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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 ديسمبر 16 خميسال   3العدد،العشرون و الرابع الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1%5.2صندوق النقد يتوقع انتعاش النمو االقتصادي بمصر إلى  •

٪ بفضل اإلصالحات 5.2توقع صندوق النقد أن ينتعش النمو االقتصادي خالل العام المالي الحالي ليصل إلى  ▪

بأن يكون معدل النمو االقتصادي بطيئًا  2٠١٤، وذلك على عكس توقعاته عام 2٠١٦التي تم تنفيذها منذ عام 

 .٪2.2ويصل 

عام  فييسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار  2٠2١أن انتعاش النمو االقتصادي عام وأوضح  ▪

جتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، واالنقطاع المتكرر إلى أن األوضاع االقتصادية واال 2٠١٤

 للتيار الكهربائي، وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في االرتفاع لمستويات عالية للغاية.

جمالي، حيث بعض المؤشرات االقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي اإل وأشار صندوق النقد الدولي، إلى ▪

، 2٠2١-2٠2٠٪ عام ٧.٤، و2٠١٤-2٠١٣٪ عام ١2مقارنة بتسجيله  2٠22-2٠2١٪ عام ٧توقع أن يسجل 

٪ كان قد توقعه عام ٣.9مقارنة بتسجيله عجًزا أوليًا  الحالي المالي٪ خالل العام ١.5كما توقع تحقيق فائض أولى 

2٠١٣-2٠١٤. 

 .2ومصر نقطة مضيئة ،٪5.2 تكافل وكرامة قللت الفقر بنسبة ،تقارير دولية •

وصفت  حيثجاءت مصر ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية  أشارت مجلة " فوربس " العالمية إلى أن قد ▪

 .بإفريقيا« النقطة المضيئة»مصر بأنها 

بعد ارتفاع االستثمار األجنبي ، تقرير سهولة ممارسة األعمال فيتحسن ترتيب مصر وأشار البنك الدولي إلى  ▪

 .2٠١9 /2٠١٨ الماليمقارنة بالعام  2٠١9/2٠2٠٪ خالل العام المالي ١١المباشر إلى 

مد شبكة الحماية االجتماعية  فيأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريًخا جديدًا  وأوضح البنك الدولي، ▪

األكثر احتياًجا؛ من خالل رفع كفاءة اإلنفاق العام على نحو تدعم الفئات والمناطق  التيعبر عدد من المبادرات 

 يؤدى إلى خفض معدالت الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين.

تبنتها الحكومة  التي «االجتماعيتكافل وكرامة، ومعاش الضمان »برامج المساعدات النقدية وأشار إلى إن  ▪

توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشمالن  فينجحت في تحقيق مستهدفاتها، خاصة أن الحكومة ماضية، 

 الماليالعام  خالل« وكرامةتكافل » ببرنامجي٪ من المستفيدين ٨٦لفت إلى أن ، وجميع األسر الفقيرة والمستحقة

٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم ٤٠ضمن أفقر  2٠١9/2٠2٠

 بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم األسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين. النقدي

تكافل وكرامة ومعاش »تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويالت النقدية  الدوليتقديرات البنك  وجاءت ▪

، وساعدت 2٠١9/2٠2٠ المالي٪ خالل العام 5.2تقليل معدالت الفقر بنسبة  فيأسهمت  «االجتماعيالضمان 

 الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة االجتماعية. فيكثيًرا 

وتخفيف تداعياتها، وقد  «كورونا»لجائحة  التصدياستراتيجية  في االجتماعيأشار إلى أن الحكومة راعت البعد  ▪

٪ من الناتج المحلى ١.٤نحو  2٠١9/2٠2٠ الماليبلغ حجم اإلنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خالل العام 

 .اإلجمالي

 

 

 

 

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير •

 األخبار األسبوعية •

 النشاط المالي •

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o التمويل متناهي الصغر 
o  أداء البورصة المصرية
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 .2022/20213يرفع توقعاته لنمو االقتصاد المصري خالل  ،األوروبي إلعادة اإلعمارالبنك  •

في العام  %٤.9إن االقتصاد المصري في طريقه للنمو بنسبة  ، إلىوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةأشار البنك األ ▪

قريره الصادر في يونيو، من ت %٠.٤، وبذلك يكون البنك األوروبي قد رفع توقعاته بمقدار 2٠22/2٠2١المالي 

التي  %5.٤خالل العام المالي الحالي، لكنها ما تزال أقل من  %٤.5إن مصر ستسجل نموا بنسبة  أشارعندما 

 ها الحكومة.تستهدف

، 2٠2١لعام  %٤.2أنه رفع توقعاته للنمو بمنطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط إلى  وأوضح البنك ▪

مشيًرا إلى أن االنتعاش في النشاط االقتصادي في معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوًعا بشكل أساسي باالنتعاش 

 في السياحة والصادرات. في قطاعي الزراعة واالتصاالت، فضالً عن النمو المحدود

وأضاف أن االنتعاش االقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة االنتعاش العالمي، والتقدم في إطالق التطعيم،  ▪

والتطورات السياسية، وتنفيذ اإلصالحات في بيئة األعمال، منوًها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة 

 وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين. ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة

، مما يعكس انتعاًشا قويًا في %٤.٤بنسبة  2٠22وتوقع أن ينمو اإلنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خالل  ▪

 النشاط االقتصادي ال سيما في مصر والمغرب.

