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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري الرابع عشر،العدد3

الخميس 12يناير 1012

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)

انفوجراف



أشار صندوق النقد الدولى ،إلى إن االضطراب فى النشاط االقتصادى لمصر خالل الربع االخير من العام المالى
الماضى كان أقل من التوقعات ،وانكمش االقتصاد  %7.1للمرة األولى فى  9سنوات بما يعكس انخفاضا ً قياسيا ً
فى السياحة بالتزامن مع تراجع فى التصنيع واإلنشاءات والبناء مع تباطؤ االستثمارات بشكل حاد ،ودعم
االستهالك المرتفع القطاعات األخرى لتحقيق نمو متواضع ،ولذلك جاء النمو خالل العام المالى الماضى أعلى من
التوقعات عند  %6.3مقابل .%2



وأشار إلى إن المبادرات المتوقعة من الحكومة والبنك المركزى مجتمعة مع السيولة القوية للبنوك دعمت النشاط
واإلقراض المحلى خالل تلك األزمة ،حيث خلت البنوك تلك األزمة برؤوس أموال قوية ،وما زالت البيانات
األحدث للقطاع المصرفى تثبت صالبة وسالمة البنوك المالية.



وأضاف صندوق النقد الدولى أن أوضاع السوق الخارجية تحسنت لكنها ما زالت هشة ،ورفع صندوق النقد
توقعاته لنمو االقتصاد إلى  %2.2خالل العام المالى الحالى مقابل  %2كانت متوقعة قبل ذلك ،كما توقع أن يبلغ
معدل النمو  %5.5العام المالى المقبل ،ووفقا ً لذلك ستكون مصر بين الدول القليلة التى سيفوق نموها %7.5
خالل العام الميالدى  ،2222ونوه بأن إيرادات السياحة على األرجح ستزيد خالل .2227



وأشار صندوق النقد إلى إن الرؤية المستقبلية تتعرض للمخاطر بينها الموجة الثانية من كورونا ،وأوضاع غير
مواتية للتمويل فى األسواق الناشئة وانخفاض التحويالت من العاملين بالخارج ،كما أن الزيادة الحادة فى البطالة
والفقر وانعدام العدالة قد تقوض الدعم العام للبرنامج االقتصادى ،كما أن تحول بعض األصول العرضية إلى
التزامات حقيقية مثل الضمانات قد يؤثر على اتجاه الدين العام ،وقال الصندوق إن مصر التزمت بجميع
اإلجراءات الواجب اتخاذها حتى سبتمبر ،رغم أن مكون مشاورات السياسة النقدية تم إهماله قليالً.



صندوق النقد الدولى ،يشيد باستجابة صناع السياسة في مصر لجائحة فيروس كورونا. 2



أشاد صندوق النقد الدولى ،بالرد االستباقي والهادف لمصر أمام التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا
والذي ساعد مصر على تحقيق أداء أفضل مما توقعه المراقبون ،وأشاد أيضا ً ببرنامج اإلصالح االقتصادي التي
أجرته مصر بداية من عام  ،2275بما في ذلك اإلصالحات المتعلقة بتقليص دعم الطاقة ،إلى جانب بقاء
االحتياطي األجنبي للبالد عند مستويات جيدة ،و تجاوز العاصفة التي أحدثها الوباء.



وأضاف صندوق النقد الدولى أن مع وجود مؤشرات اقتصادية قوية ،فمن غير المرجح أن تحتاج مصر إلى مزيد
من التمويل من صندوق النقد الدولي بنهاية العام المالي الحالي ،وأشار أن "هناك ضمن الموازنة المعتمدة توجد
مبالغ طارئة تكفي للسماح للحكومة بتحويل الموارد واألولويات ،كما أنه على الجانب النقدي ،فإن االحتياطيات
مستوياتها جيدة".



وأشار صندوق النقد الدولى ،إلى أن النمو االقتصادي ال يعني النمو الشامل أو االحتوائي ،وأضاف نود أن نرى
المزيد من التأثيرات الناجمة عن بيانات االقتصاد الكلي والتي تترجم إلى مزيد من فرص العمل .إن مصر بحاجة
إلى مستويات أعلى من النمو الشامل وتابع أن النمو الذي عكسته مؤشرات االقتصاد الكلي في مصر في األعوام
الماضية جاء مدفوعا إلى حد كبير باالستهالك وليس االستثمار ،والذي تقوده الحكومة إلى حد كبير ،وأضاف إن
تعميق اإلصالحات الهيكلية لتشجيع االستثمار الخاص ،وإعادة التفكير في قيود االستيراد والتركيز على خلق
الوظائف من العوامل الرئيسية للمضي قدما.



اإلسكوا تصدر تقرير مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية . 39191-9102

Contact Us
http://www.mped.gov.eg



صندوق النقد الدولى يوضح نظرته على أداء االقتصاد المصرى فى ظل كورونا. 1

أصدرت منظمة " اإلسكو" تقرير مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية ،2222 – 2279
وينطلق هذا التقرير من سيناريوين :أولهما معتدل ،يتوقع انتهاء األزمة وعودة االقتصاد إلى طبيعته في الربع األول
1

https://alborsaanews.com/2021/01/09/1412069
https://enterprise.press/ar/#629435261896
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https://publications.unescwa.org/projects/escwa-survey/index-ar.html
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من عام  2227؛ وثانيهما يميل إلى التشاؤم ،فيتوقع استمرار األزمة خالل الربع األول من عام  . 2227لكن التقدم
المتسارع في البحوث عن لقاحات للفيروس سيدفع ،على األرجح ،االقتصادات نحو استعادة طبيعتها في الربع الثاني
من عام  2227على أبعد تقدير ،وقد بدأت صدمة الجائحة إزاء خلفية من التباطؤ االقتصادي العالمي ،وتسببت
بعمليات إغالق واسعة النطاق ،ضيّقت الخناق على االقتصاد العالمي ،بحيث شهد انكماشا ً ال يقل ،حسب التقديرات،
عن  % 6.2في عام  . 2222ويتوقف التعافي من هذه الحالة ،خالل عام  ، 2227على مدى فعالية مجموعات
الحوافز التي اعتمدتها الحكومات استجابةً ألزمة الجائحة ،وسرعة انتعاش األعمال التجارية .والتقدم في البحوث عن
لقاحات لكوفيد 79 -يدعو إلى قدر من التفاؤل ،فيتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي إلى  % 2.2في
عام  ، 2227حتى وفقا ً للسيناريو المتشائم .وإذا حالت الحوافز التي اعتمدت خالل عام  2222دون وقوع خسائر
فادحة لدى الشركات ،قد يصل نمو الناتج المحلي العالمي إلى  % 5.2في عام  ، 2227السيناريو المعتدل.


