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صرح السيد بنديكت أوراما ،رئيس مجلس إدارة البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد افريكسيمبنك إن مصر تعتبر
واحدة من أكبر االقتصادات في قارة إفريقيا ،وتقوم مصر بدور قيادي وحيوي لتعزيز التجارة واالستثمار بين
ا
عامًل رئيسياا في نجاح تفعيل
البلدان األفريقية ،وتعد مشاركة ومساهمة القطاع الخاص المصري بكل قطاعاته
منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية.



وأوضح إنه في سياق تنفيذ إستراتيجية وخطط تنويع الصادرات يستهدف البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد
التوسع في مصادر النمو والدخل بما يتجاوز السلع األساسية وتطوير قطاعي التصنيع والسيارات .باإلضافة إلى
قطاع التصميمات ،ويعمل بنك  Afreximbankعلى دعم المستثمرين وتشجيع عملية التصنيع واإلنتاج وزيادة
الصادرات من خًلل تسهيل إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة وتطوير قطاعات المنتجات والسلع
الزراعية والتصنيع الخفيف والخدمات القابلة للتداول ،مع توفير فرص وضمانات تداول السلع والخدمات المنتجة.



وقد أشار إلي أن معرض التجارة البينية اإلفريقية  ٢٠٢١سيكون فرصة كبيرة للشركات والتجار والمصنعين في
مختلف الدول اإلفريقية للمشاركة؛ حيث يعمل المعرض كمنصة لتسهيل التجارة والتبادل السلعي بين دول القارة
وإيجاد آلية متطورة لتبادل المعلومات حول فرص التجارة وعقد الصفقات واالتفاقيات التجارية ،كما يشكل مرك ازا
اللتقاء كبار رجال األعمال والمستثمرين من كافة أنحاء القارة.

انفوجراف

Contact Us

رئيس البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد ،مصر من أكبر دول القارة اقتصاديًا وتلعب دو ًرا محوريًا في
تعزيز التجارة .1

http://www.mped.gov.eg
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مصر تتصدر قائمة "بنك راند ميرشانت" ،ألكبر عشر دول أفريقية جاذبة لالستثمار . 2



تصدرت مصر قائمة "بنك راند ميرشانت" ألكبر عشر دول أفريقية جاذبة لًلستثمار ،وأوضح البنك أن على
الرغم من تضرر االقتصاد المصري بشدة من الجائحة ،فإنه كان أول المتعافين وعمل على تحقيق النمو ،األمر
الذي برره البنك باإلجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة وأساليبها السريعة والفعالة لمواجهة الجائحة.



وأشار البنك إلى إن ذلك تحقق "نتيجة الستجابة الحكومة السريعة والسياسة الحكيمة ،إلى جانب دعم صندوق النقد
الدولي ،حيث أظهر االقتصاد المصري مرونة في مواجهة الجائحة".



وأوضح البنك أن قد جاءت المغرب في المركز الثاني وجنوب أفريقيا في المركز الثالث النشاط االقتصادي،
وأضاف أن هذا التصنيف يقيس تشغيل بيئة األعمال والمالية العامة للدول األفريقية ،بهدف مساعدة المستثمرين
الذين يستهدفون األصول الحقيقية في االقتصاد أو يتطلعون إلى توسيع األعمال التجارية.


صندوق النقد يحذر من مخاطر العمالت المشفرة على األسواق الناشئة . 3



حث صندوق النقد الدولي صناع السياسات في األسواق الناشئة على تحجيم العمًلت المشفرة ،وذلك في ظل اتجاه
المنقبين والمتداولين ومالكي العمًلت الرقمية إلى الدول النامية في ما يشبه "حمى الذهب الرقمي" .ويقر
الصندوق في الفصل األخير من تقرير االستقرار المالي العالمي بأن الطفرة الحاصلة في العمًلت المشفرة يمكنها
جلب الفوائد ،خصوصا لألسواق الناشئة ،والتي قد يكون الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية فيها صعبا،
لكن رغم ذلك ،يركز التقرير على مخاطر االستيعاب السريع للعمًلت المشفرة ،والتي يجب على صناع السياسات
التخفيف من حدتها من خًلل اتخاذ إجراءات سريعة.



وأوضح صندوق النقد الدولي ،أن األسواق الناشئة تقود الطريق إلى طفرة سلبية ،حيث زاد إجمالي األصول
المشفرة عشرة أضعاف منذ أوائل عام  ٢٠٢٠إلى أكثر من تريليوني دوالر ،ورغم أن إخفاء هوية المتعاملين
يصعب من جمع البيانات ،يؤكد الصندوق أن الطفرة الرقمية يقودها المستخدمون األوائل في األسواق الناشئة
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https://gate.ahram.org.eg/News/2986485.aspx
https://www.rmb.co.za/page/rmb-releases-list-of-2021-top-10-investmentattractive-african-countries
3
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واالقتصادات النامية ،حيث توصل استطًلع مؤسسة ستاتيستا الذي شمل  74دولة عام  ٢٠٢٠إلى أن أعلى خمسة
أشخاص يمتلكون أو يستخدمون أصوال مشفرة موجودون في األسواق الناشئة ،وعلى رأسها نيجيريا ،التي
يستخدم  %3٢ممن شملهم االستطًلع فيها العمًلت المشفرة .وربما تعود الشعبية المتزايدة للعمًلت الرقمية في
األسواق الناشئة إلى أن نسبة كبيرة من السكان ال تتعامل مع البنوك ،إضافة إلى ضعف البنوك المركزية ،وكذلك
قلة الخدمات المصرفية التقليدية أو عدم فعاليتها أو تعذر الوصول إليها.