المالي المنتهي في يونيو  خالل العام %٣.٣إلى  %٣.٦، تراجع النمو من مصراألوروبي أن في  وأوضح البنك ▪

؛ نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها األنشطة االقتصادية لقطاعات تجارة الجملة 2٠2١

 والتجزئة والبناء والزراعة واالتصاالت.

بدأ  في نفس العام المالي، أقل من هدف البنك المركزي، لكنه %٤.5وأكد أنه في الوقت ذاته تراجع التضخم إلى  ▪

على أساس سنوي مدفوًعا بارتفاع أسعار المواد  %5.9بمتوسط  2٠2١سبتمبر(  -في الزيادة خالل الفترة )يوليو 

 الغذائية.

 .4سياحة المستدامةفوز مصر بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق األوسط عن ال •

أعلنت منظمة السياحة العالمية فوز مصر بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق األوسط عن السياحة المستدامة،  ▪

والذي أصدرته الوزارة هذا العام الستعراض االمكانيات والمقومات السياحية التي تمتلكها مصر وكيف يطور 

 .2٠٣٠قطاع السياحة خطة التنمية المستدامة لعام 

 .20225 فيتتوقع نمو الطلب على النفط  "أوبكمنظمة " •

، لكنها أبقت توقعاتها 2٠22على النفط خالل الربع األول من عام  العالميرفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب  ▪

 فيمليون برميل يوميا  99.١٣توقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط إنها للنمو للعام بأكمله ثابتة حيث أوضحت 

 .الماضيمليون برميل يوميا عن توقعاتها الشهر  ١.١١بزيادة  2٠22الربع األول من 

تحول إلى الربع األول  2٠2١الربع األخير من عام  فيبعض االنتعاش المتوقع سابقًا ى أن "وأشارت المنظمة إل ▪

 ".2٠22من عام  الثاني، تاله انتعاش أكثر ثباتًا خالل النصف 2٠22من 

، بعد 2٠2١ فيمليون برميل يوميا  5.٦5على النفط سينمو  العالميعلى توقعاتها بأن الطلب  "أوبك"وحافظت  ▪

 فيسيشهد مزيدًا من النمو  2٠22وتتوقع أن عام ، بداية الوباء في الماضيخالل العام  التاريخياالنخفاض 

إلى ما فوق  العالمي، مما سيرفع االستهالك الماضيمليون برميل يوميًا، دون تغيير عن الشهر  ٤.١5الطلب يبلغ 

 .2٠١9مستويات 

 6منظمة التجارة العالمية: انتعاش التجارة العالمية فاق التوقعات لكنه تميز باالختالفات اإلقليمية •

ذكرت منظمة التجارة العالمية أن انتعاش التجارة العالمية قد فاق التوقعات لكنه تميز باالختالفات اإلقليمية،  ▪

ل من العام الجاري أدى إلى ارتفاع التجارة في موضحة أن ظهور النشاط االقتصادي العالمي في النصف األو

المنظمة إلى ترقية  والبضائع إلى ما يتجاوز الذروة التي كانت عليها قبل انتشار وباء كورونا، ما دفع اقتصادي

 .2٠22و 2٠2١توقعاتهم للتجارة في عامي 

، وذلك 2٠2١% في عام  ١٠.٨لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة  نمواً وتوقعت منظمة التجارة العالمية  ▪

، مشيرة إلى أن ندرة 2٠22% في عام  ٤.٧% كانت متوقعة في مارس، تليها زيادة بنسبة  ٨.٠ارتفاعا من 
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المواصالت وتراكم الموانئ قد تؤدى إلى إجهاد سالسل التوريد وتثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من 

 ير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية. غ

وذكرت أنه برغم الزيادة القوية للتجارة العالمية، إال أن هناك تباعد كبير بين البلدان، حيث أن بعض المناطق  ▪

بضائع في النامية أقل بكثير من المتوسط العالمي. وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي الكبير لحجم تجارة ال

هو في الغالب انعكاس لتراجع العام السابق والذي وصل إلى أدنى مستوياته في الربع الثاني من عام  2٠2١عام 

، ولكن من المتوقع أن ينخفض %22.٠يبلغ  2٠2١، موضحا أن النمو السنوي في الربع الثاني من عام 2٠2٠

  ٪ في الربع الرابع.٦.٦و٪ في الربع الثالث ١٠.9الرقم إلى 

، مشيرا إلى أن 2٠2٠وأعاد التقرير هذا جزئيا إلى االنتعاش السريع في التجارة في الربعين األخيرين من عام  ▪

٪ لكل ربع في النصف الثاني من هذا ٠.٨بمتوسط  سنوييتطلب نموا ربع  2٠2١الوصول إلى التوقعات لعام 

 ٪.٣.١العام، أي ما يعادل معدل سنوي قدره 

ن المتوقع ان يترافق نمو حجم التجارة مع نمو إجمالي الناتج المحلي المرجح بالسوق بنسبة وأفاد التقرير بأنه م ▪

، مضيفا أن تحفيز نمو الناتج المحلي اإلجمالي تم من خالل 2٠22% في عام  ٤.١و 2٠2١% في عام  ٣.5

التي تمكنت من نشر  الدعم النقدي والسياسي المالي القوي، إضافة إلى استئناف النشاط االقتصادي في البلدان

 لقاحات كورونا على نطاق واسع.

