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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري السادس عشر،العدد1

الخميس 4مارس 2021

أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:




التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o



التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)



نموا لالقتصاد المصري و %01زيادة بتحويالت
مؤسسة "اتش سي لألوراق واالستثمار" تتوقع ً ٪8.2
العاملين بالخارج في . 1 8180/8181



أصدرت إدارة البحوث في مجموعة "اتش سي لألوراق واالستثمار" تقريرها عن االقتصاد الكلي مؤكدة أن
نظرتها لالقتصاد المصري إيجابية حيث جاء أداؤه أفضل من المتوقع في ظل أزمة فيروس كورونا معتمدا على
دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.



ً
واستقرارا للجنيه المصري وخفضًا إضافيًا في
معتدال
وتوقعت المؤسسة لالقتصاد الكلي لعام  0202تضخ ًما
ً
أسعار الفائدة بمقدار  222نقطة أساس .



وأبدت المؤسسة توقعات متفائلة بشأن االقتصاد المصري في عام  0202على الرغم من مخاوف فيروس كورونا،
خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره  022نقطة أساس تم بالفعل في عام  ،0202متوقعها بخفض 222
نقطة أساس أخرى في عام  ،0202إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط  %7تقريبا ،واستقرار الجنيه
المصري.



وأضافت المؤسسة أن على الرغم من ذلك ،ظل النظام الصحي تحت السيطرة ،مما ساعد مصر على تسجيل نمو
إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة  ٪6.3في السنة المالية  ،0202/0222في حين توقع صندوق النقد الدولي
نموا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام .0202
أن تسجل جميع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ً



وأوضحت أن بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية  0202/0222مدعو ًما بنمو في اإلستهالك النهائي
قدره ( %4.0العام  ٪7.0مقابل  ٪4.0للخاص) ،نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 0202 / 0202
بنسبة  ،٪0.2مدعو ًما بنمو إجمالي االستثمارات بنسبة ( ٪3.0القطاع العام  ٪7.2مقابل  ٪4.3للخاص).



وأشارت المؤسسة إلى إنها تتوقع أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة
 %0تقريبا من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية  0202 / 0202من  %6تقريبا في السنة المالية
 0202/0222على الرغم من توقع المؤسسة أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية
 ،0202 / 0202وتوقعها بزيادة تحويالت العاملين فى الخارج بنسبة  ٪22على أساس سنوي للسنة المالية
.0202/0202



وأشارت المؤسسة إلى أن ال تزال فوارق األسعار في مصر جذابة ،حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر لالثني
عشر شهرا القادمين عند  %0.2وفقا ً لتقديرات مؤسسة " اتش سي "  ،وأوضحت إنها ترى تدفقات مالية قوية،
والتي جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي ستمول سداد تكلفة ديون مصر
وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره  2.72مليار دوالر متوقع في السنة المالية  ،0202/0202من
عجز قدره  2.42مليار دوالر في السنة المالية . 0202 / 0222



مؤشر مديري المشتريات مصر يرتفع لـ  3..4نقطة خالل فبراير . 2 8180



ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر ،التابع لمجموعة  ،IHS Markitخالل فبراير ،0202إلى 02.6
نقطة مقابل  02.7نقطة في يناير السابق له.



وأشار المؤشر إلى تراجع طفيف في األوضاع التجارية ،وكان معدل اإلنخفاض هو األضعف لمدة  6أشهر ،وكان
المؤشر أيضًا أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ  02.0نقطة  ،وأوضح المؤشر تراجع األوضاع
االقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير ،وفقا ً ألحدث
بيانات الدراسة في ظل تراجع اإلنتاج واألعمال الجديدة .ومع ذلك ،فقد تراجعت وتيرة االنكماش منذ شهر يناير
وكانت هامشية ،مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات.



وأشار مؤشر مديري المشتريات إلى أن قد اقتربت معدالت الطلب من مستوى االستقرار ،خاصة مع ارتفاع

انفوجراف
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مبيعات التصدير بوتيرة قياسية خالل الشهر ومن شأن استمرار نمو الصادرات أن يساعد في تحسن المبيعات
اإلجمالية في المستقبل.


ويوضح الرسم البيانى تطورات مؤشر مديري المشتريات مصر من فبراير  0202إلى فبراير : 0202



ويوضح الجدول الدول التى شهدت ارتفاعا ً وإنخفاضا ً بالقراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير
: 0202

المصدر IHS Markit :



الدكتور /محمود محيى الدين ،المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ،مصر تحتاج إلى زيادة صادراتها
واستغالل موقعها للتحول إلى مركز عالمى للنقل والطيران. 3



أشار الدكتور /محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى  ،فى حوار إلى أبرز توصياته إلطالق
إمكانيات االقتصاد المصرى واالنتقال به إلى المستوى التالى ،وأوضح أن للخروج من األزمة الحالية يجب أن
ترتكزعلى التعاون الدولى وترتيب األولويات فى اإلنفاق وعمليات توطين التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وقد تم توجيه بعض األسئلة إلى الدكتور /محمود محيي الدين حول االقتصاد المصرى .
 )2أين تتجه أنظار المستثمرين فى  0202وكيف يمكن لمصر أن تستغل األزمة الحالية لخلق مزيد من
الفرص لجذب االستثمارات األجنبية؟



أشار الدكتور /محمود محيي الدين ،إلى أن تتجه أنظار المستثمرين خالل العام الجارى  0202إلى تنمية
االستثمارات القائمة بالفعل فى القطاعات التقليدية ،باإلضافة إلى االستثمار فى التحول الرقمى ،فضالً عن
االستثمارات الخاصة بالمشاركة مع الدولة فى بعض المشروعات ،مثل البرامج التى تبنتها العديد من الدول
خاصة االتحاد األوروبى لتسريع عملية التعافى ،حيث أطلق االتحاد برنامج خاص بضخ استثمارات بقيمة 742
مليار دوالر.



وأضاف هناك االستثمار فى مجاالت االستدامة خاصة مع متغيرات ومتطلبات المناخ واتفاقية باريس فيما يعرف
باالستثمارات الداعمة واالحتوائية لتغيرات المناخ أو تلك المعالجة لمتغيراته أيضًا ،وهو النهج الذى اتبعته مصر
مؤخرا حيث دخلت فى مجموعة ضخمة من االستثمارات فى تلك المجاالت كقطاعات الطاقة المتجددة ،ومشروع
ً
https://alborsaanews.com/2021/02/28/1421439
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بنبان ،ومشروع تخفيض انبعاثات الكربون وصيانة المصانع القديمة ،فضالً عن الجهود فى تطوير المحركات
داخل تلك المصانع واالعتماد بصورة كبيرة على استخدام منظومة الطاقة النظيفة ،حيث تسعى كل الدول للعمل
على هذه المجاالت فى الوقت الحالى خاصة وأنها استثمارات جديدة وضخمة  ،ومع الظروف التى تمر بها بعض
الدول لزيادة الناتج الغذائى مع تقليل فاقد المياه هناك توجه كبير نحو الرى الحديث وتغيير الطرق التقليدية.