وأضاف الصندوق أن بفرض أن االعتماد على العمًلت المشفرة صار االتجاه السائد في اقتصادات األسواق
الناشئة ،فإن هذا سيسمح للمواطنين بالتخلي عن العملة المحلية لصالح األصول الرقمية ،مما يضعف قدرة البنوك
المركزية على تنفيذ السياسات النقدية ،وهو ما يؤمن صندوق النقد بأنه ربما يتسبب في زعزعة االستقرار وتفاقم
مخاطر حماية المستهلك.



وأوضح أن تداول العمًلت المشفرة غير قانوني في مصر ،لكنه موجود ومستمر ،حيث يحظر قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي الجديد إصدار وتداول وترويج العمًلت الرقمية في مصر دون ترخيص صريح من
مجلس إدارة البنك المركزي المصري ،ويصدر البنك المركزي بانتظام تحذيرات بشأن مخاطر العمًلت المشفرة،
يشير خًللها إلى نفس النقاط التي يحذر منها صندوق النقد الدولي في تقريره .لكن يبدو أن هذا لم يمنع أقلية
متنامية من المصريين من االنغماس في تداول العمًلت الرقمية ،إذ ارتفعت أحجام التداول األسبوعية بين األفراد
داخل مصر ألعلى مستوياتها على اإلطًلق خًلل الربع األول من  ٢٠٢١إلى  3.٢مليون جنيه أسبوعيا ،مدفوعة
بالنسبة الكبيرة من السكان الذين ليس لديهم حسابات بنكية ،فضًل عن ارتفاع أحجام تحويًلت المغتربين ،إلى
جانب حالة عدم اليقين التي تسببت بها جائحة "كوفيد."١9-



وأشار صندوق النقد الدولي ،أن من بين المخاوف التي أثارها انقطاع الخدمات خًلل فترات االضطراب،
واحتمال غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وصعوبة وضع إطار منظم للعمًلت الموجودة في الخارج .وفي الوقت
نفسه ،قد يكون ما يسمى بالعمًلت المستقرة هو العكس تماما :فرغم أنها تهدف لربط قيمتها بالدوالر ،إال أن
تكوين احتياطياتها يمكن أن يتركها مفتوحة للتدفق ،ما قد يزعزع استقرار النظام المالي األوسع .العمًلت المشفرة
بطبيعتها أصول عالية التقلب ،وبينما تُسرق بعض العمًلت الرقمية ،يختفي البعض اآلخر ببساطة .ويوضح
صندوق النقد أنه من بين  ١6ألف عملة رقمية مدرجة على مستوى العالم ،ال يزال هناك  9آالف عملة فقط ،بناء
على تحليله الخاص للرموز المدرجة على منصة كوين جيكو .وقد اختفى الباقي نتيجة انخفاض األحجام
والمطورين الذين تخلوا عن استثماراتهم ،أو ألغراض المضاربة أو االحتيال.



ويؤكد الصندوق أنه عندما يتعلق األمر بتنظيم العمًلت المشفرة ،فإن "الوقت كالسيف ،ويجب أن يكون اإلجراء
حاسما وسريعا ومنسقا جيدا على مستوى العالم" .ويدعو الصندوق الحكومات إلى التنسيق مع بعضها البعض لسد
فجوات البيانات في مراقبة التشفير وإنفاذ القانون ،كما أنه يريد من الدول تنفيذ المعايير العالمية القليلة (المتعلقة
في الغالب بغسيل األموال والدخول للنظام المصرفي) الموجودة بالفعل ،ومعرفة القواعد المالية الدولية الحالية
األخرى التي يمكن تطبيقها في سوق العمًلت المشفرة.



يحث صندوق النقد الدولي أيضا األسواق الناشئة والنامية على معالجة عوامل الدفع التي تثني المواطنين عن
التعامل المصرفي التقليدي ،من خًلل تعزيز سياسات االقتصاد الكلي والشمول المالي ،وهما مجاالن تدفع بهما
الحكومة المصرية بقوة في الشهور األخيرة .ويقترح الصندوق أيضا دخول البنوك المركزية المجال والتفوق على
مطوري التشفير من خًلل تطوير عمًلتها الرقمية الخاصة وتحسين تقنيات الدفع ،باإلضافة إلى جعل المدفوعات
عبر الحدود (أو التحويًلت) "أسرع وأرخص وأكثر شفافية وشمولية".