وتوقعت المنظمة ارتفاع نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العام الجاري، وذلك قبل أن تتراجع  ▪

رة ، مضيفة أنه إذا تحققت التوقعات فان الوباء لن يكون له تأثير هيكلي كبير على العالقة بين التجا2٠22في عام 

أشار التقرير إلى أنه إذا تحققت التوقعات الحالية فستكون واردات آسيا من البضائع بحلول كما  العالمية والدخل.

، وستكون الواردات خالل نفس 2٠١9٪ مما كانت عليه في عام ١٤.2أعلى بنسبة  2٠22الربع األخير من عام 

٪ في أوروبا 9.٤وفي أمريكا الجنوبية والوسطى  ٪١٠.٨٪ في أمريكا الشمالية و١١.9الفترة قد ارتفعت بنسبة 

 ٪ في الشرق األوسط.5.٤٪ في كومنولث الدول المستقلة و5.٧٪ في إفريقيا و٨.2و

٪ بينما ستسجل جميع المناطق األخرى ١٨.٨وأضاف التقرير أنه خالل تلك الفترة ستنمو صادرات آسيا بنسبة  ▪

٪( ٦.2٪( ورابطة الدول المستقلة )٧.٨٪( وأوروبا )٨.٠) زيادات أكثر تواضعا حيث ستسجل أمريكا الشمالية

 ٪(.١.9٪( وأفريقيا )2.9٪( والشرق األوسط )٤.٨وأمريكا الجنوبية )

٪ في أمريكا ٧.2٪ في أمريكا الشمالية و٨.٧نسبة  2٠2١أن يبلغ نمو حجم الصادرات في عام ظمة وتوقعت المن ▪

٪ في الشرق األوسط 5.٠٪ في إفريقيا و٧.٠٪ في رابطة الدول المستقلة و٠.٦٪ في أوروبا و9.٧الجنوبية و

في أمريكا الشمالية ٪ ١2.٦٪ في آسيا. وأشارت إلى أنه في العام نفسه ينتظر أن تنمو الواردات بنسبة ١٤.٤و

افريقيا  في٪ ١١.٣٪ في رابطة الدول المستقلة و١٣.١و٪ في أوروبا 9.١٪ في أمريكا الجنوبية و١9.9و

 ٪ في آسيا. ١٠.٧٪ في الشرق األوسط و9.٣و

أوضح التقرير أنه إذا تحققت التوقعات للنصف الثاني من هذا العام كما هو متوقع، فإن التجارة العالمية كذلك،  ▪

٪ في ٠.٦-، مضيفا أنه خالل تلك الفترة سيكون نمو الصادرات 2٠١9٪ مقارنة بعام ٤.9ائع سترتفع بنسبة للبض

٪ في 2.٤-٪ في رابطة الدول المستقلة و١.٠-٪ في أوروبا و١.٠٪ في أمريكا الجنوبية و2.2أمريكا الشمالية و

 ٪ في آسيا.١٤.٧٪ في الشرق األوسط و٧.2-إفريقيا و
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الخاص  عدور القطادعم بيئة األعمال وتعزيز الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .7يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية في مصر

إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد  ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،هالة السعيد/أشارت الدكتورة  ▪

وذلك في إطار  2٠١٨اآلليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 

(، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم 2٠٣٠خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة )رؤية مصر 

كانت هناك ضرورة إلنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خالل  االستثمارات وتنّوع مصادر التمويل، حيث

الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم االستفادة 

 من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية ُمستدامة من خالل محفظة متوازنة وُمتنّوعة.

ربعة صناديق فرعية في مجاالت "الخدمات الصحية المتنّوعة، والبنية األساسية، وقام الصندوق بإنشاء أ  ▪

والخدمات المالية والتحّول الرقمي، والسياحة واالستثمار العقاري". كما توّسع الصندوق في َعقد شراكات دولية 

لدعم وتنفيذ التوّجه ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية 

العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـُمتحّركة، بما يُؤّمن ُمتطلّبات الدولة 

المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، وقام الصندوق كذلك باالستثمار في القطاع المالي باالستحواذ على 

لمالية الُكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، كما يَدُرس الصندوق مشروعات ِحّصة في رأسمال أحد المؤسسات ا

في القطاعات ذات األولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي 

ارس بالشراكة واللوجستيّات والتحّول الرقمي، وذلك إلى جانب التوّسع في االستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المد

 .مع القطاع الخاص

أنه من ناحية أخرى وضع الصندوق منذ إنشائه خطة إلعادة استغالل األصول ، السعيد الدكتور /هالة وأضافت ▪

المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى ُمجّمع التحرير لما له من أهمية تاريخية وموقع مميّز، فقد 

توقيع اتفاقية التحالف المكّون من مجموعة مستثمرين الفائز بتطوير وإعادة تأهيل  شهدنا األسبوع الماضي

مليار جنيه، كما جهود تطوير المبنى  ٣.5الُمجّمع، ومن المتوقع أن يُسِهم ذلك في َضخ استثمارات تُقدَّر بنحو 

عادة إحياء القاهرة لتتكامل مع جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إ

الخديوية" من خالل خلق استخدامات متنّوعة تَشمل نشاط فندقي، وخدمي، وإداري، وتجاري، ليُصبح جزًءا من 

 إعادة إحياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصًرا للجذب السياحي للمنطقة.

ص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني الخا عدور القطاوأكدت أن دعم بيئة األعمال وتعزيز  ▪

لإلصالحات الهيكلية في مصر، الذي يأتي كمرحلة ثانية واستكماالً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني لإلصالح 

، فتم إطالق برنامج اإلصالحات الهيكلية من قِبَل 2٠١٦االقتصادي واالجتماعي، الذي بدأته الدولة في نوفمبر 

ر رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، بحضور عدٍد من السادة الوزراء وممثلي مجلسي السيد الدكتو

 النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية. 