وأوضح أن االستثمار فى تلك القطاعات قائم على جهود الدولة بشكل أساسى ،لتكون محفزة وداعمة لالستثمارات
الخاصة ،حيث تدور تلك القطاعات فى فلك منظومة الضروريات من الطاقة والماء والغذاء.
 )0ما رؤيتك لألسس التى يعتمد عليها جذب االستثمارات األجنبية لقطاع الرعاية الصحية بمصر فى ظل
الجائحة؟



أوضح أن يعتمد االستثمار فى قطاع الرعاية الصحية فى األساس على الدولة ،وأهمها ما يرتبط بتوفير نظام
للرعاية الصحية الشاملة كالذى تسعى مصر لتطبيقه فى اآلونة األخيرة وهو نظام التأمين الصحى الشامل ،والذى
أتوقع تفعيله بسرعة أكبر مما هو معلن ،حيث يصب هذا النظام فى مصلحة قطاع الرعاية الصحية المصرى
بشقيه العام والخاص ،كما أنه البد أن يكون هناك تركيز على قطاع البحث العلمى والتطوير المرتبط بالقطاع
الصحى خاصة بعد إبراز الجائحة ألهمية دوره ،والحاجة إلى تعاون ضخم بين الجهات الحكومية والخاصة
والشركات العالمية فى تصنيع الدواء ونظم الصحة بشكل عام.



قاصرا على ما يرتبط بالعالم
وأضاف أن قد بينت الجائحة أن المصدر الهام للمعلومات والبيانات ليس محدودًا وال
ً
الغربى ،فقد وجدنا مستحدثات طبية متطورة ومختلفة من دول الصين والهند وكوريا وجنوب أفريقيا والبرازيل
وعدد كبير من الدول التى بات التعاون معها أمر حتمى ،وهو ما يدفعنا إلى العمل على تكثيف االستثمارات
المحلية فى هذا القطاع خاصة مع نمو دخول األفراد والعناية بالصحة الفردية بصورة أكبر.
 )6ما رؤيتك لالقتصاد المصرى خالل  0202وهل يبشر بدء توزيع اللقاح بعام أفضل من العام الماضى؟



أوضح أن السيطرة على الوباء هو المحور الرئيسى الذى تتجه إليه أنظار دول العالم لدفع عجلة النمو االقتصادى،
حيث إن كل خطوة نحو السيطرة على الجائحة ذات مردود إيجابى على حياة الناس وعلى فرصهم للعمل،
واستئنافهم لألنشطة االقتصادية ،مع اتخاذ االعتبارات الخاصة بالسالمة والتدابير االحترازية للتباعد االجتماعى
للحفاظ على استمرار األنشطة االقتصادية.



وأضاف أن تتطلب الفترة القادمة مساندة القطاعات المتضررة على أثر الجائحة كقطاع السياحة من خالل ضخ
المزيد من االستثمارات فى هذا القطاع الحيوى ،إلى جانب استغالل فترة األزمة فى عمليات صيانة ودعم وتجديد
القطاع ،خاصة فى ظل معدالت اإلشغال المنخفضة حاليًا للمنشآت السياحية ،مع ضرورة مراعاة هذه القطاعات
المتضررة من خالل برامج مساندة اجتماعية ،وعلى الجانب اآلخر هناك قطاعات لم تتضرر من الجائحة مثل
القطاعات الزراعية والصناعية والنقل والتى حافظت على توازنها خالل العام الماضى ،فى حين أن قطاعات
التكنولوجيا واالتصاالت والخدمات التى تتعلق بالعمل عن بعد شهدت انتعاشة كبيرة على مستوى العالم ،وهو ما
يشير إلى أن التنوع بين كل تلك األنشطة هو الميزة القوية لالقتصاد المصرى.
 )0ما الذى تحتاجه الدول النامية للتعافى من آثار الجائحة؟



أوضح أن للتعافى من آثار الجائحة يجب على الدول النامية اتباع روشتة مكونة من سبعة عناصر أساسية،
 )2أوالً اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتعامل مع الجائحة
 )0ثانيا ً المساندة من مؤسسات المجتمع الدولى ،خاصة أن الدول الغنية نجحت فى توفير اللقاح بنسبة تغطى عدد
سكانها ،ودول أخرى نجحت فى توفيره بنسبة تغطى مضاعفات السكان بها ،مما يعنى تركز اللقاح ،فى حين
أن بعض الدول النامية األفقر لم تستطع توفيره وتحتاج تعاون دولى أكبر من خالل آلية كوفاكس والتى
تديرها منظمة الصحة العالمية إلتاحة اللقاح للدول غير القادرة على توفيره ،مع ضرورة النظر إلى التعاون
مع منظمة التجارة العالمية للمراجعة الدورية لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة لتيسير القدرة على
تصنيع العقاقير واللقاحات واألجهزة الطبية المطلوبة ،فضالً عن دعم تلك الدول من الجانب الدولى فى
اإلطار الصحى لنقل المعرفة والتكنولوجيات المتطورة حتى تستطيع القيام بعملها.
 )6ثالثا ً ضرورة تخفيف األعباء المالية ومنع تحويل مشكلة المديونية إلى أزمة مديونية ،خاصة أن بعض الدول
النامية تعانى من ارتفاع معدالت االستدانة الدولية ،ويجب مساندة موازنات تلك الدول محليًا عبر تحديد
أولويات اإلنفاق العام على مدار العامين المقبلين حتى تحقق أقصى عائد ممكن من هذا اإلنفاق.
 )0رابعا ً تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وهو ما يتطلب مزيجا من االستثمارات المحلية والدولية لتحقيق
االستدامة فى تلك الدول.
 )4خامسا ً واألهم  ،التعاون لمنع التدفقات غير المشروعة من الدول ،ففى الوقت الذى تسعى الدول النامية
وخاصة األفريقية لجذب استثمارات ومساعدات خارجية ،نجد أن التدفقات النقدية غير المشروعة التى تخرج
منها تتجاوز الـ 22مليار دوالر سنويًا.
 )3سادسا ً ،أن مع تغير مسارات العولمة خاصة بعد الجائحة ،فإن هناك حاجة إلى زيادة التعاون اإلقليمى ،وهو
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األمر الكفيل بزيادة الصادرات على سبيل المثال.
 )7سابعا ً يتمثل فى ضرورة توطين التنمية ،وهو ما يؤكد أن أهم المشاريع على اإلطالق خالل الفترة المقبلة
هو االهتمام بالقرية المصرية واألحياء المختلفة فى المدن الصغيرة ،ألنها تحقق نقلة فى الخدمات وفرص
التعليم والرعاية الصحية ،مما يساهم فى االرتقاء بنوعية الخدمة ،خاصة وأن المواطن فى القرى يتوقع
الحصول على خدمة ال تقل فى تميزها وكفاءتها وجودتها عن الخدمات التى تقدم فى المدينة ،ألنه فى حالة
االفتقاد إلى الخدمة المتميزة فى القرية فإن المواطن يتوجه إلى السكن فى المدينة ،وهو ما يسبب حالة من
التكدس فى بعض األماكن ،والبد هنا من اإلشارة إلى أهمية المشروعات والمبادرات التى يتم تدشينها فى
المناطق الريفية والقرى خاصة أنه يعيش بها ما يقرب من  42مليون نسمة ،والتى ببعضها نسب فقر
مرتفعة ،ومع تفعيل برامج المساندة االجتماعية وتوفير فرص عمل سينخفض معدل الفقر بهذه المناطق مما
يخلق زيادة فى الدخول وهو ما ينعكس على زيادة الطلب ،والمساهمة فى تحقيق معدالت نمو اقتصادى
أعلى ،وأوضح أننا نحتاج إلى تكثيف عمليات التطوير واالبتكار خالل السنوات المقبلة ،حتى يشعر المواطن
بمعدالت التنمية ،كما أنه البد من استخدام آليات السوق فى الرقابة والتنظيم ،وضرورة تعديل التشريعات بما
يتواكب مع تطور الصناعة بدون التأثير على الصناعة بشكل سلبى.
 )4ما المقومات التى يمتلكها االقتصاد المصرى للتعافى من الجائحة ودور الحكومات فى هذا الشأن؟


أوضح الدكتور /محمود محيي الدين ،أن مصر تمتلك رصيدا قائما من شركات والمشروعات المنتجة بحجم كبير،
وفى ظل استيراد مصر من الخارج بنحو  %62من الدخل ،ومع إجمالى استهالك بنحو  %22من الدخل ،مما
يعنى أن  %32من الناتج المحلى االجمالى عبارة عن إنتاج محلى يلبى االستهالك.