منظمة التجارة العالمية :انتعاش التجارة العالمية فاق التوقعات لكنه تميز باالختالفات اإلقليمية
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ذكرت منظمة التجارة العالمية أن انتعاش التجارة العالمية قد فاق التوقعات لكنه تميز باالختًلفات اإلقليمية،
موضحة أن ظهور النشاط االقتصادي العالمي في النصف األول من العام الجاري أدى إلى ارتفاع التجارة في
البضائع إلى ما يتجاوز الذروة التي كانت عليها قبل انتشار وباء كورونا ،ما دفع اقتصاديو المنظمة إلى ترقية
توقعاتهم للتجارة في عامي  ٢٠٢١و.٢٠٢٢



وتوقعت منظمة التجارة العالمية نمواا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة  % ١٠.8في عام  ،٢٠٢١وذلك
ارتفاعا من  % 8.٠كانت متوقعة في مارس ،تليها زيادة بنسبة  % 4.7في عام  ،٢٠٢٢مشيرة إلى أن ندرة
المواصًلت وتراكم الموانئ قد تؤدى إلى إجهاد سًلسل التوريد وتثقل كاهل التجارة في مناطق معينة ،ولكن من
غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.



وذكرت أنه برغم الزيادة القوية للتجارة العالمية ،إال أن هناك تباعد كبير بين البلدان ،حيث أن بعض المناطق
النامية أقل بكثير من المتوسط العالمي .وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي الكبير لحجم تجارة البضائع في
4
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عام  ٢٠٢١هو في الغالب انعكاس لتراجع العام السابق والذي وصل إلى أدنى مستوياته في الربع الثاني من عام
 ،٢٠٢٠موضحا أن النمو السنوي في الربع الثاني من عام  ٢٠٢١يبلغ  ،%٢٢.٠ولكن من المتوقع أن ينخفض
الرقم إلى  ٪١٠.9في الربع الثالث و  ٪6.6في الربع الرابع.


وأعاد التقرير هذا جزئيا إلى االنتعاش السريع في التجارة في الربعين األخيرين من عام  ،٢٠٢٠مشيرا إلى أن
الوصول إلى التوقعات لعام  ٢٠٢١يتطلب نموا ربع سنوى بمتوسط  ٪٠.8لكل ربع في النصف الثاني من هذا
العام ،أي ما يعادل معدل سنوي قدره . ٪3.١



وأفاد التقرير بأنه من المتوقع ان يترافق نمو حجم التجارة مع نمو إجمالي الناتج المحلي المرجح بالسوق بنسبة
 % 5.3في عام  ٢٠٢١و % 4.١في عام  ،٢٠٢٢مضيفا أن تحفيز نمو الناتج المحلي اإلجمالي تم من خًلل
الدعم النقدي والسياسي المالي القوي ،إضافة إلى استئناف النشاط االقتصادي في البلدان التي تمكنت من نشر
لقاحات كورونا على نطاق واسع.



وتوقعت المنظمة ارتفاع نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العام الجاري ،وذلك قبل أن تتراجع
في عام  ،٢٠٢٢مضيفة أنه إذا تحققت التوقعات فان الوباء لن يكون له تأثير هيكلي كبير على العًلقة بين التجارة
العالمية والدخل .كما أشار التقرير إلى أنه إذا تحققت التوقعات الحالية فستكون واردات آسيا من البضائع بحلول
الربع األخير من عام  ٢٠٢٢أعلى بنسبة  ٪١4.٢مما كانت عليه في عام  ،٢٠١9وستكون الواردات خًلل نفس
الفترة قد ارتفعت بنسبة  ٪١١.9في أمريكا الشمالية و ٪١٠.8في أمريكا الجنوبية والوسطى و  ٪9.4في أوروبا
و ٪8.٢في إفريقيا و ٪5.7في كومنولث الدول المستقلة و ٪5.4في الشرق األوسط.



وأضاف التقرير أنه خًلل تلك الفترة ستنمو صادرات آسيا بنسبة  ٪١8.8بينما ستسجل جميع المناطق األخرى
زيادات أكثر تواضعا حيث ستسجل أمريكا الشمالية ( )٪8.٠وأوروبا ( )٪7.8ورابطة الدول المستقلة ()٪6.٢
وأمريكا الجنوبية ( )٪4.8والشرق األوسط ( )٪٢.9وأفريقيا (. ) ٪١.9



وتوقعت المنظمة أن يبلغ نمو حجم الصادرات في عام  ٢٠٢١نسبة  ٪8.7في أمريكا الشمالية و ٪7.٢في أمريكا
الجنوبية و ٪9.7في أوروبا و ٪٠.6في رابطة الدول المستقلة و ٪7.٠في إفريقيا و ٪5.٠في الشرق األوسط
و ٪١4.4في آسيا .وأشارت إلى أنه في العام نفسه ينتظر أن تنمو الواردات بنسبة  ٪١٢.6في أمريكا الشمالية
و ٪١9.9في أمريكا الجنوبية و ٪9.١في أوروبا و  ٪١3.١في رابطة الدول المستقلة و ٪١١.3فى افريقيا
و ٪9.3في الشرق األوسط و ٪١٠.7في آسيا.