وأشارت اإلسكوا إلى إن قبل انتشار جائحة فيروس كورونا ،كانت اقتصادات بلدان الدخل المتوسط تنمو بمتوسط
 % 6.2في عام  َ . 2279وكان من المتوقع لهذا المنحى أن يستمر خالل عامي ، 2227-2222فيبلغ معدل النمو 2.2
و % 5.2خالل هذين العامين على التوالى ولكن الجائحة جاءت بأثرسلبي مزدوج على المنطقة .فأوالً اّثر توقف
السفر الدولي لعدة أشهر واإلغالق الكلي أو الجزئي كان له تأثيرا ً على قطاع السياحة ،وهو أحد أهم القطاعات في
المنطقةوثانيا بفعل الركود في البلدان األوروبية ،وهي الشريكة التجارية الرئيسية لبلدان الدخل ُ المتوسط العربية،
ونتيجة لذلك ،يتوقع القتصادات هذه البلدان أن تنكمش بنسبة  %6.2في عام  2222تحت سيناريو خط األساس،
وبنسبة  % 2.5تحت السيناريو المتشائم .ويتوقف األنتعاش على التطورات التي سيشهدها العالم ،وكذلك على نجاح
الحوافز المالية والنقدية التي اعتمدها الشركاء التجاريون ُ للمنطقة ،ويتوقع القتصادات بلدان الدخل المتوسط ،في عام
، 2227أن تسجل معدل نمو بمتوسط قدره . %2.7



و تتوقع األسكوا القتصاد مصر أن ينكمش بنسبة  % 7.7على األقل في عام  2222قبل أن يتعافى بنسبة  %3.7في
عام  ، 2227وتحت السيناريو المتشائم ،يتوقع لالنكماش أن يبلغ نسبة  ،% 2.7-يليه تعاف بنسبة  ،% 1.5وتقع هذه
التقلبات بعد أداء جيد في ً،عام ، 2279عندما نما االقتصاد بنسبة  ،% 5.9مدفوعا بالسياحة وصناعات استخراج
الغاز وتجارة الجملة والتجزئة ،والعقارات ،والبناء ،وما سيحفزاالنتعاش هو استعادة قطاع السياحة عافيته بعد
الجائحة .



ويوضح الرسم البيانى ( )7معدل نمو الناتج المحلى و معدل التضخم فى البلدان العربية متوسطة الدخل -2271
:2227



وأوضحت إلى أن قد  ،تمكنت مصر عام  2279من الحفاظ على عجز منخفض في ً ،وذلك بفضل الحساب
الجاري قدره  %2.5من الناتج المحلي اإلجمالى تقريبا ً وذلك بفضل عجزها التجاري المنخفض حوالي  % 1من
الناتج المحلي اإلجمالى. ،وفي عام  2279كذلك ،ازداد تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة  %77ليصل
إلى االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة  9مليار دوالر ،ما جعل مصر أكبر متلقي لالستثمار األجنبي المباشر
فى المنطقة فى ذلك العام ،وقد ولدت السياحة نحو  %73من دخل البلد ومن المتوقع أن يواصل القطاع الخارجى
تحسنه فى عام  ،2222وأن يحقق الحساب الجارى رصيدا ً إيجابيا ً قدره  2.3مليار دوالر نحو  %2.3من الناتج
المحلى اإلجمالى ،مدفوعا ً بتحسن فى فى الميزان التجارى ،والتوقعات اإليجابية لالستثمار األجنبي المباشر
السيما َ في قطاعي النفط والغاز ،واالتصاالت السلكية والالسلكية ،والسلع االستهالكية ،والقطاعات العقارية.



ويوضح الرسم البيانى ( )2الميزان التجارى و ميزان الحساب الجارى فى البلدان العربية متوسطة الدخل -2271
:2222
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وأضافت منظمة األسكوا أن في مصر ،تمكنت الحكومة من زيادة إيراداتها من  929مليار دوالر في عام 2272
إلى ً7762مليار دوالر فى  ،2279ونتيجة لذلك ،إنخفض العجز المالي من  % 2.6فى  2272إلى  % 1.7فى
 ، 2279وتمكنت الحكومة من خفض مستويات الدين من  % 95من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  % 29في عام
. 2279ومع تفشي الجائحة ،زادت الحكومة إنفاقها بدرجة كبيرة ،وذلك لتمويل التدابير المتخذة للتخفيف من آثار
جائحة كورونا ،ولذا ،من المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى  % 1.2من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2222
و كذلك ،أنشأت الحكومة ًصندوقا ً خاصا ً لدعم قطاع السياحة الذي يساهم بنسبة  % 72في الناتج ً المحلي
اإلجمالى وبنسبة  % 72في التشغيل .



ويمثل الرسم البيانى ( )6األوضاع المالية للبلدان العربية متوسطة الدخل  2227-2271كنسبة مئوية من الناتج
المحلى اإلجمالى :



بنك ستاندرد تشارترد ،مصر ستكون األسرع تعافيا ً اقتصاديا ً فى . 4 9190



توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطانى تحسن معدالت النمو االقتصادي في األسواق الناشئة في ظل الرؤية
االقتصادية ،وأشارالبنك إلى إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النمو الذي
كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من  %5.5إلى  %6.3يُعدُّ طفيفًا ،متوقعا أن يعود نمو
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https://www.asharqbusiness.com/article/3935/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-3-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
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االقتصاد المصري في  2227إلى نسبة  ،%5.5وتوقع البنك بأن تصبح مصر بين أكبر  72اقتصادات على
مستوى العالم فى عام  ،2262وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى اإلجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى
المرتبة السابعة عالميًا
و رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته ألسعار النفط إلى  57دوالرا للبرميل ،وجاء ذلك "مدعوما ً بقرار السعودية
ي فبراير ومارس ،ما اعتبره البنك مهما ً جدا ً بالنظر إلى
خفض اإلنتاج بمعدل مليون برميل يوميا ً خالل شهر ّ
استمرار ضعف الطلب على النفط في  .2227أما بالنسبة الرتفاع أسعار النفط في المستقبل فسيعتمد على سرعة
تعافي االقتصادات في بعض األسواق الناشئة ،أما العوامل السلبية فيمكن أن تنجم عن انخفاض الطلب على النفط
من بلدان أخرى ال تزال تعاني من وباء كورونا".





وكالة موديز ،النظام المصرفي المصري سيبقى مستقرا خالل . 59190



أشارمؤسسة موديز لخدمات المستثمرين ،إلى إن النظام المصرفي المصري سيبقى مستقرا خالل  ،2227حتى
لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد ،وأضافت أن ربحية
البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها ،وهو ما أرجعته جزئيا إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن
تجميد توزيعات األرباح ،وهو ما تراه المؤسسة كافيا المتصاص نمو األصول المرجحة بالمخاطر ،والحفاظ على
نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض األرباح المنخفضة.