ويستهدف برنامج اإلصالحات الهيكلية تحويل مسار االقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على  ▪

ت تنافسية في االقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو االحتوائي وَخلق فرص عمل المعرفة ويتمتّع بقدرا

الئق وُمنتِج، وتنويع وتطوير أنماط اإلنتاج وتحسين مناخ االستثمار وبيئة األعمال وتوطين الصناعة المحلية 

 وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

شمل ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة أن البرنامج ي ،السعيد الدكتورة /هالة وأوضحت ▪

االقتصاد المصري لتنويع الهيكل اإلنتاجي بالتركيز على قطاعات االقتصاد الحقيقي، وفي هذا اإلطار تم تحديد 

ً لعدٍد من  ثالثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج اإلصالحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقا

 -وتوفير فرص عمل ُمنتجة والئقة  –االعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة ُمضافة عالية 

  -قطاع الصناعة  -ووجود عالقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة

القطاعات الخدمية الـُمكّملة والداعمة للقطاعات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم 

 اإلنتاجية، وأهّمها: قطاع اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة.

القطاعات يستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاعات اإلنتاجية في هيكل  على هذهأن التحّرك بالتركيز  وأضافت ▪

عن زيادة  ي هيكل القطاعات لزيادة درجة تنافسيتها، فضالً االقتصاد المصري، إلى جانب إحداث تغيير ف

ديسمبر  16قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق ✓
للبنك المركزي عند  العملية الرئيسيةقراض لليلة واحدة وسعر اإليداع واإلعلى سعري عائد  اإلبقاء ،2021
 والخصم عند مستوى االئتمانء على سعر ك اإلبقاوكذل ،على الترتيب %8.75و %9.25و %8.25مستوى 
8.75%. 
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ن التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمل Complexityالصادرات السلعية ودرجة تعقيدها ) ( مع رفع نسبة المكّوِ

 وتحسين بيئة األعمال.

أنه إلى جانب المحور الرئيس للبرنامج يوجد خمسة محاور أخرى داعمة تتشابك وتتداخل رأسيًا وأفقيًا  وأوضحت ▪

منها تحسين بيئة األعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خالل تسهيل وتطوير حركة التجارة، وَخلق بيئة 

د األخضر والمحافظة على االستخدام داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحّول لالقتصا

الى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب  الطبيعية، باإلضافةالمستدام للموارد 

 المهني.

أنه من ناحية أخرى تَعمل الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع  ،السعيد الدكتورة /هالة وأضافت ▪

لجهود التنمية من خالل إطالق برنامج الطروحات في مصر إلدراج عدد من الشركات المملوكة  مصادر التمويل

للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خالل طرح ِحصَّص في الشركات المملوكة للحكومة 

برنامج جذب االستثمارات للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف ال

 المحلية واألجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية.

ن الدولة قد اتخذت العديد من القرارات واإلجراءات لتشجيع االستثمار في سوق األوراق المالية منها: أوأوضحت  ▪

، والسماح بتكويد الشباب من الفئات في الفئات ١9يه مع ظهور ازمة كوفيد مليار جن 2٠دعم البورصة بنحو 

عام، للسماح لهم ببدء االستثمار في األوراق المقيدة في البورصة المصرية، باإلضافة  2١إلى  ١٦العمرية بين 

ر سعر خالل الجلسة الواحدة من آخ %2٠لى صدور قرار رئيس البورصة برفع الحدود السعرية لألسهم إلى إ

(، ونتيجة لذلك %5)بدالً من  %١٠( مع تطبيق اإليقاف المؤقت عند %١٠إقفال للسوق الرئيسي )وذلك بدالً من 

 ٧٣٠,2إلى  2٠2٠مليار جنيه مصري في نهاية عام  ٦5٠,9ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 

جة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وذلك نتي %١2بمعدل نمو بلغ  2٠2١ديسمبر  9مليار جنيه مصري في 

والطروحات الجديدة في البورصة المصرية وعلى رأسها طرح أسهم شركة إي فاينانس، كما ذادت جاذبية أسواق 

المال المصرية واألوراق المالية المصرية بالنسبة لألجانب، فقد بلغت قيمة صافي تدفقات االستثمارات األجنبية 

 .2٠/2٠2١مليار دوالر أمريكي عام  ١٨.٧لمالية المصرية حوالي في البورصة واألوراق ا

إلى زيادة قدرة مصر على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة؛ حيث أصبح  أشارت الدكتورة /هالة السعيد،و ▪

  OECDثلث مخزون االستثمارات األجنبية المباشرة في شمال افريقيا)وفقا لتقرير   2٠١9لدي مصر في عام 

(، كما تصدرت مصر دول القارة 2٠2١سياسات االستثمار في الشرق األوسط وشمال افريقيا في مارس  تطلعات

نكتاد عن االستثمار و)وفقًا لتقرير األ2٠2٠االفريقية كأكبر متلقي لالستثمارات األجنبية المباشرة خالل عام 

ّجه الدولة المصرية نحو االقتصاد (،  ومن ناحية أخرى ولتنويع مصادر التمويل واتساقا مع تو2٠2١العالمي 

، جاءت COP27األخضر خصوًصا مع استضافتها مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة لتغيّر المناخ القادم

مصر كأول دولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تُطِلق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات 

بيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجاالت النقل النظيف والطاقة المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة لل

المتجدّدة والَحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيّف مع تغيّر المناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة المستدامة للمياه 

 والصرف.