وتمتلك مصر إنتاجا كافيا ويزيد فى بعض المجاالت مثل الخضر والفاكهة ،حيث تعتبر مصر الدولة المصدرة
األولى للموالح خالل العام الماضى ،خاصة وأن هذه الزراعة تتطلب عمليات تسميد وميكنة ونقل ولوجستيات
ومحطات توفير وعمليات تغليف ،إلى جانب تميز مصر فى بعض الصناعات التحويلية مثل تصنيع المالبس
الجاهزة والمفروشات والصناعات الخشبية ،مما يشير إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تمكنها من أن
ً
مركزا صناعيًا من خالل عقد شراكات صناعية مع الدول التى تتميز بصناعات مهمة.
تصبح



وتحتاج مصر إلى تكثيف التصدير خاصة فى ظل أرقام التصدير المتراجعة ،كما يجب عليها استغالل عبقرية
الموقع الجغرافى بالشكل المطلوب ،حيث كانت م ً
ركزا لحركة النقل بين الشرق والغرب من خالل القوافل وقناة
السويس ،فكان عليها أن تصبح مركزا للنقل الجوى بنفس المعيار ،إال أن التأخر فى هذا المجال أدى إلى االنتقال
لغيرها من الدول ،إال أننى أرى أن هناك اهتماما مؤخرا ً الستعادة هذا المجال.



وأضاف أن المشروعات ال جديدة التى تربط البلد ببعضها ،تعتبر مقوما كبيرا لعملية التنويع الهيكلى ،حيث تمتلك
مصر مزارع فى الصعيد تنتج سلعا بديعة ومطلوبة ،إال أن الهدر الذى يصل إلى نحو  %02منها ،يجعل هناك
زيادة فى التكلفة وضعف قدرة المنتج على المنافسة ،مما يمنعه من الوصول إلى األسواق المحلية والخارجية،
وهو ما يجعل تحسن منظومة النقل والطرق أحد أبرز المقومات لدعم هذه المجاالت وخلق التنويع االقتصادى،
وهو ما يتطلب سياسة صناعية تتناغم مع العصر الرقمى بمتطلباته ،وربط االستدامة بالرقمنة وسياسات التعليم
ونظم التدريب والشبكة الخاصة بالتنمية العمرانية.



وأشار الدكتور /محمود محيي الدين إلى مسألة مهمة فى سياسة تمويل االستثمارات أنها البد أن تقوم على سياسة
ادخار عام وخاص والبد من توطين ثقافة االدخار لدى األفراد واستغالل الحصيلة االدخارية فى تمويل
االستثمارات ،حيث اقترح مبادرة «حساب لكل تلميذ» وتستفيد هذه المبادرة من أربعة عوامل :أولها شبابية
التكوين السكانى وتزايد أعداد تالميذ المدارس وطلبة الجامعات فى البلدان العربية ،ثانيها انتشار خدمات اإلنترنت
فى البلدان العربية ،وثالثها التوسع فى النشاط المصرفى ،ورابعها استخدام نظام الرقم القومى الموحد فى عدة
بلدان عربية.



وأضاف أن هذه المبادرة ،التى أدعو البلدان العربية لتبنيها ،تهدف إلى فتح حساب مالى لكل تلميذ بمدرسة ( فمع
بداية العام الدراسى يسجل التالميذ الجدد فى مدارسهم أسماءهم ،يسجلون أيضا ً تلقائيا ً فى البنوك من خالل فتح
حساب مالى إلكترونى يودع فيه مبلغ رمزى ليكن ما يعادل  22دوالرات «بالعملة المحلية» ،تمول هذه اإليداعات
من البنوك بالتعاون مع البنوك المركزية باستخدام هامش محدود من االحتياطى القانونى ،وستحدث هذه المبادرة
نقلة نوعية فى الثقافة المالية واالدخارية للتالميذ وذويهم ،وتفتح أمامهم آفاق الخدمات المالية مثل االئتمان
واالستثمار وأعمال البورصات والتأمين) وستربح البنوك أعدادا ً غفيرة من المودعين الجدد بمدخراتً طويلة
األجل ،إذ لن يقربوا هذه المدخرات حتى بلوغ السن القانونية ،بل قد يضيفوا وذويهم إليها مدخرات عبر الزمن
وفقا ً ألحوالهم المالية ،من شأن هذه المبادرة ،إذا أحسن تطبيقها ،باستخدام قاعدة بيانات متكاملة والتنسيق بين
البنوك ،تحقيق شمول مالى له فائدة حقيقية لألفراد واالقتصاد ،فالخدمات المالية أكثر تنوعا ً وأهمية من مجرد فتح
حساب لسداد االلتزامات والمستحقات مع ما فى ذلك من ضرورة.



وأوضح أن األدخار يجب أن يكون الهدف األول للشمول المالى ،وفتح حساب ادخارى لكل تلميذ وطالب هو بداية
لنهج جديد ،خاصة وأن هناك تسربا كبيرا فى مدخرات العرب بعيدا ً عن مسار االستثمار والتنمية ،يتجه نحو
المضاربات ،وال أقول االستثمارات العقارية واقتناء الذهب والسلع المعمرة ،ولعل عدم ترسخ ثقافة االدخار يحتاج
إلى مراجعة وسياسات تعدل المسار.

5
 )3هل تتغير نظرة المؤسسات الدولية لالقتصادات الناشئة فى ظل الموجة الثانية للجائحة؟


أشار إلى إن هناك مراجعات دورية للمؤسسات الدولية يتم على أساسها تقييم االقتصادات ،فعلى سبيل المثال عند
مراجعة رقابة المؤسسات الدولية لمعدالت النمو العالمى ،نجد أنها كانت تتوقع معدل نمو فى بداية  0202بنحو
 ،%6إال أن هذه التوقعات تغيرت فى إبريل -أى بعد انتشار الجائحة -لتصبح انكماش بنسبة  ،%4لكن مع التحسن
الطفيف والسيطرة جزئيا ً على الجائحة ،غيرت المؤسسات الدولية توقعها ليصبح انكماشا بنسبة  %0أو ،%6.4
إال أن توقعات النمو االقتصادى هذا العام تصل لنحو  0أو  ،%4مما يعنى أن خسارة  0202يعوضها تحسن
 0202مع افتراض السيطرة على الجائحة ،ليس فقط بتوفير اللقاح وإنما من خالل االلتزام بالتباعد االجتماعى.