و تتوقع موديز ارتفاع معدالت القروض المتعثرة" ،مع تباطؤ النشاط التجاري واالستهالك المنخفض،
واالضطرابات في قطاعي السياحة واإلنشاءات ،والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد" ،وبالتالي ستسبب
ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل  %6.9في المتوسط ،وأوضحت أن البنوك المصرية قد
اتخذت بالفعل إجراءات احترازية تحسبا الرتفاع معدالت القروض المتعثرة ،ورفعت من مخصصات خسائر
الديون كتدبير وقائي ،إال أن القطاع لم يعلن حتى اآلن عن أي زيادة في نسب الديون المتعثرة.



وأوضحت أن أسعار الفائدة المنخفضة تعني أرباحا أقل ،أى ستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك
المركزي خالل  2222بواقع  222نقطة أساس إلى تقليص هوامش صافي الفائدة ،ما يضع البنوك تحت الضغط.



وأضافت وكالة موديز أن البنوك تحتفظ بنحو  %22من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك،
باإلضافة إلى  %69أخرى في السندات الحكومية ،ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة
بالعمالت األجنبية .لكن البنوك لديها ودائع كبيرة من العمالء بما يكفي لتمويل اإلقراض.



وتتوقع موديز أن ينمو االقتصاد المصرى  2.2%خالل  ،2227ورغم إيجابية ذلك لكنه أقل من المعدل خالل
السنوات الماضية حيث أثرت الجائحة على اإلنتاج الصناعى والسياحى ،ورغم ذلك فإن اإلصالحات االقتصادية
والمالية حمت االقتصاد وتدعم ارتداده لينمو بـ 5%فى .2222


مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية لألبحاث ،تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري ألسعار الفائدة
خالل الـ  2-6أشهر المقبلة. 6



تتوقع مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية لألبحاث ،تثبيت البنك المركزي المصري ألسعار الفائدة خالل
الـ  9-3أشهر المقبلة ،على خلفية ارتفاع محتمل ألسعار األغذية والبترول ،وتتوقع المؤسسة أن يستأنف البنك
المركزي دورة التيسير النقدي في الربع األخير من العام الحالي ،بخفض متوقع يصل إلى  752نقطة أساس حتى
نهاية .2222



و تتوقع أيضا ً أن يصل معدل التضخم العام إلى  %1في الربع الثالث من العام الجاري ،ليكون مساويا ً لمستهدف
البنك المركزي الجديد للتضخم والبالغ  )%2±( %1بنهاية  ،2222وتتوقع المؤسسة أن يتراجع التضخم بعد ذلك
تدريجيا ليقترب من المستويات المنخفضة القياسية التي سجلها خالل األشهر الست الماضية مسجال  %5.1في
نوفمبر و %5.2في ديسمبر الماضي.



و ترجح " كابيتال إيكونوميكس " ارتفاع أسعار الوقود في أبريل المقبل ،بناء على توقعاته باستمرار ارتفاع
أسعار النفط  ،وتتوقع أيضا ً ارتفاع أسعار الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الحاصالت الزراعية عالميا.



و تتوقع مؤسسة " كابيتال إيكونوميكس " أيضا ً أستقرار سعر الصرف عند مستوى  73جنيها بنهاية ،2227
مقارنة بـ  75.3جنيه حاليا ،و تستند المؤسسة إلى اقتراح صندوق النقد الدولي في وثائق مراجعة اتفاق االستعداد
االئتماني مع مصر ،أن يسمح صانعو السياسات بمرونة أكبر في سعر الصرف كمؤشر على احتمال أن الجنيه قد
يكون مبالغا في تقييمه إلى حد ما.




بنك  HSBCيتطلع لفرص نمو جديدة بمصر والشرق األوسط وشمال إفريقيا. 7
أعلن بنك  HSBCأن لديه خطط نمو طموحة ألعماله في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث
5

https://m.moodys.com/research/Moodys-Egyptian-banks-stable-outlook-balances-profitability-and-loan-book--PBC_1261175
https://enterprise.press/ar/#51573874229138-93218773013037
7
https://www.benokinvest.com/archives/38343
6

5
يرى البنك أن عودة االنتعاش للناتج المحلي اإلجمالي والتجارة الدولية لدول المنطقة سيجعلها واحدة َ من أسرع
المناطق نموا ً في العالم خالل السنوات العشر المقبلة ،ومع عودة االنتعاش لألسواق التسعة التي يعمل فيها البنك
في المنطقة وبدء تعافيها من التبعات السلبية لجائحة كوفيد ،79-يتوقع  HSBCأن تتجاوز معدالت النمو
االقتصادي والتجارة الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا المعدل المتوسط العالمي  ،مما
سيؤدي إلى إيجاد مجموعة من الفرص الجديدة عبر مختلف شرائح عمالء البنك.


ويتوقع صندوق النقد الدولي القتصادات األسواق التسعة التي يعمل فيها البنك في المنطقة أن تشهد تزايدا ً في قيمة
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %62.1بالمجمل بحلول نهاية عام  2225مع بدء هذه الدول التعافي من الهبوط
الحاد في النشاط االقتصادي الذي حدث بسبب جائحة كوفيد ، 79-كما يمكن للنمو في أعمال التجارة أن تتبع مسار
نمو مشابه.



وأشار " تود ويلكوكس " ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك  HSBCمصر " إن اإلستثمارات
التي سوف نقوم بها في مصر هذا العام سوف تعود بالفائدة على عمالئنا في مختلف قطاعات أعمالنا مع قيامهم
بإعادة بناء أعمالهم وتعافيها من تبعات جائحة كوفيد ، 79-ومن خالل هذه االستثمارات سنتمكن من ربط عمالئنا
مع مختلف األسواق والممرات التجارية عبر شبكة فروع ومكاتب إتش إس بي سي حول العالم ومساعدتهم على
التحول نحو تبني الطرق الرقمية في مجال معامالتهم ودفعاتهم مما يعزز من إقبال المستثمرين الدوليين على
السوق المصرية  ،هذا بجانب دعمنا للمبادرات الحكومية في تبني طرق عمل اكثر استدامة وذات مستويات
منخفضة من االنبعاثات الكربونية " .



وأوضح أن بنك  HSBCيركز بشكل خاص على االستثمار في مجال التكنولوجيا ،ال سيما تطبيق HSBCnet
الرائد في السوق الذي قام بإطالقه لقاعدة عمالئه من الشركات والمؤسسات لمساعدتهم في تحويل تدفقات
المعامالت بالعمالت األجنبية وتسريع المدفوعات إلى المنصات الرقمية ،مع إدخال المزيد من التحسينات على
مجموعة الخدمات المتوفرة على منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لعمالئه من األفراد.