رفيعة المستوي حول إطالق شبكة  تشارك بالندوةالدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .8فريقيااالقتصاديين الشباب التابعة للجنة االقتصادية إل

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بالندوة رفيعة المستوي حول إطالق شبكة كتورة /دالشاركت  ▪

 ".ار في مستقبل أفريقيااالقتصاديين الشباب التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا، تحت عنوان "االستثم

إن على مدار العقود القليلة الماضية، ازداد عدم استقرار االقتصاد الكلي على وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى  ▪

المستوى العالمي، بسبب األزمات العالمية المختلفة وضعف بعض عوامل االستقرار، مؤكدة أن استقرار االقتصاد 

أي جهد ناجح لزيادة تنمية القطاع الخاص والنمو االقتصادي، وكذلك تسريع تحقيق الكلي يمثل حجر الزاوية في 

أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة 

 والشاملة.

أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط االقتصادي  التيوأوضحت أن العالم يواجه حاليًا اّثار جائحة كورونا،  ▪

وأسواق العمل واألسواق المالية وسالسل التوريد العالمية، متابعه أن المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين 

 بشأن االنتعاش االقتصادي.

بعد االنكماش  2٠2١ام ٪ في ع ٣.٤وأشارت أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا بنسبة  ▪

نتيجة للوباء، متابعه أن هذا االنتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من  2٠2٠٪ في عام  2.١بنسبة 

 نصف قرن وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاش في أسعار السلع األساسية.

أنه ومع ذلك فقد ضعفت مؤشرات االقتصاد الكلي في أفريقيا بسبب الوباء، مشيرة إلى الحاجة لوضع  وأضافت ▪

 سياسات من أجل تسريع تحول أفريقيا إلى تعافي أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.
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إلى حاجة متخذي السياسات إلى أدوات تنبؤ تعمل على تفعيل توقع المسار  الدكتورة /هالة السعيد،  وأشارت ▪

مؤشرات االقتصادية المهمة مثل التضخم أو الناتج أو البطالة، إضافة إلى حاجتهم لألدوات التي تساعد المحتمل لل

على تحديد اآلثار االقتصادية للتغييرات في السياسة النقدية، مشيرة إلى أهمية أن تسعى شبكة االقتصاديين الشباب 

علم والبحث لتمكين وإشراك جيل جديد من صانعي في اللجنة االقتصادية ألفريقيا إلى إنشاء منصة للنظراء للت

االقتصاد الكلي الشباب ذوي المهارات لدعم التميز في نمذجة االقتصاد الكلي، ومساعدة الدول األفريقية على 

 .2٠٦٣و  2٠٣٠تحقيق أهداف أجندات 

واجهها العالم مشيرة جهود مصر لبناء اقتصاد مرن في ظل التحديات التي ي أشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلىو ▪

وأجندة أفريقيا  2٠٣٠وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية  2٠٣٠إلى إطالق مصر رؤيتها لعام 

النسخة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، والتي تركز على  2٠٣٠، حيث تمثل رؤية مصر 2٠٦٣

نمية اإلقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، لتعكس األبعاد الثالثة للتنمية مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والت

 المستدامة: االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

المرحلة األولى من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، الذي أطلقته الحكومة وأشارت أيضاً إلى  ▪

التي من شأنها أن تؤدي إلى االستقرار واالندماج والنمو  بهدف تنفيذ سلسلة من اإلصالحات 2٠١٦في عام 

، موضحة 2٠١٦المستدام، موضحة أن مصر واجهت أزمة كورونا بفضل اإلصالحات التي تم تنفيذها منذ عام 

أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة ، ضمنت سياسات الحكومة المصرية اإلنفاق 

ى تطوير القدرات الصحية الضرورية، وتوسيع شبكات الحماية االجتماعية، مع الحفاظ على المستهدف عل

 االستدامة المالية وإعادة بناء االحتياطيات الدولية.

وأضافت أنه كاستجابة فورية للوباء، كثفت الحكومة المصرية جهودها وأطلقت بشكل استباقي حزمة حوافز مالية  ▪

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لمواجهة األزمة، ومعالجة 2مصري بما يعادل  مليار جنيه ١٠٠شاملة بقيمة 

االقتصاد الحقيقي ، األمر الذي ساهم في تخفيف العبء عن القطاعات االقتصادية األكثر تضرًرا، وقطاع الصحة 

ية وزيادة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والصناعة والسياحة، وذلك من خالل تعزيز األنشطة االقتصاد

ً كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، وذلك  الطلب المحلي، وتعزيز الحماية االجتماعية للفئات األكثر ضعفا

من خالل إطالق سلسلة من المبادرات الرئاسية كبرنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة" ، التي تستهدف 

مليون مواطن  5٨تساعد على تحسين مستويات المعيشة ألكثر من قرية من القرى األكثر فقًرا، و ٤5٠٠أكثر من 

 مليار دوالر. 52بميزانية تقدر بـ 

٪ ٣.٣إن نتيجة لتلك الجهود أصبحت مصر إحدى الدول القالئل في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة  أضافتو ▪

قتصاد المصري انتعش بقوة، محققًا على الرغم من التداعيات االقتصادية للوباء، موضحة أن اال ،2٠2١في عام 

 .2٠2١/2٠2من العام المالي  ٪ في الربع األول9.8معدل نمو 

السعيد التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح، بإطالق  الدكتورة /هالة وأكدت ▪

القدرة اإلنتاجية والقدرة التنافسية  ، حيث يركز على رفع2٠2١برنامج اإلصالح الهيكلي والذي تم إطالقة في عام 

لالقتصاد وتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام من خالل توسيع دور القطاع الخاص واالرتقاء برأس المال 

للدخول في شراكات  2٠١٨البشري، مضيفه أن الحكومة المصرية أنشأت كذلك صندوق مصر السيادي في عام 

الخاص، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق فرص عمل  أكثر فاعلية وذات قيمة مضافة مع القطاع

 للشباب في مصر، والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل. 