وأضاف العنصر الحاكم الرئيسى للخروج من حالة االنكماش هو السيطرة على الجائحة ،حيث إنها تسبب تراجع
االستثمار ،والتصدير ،وضعف االستهالك ببعض القطاعات بسبب ضعف دخول األفراد ،خاصة وأن الوباء
تسبب فى فقدان نحو  042مليون وظيفة حول العالم.
 )7ما مدى التزام مصر بتنفيذ أجندة  0262وما هى األهداف التى يجب التركيز عليها؟



أوضح أن أحد أهم العناصر لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل فى مكافحة الفقر ،ومصر من خالل مشروعاتها
الحالية تسعى لزيادة معدل الدخول وزيادة فرص العمل من خالل تلك المشروعات ألن هذا المحور هو األهم بين
كل األهداف على األجندة ،ورغم أهمية باقى أهداف التنمية المستدامة مثل االرتقاء بالتعليم والرعاية الصحية
والبنية األساسية وتغيرات المناخ ليس على مستوى أهمية مكافحة الفقر.


بلومبرج  ،ارتفاع تاريخى إيجابى فى االستثمارات األجنبية فى السندات المصرية. 4



أشارت وكالة بلومبرج إلى إن االستثمار األجنبى فى أذون الخزانة المصرية سجل ارتفاعا تاريخيا ،ليمثل بذلك
عكس اتجاه التدفقات إلى الخارج فى عام  ،0202والذى سببه تفشى وباء كورونا ،وأشارت الوكالة إلى أن حجم
الحيازات الخارجية ألذون وسندات الخزانة فى مصر بلغ  02.4مليار دوالر فى نهاية فبراير.



ويوضح الرسم البيانى ( )2تطورات الحيازات االجنبية ألذون وسندات الخزانة فى مصر:



وأوضحت أن الذي اإلقبال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر ،والذى يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام ،من بين
أكثر من  42اقتصادا رئيسيا تقوم بلومبرج بتتبعها باإلضافة إلى عوائد بنسبة  %2.7منذ نهاية ديسمبر  ،ويقارن
ذلك بمتوسط انخفاض بنسبة  %0.3عبر األسواق الناشئة ،وفقا لمؤشرات بلومبرج باركليز.



ويوضح الرسم البيانى( )0أن أذون الخزانة المصرية تقدم عوائد جذابة بالمقارنة بالدول نظيرتها بديون األسواق
الناشئة:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-02/foreign-holdings-in-egypt-s-debt-hit-record-shrugging-off-virus
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وأكدت وكالة بلومبرج أن مصر تستقطب المزيد من االهتمام ،فهى تهدف إلى تسوية ديونها من قبل بنك
يوروكلير فى بلجيكا بدءا من أواخر هذا العام ،وتقول أنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية فى مؤشر
السندات الحكومية الخاصة بشركة جيه بى مورجان لألسواق الناشئة ،الذى يجذب استثمارات من الصناديق
السلبية التى تتبع المقياس.



وأكدت بلومبرج أن مصر تحقق أيضا تقدما فى خطط تخفيض تكاليف اإلقراض بتمديد متوسط آجال استحقاق
ديونها .حيث أشارت وزارة المالية المصرية إلى إن نسبة صافى إصدارات السندات ارتفعت إلى  %222من
الطروحات المحلية بنهاية فبراير ،متجاوزة الهدف البالغ  %22الذى استهدفت الدولة بلوغه بحلول يونيو المقبل.


شراكة بين " وزارة التعاون الدولى" و"األمم المتحدة اإلنمائى" ومؤسسة " كاتليست بارتنرز لالستثمار
المباشر" لتعزيز االستثمار المؤثر للتنمية . 5



أشارت وزارة التعاون الدولى ،إلى إنها تتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركة كاتليست بارتنرز
لالستثمار المباشر ،لدفع «االستثمار المؤثر» من خالل مبادرة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات
القطاع الخاص واالستثمارات الخاصة وتعزيز مراعاة المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة ،وذلك في إطار
الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية الوطنية.



وأشارت الدكتورة /رانيا المشاط  ،وزيرة التعاون الدولي إلى إن مصر ملتزمة بمبادئ وثيقة النظام االقتصادي
واالجتماعي جامع األطراف ذات الصلة إلعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا ،ومراعاة المعايير البيئية
واالجتماعية والحوكمة مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيدا ً وأكثر مرونة من
ذي قبل.



دورا أساسيًا في تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع
وأوضحت أن خلق قيمة مستدامة من خالل االستثمار المؤثر يلعب ً
قابلة للقياس باإلضافة إلى عوائد مالية كافية " ،ولبدء الممارسات في مصر ،سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وشركة كاتليست بارتنرز بتطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس األثر المعترف بها عالميًا على مجموعة من
الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة لالستثمار بها ،والتي من شأنها مساعدة الشركات على قياس وإدارة
تأثيرها من خالل دليل إرشادي ومنصة رقمية سهلة االستخدام لقياس األثر".



وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي نفذت العام الماضي أول عملية من نوعها لمطابقة محفظة التمويل التنموي
للوزارة وكافة المشروعات مع األهداف األممية للتنمية المستدامة ،بما في ذلك التمويل الذي يقوده القطاع
الخاص.



وأضافت أنه من أجل مواصلة دفع أهداف التنمية المستدامة ،فإن هذه الشراكة تجلب مزيدًا من االستثمار المؤثر
في االتجاه السائد لالستثمار ،مما يوفر قوة جديدة كافية للمساعدة في تلبية احتياجات التنمية وبناء اقتصاد شامل.



وأشارت وزارة التعاون الدولى  ،إلى إن قد حصلت مصر على تمويل تنموي بقيمة  2.22مليار دوالر لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة لعام  ،0262بما في ذلك  3.7مليار دوالر لقطاعات الدولة التنموية و 6.222مليار دوالر
لمشروعات القطاع الخاص  ،وأوضحت أن المبادرة تستجيب لالهتمام المتزايد من جانب المستثمرين والشركات
على حد سواء ،بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع يتجاوز صافي العوائد المالية .كما تربط المبادرة بين البرنامج
العالمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المعني بأثر أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للقطاع الخاص.



وأضافت وزارة التعاون الدولى أن على الصعيد العالمي ،تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى  0.0تريليون
دوالر أمريكي إضافية سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بحلول عام  ،0262ويتعين أن
يأتي جزء كبير من هذا المبلغ من القطاع الخاص الذي يستثمر بشكل متزايد في الشركات التي تساهم بشكل
إيجابي في أهداف ا لتنمية المستدامة ،التي هي مربحة من الناحية المالية أو أكثر ربحية مقارنة باالستثمارات
السائدة.



وأوضحت األستاذة /رندة أبو الحسن ممثل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر أن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي يحرص على المساعدة في تحفيز االستثمار الذي له تأثير إيجابي على أهداف التنمية المستدامة ،وأشارت
إلى أن البرنامج قام بتعزيز االستثمار المؤثر وإدارة األثر على المستوى العالمي وفي مصر منذ عام ،0222
وتعتبر هذه الشراكة الخطوة األولى لوضع معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة العالمية في النظام البيئي الناشئ
لألعمال ذات األثر في مصر ،وأضافت " إن ربط األثر المنشود للشركات بقراراتها اإلدارية ونتائجها ،ربطا
يتسم بالمصداقية والكمية ،وهو ما من شأنه أن يخلق ردود فعل قوية لالستفادة من حجم وطاقة القطاع الخاص ".