ويعمل  HSBCأيضا ً على تعزيز قدراته في مجاالت التمويل وهيكلة الحلول المبتكرة للمعامالت المؤسساتية
لدعم العمالء من الشركات أثناء قيامهم باالستثمار والتوسع ،فضالً عن طرح خدمات استشارية جديدة لصناديق
الثروة السيادية وتعزيز قدراته وإمكاناته الرائدة في السوق في مجال التمويل المستدام والتجارة.



وأوضح " مارتن تريكو " (،أن تتميز منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا بكونها منطقة ديناميكية
ومركزا لريادة األعمال ومن شأن عودتها إلى تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي اإلجمالي والتجاري القتصاداتها
سيوفر مجموعة من فرص النمو االستراتيجية والمستدامة على المدى الطويل لعمالئنا عبر األسواق التسعة التي
نخدمها في المنطقة ونحن على استعداد لدعمهم في العودة إلى بناء أعمالهم بشكل أفضل والتعافي من تبعات
جائحة فيروس كورونا ) .

6

ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


تقريرا حول قياس أثر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".8
وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تستعرض
ً



أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقرير منتصف المدة لمتابعة وتقييم آثر المبادرة الرئاسية "حياة
كريمة"؛ وهى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في  ،2279لتحسين مستوى المعيشة ،وجودة الحياة للفئات
األكثر احتيا ًجا على مستوى الجمهورية ،بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.



وأكدت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية توجه الدولة المصرية لتقليل الفجوات التنموية
بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى األكثر احتيا ًجا ،مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى
المحافظات وليس بشكل مركزي ،وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن
اآلخرى ،وأن العدالة المكانية هى أحد مستهدفات خطة الدولة.



وأشارت إلى مؤشر جودة الحياة ،وهو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي
تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة" ،وانعكاساتها على حالة
التنمية المستدامة ،موضحة أن ذلك يتم من خالل مقارنة مؤشرات األداء قبل وبعد تلك الجهود ،مؤكدة أن من بين
النتائج االستراتيجية للمبادرة في قرى المرحلة األولى تحسن مؤشر جودة الحياة بحوالي  72نقطة مئوية،
وانخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي  72نقطة.



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى أن المرحلة األولى من مبادرة "حياة كريمة" التي بدأت في يوليو 2279
حتى نهاية  2222تضمنت  726قرية في  23مركز بـ 77محافظة ،ووصل عدد المستفيدين إلى  7.2مليون
مستفيد ،وحول االعتمادات الموجهة لقرى المرحلة األولى؛ أوضح التقرير أن جملة االعتمادات وصلت إلى 5.5
مليار جنيه موجهة إلى  7927تدخل شملت  6.6مليار جنيه في العام المالي  ،2222/79و 2.2مليار جنيه في
العام المالي .2227/22



وأضافت فيما يتعلق بتقييم أثر المبادرة على توطين أهداف التنمية المستدامة ،أنه بالنسبة للهدف الثالث من أهداف
التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه ،فهناك تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 22
نقطة مئوية ،حيث تم تنفيذ  255قافلة طبية 7665 ،عملية جراحية ،وتوفير  562جهاز تعويضي 5222 ،عملية
عيون ،وتوفير  73.5ألف نظارة طبية ،واالنتهاء من إنشاء وتطوير  72وحدة صحية ،ومستهدف االنتهاء من 53
وحدة صحية في .2227/22



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى إنه بالنسبة للهدف الرابع (التعليم الجيد)؛ أوضحت تحسن في معدل التغطية
بالخدمات التعليمية بحوالي  72نقطة مئوية ،حيث تم إتاحة خدمات تعليمية في  6قرى محرومة ،واالنتهاء من
تطوير  1حضانات ،ومحو آمية  6آالف مواطن ،واالنتهاء من إنشاء وتطوير  25مدرسة تشمل  171فصل
دراسي ،ومستهدف إنشاء وتطوير  721مدرسة تشمل  7296فصل دراسي خالل .2227/22



وأوضحت أنه بالنسبة للهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) فهناك تحسن في معدل التغطية بالصرف
الصحي بحوالي  23نقطة مئوية؛ حيث تم تركيب  123خزان صرف صحي منزلي 7559 ،وصلة صرف صحي
منزلي ،ومد شبكات مياه بأطوال  1كم ،باإلضافة إلى تركيب  7361وصلة مياه للمنازل ،وإنشاء وتطوير  29بئر
مياه جوفية ،وتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد  27قرية ،ومستهدف توصيل الخدمة لعدد  55قرية فى
 ،2227/22وحول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل الالئق ونمو االقتصاد) أشارت إلى أنه تم
إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة  262مليون جنيه وتوفير  17ألف فرصة عمل بمحافظات أسيوط ،سوهاج ،قنا،
القليوبية ،المنيا ،أسوان ،األقصر ،البحيرة ،الوادي الجديد.


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،التقارير الدولية تشيد باقتصاد مصر..
نموا متوقعًا خالل العام الجاري. 9
وً %5.5



اشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية ،إلى عددًا من التقارير الدولية حول الوضع
االقتصادي في مصر والمنطقة العربية ،حيث تضمنت التقارير مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في
المنطقة العربية  2222-2279لإلسكوا ،وكذا توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،أن التقارير الدولية تشيد بالوضع االقتصادي لمصر والتوقعات الدولية تتنبأ
بتحسن المؤشرات االقتصادية خالل الفترة القادمة ،متابعة أن توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني ،جاءت
بأن مصر ستكون األسرع تعافيًا اقتصاديًا في  ،2227متوق ًعا تحسن معدالت النمو االقتصادي في األسواق الناشئة
8

https://www.youm7.com/story/2021/1/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/5161306

http://gate.ahram.org.eg/News/2563116.aspx
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في ظل الرؤية االقتصادية.


وأضافت أن البنك أشار في تقريره إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد
النمو الذي كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من  %5.5إلى  %6.3يعد طفيفًا ،متوقعًا
أن يعود نمو االقتصاد المصري في  2227إلى نسبة .%5.5



وحول تقرير اإلسكوا بشأن مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية  ،2222-2279أشارت
الدكتورة /هالة السعيد ،إلى أن التقرير توقع القتصاد مصر أن يتعافى بنسبة  %3.7في عام  ،2227وذلك وفقًا
لألداء الجيد لالقتصاد ومعدل النمو االقتصادي في عام  ،2279مدفوعًا بقطاعات السياحة وصناعات استخراج
الغاز وتجارة الجملة والتجزئة ،والعقارات ،والبناء ،وما سيحفز االنتعاش هو استعادة قطاع السياحة عافيته بعد
الجائحة.