إلى إطالق مصر السندات الخضراء لتصبح أول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تصدر  وأشارت ▪

والذي  2٠22ستضافة مصر لمؤتمر المناخ لعام مليون دوالر أمريكي، معلنه عن ا ٧5٠"سندات خضراء" بقيمة 

 يمثل أحد أكبر وأهم األحداث الدولية التي يشهدها العالم كل عام.

أنه اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة ومختلف جهود التوطين في مصر، فكان هناك  أوضحتو ▪

لتوجيه صنع السياسات، موضحة أن الشرط مؤخًرا تركيز واضح على استخدام البحوث القائمة على األدلة 

األساسي للسياسات القائمة على األدلة يتمثل في توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب ويسهل الوصول إليها، 

 مؤكده أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتعزيز جودة البيانات.

األفريقية أصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد، وبفضل إمكاناتها االبتكارية أن االقتصادات  أضافتو ▪

واإلنتاجية، تمكنت وستستمر في جذب استثمارات وتمويل أجنبي كبير، باإلضافة إلى االستمرار في تنويع أنماط 

 جديدة.ومرونة اقتصادية  2٠٣٠مما يؤدي إلى مسار إيجابي نحو عام  التجارة،

بنهاية « جي. بي. مورجان»يعلن استعداد مصر لالنضمام إلى مؤشر الدكتور /محمد معيط، وزير المالية،  •

 .9 الشهر المقبل

« جي. بي. مورجان»محمد معيط وزير المالية، استعداد مصر لالنضمام رسميًا إلى مؤشر /أعلن الدكتور  ▪

شهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق للسندات الحكومية باألسواق الناشئة، اعتباًرا من نهاية ال

 األوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
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مليار دوالر ويكون نسبتها في  2٦إصداًرا بقيمة إجمالية حوالي  ١٤إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ وأشار إلى  ▪

نب لالستثمار في أدوات الدين ٪ بما يُمكن صناديق االستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين األجا١,٨5المؤشر 

 المصرية بالعملة المحلية.

يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين األجانب « مورجان بي.جي. »وأضاف أن انضمام مصر إلى مؤشر  ▪

٪ من المستثمرين األجانب الذي شملهم استطالع الرأي أيدوا دخول 9٠في صالبة االقتصاد المصري، خاصة أن 

 «.جي. بي. مورجان»مصر لمؤشر 

« جي. بي. مورجان»مؤشر  إلىأعوام السعي إلعادة انضمام مصر  ٣وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي  ▪

، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين 2٠١١ يونيةبعد أن خرجت منه في 

مشاركة المستثمرين األجانب في األدوات المالية  ، ورفع نسبة«Yield curve»الحكومي وتعديل منحنى العائد 

 الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة اإلجراءات التي  ▪

سيتم ضخ « انجي. بي. مورج»تتخذها الدولة لإلصالحات االقتصادية، موضًحا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر 

مليار دوالر استثمارات إضافية جديدة داخل سوق األوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة 

 ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

ر بنهاية يناي« جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة»وأشار إلى أنه سيتم أيًضا انضمام مصر لمؤشر  ▪

، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 2٠2٠، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2٠22

 خريطة االقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء. على٪ بما يعكس تواجد مصر ١,١٨

في  %22.5لمصر ينخفض قيمة العجز في الميزان التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  •

 .10سبتمبر

، وأشار إلى أن 2٠2١بيانات التجـارة الخارجية لشهر سبتمبرأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  ▪

% خالل شهر سبتمبر الماضي على اساس  22.5لمصر بنسبة  التجاريالميـزان  فيانخفضت قيمة العجـز قد 

 .2٠2٠مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن عام  ٣.٠٨مليــار دوالر مقابل  2.٣9سنوي وبلغت 

 2٠2١مليــار دوالر خـالل سبتمبر  ٣.٤5٪ حيـث بلغـت  ٣٦.٦قيمـة الصــادرات بنسبـة وأوضح أن قد ارتفعت  ▪

قيمة  ارتفاعالشهر من العام السابق. وارجع جهاز االحصاء زيادة الصادرات إلى  مليار دوالر لنفس 2.5٣مقابل 

 5٧.٠من حديد بنسبة  وأسالك٪، قضبان وعيدان وزوايا  9٠.2صادرات بعض السـلع وأهـــمها أسمدة بنسبة 

ت قيمة وفي المقابل بينما انخفض، ٪( 22.٦٪، مالبس جاهزة بنسبة  ٣١.5عجائن ومحضرات غذائية بنسبة  ٪،

مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا منتجات  2٠2١صـادرات بعض السلع خــالل شهر سبتمبر 