وأشار األستاذ /عبد العزيز عبد النبي العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز القابضة ،إلى أن الشركة تستثمر
رأس المال والمعرفة في األعمال الملتزمة بأغراض محددة ،بهدف تعزيز تنميتها وربحيتها وتأثيرها االجتماعي،
مما يؤدي إلى مضاعفة النمو لماليين األرواح .وإلحداث تأثير اجتماعي من خالل نهج استثماري يقوم على
المشاركة الكاملة؛ نقدم خبرة واسعة ودع ًما استشاريًا للشركات التي نستثمر فيها.

https://alborsaanews.com/2021/02/28/1421703
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األونكتاد تطالب الدول النامية بسد العجز في استخدام التقنيات المتطورة. 6



دعت منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) البلدان النامية إلى استخدام التقنيات المتقدمة المتطورة
واالعتماد عليها وسد العجز الذي تشهده في هذا الصدد ،وأشارت المنظمة إلى "إن التقنيات المتقدمة تعيد تعريف
عالمنا ،وخاصة مستقبلنا بعد الوباء" ،وذلك على الرغم من بعض الجوانب السلبية المرتبطة بهذه التقنيات ،مثل
قدرتها على توسيع التفاوتات والفوارق ،وزيادة الفجوة الرقمية وتعطيل التماسك االجتماعي والسياسي ،بيد أنها
يمكن أن تثبت أهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ،وتتضمن التقنيات المتطورة الرقمنة واالتصال .وهي
تشمل الذكاء االصطناعي ،والبيانات الضخمة ،والجيل الخامس والطباعة ثالثية األبعاد ،والروبوتات ،والطائرات
بدون طيار وتكنولوجيا النانو ،والخاليا الكهروضوئية الشمسية.



وأوضحت المنظمة أن تمثل التقنيات المتقدمة سوقًا بقيمة  642مليار دوالر ،والتي يمكن أن ترتفع إلى أكثر من
 6.022مليار دوالر بحلول عام  ،0204وستكون اقتصادات أمريكا الشمالية وأوروبا أفضل استعدادًا لهذا األمر،
أما التكنولوجيا في إفريقيا وغيرها من البلدان النامية فهي أقل من ذلك .



وأشارت منظمة األونكتاد إلى مؤشر جاهزية الدولة" الذي يقيِّم مدى التقدم في استخدام التقنيات المتقدمة .ويأخذ
في االعتبار القدرات من حيث االستثمار المادي ورأس المال البشري والجهود المبذولة من حيث تبني
التكنولوجيا  ،ويقوم األونكتاد بتقييم البلدان وفقًا لحالة استعدادها للتكنولوجيات المتقدمة ،على أساس خمسة معايير
رئيسية :نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والمؤهالت ،والبحث والتطوير ،ومستوى النشاط الصناعي
والتمويل ،أكثر الدول النامية كفاءة من بين البلدان النامية التي تقدم أدا ًء أفضل في التقنيات المتقدمة الهند والفلبين،
ويعزي هذا التقدم للهند إلى استثمارها في البحث والتطوير؛ وفرة الموارد البشرية الماهرة بتكلفة منخفضة نسبيًا ؛
وكذلك أسواقها المحلية الكبيرة التي تجذب االستثمار من الشركات متعددة الجنسيات  ،أما الفلبين فهي تتمتع
بمستويات عالية من االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا العالية ،وخاصة اإللكترونيات؛ كما أن
لديهم قطاع كبير لتصنيع قطع الغيار؛ وااليدي العاملة الماهرة والمدربة جيدًا وشبكة من المناطق االقتصادية.



وأوضحت المنظمة أن "التقنيات الجديدة يمكنها تنشيط قطاعات اإلنتاج التقليدية وتسريع التصنيع والتحول الهيكلي
لالقتصاد" ،كما طالبت األونكتاد الحكومات بدعوة جهات فاعلة متنوعة للمزج بين سياسات العلم والتكنولوجيا
واالبتكار وتلك االقتصادية األخرى مثل الصناعية والتجارية والمالية والنقدية والتعليمية.

https://www.dostor.org/3375906
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
 وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  ،إدراج مبادرة «حياة كريمة» ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة
باألمم المتحدة. 7
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،عن نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن منصة
شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة األمم المتحدة والتي تعرف باسم "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية
المستدامة".





وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن الوزارة كانت قد قدمت طلبًا إلدراج
المبادرة ضمن البرامج الري ادية لمنظمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج "حياة
كريمة" في المنصة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي كأولى خطوات الخطة اإلستراتيجية التي وضعتها وزارة التخطيط للترويج الخارجي
للمبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين
أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية ،الفتة إلى أن أهداف المبادرة تتالقى مع العديد من أهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة الـ ،27خاصةً الهدف األول المتعلق بتخفيف حدة الفقر ،والهدف الثاني "القضاء على
الجوع" ،والهدف الثالث "الصحة الجيدة" ،والهدف الرابع "جودة التعليم" ،والهدف السادس "المياه وخدمات
الصرف الصحي النظيفة" والهدف الثامن "العمل الالئق والنمو االقتصادي" والهدف الحادي عشر "المجتمعات
المستدامة" ،كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع
عشر الخاص بـ" الشراكة في تحقيق األهداف".



وأكدت  ،أن مبادرة "حياة كريمة" هى مشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالم يهدف إلى تغيير حياة الريف
المصري؛ حيث تستهدف المبادرة  0422قرية على مدار ثالث سنوات باستثمارات تفوق  422مليار جنيه ،مشيرة
إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة لإلسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة واالنتهاء منها في الوقت المحدد.



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،أن المنظمة تضع حزمة من المعايير والضوابط قبل إدراج البرامج والمبادرات
على قوائمها حيث جاءت مبادرة "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة األهداف ،وقابلة للقياس،
وقابلة لإلنجاز ،وقائمة على أساس الموارد المتاحة ،ومحددة زمنيًا ،كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام ،0262
ً
فضال عن سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها.


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية  ،نتوسع في االقتصاد االخضر لتحقيق رؤية
مصر . 88141



أكدت الدكتورة  /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية على أهمية التحول نحو االقتصاد األخضر ،فهو
يمثل أولوية قصوى لمصر لتحقيق رؤية  ،0262وأن إصالحات تسعير الوقود  ،واالستثمارات في مجمعات
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  ،ومشاريع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي باإلضافة إلى
التحول نحو النقل العام الذي يعمل بالكهرباء ،كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف
الالئقة.



وأوضحت استهداف مضاعفة االستثمارات العامة الخضراء ،لتصل إلى  ٪62في  0200/0202ثم  ٪42على
مدى السنوات الثالث المقبلة ( ،)0204/0200الفته إلي تصديق مجلس الوزراء مؤخرا على المعايير البيئية ،
وأشارت إلى إطالق أول سنداتنا الخضراء  ،لتصبح مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا تصدر سندات خضراء.