البنك المركزى المصرى ،المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر يسجل  %5.1خالل  9191مقابل
 %2.9فى . 109102



أشارالبنك المركزى المصري إلى إنه اتخذ عدة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد
بحلول منتصف شهر مارس  ، 2222إستجابة لهذه األزمة الصحية وتأثيرها على الصعيدين المحلى والعالمى ،
وبهدف تيسير األوضاع الحقيقية وترسيخ توقعات التضخم لتخفيف األثر اإلقتصادى واإلجتماعى الناتج عن
الجائحة  ،مع الحفاظ على استقرار اإلقتصاد الكلى ،وأوضح أنه كان من بين هذه اإلجراءات التحرك اإلستباقى
للجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد األساسية لدى المركزى بواقع  622نقطة أساس فى اجتماعها الطارئ
يوم  73مارس  ، 2222لدعم النشاط اإلقتصادى  ،وتخفيف الضغوط فى األسواق المالية محليا ً ،كما شملت تلك
اإلجراءات أيضا ً إطالق عدة مبادرات موجهة إلى أكثر القطاعات تضررا ً فى اإلقتصاد  ،والسيما قطاع السياحة.



وأضاف أن مع استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة  ،قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد
األساسية بمقدار  52نقطة أساس فى كل من اجتماعاتها فى سبتمبر ونوفبمر  ، 2222وبالتالى تم خفض أسعار
العائد األساسية لدى المركزى بإجمالى  222نقطة أساس خالل عام .″2222



وأوضح البنك المركزى أن قد سجل متوسط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر  %5.2خالل عام ، 2222
مقارنة بمتوسط بلغ  %9.2فى عام  ، 2279وهو أقل معدل مسجل له منذ عام  ، 2225فى حين سجل المعدل
السنوى للتضخم العام فى الحضر متوسطا ً بلغ  %5.2خالل الربع الرابع من  ، 2222والذى جاء أقل من الحد
األدنى للنطاق المستهدف المعلن عنه فى عام  2272وهو .%3



و أوضح أن هذا اإلنحراف عن المستهدف جاء نتيجة عوامل مرتبطة بتفشى جائحة فيروس كورونا  ،والتدابير
اإلحتوائية المرتبطة بها والتى أثرت على النشاط اإلقتصادى محليا ً وعالميا ً  ،وما نتج عنه من ارتفاع غير مسبوق
لمستوى عدم اليقين عالميا ً  ،باإلضافة إلى عوامل هيكلية خارجة عن سيطرة السياسة النقدية  ،ويرتبط ذلك بصفة
خاصة بالتدابير الحكومية لتجنب أي نقص فى المعروض فى السوق المتعلق بالسلع الغذائية على وجه الخصوص
نتيجة أى اختالل فى سالسل اإلمداد.



وأشار البنك المركزي ،إلى أنه رغم ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خالل إبريل  2222مع بداية
جائحة كورونا  ،إال أنه كان يعكس سلوكا ً إحترازيا ً فى ضوء تدابير إحتواء تفشى الجائحة كحظر التجوال الجزئى
 ،والتى تزامنت مع الزيادة الموسمية فى األسعار بسبب حلول شهر رمضان  ،الفتا إلى أنه من ذلك الوقت ظلت
الضغوط التضخمية ضعيفة إلى حد كبير  ،مع استمرار تأثر معدالت التضخم السنوية بشكل أساسى باألثر
اإليجابى والسلبى لسنة األساس.



أضاف  ،أنه تبعا ً لذلك  ،فقد أصبح تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا على معدالت التضخم تأثير إنكماشى ،
حيث لم تتحقق المخاوف التضخمية على عكس ما شهدته مصر فى بداية انتشار الجائحة وبعض البلدان األخرى ،
وقد عكس ذلك تباطؤ النشاط اإلقتصادى الناجم عن إجراءات احتواء انتشار الجائحة  ،باإلضافة إلى تداعيات
الصدمة على الصعيدين المحلى والعالمى ،وبالتالى فقد سجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى معدالً
بلغ  %6.3بشكل مبدئى فى السنة المالية  ، 2222/ 2279مقارنة بـ  %5.3فى العام المالى السابق ،وقد سجل
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى اإلجمالى المبدئى  %2.1خالل الربع الثالث من عام  ، 2222بعد أن سجل
سالب  %7.1خالل الربع السابق من ذات العام باإلضافة إلى ذلك إنخفاض معدل البطالة إلى  %1.6فى الربع
الثالث من عام  ، 2222بعدما ارتفع إلى  %9.3فى الربع الثانى من ذات العام ،ويأتى ذلك فى ظل االستقرار
النسبى لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدوالر األمريكى  ،وانخفاض األسعار العالمية لخام برنت  ،فضالً
عن غياب أية صدمات عرض خاصة فى السلع الغذائية بخالف شهر نوفمبر  ، 2222والتى تالشت جزئيا ً فى
ديسمبر .2222

https://www.benokinvest.com/archives/38390
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الدكتور /محمد معيط  ،وزير المالية  01 ،مليار جنيه فائض أولى بالموازنة فى النصف األول من -9191
. 119190



عرض الدكتور محمد معيط ،وزير المالية ،أبرز مؤشرات األداء المالى للنصف االول من العام المالى -2222
 ، 2227للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر  ،2222وأشار إلى إن مؤشرات الموازنة عكست خالل هذه الفترة
تحقيق فائض أولى قدره نحو  72مليار جنيه ،رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.



وأشار إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة ،إلى جانب زيادة االستثمارات
الحكومية بشكل كبير ،وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة ،ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف
الخزانة العامة لدولة.



وأضاف أن النصف األول من العام المالى الحالى شهد إرتفاع معدل النمو السنوى لإليرادات بنحو  ،%73وذلك
على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط االقتصادى ،كما انخفض العجز الكلى من
 %2.7إلى  ،%6.3فى حين بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات  %9.3فى ضوء ارتفاع مخصصات
االستثمارات الحكومية ،وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية االجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة
لصالح صندوق المعاشات وزيادة االنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.