 .٪ ٦٠.٣سكر مكرر بنسبة  ٪، ٣9.٠أثاث بنسبة  %، ٣.١أقمشة قطنية بنسبة  ٪، ٧.٤البان بنسبه 

دوالر خـالل سبتمبر الماضي مقابل  مليار 5.٨٤٪ حيث بلغت  ٤.2الواردات، بنسبة وأوضح أن قد ارتفعت قيمة  ▪

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها لدائن ، مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ٦١.5

مواد  %، ٣٣.9، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه %5٣.2٪، بترول خام بنسبه  2٤.2بأشكالها االولية بنسبة 

 .٪( ٨.2أولية من حديد أو صلب بنسبة 

قيمة واردات بعض السلع خالل سبتمبر الماضي مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها  وانخفضت ▪

٪، أجهزة تليفون لألفراد بنسبة  2١.١٪، فول الصويا بنسبة  22.٣ركوب بنسبـة  ت، سيارا%٣٠.٠قمح بنسبة 

٤٠.٣ .٪ 

 .11المصريقتصاد لالاستمرار إصدار تقارير التوقعات الدولية اإليجابية  ،الوزراءرئاسة مجلس  •

وطنياً طموحاً لإلصالح االقتصادي بنجاح شهدت إلى أن مصر قد نفذت برنامجاً أشارت رئاسة مجلس الوزراء،  ▪

لعقود  له كافة المؤسسات االقتصادية الدولية، واستطاعت أن تضع حداً للمشكالت االقتصادية التي واجهت مصر

طويلة، وتصدرت مؤشرات االقتصاد المصري مؤشرات دول الشرق األوسط وأفريقيا بل وأصبح لها مكان بارز 

في المؤشرات االقتصادية العالمية، وقد بدأت الدولة في جني ثمار اإلصالح االقتصادي من خالل تنفيذ مجموعة 

 معيشة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم. من المبادرات والمشروعات الكبرى التي تهدف لالرتقاء بمستوى

تعتبر زيادة معدالت النمو، وجذب المزيد من االستثمارات وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أن  ▪

الوطنية واإلقليمية والدولية، وتعزيز قدرة االقتصاد المصري على الصمود في وجه األزمات، من أبرز 

المؤسسات الدولية وسط توقعات بتحقيق المزيد من المؤشرات اإليجابية في المؤشرات التي تتصدر تقارير 

 السنوات المقبلة.
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بلومبرج بتصدر مصر معدالت النمو لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  وكالة وكشف التقرير عن توقعات ▪

 2٠22ادي لعام ، فيما توقعت أن تحقق مصر قفزة أقوى بمعدل نموها االقتص%5.2، وذلك بمعدل 2٠22عام 

 .2٠2١خالل عام  %٣,٣مقارنة بمعدل نمو بلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مؤكدة أنه ساعد في كبح أزمة 2٠١٦بلومبرج ببرنامج اإلصالح االقتصادي الذي تم إطالقه عام وكالة وأشادت  ▪

 العمالت األجنبية وإنعاش ثقة المستثمرين.

، %5.١5السعودية التي متوقع أن تسجل نمواً بمعدل مصر ستتفوق في معدالت النمو على كل من وأوضحت أن  ▪

، والمغرب %٤.١، وقطر %٤.٤، وإسرائيل بمعدل %٤.٤5، واإلمارات بمعدل %٤.٧5والكويت بمعدل 

 .%2.٤5، ولبنان %٣.١5، وعمان %٣.5، وتونس %٣.٧

ط وشمال أفريقيا عام توقعات فيتش بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق األوس وأشار التقرير إلى ▪

، والكويت في المركز %5.5٧، بينما جاءت السعودية في المركز األول بمعدل %5.٠٤، وذلك بمعدل 2٠22

، وقطر %٤.١5، واإلمارات بمعدل %٤.١٦، ثم عمان بمعدل %٤.5٨، تلتها ليبيا بمعدل %٤.9٧الثالث بمعدل 

 .%٤.١٤بمعدل 
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وتيرة النمو على المدى الطويل في مصر أكثر اعتداالً مقارنة بالسنوات الماضية، وتوقعت فيتش أن تكون  ▪

موضحة أن ذلك يعود إلى اإلصالحات التي ساعدت على استقرار االقتصاد وعودة جذب كميات كبيرة من 

 االستثمارات األجنبية.

على المدى الطويل، حيث  مصر تأتي ضمن أفضل دول المنطقة في مؤشر المخاطر االقتصادية وأشارت إلى إن ▪

مركًزا بالمؤشر على مستوى العالم خالل عام، حيث جاءت في  2٠نقطة، فيما تقدمت مصر  ٦٠.١حصلت على 

 .2٠22في تقرير الربع األول  59، بينما جاءت في المركز 2٠2١في تقرير الربع األول  ٧9المركز 

نقطة، بينما  ٦٠.2نقطة، والكويت  ٦٠.٧ت نقطة، واإلمارا ٦5.٤أوضح التقرير أن السعودية حصلت على  ▪

نقطة، والمغرب  ٤٧.٧نقطة، والبحرين  ٤٨.٧نقطة، واألردن  ٤9.٧نقطة، وعمان  5٤.٦حصلت قطر على 

 نقطة. ٤٧نقطة، والجزائر  ٤٧.٦
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2٠١٨أطلقت الهيئة، خالل عام  ▪

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

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

مليار جنيه في  ١٠.٦إلى  2٠١٤مليار جنيه مصري في  ٣,٧خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. ٨.9تقريًبا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %١٨. وارتفعت بنسبة 2٠١٨

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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 

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

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. 