وأكدت الدكتورة /هالة السعيد أن االصالحات االقتصادية التى أنتجتها مصر منذ عام  0223ساهمت كذلك في
زيادة تنويع هيكل االقتصاد ،مما جعله أقل حساسية للصدمات ،خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة،
موضحة أن األسسس االقتصادية القوية ،والمتجلية في تلك المؤشرات ،ساهمت في تعزيز مرونة االقتصاد،
ومنحت الحيز المالي إلتخاذ التدابير المناسبة  ،مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة ألزمة كوفيد .22-



وأشارت إلى السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خالل أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير
الوباء ،خاصة على الفئات األكثر ضعفا ً حيث إن استراتيجية الحكومة ركزت علي الحفاظ على التوازن بين
ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط االقتصادي ،الفته إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية
في وقت مبكر للغاية  ،حيث اتخذت جميع اإلجراءات الالزمة للتخفيف من األثر السلبي لألزمة على الشرائح
األكثر ضعفا ً من السكان .



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد  ،أن الحكومة اعتمدت نه ًجا يرتكز علي ثالثة أبعاد:
تضررا كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات
 )2أوالً  :يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات األكثر
ً
http://gate.ahram.org.eg/News/2614865.aspx
https://alborsaanews.com/2021/03/01/1422113
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الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خالل إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل
االستحقاقات االئتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية.
 )0ثانيا ً  :يرتكز علي دعم العمالة غير المنتظمة من خالل صرف منح نقدية شهرية لمدة  3أشهر ،إضافة إلى
إنشاء قاعدة بيانات شاملة ألكثر من  3ماليين عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف الئقة.
 )3ثالثا ً  :يتمثل في إعادة ترتيب األولويات  ،مع زيادة التركيز على القطاعات واألنشطة المرنة ،متابعه أن
خطة الحكومة لالستثمار تهدف إلى زيادة االستثمارات في رأس المال البشري  ،وال سيما في التعليم
والرعاية الصحية ،مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية
التطبيقية وتعزيز االرتباط باحتياجات سوق العمل ً ،
فضال عن زيادة االستثمارات في قطاعي البنية التحتية
والرقمنة ،من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي لالنتقال إلى العاصمة اإلدارية وميكنة
الخدمات المقدمة.


وأشارت الدكتورة /هالة السعيد إلي تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خالل التوسع في المناطق الصناعية
وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي ،موضحة أن قطاع الخدمات اللوجيستية يأتي كأحد القطاعات ذات
األولوية ،الفته إلي السعي نحو دعم تطوير سالسل التوريد ،والتحوط من االضطرابات  ،خاصة بالنسبة للسلع
االستراتيجية مثل األغذية واألدوية  ،والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.



فقرا بمبلغ إجمالي  055مليار
وأشارت أيضا ً إلى إطالق الحكومة مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى األكثر ً
جنيه يستفيد منها  05مليون مواطن ،موضحة أن المبادرة حظيت بإشادة األمم المتحدة وتم إدراجها بنجاح في
الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة .



وأكدت أن االجراءات المتخذة كانت حاسمة حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من االقتصادات النامية القليلة
للغاية خالل األزمة ،متابعه أن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة  %3.05خالل العام الماضي ،9595/9502
حيث أوضحت بأنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو  ٪0.2لوال التدخل الحكومي ،مضيفة أن معدل البطالة
ً
فضال عن ارتفاع احتياطيات النقد
يبلغ حاليًا  ٪5.9انخفاضًا من  ٪2.9في الربع الرابع من العام السابق ،
شهرا من الواردات  ،بعد انخفاضها إلى  39مليار دوالر
األجنبي لتصل إلى  15.0مليار دوالر تغطي 5.3
ً
في مايو الماضي  ،خالل المرحلة األولى من الوباء،إلي جانب انخفاض التضخم أيضًا إلى  ٪1.4في يناير
 9590مقارنة بـ  ٪9في مايو .9595



أشارت الدكتورة /هالة السعيد  ،إلى السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خالل أزمة فيروس كورونا لدعم
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،حيث تم إطالق “رؤية مصر  ”9535في  ،9509وهي النسخة الوطنية
ألهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  ،من خالل نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع
المدني ،حيث تتسق هذه الرؤية أيضًا مع األجندة األفريقية  9593متابعه أن مصر تعطي أولوية لمعالجة
الفجوات التنموية الداخلية من خالل توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة ،
وا الستفادة من مزاياها النسبية ،الفته إلي جهود وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل
الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية اإلقليمية.



وأوضحت أن الوزارة  ،بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي ستقوم بإطالق منصة معرفية تسهل تحديد وتبادل
الخبرات والدرو س المستفادة وأفضل الممارسات في خلق فرص العمل وكذلك في بناء القدرات ،وكذا الحماية
االجتماعية وأمن الغذاء ،متابعه أن المبادرة ستتضمن تنفيذ عددًا من األنشطة تتمثل في اتساق أجندة التنمية
الوطنية واإلقليمية مع أهداف التنمية المستدامة  ،وتوفير الدعم الفني فيما يخص المراجعات الوطنية الطوعية
( )VNRsوتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خالل تنفيذ “مبادرة مليون وظيفة” التي تسعى إلى خلق
مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.



وأضافت أن الجائحة أكدت أهمية الحاجة إلى توسيع التجارة بين بلداننا ،متابعه أنه نظرا ً لموقع مصر الفريد،
فمصر على استعداد لتسهيل الصادرات بين مختلف المناطق في إفريقيا والجنوب العالمي ،مؤكدة استعداد مصر
لمشاركة أفضل الممارسات التي اتخذتهال لتخفيف من آثار جائحة كوفيد  ،02وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة
وتقييم أهداف التنمية المستدامة.


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 013 ،مليارات جنيه حجم اإلستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات
الصعيد في عامين. 9



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية عن وصول حجم اإلستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد
خالل عامي  0202/02 -0222/22لنحو  220مليارات جنيه ،بمعدل نمو بلغ نحو ُ ،%07مقارنةً بالسنوات
الثالث الماضية .



وأشارت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي  0202/02أولت أهمية
كبيرة لتنمية ُمحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة ،تنعكس على تحسين جودة الحياة
https://benokinvest.com/archives/41548
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وتوفر فرص العيش الالئق ،وأن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدِّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـ ُمستدامة،
بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات ،الفتة إلى اهتمام خطة التنمية
بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين األقاليم بمعالجة
ومقومات وخصائص وأولويِّات كل إقليم.
الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق
ِّ


وأكدت على تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثالثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدِّمة لتنمية محافظات
الصعيد في إطار برنامج تنموي ُمتسق ومتكامل ،إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية األكثر احتيا ًجا لتضييق
ً
فضال عن إيالء دفعة تنموية قوية للمناطق
الفجوات التنموية والحد من تيِّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية،
الواعِّدة الستغالل الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.