وأوضح الدكتور /محمد معيط أن أداء اإليرادات العامة كان إيجابيا ً خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر ،2222
فى الوقت الذى ارتفعت فيه فاتورة األجور وتعويضات العاملين بنحو  %2.7مقارنة بالعام السابق ،وأشار إلى
استمرار جهود وزارة المالية فى اطالة عمر الدين ،حيث بلغ نحو  6.2عام فى يونيو  ،2222بدالً من  7.6عام فى
يونيو  ،2276ونحو  7.2عام فى يونيو  ،2272ومن المستهدف أن يصل إلى  6.2عام فى نهاية يونيو .2227



وأضاف أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من األهداف المطلوبة ضمن برنامج اإلصالح االقتصادى مع
صندوق النقد الدولى بنهاية النصف االول من العام المالى الحالي ،من خالل تحقيق صافى إصدارات للسندات
بنحو  %22مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولى قدره .%32



وأكد أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافى قدره  22مليار جنيه خالل الفترة يوليو -ديسمبر  2222لعدد
من الجهات الحكومية ،لدعم خططها االستثمارية لعام  ،2227-2222بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية
المستهدفة ،وأشار إلى أنه فى ضوء تلك المصروفات فإن إجمالى االستثمارات الحكومية المنفذة خالل هذه الفترة
قد بلغ  762مليار جنيه بنسبة نمو سنوى قدرها .%726



استثمارات األجانب في أدوات الدين المحلية تقترب من أعلى مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا . 12



أشار الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية إلى أن قد تواصل نمو االستثمار األجنبي في السندات المحلية خالل
مطلع  ،2227إذ بلغت قيمة إجمالي استثمارات األجانب من السندات  23مليار دوالر ،وتعتبر هذه القيمة أعلى
من الـ  26مليار دوالر المسجلة بنهاية نوفمبر الماضي ،ولكنها أقل بنحو  2مليار دوالر عن الـ  21.2مليار دوالر
المسجلة في فبراير قبل موجة البيع المكثف التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا .



وأوضح أن كانت األصول المصرية تضررت جراء موجة البيع المكثف التي تسببت فيها جائحة "كوفيد"79-
خالل موسم الربيع ،إذ باع المستثمرون ما يزيد عن  %32من ملكياتهم من أدوات الدين المصرية خالل الفترة ما
بين مارس وحتى مايو ،مع خروج رؤوس األموال من األسواق الناشئة كردة فعل لتصاعد حدة تفشي الوباء.
وتراجعت خالل فترة الثالثة أشهر استثمارات األجانب في أدوات الدين المحلية من حوالي  22مليار دوالر إلى
 72.2مليار دوالر فقط ،إال أن استثمارات األجانب في سندات وأذون الخزانة المصرية عاودت االرتفاع من
جديد ،لتتضاعف في الخمسة أشهر التالية مسجلة أكثر من  27.7مليار دوالر بحلول منتصف أكتوبر الماضي،
وهو ما جاء ضمن عملية استعادة رصيد االستثمارات األجنبية بأدوات الدين وأشار إلى إنها "نقلة كبيرة جدا"
مقارنة بالوضع في شهر أبريل الماضي والذي وصل فيه رصيد استثمارات األجانب في أدوات الدين المصرية
إلى  6.9مليار دوالر نتيجة الهلع بين المستثمرين وسط إجراءات اإلغالق في جميع أنحاء العالم نتيجة الظروف
التي أحدثتها الجائحة.



وأوضح أيضا أن وزارة المالية عدلت توقعاتها لمعدل النمو االقتصادي لتكون ما بين  %2.2إلى أقل من %2
للعام المالي الحالي ،كما عدلت مستهدفاتها لنسبة الدين إلى الناتج المحلي لتكون ما بين  %26إلى  .%29وأشار
إلى إنه من المتوقع أن يحقق االقتصاد المصري نموا بمعدل  %6.6خالل العام المالي الحالي ،وعدلت أيضا ً
وزارة المالية أيضا مستهدفاتها للعجز الكلي من  %3.6كما كان معلنا في مشروع الموازنة العامة إلى ،%1.9
كما عدلت الفائض األولي المستهدف من  762مليار جنيه إلى ما بين  65و 22مليار جنيه .وتوقع الدكتور/محمد

11

https://alborsaanews.com/2021/01/14/1412989
https://enterprise.press/ar/stories/2021/01/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%
D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/
12

9
معيطن فقدا في اإليرادات يتراوح ما بين  222-752مليار جنيه خالل العام المالي  2227/2222في ضوء
تواصل حالة عدم االستقرار االقتصادي التي أحدثها الوباء.


الدكتورة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،عجز الميزان التجارى يتراجع بنسبة  %01خالل
.139191



أشارت الدكتورة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أن العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم
خالل عام  2222تراجع بنسبة  ،%71حيث بلغت قيمة العجز  62مليار و 297مليون دوالر مقابل  23مليار
و 225مليون دوالر خالل عام  ،2279وأشارت إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدالت اإليجابية التى تحققت
في مؤشرات أداء التجارة الخارجية خالل العام الماضي والتي بلغ إجماليها  22مليار و 222مليون دوالر.



وأوضحت أن الصادرات المصرية شهدت تراجعا ً طفيفا ً بنسبة  %7خالل عام  2222حيث بلغت قيمتها  25مليار
و 295مليون دوالر مقابل  25مليار و 361مليون دوالر خالل عام  2279في حين شهدت الواردات تراجعا ً
كبيرا ً بنسبة بلغت  %72حيث بلغت قيمتها  36مليار و 521مليون دوالر مقابل  17مليار و 232مليون دوالر
خالل عام .2279



وأضافت أن هذه المؤشرات اإليجابية التي تحققت خالل العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في
التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والتي القت بظاللها على حركة التجارة العالمية ،مؤكدة ً أنه على
الرغم من توقف عجلة االنتاج في العديد من دول العالم إال أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه األزمة
وذلك بفضل اإلجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء األزمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار
الغاز والكهرباء للقطاعات االنتاجية ،وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو
االمر الذي ساهم في الحفاظ على االسواق التصديرية والعمالة ايضاً.



وأشارت الدكتورة /نفين جامع ،الى ان التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد
من المدخالت ومستلزمات االنتاج محليا ً بدالً من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي اطلقته
الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سالسل التصنيع.



وأضافت أن هناك عدد من القطاعات التصديرية التي حققت نموا ً ملموسا ً خالل عام  2222تضمنت صادرات
قطاع مواد البناء حيث سجلت 3مليار و 729مليون دوالر مقارنة بنحو  5مليار و 722مليون دوالر خالل عام
 2279أى بنسبة زيادة  %22وتضمنت اهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة األمارات
بقيمة 2مليار و769مليون دوالر وكندا بقيمة  362مليون دوالر وأيطاليا بقيمة  292مليون دوالر ،كما بلغت
صادرات قطاع الصناعات الطبية خالل عام  2222نحو  522مليون دوالر مقابل نحو  522مليون دوالر بنسبة
زيادة  %7بقيمة  2مليون دوالر ،وتضمنت أهم األسواق المستقبلة الدول للصادرات المصرية من الصناعات
الطبية دولة السعودية  22مليون دوالر والجمهورية اليمنية  57مليون دوالر والسودان  26مليون دوالر ،وبلغت
الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خالل عام  2222نحو  222مليون دوالر مقارنة بـ  221مليون دوالر
خالل عام  ،2279وتضمنت أهم األسواق المستقبلة للصادرات المصرية دولة تركيا بقيمة  62مليون دوالر
والسودان بقيمة  22مليون دوالر وألمانيا بقيمة  22مليون دوالر.