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

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

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

، بتعديل قرار مجلس 2٠١9لسنة  ٨2أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم   ▪

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2٠١9لسنة  ٧اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  2٠١9لسنة  ٧. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخصيم التمويلي

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

ً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها ٤)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

ً التحقق من قيام  مويليالتعلى شركات التأجير  ▪ عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

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

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر 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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12http://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 
13 https://gate.ahram.org.eg/News/3187907.aspx 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :12الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

لسنة  141اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل  ▪
، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات 2014

 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 

 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 

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

ارة والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إد
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 
الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي  والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

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 

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

ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية  ▪
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةبوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 يصدر تعديًلا على معاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة المصري، المركزيالبنك  •
 .13والمتوسطة

الستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات االقتصادية  أشار البنك المركزي المصري، أن ▪
يزيد من احتماالت المختلفة وتحديدا  الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد 

تراكم المديونيات عليها وتعثرها، وبهدف التخفيف على تلك الشريحة من الشركات ومساندتها على االستمرار 
ديسمبر  7في العمل واالنتاج والحفاظ على العمالة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 :ما يلي 2021

 الصغيرة والمتوسطة:بالنسبة للشركات  أولا  ✓

يتم إدراج العمالء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم االلتزام بالشروط التعاقدية، في حالة وجود مستحقات  .1
 .يوما وفقا للتعليمات الحالية 90يوما متصلة، وذلك بدال من  180تساوى أو تزيد على 

يوما، تتم ترقيتهم إلى  90مستحقات تساوي أو تزيد على بالنسبة للعمالء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود  .2
يوما، مع استمرار االحتفاظ بالخسائر االئتمانية المتوقعة  180المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 

 المحتسبة لهؤالء العمالء.

لعناصر الكمية والنوعية الخاصة تتم ترقية العمالء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة ا .3
 يوما. 90بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة )حسب األحوال( واالنتظام في السداد لمدة 
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14 http://www.emff-eg.com/2021/12/01/%d9%85%d9%86%d9%89-%d8%b0%d9%88-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b1-47-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-

%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-

%d8%a7/ 

ا: ✓ وجاء  – 2019ديسمبر  31المنتظمة في السداد وفقا  للمركز في  –للشركات الصغيرة والمتوسطة  بالنسبة ثانيا
يتعين ترقية هؤالء العمالء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع  لذلك، الحاليةعيات الالزمة لتدا تعثرهم نتيجة

التأكيد على استمرار حساب الخسائر االئتمانية للتعديالت الواردة بالبند أو المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة، إلى 
نى حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس المرحلة أن يقوم العمالء باستيفاء كافة شروط الترقي، حتى يتس

 الثانية.

ا  ✓  شهر اعتبارا  من تاريخه. 18يتم تطبيق كافة ما سبق لمدة  :ثالثا

ا  ✓ من قيام البنوك بإعادة هيكلة  2020سبتمبر  14العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ  ضرورة :رابعا
دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول إلى  التسهيالت االئتمانية للعمالء بعد

هيكل تسهيالت مناسب بعض البدائل لمساندة العمالء وفقا التي لقدراتهم الحالية على السداد، مع التأكيد على إمكانية 
 ومن بينها: استخدام البنوك للدراسة البنك ولدراسة موقف العميل،

 يالت.زيادة مدة التسه .1

 إعادة هيكلة األقساط المستحقة. .2

 منح فترة سماح وفقا  لغيرها من البدائل المتاحة للبنوك.  .3

رئيس التحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية  الفقار،ذو  منى /األستاذة  •
 .14مليار جنيه إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 47الصغر، 

ذو الفقار، رئيس االتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية  منىأشارت األستاذة /  ▪
مليار جنيه بنهاية  47إن إجمالي المحفظة التمويلية لقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر بلغت إلى الصغر، 

 ديسمبر الماضي.

األعمال المصريين فيما يتعلق بتقديم  وأكدت وجود إمكانية وفرص عديدة للتعاون بين االتحاد وجمعية رجال ▪
المعونة الفنية من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ومبادرات التدريب العملي في الشركات والمصانع 

هام لشجيع  تنمويولفتت إلى أن التمويل متناهي الصغر له رسالة ودور ، باإلضافة إلى تقدم خدمات التسويق
 هلية لمساعدة األسر الفقيرة وزيادة حجم المشروعات.القطاع الخاص والجمعيات األ

وأشارت إلى أهمية اإلصالحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع االستثمار في القطاع متناهي الصغر  ▪
والشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل إصدار قانون شامل والذي حدد الهدف من التمويل متناهي الصغر 

وتمكين المرأة واالسر الفقيرة في االقتصاد وليس بغرض التمويل االستهالكي أو سداد بغرض التنمية 
 المصروفات أو غيرها.

المالي أحد أهم مبادئ التمويل متناهي الصغر فضال عن دور هيئة الرقابة المالية الداعم  الشمولأن وأوضحت  ▪
ء األمر الذي دفع القطاع المصرفي في التدريب وبناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية العمال

والجمعيات والشركات في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر الوليدة في إطار تشريعي لتوفير االحتياجات 
 التمويلية التي تتناسب مع دخل كل فرد.
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف 

الذي يشير إلى زيادة الصادرات ، تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء( يوضح 1نفوجراف )ا ▪

 :2021خالل  %40المصرية بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


