    5مليون جنيه، و  20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن  

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين. 

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

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  

 . ن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات  قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أ

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

 . تمويل المشروعات متناهية الصغر وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط 

 . 19أشهر  10مليار جنيه خالل  42.590شركات التأجير التمويلى تضخ تمويالت بقيمة   •

الهيئة   ▪ عن  صادر  تقرير  الماليةأشار  للرقابة  أن  العامة  إلى  نحو  ،  التمويلى  التأجير  شركات  تمويالت  سجلت 

مليار جنيه خالل الفترة من   45.323، مقابل نحو  2020أكتوبر  مليار جنيه خالل الفترة من يناير إلي    42.590

 . %6، بنسبة تراجع بلغت 2019يناير إلي أكتوبر 

عقد بنهاية    2430، مقابل  2020عقد بنهاية أكتوبر    2014% لتسجل  17.1تراجع عدد العقود بنسبة  وأشار إلى   ▪

أشهر  10% من تمويالت القطاع خالل الـ 82.60واستحوذ قطاع العقارات واألراضى على نسبة ، 2019أكتوبر 

وجاء قطاع االألت والمعدات فى المرتبة الثالثة بنسبة  ،  %5.06، ثم قطاع سيارات النقل بنسبة  2020األولي من  

 %. 2.37% و 3.64%، ثم قطاع المعدات الثقيلة وخطوط االنتاج بنسب  3.81

 .20  سطة والصغيرةلدعم المشروعات المتو  قامت بها مصر حوافز وإعفاءات •

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل دور هذه المشروعات في    دعما كبيراً   مصرقدمت   ▪ للمشروعات 

هذه   إقامة  على  للتشجيع  المجال  هذا  في  هامة  حوافز  الدولة  وتقدم  البطالة،  من  والحد  باالقتصاد  النهوض 

رقم   القانون  ضوء  في  وذلك  والصغيرة 2020لسنة    152المشروعات،  المتوسطة  المشروعات  تنمية  بشأن   ،

 كالتالي: و الحوافز ومتناهية الصغر 
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 حوافز غير ضريبية: أوالً  ✓

 رد قيمة توصيل المرافق إلى األرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله. (1

 منح المشروعات آجاال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك اإلعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير. (2

 لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.تتحمل الدولة  (3

 تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.   (4

 رد ما ال يجاوز نصف قيمة األرض المخصصة للمشروع.  (5

اإلعفاء من تقديم الضمانات الالزمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات الالزمة للمشروع، أو تخفيض قيمة   (6

 لمعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.هذه الضمانات. رد قيمة االشتراك في ا

مليار جنيه سنًويا، وال   1.5حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ال يقل إجماليه عن   (7

 % من الناتج المحلي اإلجمالي.  0.3يزيد عن 

 يم الدولةإعفاء مشروعات ريادة األعمال من رسوم تسجيل براءات االختراع ونماذج المنفعة، مع تقد  (8

 المساعدة الفنية الالزمة لتسجيل براءات االختراع.   (9

 حوافز ضريبية: ثانياً  ✓

هذا  (1 ألحكام  وفقا  أوضاعها  لتوفيق  بطلب  تتقدم  التي  الرسمي  غير  االقتصاد  ومشروعات  المشروعات  إعفاء 

 والمنشآت. القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات 

 إعفاء عقود تسجيل األراضي الالزمة إلقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم.   (2

مقدارها    (3 موحدة  بفئة  جمركية  آالت    2تحصيل ضريبية  من  المشروعات  تستورده  ما  القيمة على جميع  %من 

 ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها.

صول أو اآلالت أو معدات اإلنتاج للمشروعات الخاضعة  إعفاء األرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في األ  (4

ألحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آالت أو معدات إنتاج 

 جديدة خالل سنة من تاريخ التصرف. 

اإلعفاء    (5 المشروعات  تنمية  جهاز  إدارة  مجلس  بناء على عرض  الوزراء  لمجلس  من يجوز  الجزئي  أو    الكلي 

 الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

هذا  (6 ألحكام  الخاضعة  المشروعات  من  الواحد  الشخص  شركة  نشاط  عن  الناتجة  األرباح  توزيعات  تخضع  ال 

 ة على الدخل. القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريب 

 حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال:  ثالثاً  ✓

بالمادة ي  (1 الذكر المنصوص عليها  تنمية المشروعات منح أي من الحوافز السبعة سالفي  جوز لمجلس إدارة جهاز 

من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي ال تندرج ض  24

الصغر فقط في حدود األعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون، وتسهم في تنمية بيئة محفزة  

 لها، على أن تشمل المساعدة ما يلي:

للمشروعات   ❖ مساحات  تتضمن  خدمية  أو  حرفية  أو  إنتاجية  أو  صناعية  مجمعات  الصغيرة إقامة 

 ومتناهية الصغر.

حديثة    ❖ المشروعات  األخص  وعلى  للمشروعات  خدماتها  تقدم  التي  األعمال  ومشروعات  حاضنات 

 التأسيس ومشروعات ريادة األعمال.
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   :المصرية  لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف  

مصر من الدول  تقرير وكالة بلومبرج لنتائج مؤشر " مرونة التعامل مع كورونا " التى توضح أن    (  1انفوجراف ) ▪

 : األكثر مرونة فى التعامل مع أزمة "كورونا" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