كذلك ،أوضح التقرير أنه إذا تحققت التوقعات للنصف الثاني من هذا العام كما هو متوقع ،فإن التجارة العالمية
للبضائع سترتفع بنسبة  ٪4.9مقارنة بعام  ،٢٠١9مضيفا أنه خًلل تلك الفترة سيكون نمو الصادرات  ٪٠.6-في
أمريكا الشمالية و ٪٢.٢في أمريكا الجنوبية و ٪١.٠في أوروبا و ٪١.٠-في رابطة الدول المستقلة و ٪٢.4-في
إفريقيا و ٪7.٢-في الشرق األوسط و ٪١4.7في آسيا.


البنك الدولي ،ديون الدول الفقيرة زادت إلى مستوى قياسي  860مليار دوالر في . 5 2020



أشار البنك الدولي في تقرير له ،إلى إن عبء ديون الدول المنخفضة الدخل ارتفع  % ١٢إلى مستوى قياسي عند
 86٠مليار دوالر في  ٢٠٢٠مع اتخاذ تلك الدول إجراءات مالية ونقدية ضخمة للتصدي ألزمة كوفيد،١9-
ويظهر التقرير زيادة كبيرة في مواطن الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل،
ودعا إلى خطوات عاجلة لمساعدتها على الوصول إلى مستويات للدين أكثر استدامة.



وأضاف التقرير الجديد إلحصاءات الديون الدولية " ٢٠٢٢نحتاج إلى مقاربة شاملة لمشكلة الديون ،بما يشمل
خفض الدين وإعادة هيكلة أسرع وتحسين الشفافية ،وأوضح أن من الحيوي أن تكون هناك مستويات مستدامة
للديون من أجل التعافي االقتصادي وخفض الفقر .



وأشار التقرير إلى إن مجمل الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع  % 5.3في  ٢٠٢٠إلى
 8.7تريليون دوالر ،بما يشمل دوال في كل المناطق.



وأضاف أن الزيادة في الدين الخارجي فاقت إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات ،إذ ارتفعت نسبة الدين
الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي ،مع استبعاد الصين ،خمس نقاط مئوية إلى  % 4٢في  ٢٠٢٠في حين قفزت
نسبة الدين إلى الصادرات إلى  % ١54في  ٢٠٢٠من  % ١٢6في . ٢٠١9



وأظهر التقرير أن صافي التدفقات من الدائنين متعددي األطراف إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل زاد إلى
 ١١7مليار دوالر في  ،٢٠٢٠وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.



وأشار إلى إن صافي اإلقراض إلى الدول المنخفضة الدخل ارتفع  % ٢5إلى  7١مليار دوالر ،وهو أيضا أعلى
مستوى في عشر سنوات وإن صندوق النقد الدولي والدائنين اآلخرين المتعددي األطراف قدموا  4٢مليار دوالر
و ١٠مليارات دوالرات على الترتيب.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/11/low-income-country-debt-rises-to-record-860-billion-in-2020
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 الدكتور  /محمود محيي الدين ،المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ،تباين مقلق بمعدالت نمو الدول
النامية والمتقدمة . 6
أشار الدكتور  /محمود محيي الدين ،المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ،إلى قلقه من تفاوت معدالت النمو
بين الصين وأمريكا من جهة والدول النامية من جهة أخرى ،وأشار إلى إن هناك  3قنوات يمكنها أن تساعد في
ردم الهوة ،بين الدول النامية والمتقدمة على مستوى معدالت النمو ،أبرزها زيادة االستثمارات الداخلية والتحول
الرقمي في الدول النامية.
وأضاف أن من عوامل ردم هذه الهوة ،شمولية النظرة لتحقيق األهداف اإلنمائية ،وعدم اختزال الجهود في هدف
واحد مثل عملية تغير المناخ ،بل العمل على مواجهة الفقر ،وزيادة التعليم والرعاية الصحية ،واالهتمام
باستثم ارات البنية التحتية ،من أجل تعزيز الحصول على فرص العمل واالهتمام بمجمل أهداف التنمية المستدامة،
ويأتي من بين الدوافع المهمة ،لردم هوة النمو ،وتقليص هذا التباين ،زيادة القدرة على جذب االستثمارات
الخارجية ،وتحويل األموال ،من الدول المتقدمة إلى النامية.
وأشار الدكتور  /محيي الدين إلى تعديل طفيف في تقديرات الصندوق لنمو عالمي يقترب من  %5.9مقارنة مع
 %6وهذا التغير طفيف ال يزعج كثيراا والسبب في ذلك تأثير متحور دلتا وأن بعض الدول النامية أظهرت
معدالت نمو ليست بالتقدير الذي كان متوقعا ا ،وأوضح الدكتور  /محمود محي الدين ،هذا التباين في معدالت النمو
حيث عقد مقارنة بين نسبة نمو تتجاوز  %6في كل من الصين وأمريكا ،مقابل نسبة نمو تتراوح بين  %٢.5إلى
 %4في الدول النامية والناشئة ومن بينها الدول العربية.
وأشار أيضا ا إلى إن العالم ،بعد عقود من التقارب في نسب النمو ،ومع التباين الشديد بتوزيعات الدخول ،يشهد
اليوم هذا التباعد في النمو ليظل السؤال يتمثل في هل سيكون هذا الحال مؤقتاا أم يتفاقم ،واعتبر أن الخروج من
هذه الحالة ،يتوقف على حجم االستثمارات التي ستضخ في الدول النامية ،ومدى قدرتها على جذب استثمارات
مباشرة ،ومزيد من حركة العمالة وتحويًلت العاملين بالخارج ،ومزيد من الحركة التجارية ،وأشار إلى أن
تحويًلت العاملين بالخارج ،التي كان يخشى أن تهبط  %٢٠لم تتقلص إال بنسبة أقل من  ،%٢لكن االستثمارات
الخارجية في تراجع مستمر على مدار السنوات الخمس الماضية.