وأشارت الدكتورة /نفين جامع إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحالل
المنتج المحلى محل المستورد ،الفتا ً إلى أن هناك عدد من القطاعات شهدت وارداتها إنخفاضا ً ملموسا ً خالل عام
 2222تضمنت قطاع المالبس الجاهزة الذى إنخفضت وارداته بنسبة  %22حيث سجلت  272مليون دوالر
مقارنة بنحو  522مليون دوالر خالل عام .2279



المركز المصرى للدراسات ،تحسين المركز الخارجى لالقتصاد يتطلب خفض عجز الموازنة والدين. 14



أشارتقرير صادر عن المركز المصرى للدراسات االقتصادية إلى إن معالجة ضعف المركز الخارجى لالقتصاد
المصرى يتطلب السيطرة على عجز الموازنة وتخفيض معدالت الدين العام ،وأضاف أنه لتحقيق ذلك يجب تبني
نهج متعدد الجوانب لتحقيق هدفين متزامنين:
 )7األول خفض االعتماد الكلي على التمويل الخارجي.
 )2الثانى تغيير مصادر التمويل الخارجي ألخرى تتسم باالستقرار وتعمل على تعزيز النمو.



وأضاف أن كل  %7زيادة فى عجز الموازنة تتطلب تمويال بقيمة  6مليارات دوالر ،وهو ما يساعد على وجود
عجز فى ميزان المدفوعات ،وقدم التقرير عدة مقترحات للسيطرة على عجز الموازنة ،وقال إن معظمها ال تسبب
آثار انكماشية على االقتصاد ،وشملت تلك المقترحات ترشيد اإلنفاق الحكومي ،وقالت إن المكون الرئيسي الذي
يمكن ترشيده دون آثارسلبية اقتصادية واجتماعية كبيرة هو اإلنفاق الرأسمالي على المشروعات االستثمارية
المختلفة؛ حيث يمكن إحالله بشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص يلعب فيها القطاع الخاص دوره
الطبيعي ،ومن ثم من المتوقع أن يكون األثر االنكماشي لهذا اإلجراء محدوداً ،نظرا ً ألن إجمالي اإلنفاق على
https://alborsaanews.com/2021/01/19/1413929
https://alborsaanews.com/2021/01/19/1414140
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مشروعات البنية التحتية سوف يستمر ،ولكن مع تحول مصدر التمويل إلى االستثمارات الخاصة عوضا ً عن
األموال العامة.


وتضمنت المقترحات أيضا ً تسوية الديون ،وأشار التقرير إنه لنجاح التعديل المالي يجب أن يقابله تراجع في
عالوة المخاطر السيادية يترجم إلى انخفاض أسعار الفائدة ،حيث تشكل مدفوعات الفائدة حاليا ً نحو  %22من
إجمالي اإلنفاق الحكومي ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع كل من حجم الدين وأسعار الفائدة .لذا ،فإن تسوية الديون سوف
تعمل على خفض مدفوعات الفائدة ومن ثم خفض العجز الكلي ،كما تشمل المقترحات التى قدمها التقرير للسيطرة
على عجز الموازنة خفض مصروفات الفائدة من خالل استراتيجية إدارة الدين التي تتبناها الحكومة حالياً ،كما
اقترح خفض أسعار الفائدة من خالل تمويل عجز الحساب الجاري وتخفيف الضغوط الواقعة على ميزان
المدفوعات.



وأشار التقرير إلى إن هناك حاجة لزيادة اإليرادات الضريبية في األجل المتوسط من خالل من وجود نظام
ضرائب تصاعدية يمكن التنبؤ به لزيادة اإليرادات الضريبية بصورة ناجحة ومستدامة ،واقترح أيضا ً تعزيز
المدخرات الخاصة في األجل الطويل من خالل توفير مناخ اقتصادي كلي مستقر يسمح بتحقيق نمو مرتفع
ومستدام في الدخل للفرد ،وهو ما يتطلب إطار سياسة عامة تدعم تحقيق نمو عادل؛ فإذا ما تم الحفاظ على معدالت
التضخم تحت السيطرة وأصبحت التوقعات حياله ثابتة ،سوف يتحسن التخطيط المالي ،مما يمكن األسر
والشركات من تقييم جدوى المدخرات البديلة وأدوات االستثمار.



ودعى المركز المصرى ،إلى زيادة التعميق المالى وهو أمر ضروري لزيادة المدخرات ،ويتطلب التعميق المالي
تعزيز الشمول المالي لالستفادة من مدخرات القطاع غير الرسمي وتوجيهها اللستخدام اإلنتاجي ،كما أن مصر
بحاجة إلى تطوير القطاع المالي الحالى الذي يسيطر عليه البنوك وتشكل الودائع أداة المدخرات الرئيسية فيه،
ويمثل تطوير األسواق المالية المحلية كذلك أحد األمور الضرورية؛ حيث إن استحداث أدوات مالية جديدة في
السوق المصرى مثل السندات المرتبطة بمؤشر التضخم والصناديق االستثمارية المتداولة والتوسع في سوق
السندات ليصبح أكثر اندماجا ً كلها أمور تشكل خطوات مهمة نحو تطوير سوق المال بما يجذب المدخرات
الخاصة ،كما طالبت بمناخ موات لالستثمار داعية إلى إجراء المزيد من اإلصالحات المؤسسية بالتوازي مع
ضبط أوضاع المالية العامة وتطبيع أسعار الفائدة ،وذلك لخلق مناخ أعمال مناسب للقطاع الخاص.
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،2272مشروع 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  6,1مليار جنيه مصري في  2272إلى  72.3مليار جنيه في
 .2272وارتفعت بنسبة  %72تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  2.9مليار 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 ،قرارا ً رقم  22لسنة  ،2279بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  1لسنة  ،2279بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  1لسنة  2279بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(2مكرراً) 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:15



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.


الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ،األنشطة المالية غير المصرفية كانت أحد أفضل القطاعات
االقتصادية أداء في مواجهة كورونا في . 169191



أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن األنشطة المالية غير المصرفية كانت أحد أفضل
القطاعات اإلقتصادية أداء في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في العام الماضي  ،2222بل تفوق في كثير
من قطاعاته على أداء العام السابق حيث إن الهيئة إتخذت العديد من اإلجراءات للحفاظ على قوة تلك القطاعات
في موجهة أثار جائحة كورونا ،والتي شملت قطاعات سوق المال والبورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير
التمويلي والتخصيم والتمويل االستهالكي وسجالت الضمانات المنقولة .