وأشارت الوزارة إلى قيمة اإلستثمارات العامة الموجهة وعدد المشروعات التنموية خالل العام الجاري بكل
محافظة من محافظات الصعيد حيث أوضحت أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 620
مشروعًا ،وأن قيمة االستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام  0202/02تبلغ  7.2مليار جنيه بنسبة زيادة
 %23عن خطة عام  ، 0202/0222ويبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة األقصر  270مشروعًا ،وتبلغ
قيمة االستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام  0202/02نحو  0.23مليار جنيه بنسبة زيادة %04.0
عن خطة عام .0202/0222



وأشارت إلى محافظة الفيوم حيث أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى  222مشروعًا ،وأن قيمة
االستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام  0202/02تبلغ  0.2مليار جنيه بنسبة زيادة  %62عن خطة
عام  ، 0202/0222وفي محافظة المنيا يصل عدد المشروعات التنموية إلى  607مشروعًا ،وتبلغ قيمة
االستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام  0.2 0202/02مليار جنيه بنسبة زيادة  %22.2عن خطة
عام  ، 0202/0222ولفت إلى أن محافظة بني سويف يصل عدد المشروعات التنموية فيها إلى  022مشروعًا،
وقيمة االستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام  0202/02تبلغ  6.2مليار جنيه بنسبة زيادة  %262عن
خطة عام  ، 0202/0222وفي محافظة قنا يصل عدد المشروعات التنموية إلى  606مشروعًا ،وأن قيمة
االستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام  0202/02تبلغ  3.3مليار جنيه بنسبة زيادة  %42عن خطة
عام  ،0202/0222وأوضحت فيما يتعلق بمحافظة أسوان فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى
 076مشروعًا ،وتبلغ قيمة االستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام  0202/02تبلغ  3.2مليار جنيه
بنسبة زيادة  %76عن خطة عام  ،0202/0222وتبلغ االستثمارات العامة ال ُموجهة ل ُمحافظة سوهاج في خطة
عام  02/0202مبلغ  4.2مليار جنيه بنسبة زيادة  % 02.7عن خطة .22/0202


رئاسة مجلس الوزارء  ،زيادة قيمة اإلنتاج الصناعى إلى  .38.3مليار جنيه خالل . 108181-810.



أصدر رئاسة مجلس الوزراء ،تقريرا ً يسلط فيه الضوء على توسع الدولة فى دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة
التنمية االقتصادية المستدامة حيث أشار إلى القدرات التحفيزية ألداء القطاع الصناعى ومؤشرات أداءه ،الفتا ً إلى
زيادة قيمة اإلنتاج الصناعى "باألسعار الجارية" بنسبة  ،%236.2حيث سجل  200.0مليار جنيه عام -0222
 ،0202مقارنة بـ 207.0مليار جنيه عام  ،0222-0222و 722.3مليار جنيه عام  ،0222-0227و 472.3مليار
جنيه عام  ،0227-0223و 043.6مليار جنيه عام  ،0223-0224و 022.2مليار جنيه عام ،0224-0220
و 647.6مليار جنيه عام .0220-0226



وأشار التقرير إلى أن معدل نمو القطاع الصناعى وصل لـ %3.6خالل عام  0202-0222بالرغم من تداعيات أزمة
كورونا ،وبلغت الزيادة فى االستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية  7أضعاف ،حيث سجلت 02
مليار جنيه عام  0202-0222مقارنة بـ  3.2مليار جنيه عام .0220-0226



ويوضح إنفوجراف ( )2القدرات التحفيزية ألداء القطاع الصناعى ومؤشرات أداءه :

https://alborsaanews.com/2021/02/27/1421399

10

11


وأوضح التقرير أن قد زادت مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى اإلجمالى بنسبة  %27.2عام 0202-0222
مقارنة بـ  %23عام  ،0220-0226وكذلك زاد الرقم القياسى العام لإلنتاج الصناعى بمقدار  22.02نقطة ،بعدما
وصل لـ  222.06نقطة عام  ،0202-0222مقارنة بـ  222.24نقطة عام .0220-0226



وأضاف فيما يتعلق بالبنية األساسية للقطاع الصناعي ،أشار التقرير إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية بنسبة ،%22
حيث وصلت لـ 00ألف منشأة عام  0202مقارنة بـ 64.6ألف منشأة عام  ،0220فى حين زاد عدد العاملين بالقطاع
الصناعى بنسبة  %24حيث وصل لـ 0.6مليون عامل عام  0202مقارنة بـ  0مليون عامل عام .0220



وأشار التقرير إلى إن هناك  202منطقة صناعية على مستوى الجمهورية ،تضم  20.2ألف مصنع ،عملت على
توفير نحو  2.0مليون فرصة عمل ،وباإلضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ  26منطقة صناعية أخرى على
مستوى الجمهورية.



ويوضح إنفوجراف ( )0مؤشرات البنية األساسية للقطاع الصناعي :



وأوضح التقرير أنه تم طرح  02.3مليون م 0أراضى صناعية مرفقة خالل الفترة من يوليو  0220حتى ديسمبر
 ،0202فضالً عن طرح  20.2مليون م 0أراضى صناعية عبر خريطة االستثمار الصناعى بـ  26منطقة صناعية
خالل عام  ،0202وأشار التقرير إلى جهود الدولة للتوسع فى إنشاء مجمعات صناعية للوحدات الصغيرة
والمتوسطة ،الفتا ً إلى أن هناك  27مجمعا ً صناعيا ً على مستوى الجمهورية ،يضم  4203وحدة صناعية ،وفرت نحو
 04ألف فرصة عمل ،و أوضح التقرير أن هناك  3مجمعات صناعية جار االنتهاء من تنفيذها ضمن خطة إنشاء 26
مجمعا ً صناعياً ،تضم  0627وحدة صناعية مرفقة من المقرر أن توفر نحو  06ألف فرصة عمل.



ويوضح إنفوجراف ( )6جهود الدولة فى توفير البنية المالئمة للقطاع الصناعى :



وأشار تقرير رئاسة مجلس الوزراء إلى جهود الدولة لتوفير بنية مالئمة للقطاع الصناعي ،ففيما يتعلق بالطرق
والمحاور تم تنفيذ  0222كم بالمرحلتين األولى والثانية من إجمالى  7222كم مخطط بالمشروع القومى للطرق،

12
باإلضافة إلى تطوير وصيانة ورفع كفاءة  4222كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت  24مليار جنيه ،فضالً عن
االنتهاء من تنفيذ  22محورا ً على النيل بتكلفة  20مليار جنيه.


وأوضح أن بالنسبة للطاقة ،تم إتاحة الكهرباء على مستوى الجمهورية منذ عام  0222بنسبة  ،%222كما وصلت
نسبة تحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لـ  %222منذ سبتمبر .0222



وأضاف أنه تم وضع نظام بيئى مالئم لألنشطة الصناعية ،الفتا ً إلى المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج التحكم فى
التلوث الصناعي ،والذى يعد أحد أكبر مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى على مستوى الشرق األوسط ،علما ً
بأن إجمالى تكلفة تنفيذ المرحلتين حتى اآلن تبلغ نحو  642مليون دوالر.



ويوضح إنفوجراف (  )0جهود الدولة لدعم وتنشيط القطاع الصناعى خالل أزمة كورونا :



و أشار التقرير إلى مشروع استبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى فى  006منشأة صناعية حتى اآلن ،بإجمالى
تكلفة تبلغ نحو  04مليون دوالر.



وأوضح التقرير أبرز اإلصالحات لتحسين مناخ االستثمار الصناعي ،وهى إصدار قانون تيسير إجراءات منح
التراخيص الصناعية وإصدار الئحته التنفيذية ،باإلضافة إلى إطالق أول خريطة متكاملة لالستثمار الصناعى فى
مصر على مستوى الجمهورية ،فضالً عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.