https://gate.ahram.org.eg/News/3001295.aspx
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى
لتطوير سوق العمل . 7



شاركت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر "دور
التحويًلت النقدية في زيادة االستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون
المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى مجموعة السياسات االستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع
جائحة كوفيد  ،١9من ُمنطَلَق الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة
النشاط االقتصادي ،وهو ما لم يكن تحديا ا سهًلا ،ومن ثَ َم ،اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة
الفئات والقطاعات االجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا ،خطة ترتكز على ِع ّدة محاور في مقدمتها
مساندة القطاعات .المتضرّرة مثل قطاع السياحة والطيران والشحن وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
صغَر ،وكذا مساندة الفئات المتضرّرة؛ عبر تقديم الدعم للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خًلل
ومتناهية ال ِ
صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثًلثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من السيد رئيس
الجمهورية لمدة ثًلثة أشهر أخرى) .كما ستعمل الحكومة المصرية على االستفادة من قواعد البيانات التي تضم
نحو  6مليون عامل متقدِّم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا ،لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيداا
لخلق فرص عمل مًلءمة لهم.



وأضافت أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ؛ بضرورة استيعاب العمالة
المصرية العائدة من الخارج المتضرّرة من جائحة كورونا؛ والعمل على دمج هذه العمالة في االقتصاد القومي في
مختلف المحافظات الحتواء تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا عالميا ا على أسواق العمل ،أطلقت وزارتا
التخطيط والتنمية االقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ،مبادرة "نورت بلدك" بهدف تكوين قاعدة
بيانات ُمح َّدثة و ُمكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا ،لتوفير فرص عمل
لهم في مشروعات البنية األساسية كثيفة العمالة ال ُمنفَ َذة ،وإعادة دمجهم في خطط التنمية ،وفقا ا للمهن التي يعملون
بها والمهارات المتوافرة لديهم .باإلضافة إلى تقديم الدعم المالي والخدمات غير المالية إليهم للبدء في نشاطات
صغَر ،وتوفير البرامج التدريبية الًلزمة لتأهيل
جديدة في مجاالت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ال ِ
هؤالء للعمل على تعزيز مهارتهم بما يتًلءم مع احتياجات سوق العمل المصرية ،بما يُساعد في تحقيق التنمية
الشاملة ،في إطار خطة الدولة لًلستثمار في العنصر البشري.



وأوضحت أنه تم في إطار المبادرة توقيع بروتوكول تعاون ثًلثي بين كل من وزارات التخطيط والتنمية
االقتصادية ،والهجرة وشئون المصريين بالخارج ،والتجارة والصناعة بهدف تدريب وتشغيل العائدين من الخارج
والمتضرّرين إثر جائحة كوفيد  ١9ودمجهم في سوق العمل المصرية ،حيث تم بالفعل تلقي طلبات للتمويل
صغَر
والتدريب كما تم أيضا تنظيم  ٢١ندوة تعريفية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و ُمتناهية ال ِ
على مستوى  ٢١محافظة ،على مهارات ريادة األعمال (مثل :ولد فكرة مشروعك – ابدأ مشروعك).