وأوضح الدكتور/محمد عمران إنه فى مجال سوق رأس المال سمحت الهيئة للشركات بإخطار البورصة في ذات
اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم الخزينة من خالل السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خالل جلسة التداول
توفيرا للوقت ،كما أجازت التعامل مع شركات السمسرة في األوراق المالية إلكترونيا ،ومد فترة تقديم القوائم
المالية للشركات ،وإعادة تنظيم صندوق حماية المستمر والسماح للصندوق بأن يستثمر نحو  72في المائة من
أمواله في األوراق المالية المقيدة بالبورصة ،وأوضح أن الهيئة قامت بمد مهلة إجراءات تنفيذ الطروحات ل 9
أشهر إضافية أمام الشركات المقيدة والتي لم تكن قد قامت بإستكمال إجراءات الطرح حتى يونيو  ،2227ووجهت
أيضا بإستخدام التكنولوجيا كوسيلة للتواصل عند عقد الجمعيات العمومية.



وأضاف أن فى نشاط التأمين تم اتخاذ عدد من اإلجراءات والقرارات ساعدت على دعم القطاع أمام تداعيات
تفشي فيروس كورونا ،منها إلزام شركات القطاع بمنح عمالئها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخالف ما ورد
بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين ،وتوجيه عمالء الشركات بإستخدام وسائل الدفع اإللكتروني وإلزام شركات
التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف عالج المصابين بفيروس كورونا من حملة وثائق التأمين الطبي.
15

http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D
8%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://alborsaanews.com/2021/01/19/1413927
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وأشار أيضا ً إلى أن الهيئة اتخذت تدابير إضافية لدعم أنشطة التمويل والتي تضم التمويل العقاري والتأجير
الت مويلي والتخصيم ،تمثلت في توجيه الشركات العاملة في هذه األنشطة بتأجيل كافة اإلستحقاقات اإلئتمانية
لعمالئها من المؤسسات أو األفراد لمدة  3أشهر مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على التأجيل.



وبالنسبة لنشاط التمويل متناهي الصغر ،فقد أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارات بتيسيرات للعمالء المنتظمين في
السداد ،من خالل تخفيض تكلفة التمويل واالتفاق مع شركات التأمين على قيام جهات التمويل متناهي الصغر نيابة
عن عمالئها بسداد قيمة أقساط التأمين اإللزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وتقديم مجموعة
من الخدما ت المجانية وإعفاء العمالء من عمولة السداد المعجل للمديونيات وتخفيض مصروفات تجديد التمويالت
القائمة.



وأشار الدكتور/محمد عمران ،إلى إنه لى صعيد العمالء المتضريين ،فقد تم إصدار قرارات بتخفيض و ترحيل
قيمة األقساط المستحقة من العمالء بما يعادل  52في المائة من قيمة كل قسط وبما يسمح لجهات التمويل بتغطية
التكاليف واألعباء التمويلية ،وتفعيل آلية الجدولة للتمويالت غير المنتظمة بما يسمح بالسداد المالئم لقدرة العميل،
ونوه إلى أن الهيئة سارعت منذ بداية أزمة كورونا ،بتنفيذ إختبارات اإلجهاد لقياس مدى تحمل وحدات القطاع
المالي غير المصرفي للمتغيرات واألثار اإلقتصادية الناتجة عن الجائحة واستمرارها ،وذلك كجزء من تنفيذ أحد
أهم محاور استراتيجية تطوير األنشطة المالية غير المصرفية الذي يركز على بناء منظومة متكاملة وخلق آلية
فعالة لإلنذار المبكر توفر االستقرار المالي وتساعد على التنبوء المبكر باألزمات بما يمكن القطاع من أداء مهامة
الحيوية في االقتصاد المصري.



و قامت هيئة الرقابة المالية بإصدار قرار لتدعيم المالءة المالية للشركات والجهات الخاصة لرقابتها ،من خالل
تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر تطبيق بعض المعايير المحاسبية على الشركات خاصة التأمين والتمويل العقاري
والتاجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر ،وتم وضع قواعد لتوزيع أرباح شركات التأمين كإجراء
إلدارة المخاطر المحتملة في حال استمرار كورونا في .2227



وأشارحول جهود الهيئة في تحسين مناخ االستثمار أوضح عمران أن الهيئة أصدرت قرارا تنظيميا ،بضوابط
مزاولة صناديق الملكية الخاصة ،لبعض األنشطة المتخصصة ،بما يسهم في تعظيم دورصناديق االستثمار في
األنشطة المرتبطة بالتنمية االقتصادية،كقطاعات التنمية الصناعية ،والزراعية ،وما يرتبط بها من أنشطة
تسويقية ،وأنشطة إنتاجية ،وخدمية متكاملة ،لجذب وتيسير تدفق االستثمارات نحو التنمية االقتصادية ،وقامت
الهيئة بتشجيع صناديق الملكية الخاصة ،في إتاحة التمويل للمشروعات ،وبما يمكن صناديق راس المال المخاطر
من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة ،وتهيئة المشروعات الفردية ،وشركات األشخاص،للتحول إلى شركات
مساهمة تمهي دا لقيدها في البورصة ،كما قامت الهيئة بخفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول
األوراق واألدوات المالية المقيدة بالبورصة ،باالضافة إلى خفض مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة
بنسبة  %52للشركات المتوسطة والصغيرة ،عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات االكتتاب العام
بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال.




أرصدة التمويل متناهي الصغر تسجل  0..1مليار جنيه لـ  1.0مليون مستفيد بنهاية .179191

أوضح تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية ،أن قد سجلت أرصدة التمويل متناهي الصغر نحو  72.1مليار جنيه
بنهاية عام  2222مقارنة بـ  73.5مليار جنيه بنهاية  ،2279بزيادة قدرها  76.2%وأشار التقرير إلى أن قيمة
أرصدة التمويل متناهي الصغر بلغت  71.2مليار جنيه في نهاية الربع األول من عام  ، 2222مقارنة بـ 72.1
مليار جنيه في نهاية الربع األول من  ، 2279محققة معدل نمو بلغ  ،%22وأغلق عام  2222بعدد مستفيدين بلغ
 6.7مليون مستفيد  ،وهو نفس العدد الذي أغلق عليه العام السابق عليه.

https://www.benokinvest.com/archives/38501
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:

15

رابعاً :انفوجراف


انفوجراف (  1إلى  ) 4يوضح تقرير وزارة التعاون الدولى ،التى توضح أن مصر تركز على المشروعات
التنموية من خالل عقد الشراكات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة :

16