وأوضح أيضا ً جهود الدولة لدعم وتنشيط القطاع الصناعى خالل أزمة كورونا ،حيث تقرر خفض سعر الكهرباء
للقطاع الصناعى لمدة  4سنوات بتكلفة بلغت  00مليار جنيه ،باإلضافة إلى فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد
لكافة األنشطة الصناعية ليصل إلى  0.4دوالر/مليون وحدة حرارية ،فضالً عن تأجيل سداد الضريبة العقارية
المستحقة على المصانع لمدة  6أشهر.



ويوضح إنفوجراف ( )4نماذج من المدن و المشروعات الصناعية الكبرى التى تم تنفيذها :
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وأشار تقرير رئاسة مجلس الوزراء إلى إنه تم العمل على توسيع قاعدة المنتفعين من مبادرة البنك المركزى للقطاع
الخاص الصناعي ،حيث تم إتاحة  222مليار جنيه كتسهيالت ائتمانية للشركات البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها
السنوية من  42مليون جنيه وحتى مليار جنيه ،وذلك فى ديسمبر  ،0222وإلى جانب ما سبق ،تقرر فى مارس
 0202السماح إلضافة الشركات العاملة فى مجال التصنيع الزراعى لالستفادة من المبادرة ،كما تقرر فى أبريل
 0202السماح لكافة الشركات العاملة فى القطاعين التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه
لالستفادة من المبادرة ،كما وصلت إجمالى مخصصات المبادرة إلى  022مليار جنيه ،وذلك بعد مضاعفتها وفقا ً
للتوجيهات الرئاسية.



وأوضح التقرير أنه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة لصغار المستثمرين ،حيث تم استمرار منح تسهيالت ائتمانية
بسعر عائد متناقص  %4للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى مجال التصنيع الزراعى البالغ حجم أعمالها أو
إيراداتها السنوية من  042ألف جنيه وحتى أقل من  42مليون جنيه.



ويوضح إنفوجراف ( ) 7 / 3إشادة وكالة فيتش للتصنيف االئتمانى إلى الطفرة فى مؤشرات القطاع الصناعى حيث
أشارت إلى أن هناك قطاعات صناعية واعدة خالل السنوات القادمة فى مصر :
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0222مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط الت خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.



كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  6,7مليار جنيه مصري في  0220إلى  22.3مليار جنيه في
 .0222وارتفعت بنسبة  %22تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  2.2مليار جنيه.



التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟


التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه
الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل
دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.



ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي .حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية
الثابتة (طويلة األجل) الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.
وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة
نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل ،على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل
المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.


الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  20لسنة  ،0222بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،0222بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  0222بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(0مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:



تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.



تمويل شراء األصل ذات المواصفات الخاصة وذات التكنولوجيا العالية الذي يصعب تسويقه بالسوق الثانوي:
تقوم شركات التأجير التمويلي بعد شرائها لألصل المؤجر من المستأجر بتوجيه التمويل مباشرة إلى مورد
األصل ذو المواصفات الخاصة و/أو ذو التكنولوجيا العالية محل التمويل.



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



سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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التمويل متناهي الصغر





الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:11



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



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



كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات .



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


الهيئة العامة للرقابة المالية ،ارتفاع محفظة التمويل متناهي الصغر إلى  0..4مليار جنيه إستفاد منها 4.8
مليون مواطن . 12



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إرتفاع حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر بنسبة  % 27بنهاية العام الماضي
 0202لتصل إلى  22.6مليار جنيه ،استفاد منها أكثر من  6.0مليون مواطن.



وأشار الدكتور  /محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إلى إن األناث استحوذن على النسبة االكبر من إجمالي
عدد المستفيدين من التمويالت متناهية الصغر بنسبة بلغت  ،% 30فيما استحوذت مناطق الصعيد على  % 40من
إجمالي عدد المنافذ المناحة لهذه النوعية من التمويل بعدد بلغ نحو  2622منفذ ،فيما توزعت باقي المنافذ وعدها
 2062منفذا على بقية محافظات الجمهورية.



وأضاف أن التمويل الفردي استحوذ على  23.2مليار جنيه من حجم التمويالت الكلية ،بنهاية العام الماضي
 0202بزيادة نسبتها  % 06عن العام السابق  ،0222فيما بلغت حجم التمويل الجماعي  6.0مليار جنيه.



وأوضح أن استراتيجية الهيئة تستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل متناهي الصغر إلى  04مليار جنيه العام
المقبل  ،0200وعدد المستفيدين إلى أكثر من  0ماليين مستفيد.

11

http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80
%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
12
https://alborsaanews.com/2021/02/27/1421425
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وأشار إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات لعمالء نشاط التمويل متناهي الصغر خالل العام الماضي ،بهدف مساعدتهم
في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا ،كما قامت بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لهذا النشاط
وإضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بما يسهم بشكل أكبر في توسيع قاعدة حجم االستفادة من التمويالت
خاصة للمشروعات االنتاجية ورفع معدالت النمو االقتصادي.



وأكد أن الهيئة تولي نشاط التمويل متناهي الصغر اهتماما خاصا في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول
المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة ،حيث أصدرت الهيئة العديد من القرارات التنظيمية
والرقابية التي كان لها مردود ايجابي على نشاط القطاع منها السماح لجهات التمويل متناهي الصغر ببمارسة
نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر وايضا السماح بنظام السداد اإللكتروني في منح التتمويل والتحصيل ونظم
الدفع االلكترونية من خالل المحمول وغيرها.




أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ،أنه نجح بداية من يوليو  0220وحتى ديسمبر  0202في تمويل 2.00
مليون مشروع متناهى الصغر بإجمالى  26.4مليار جنيه أتاحت ما يزيد على  2.326مليون فرصة عمل.




جهاز تنمية المشروعات ،تمويل  0.83مليون مشروع متناهى الصغر خالل  6سنوات بـ 04.1مليار جنيه.13

الهيئة العامة للرقابة المالية %1.3 ،و  %6.6معدل نمو أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم بنهاية 8181
. 14
أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إن أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم نمت بمعدالت بلغت  %4.0و
 %3.3على التوالي بنهاية العام الماضي  ،وأضافت أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت  42.2مليار جنيه
بنهاية العام الماضي ،مقارنة مع  44.2مليار جنيه بنهاية  ، 0222وعلى صعيد نشاط التخصيم قالت إن عدد
األوراق المخصمة بلغ  22.6مليار جنيه بنهاية  0202مقارنة مع  22.3بالعام السابق له  ،وأرجعت النمو
المحدود بالنشاطين مقارنة بما حققوه خالل الربع األول فقط من العام الماضي ،بسبب التأثيرات السلبية التى
فرضتها الجائحة على الوضع المحلي كافة .

13

https://www.youm7.com/story/2021/3/2/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-124-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%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%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5229561
14
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-5-4-%d9%88-6-6-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:

18

رابعاً :انفوجراف


انفوجراف (  ) 1يوضح تقرير شركة بارتيك بارتنرز التى تشير إلى أن مصر األولى إفريقيا ً فى عدد الصفقات
االستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة فى : 0202



انفوجراف (  ) 2يوضح تقرير مجلة  CEO Worldوالتى تشير إلى إن مصر فى المركز  01فى ترتيب
مؤشر الدول األكثر تأثيرا ً فى العالم :