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى ثِمار اإلصًلحات االقتصادية واالجتماعية الجادة التي نفذتها الدولة
المصرية في األعوام األخيرة قبل جائحة كورونا ،في إطار المرحلة األولى من البرنامج الوطني لإلصًلح
االقتصادي واالجتماعي ،والذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر  ،٢٠١6حيث َش ِه َد االقتصاد المصري العديد من
المؤشرات اإليجابية حيث بلغ معدل النمو االقتصادي حوالي  %5،6في النصف األول من العام ٢٠٢٠/١9
وانخفض معدل البطالة إلى أقل من  ،%8وانخفض متوسط ُمعدل التضخم إلى حوالي  ،%5واست َر َد احتياطي
النقد األجنبي عافيته ليُغطي  8أشهر من الواردات ،وهو ما تزامن مع زيادة التحويًلت النقدية للمصريين بالخارج
بنسبة  %8،5خًلل الفترة من يوليو  ٢٠٢٠إلى مارس  ،٢٠٢١لتصل إلى  ٢3،4مليار دوالر أمريكي بزيادة
قدرها  ١،9مليار دوالر أمريكي عن الفترة ذاتها من عام  ،٢٠٢٠/١9مضيفة أنه رغم أزمة كوفيد  ١9والتي
أثَّ َرت باالنخفاض في العديد من المؤشرات االقتصادية سواء في مصر أو في مختلف دول العالم خصوصاا فيما
يتعلق بمصادر تمويل التنمية من النقد األجنبي ،إال أن تحويًلت المصريين بالخارج واصلت نموها واتجاهها
التصاعدي لتُق َّدر بنحو  3١،4مليار دوالر في عام( ٢٠٢١/٢٠تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد
األجنبي في العامين األخيرين) محققة معدل نمو بلغ  %١3مقارنة بعام  (٢٠٢٠/١9بلغت  ٢7،8مليار دوالر)،
وبمعدل نمو  %7٠مقارنة بعام  ١8،5(٢٠١4/١3مليار دوالر).



وأوضحت أنه إلى جانب االتجاه التصاعدي لتحويًلت المصريين بالخارج حقق االقتصاد المصري أيضا العديد
من المؤشرات اإليجابية رغم جائحة كوفيد  ١9وذلك بفضل جهود اإلصًلح الحثيثة التي تبنّتها الدولة في األعوام
األخيرة وما يتميّز به االقتصاد المصري من تنوع في القطاعات ،لع ّل أهمها تحقيق معدل نمو بلغ  %3،3خًلل
عام  ،٢٠٢١/٢٠٢٠بل و َحقَق  %7،7خًلل الربع الرابع من العام ،وهو ما قد اقترن بزيادة معدل التشغيل
وتراجع معدالت البطالة إلى  %7،7في الربع الثالث من ( ،)٢٠٢١/٢٠٢٠وانخفاض معدالت التضخم لتبلغ
https://mped.gov.eg/singlenews?id=739&lang=ar
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 %5،7خًلل الربع الرابع من العام ،بما يعكس ويؤكد قوة ومرونة االقتصاد المصري ،حيث جاءت مصر ضمن
عد ٍد محدو ٍد من دول العالم التي حقّقت نمواا موجبا ا في ظل األزمة.


وأضافت أن الدولة عملت على تنشيط االقتصاد من خًلل زيادة الدخول وزيادة االستثمارات في القطاعات التي
تحظى بأولوية ،وتض َّمن ذلك تقديم ِحزمة تحفيزية بحوالي  ١٠٠مليار جنيه مصري ( ٪٢من الناتج المحلي
اإلجمالي) ،باإلضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية ،كما توسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية
االجتماعية ،مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بمرحلتيه األولى والثانية ،بما يُع ِّزز
جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية اإلقليمية المتوازنة ،والتي تُ َعد أحد الركائز األساسية
لرؤية مصر .٢٠3٠



وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،أنه يُضاف إلى هذا ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة االستثمارات العامة
بالتركيز على عد ٍد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة ال ُمقبلة مثل قطاعات
الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية ،الزراعة ،الصناعات الغذائية ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتشييد
والبناء والصناعات التحويلية .وفي هذا اإلطار تستهدف الدولة زيادة االستثمارات العامة ،وبما يعكس األولويات
التي فرضتها أزمة كورونا ،وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما األداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات
االنسان والمدخل الرئيسي لتقدُم المجتمع .كما تولي الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التو ّجه نحو التحول الرقمي وتكثيف االستثمارات في هذا
المجال .حيث توسّعت الدولة في االستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة.


الصندوق السيادي بصدد االعالن عن شراكات جديدة مع بنوك فى الخدمات المالية الغير مصرفية.8



كشف األستاذ  /أيمن سليمان ،الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ،عن استهداف الصندوق لعمل شراكات
جديدة مع بنوك في القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية غير مصرفيه .



وأوضح أن الصندوق يستهدف بصفة أساسية قطاع الخدمات المالية والشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات
المالية باستخدام التكنولوجيا ،موكدا أن استراتيجية الصندوق االستمرار فى هذا المجال وكانت البداية بنك
االستثمار العربي.



وأشار إلي إطًلق شركة جديدة تعمل فى الخدمات المالية الغير مصرفية باستخدام التكنولوجيا من خًلل تحالف
مع" البنوك وشركة اى فاينانس" إلطًلق خدمات رقمية جديدة لها بعد مالى وخدمي ،باإلضافة إلى استهداف
الصندوق لعمل شراكات جديدة مع بنوك فى القطاع المصرفي .



وأرجع األستاذ  /أيمن سليمان ،اهتمام الصندوق بهذا القطاع نظرا ألنه من القطاعات المتصلة بكافة االنشطة
االقتصادية ،باإلضافة إلى أنه من القطاعات التى تحقق أرباح جيدة ،وأثبتت القطاع صًلبته وقوته فى األزمات
التى مرت بها مصر وقدرته فى الوقوف بجانب االقتصاد ،فمحفظة الصندوق االستثمارية لن تخلو من االستثمار
فى القطاع المصرفي.


ارتفاع معدل التضخم الشهري  %1.6لشهر سبتمبر . 9 2021



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بياناا بالرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي
الجمهورية ،حيث بلغ ( )١١6.١نقطة لشهر سبتمبر  ،٢٠٢١مسجًلا بذلك ارتفاعاا قدره ( )%١.6عن شهر
أغسطس .٢٠٢١



وأشار إلى إن أسباب هذا االرتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة ( ،)%٢3.5ومجموعة
اللحوم والدواجن بنسبة ( ،)%3.٢ومجموعة الفاكهة بنسبة ( ،)%١.7ومجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة
( ،)%٠.8ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة ( ،)%٠.3ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة
( ،)%٠.7ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة ( ،)%٠.7ومجموعة المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية بنسبة
( ،)%٠.4ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة ( ،)%٠.9ومجموعة خدمات النقل بنسبة (،)%٠.٢
ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة ( ،)%٠.6بينما سجل معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية ()%8.٠
لشهر سبتمبر  ٢٠٢١مقابل ( )%3.3لنفس الشهـر من العام السابق.

8

https://www.youm7.com/story/2021/10/4/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89/5483126
9
https://gate.ahram.org.eg/News/3000679.aspx
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 رئاسة مجلس الوزراء ،االقتصاد المصري ينجح في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات
. 10
أصدر المركز اإلعًلمى لمجلس الوزراء تقريراا يسلط الضوء فيه على نجاح االقتصاد المصرى فى تغيير رؤية
المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات ،فضًلا عن استعراض رحلته للصعود التى شهدت لها كافة التقارير الدولية
المتخصصة ،وذلك بعد مرور  7سنوات من العمل والبناء واإلصًلح ،حيث تمكنت الدولة المصرية من تحقيق
استقرار اقتصادى من خًلل سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية ،أتت ثمارها فى مكتسبات
اإلصًلحات االقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور واالتجاهات ،على النحو الذى
ساعد فى استدامة تحسن المؤشرات االقتصادية ،وجعل االقتصاد الوطنى قادراا على مواجهة التحديات وتحمل
الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع ،وهو األمر الذى انعكس على رؤية
المؤسسات الدولية لًلقتصاد المصرى ووضعه فى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية ،وإعطاء نظرة إيجابية
ومتفائلة حول مستقبل أدائه خًلل السنوات القادمة.



وأشارت رئاسة مجلس الوزراء ،إلى رؤية صندوق النقد الدولى ألداء االقتصاد المصرى منذ عام ٢٠١4/٢٠١3
مقارنة بعام  ،٢٠٢٢/٢٠٢١حيث توقع أن ينتعش النمو االقتصادى خًلل  ٢٠٢٢/٢٠٢١ليصل إلى %5.٢
بفضل اإلصًلحات التى تم تنفيذها منذ عام  ،٢٠١6وذلك على عكس التوقعات فى عام  ٢٠١4حيث توقع
الصندوق حينها أن يكون معدل النمو االقتصادى بطيئا ا ويصل لـ  ،%٢.٢وذلك وسط العديد من التحديات.



وأشار التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ،إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصل معدل التضخم لـ
 %4.6عام  ،٢٠٢١/٢٠٢٠بفضل السياسات النقدية والمالية التى ساعدت على أن يظل معدل التضخم فى النطاق
المستهدف للبنك المركزي ،ما يوفر مجاالا لدعم التعافى االقتصادي ،فى حين كانت توقعاته قد أشارت إلى زيادة
معدل التضخم فى مصر على المدى القصير ليصل إلى  %١3.7بنهاية عام  ،٢٠١4/٢٠١3وذلك بسبب عدم
استقرار األوضاع االقتصادية.



وأوضح الصندوق أن مصر عام  ٢٠٢١تضمن من خًلل اإلصًلحات الناجحة مساحة إضافية لإلنفاق على
مجاالت الصحة والتعليم والحماية االجتماعية ،كما يسمح انتعاش النمو االقتصادى بإعادة الديون إلى مسار
هبوطي ،بينما أشار فى عام  ٢٠١4إلى أن األوضاع االقتصادية واالجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات
السياحة ،واالنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ،وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،واستمرار الدين العام فى االرتفاع
لمستويات عالية للغاية.



وذكر الصندوق فى عام  ٢٠٢١أن مصر تتمتع بسجل حافل من اإلصًلحات خًلل السنوات األخيرة أدت إلى
استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجى بحزم الحماية االجتماعية وإعادة ثقة
المستثمرين ،وذلك على عكس عام  ٢٠١3حيث أعلن فى هذا التوقيت أن التأخر فى تنفيذ سياسات تصحيحية
وإصًلحات هيكلية أدى إلى مزيد من المخاطر المالية واالقتصادية وفقدان الثقة وزيادة الضغط على العملة
المحلية.



وأستعرضت رئاسة مجلس الوزراء ،تطور رؤية صندوق النقد الدولى بالنسبة لبعض المؤشرات االقتصادية،
ومنها العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالي ،حيث توقع أن يسجل %7عام  ٢٠٢٢/٢٠٢١مقارنة
بتسجيله  %١٢عام  ،٢٠١4/٢٠١3و %7.4عام  ،٢٠٢١/٢٠٢٠كما توقع أن يصل إجمالى االحتياطيات الدولية
إلى  44.١مليار دوالر عام  ٢٠٢٢/٢٠٢١مقارنة بتسجيله  ١6.7مليار دوالر عام  ،٢٠١4 /٢٠١3و4٠.6
مليار دوالر عام . ٢٠٢١/٢٠٢٠



توقع صندوق النقد الدولي ،أن يسجل الفائض األولى كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالي %١.5عام ٢٠٢٢/٢٠٢١
مقارنة بتسجيله  %3.9-عام  ،٢٠١4/٢٠١3و %١.5عام  ،٢٠٢١/٢٠٢٠بينما توقع أن يصل صافى االستثمار
األجنبى المباشر إلى  8.6مليار دوالر عام  ٢٠٢٢/٢٠٢١مقارنةا بوصوله إلى  4.٢مليار دوالر عام
 ،٢٠١4/٢٠١3و 5.4مليار دوالر عام . ٢٠٢١/٢٠٢٠



وبالنسبة لعائدات قناة السويس ،توقع صندوق النقد الدولي ،أن تسجل  6.6مليار دوالر عام  ٢٠٢٢/٢٠٢١مقارنة
بتسجيلها  5.3مليار دوالر عام  ،٢٠١4/٢٠١3و 5.8مليار دوالر عام  ،٢٠٢١/٢٠٢٠بينما توقع أن يصل عجز
الميزان التجارى كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى إلى  %8.3عام  ،٢٠٢٢/٢٠٢١و %9.8عام
 ،٢٠٢١/٢٠٢٠ذلك بعد أن سجل  %١١.٢عام . ٢٠١4/٢٠١3



ويوضح اإلنفوجراف من (  ١إلي  ،) ١5نجاح االقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق
التوقعات :
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الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء %14.6 ،انخفاضا فى عجز الميزان التجاري يوليو الماضي.11



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية وقد بـلغت قيـمة
العجـز فى الميـزان التجـارى  ٢.88مليــار دوالر يوليو الماضي مقابل  3.37مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن
العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره .%١4.6



وأضاف أن قد ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  ٪ 3١.5حيـث بلغـت  ٢.94مليــار دوالر خـًلل شهــر يوليو
الماضي مقابل  ٢.٢4مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض
السـلع وأهـــمها( :لدائن بأشكالها االولية بنسبة  ، ٪ 58.٠عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5١.5
،٪مًلبس جاهزة بنسبة  ،٪ ٢3.3أسمدة بنسبة  ،)٪ ١7.7بينما تراجعت قيمة صـادرات بعض السلع خــًلل
شهر يوليو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (فواكه طازجة بنسبة  ، ٪ 5.8أدوية
ومحضرات صيدلة بنسبة  ، % 7.٢صابون ومحضرات تنظيف بنسبة  ، ٪ ١.٠مصنوعات من لدائن بنسبة
.) ٪ 9.4



وارتفعت قيمة الواردات بنسبة  ٪ 3.8حيث بلغت  5.8٢مليار دوالر خـًلل شهر يوليو الماضي مقابل 5.6١
مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق.

11

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-14-6%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خًلل عام  ،٢٠١8مشروع 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 حالياا 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 سوقاا واعداا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثًلثة أضعاف تقريباا
خًلل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  3،7مليار جنيه مصري في  ٢٠١4إلى  ١٠.6مليار جنيه في
 .٢٠١8وارتفعت بنسبة  %١8تقريباا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8.9مليار 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 ،قراراا رقم  8٢لسنة  ،٢٠١9بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،٢٠١9بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  ٢٠١9بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(4مكرراا) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ا.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ا التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ا لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خًلل
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.

14



التمويل متناهي الصغر



الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:12



وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة
 ،2014بتنظيم 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 أال ّ 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  20مليون 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 .



رئاسة مجلس الوزراء 1.4 ،مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خالل الـ 7سنوات السابقة.13



أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ،إنفوجراف يشير فيه إلى أن قد تم تمويل
" ١.4مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خًلل الـ  7سنوات السابقة" ،حيث نجح جهاز تنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خًلل السبع سنوات السابقة في ضخ تمويًلت بلغت حوالي
 36مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة
تم من خًللها تمويل ما يزيد على  ١.4مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.

12

http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx

https://gate.ahram.org.eg/News/2984338.aspx
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير منظمة العمل الدولية ،التي تشير إلى إن مصر األعلى إفريقيا ً وعربيا ً في
اإلنفاق على الحماية االجتماعية:

