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خبراء صندوق النقد الدولى يتوصلون إلتفاق مع الحكومة المصرية فى المراجعة األولى التفاقية االستعداد
االئتمانى.1



توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة األولى
ألداء البرنامج االقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق لالستعداد االئتماني بقيمة  2,5مليار
دوالر أمريكي،ويخضع هذا االتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ،وهو ما سيتم خالل األسابيع القادمة.
وعند صدور الموافقة ،سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره  ,,,1مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي  ,,1مليار
دوالر أمريكي).



و أشار صندوق النقد الدولى إلى إن االقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة،
فاإلجراءات االحتوائية التي اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة لالزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج اإلصالحي
المصري قد ساهموا في الحد من آثار األزمة ،ومن المتوقع أن يصل النمو إلى  %5.8في السنة المالية
 525,/5252بعد ان حقق االقتصاد المصري معدل نمو قدرة  %6.1في عام  5252/52,2وذلك في ضوء
تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة ،حيث ال تزال الجائحة تعطل السفر الدولي ،وال تزال المخاطر
المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على األفق في ظل الموجة العالمية الثانية من اإلصابات بمرض كوفيد.,2-



أضاف أن التزام السلطات وأداؤها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر
 ،5252حيث تجاوز تراكم صافي االحتياطيات الدولية والفائض األولي للموازنة األهداف التي يتضمنها البرنامج.
اما بشأنإانخفاض التضخم في شهر سبتمبر ( )%6,3والذي يرجع في األساس إلى إنخفاض أسعار المواد الغذائية
فقد استدعي ذلك "بند التشاور بشأن السياسة النقدية" ،وكذلك فقد تم نشر المعلومات المالية محدثه للشركات
المملوكة للدولة والهيئات االقتصادية في شهر سبتمبر ،وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى
لتبسيط اإلجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.



و أشار إلى إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ال تزال تتسم بطابع تيسيري مالئم ،ورحب بخفض سعر
الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي االقتصادي في سياق معدالت التضخم المنخفضة ،وقد ارتفع
سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس األموال الداخلة ،وأكد على ان استمرار مرونة
سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية .وال يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة
والربحية والرسملة الجيدة.



و أشار أيضا ً إلى إن السياسة المالية تركز بشكل مالئم في السنة المالية  525,/5252على دعم األولويات العاجلة
لقطاع الصحة  ،وحماية الفئات األكثر تعرضا للمخاطر ،ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف
السلطات تحقيق فائض أولى ال يقل عن  %2.2من الناتج خالل العام الحالي ،ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة
المالية العامة ،فأن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة  %5من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام
وضروري وذلك فور استقرار التعافي االقتصادي ،وفي خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية ،فقد تم
مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة باإلنفاق الموجه ألغراض جائحة كوفيد,2-؛
ويشجع فريق الصندوق على استمراريه نشر وتحديث البيانات ذات الصلة .

انفوجراف

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




صندوق النقد والبنك الدوليين يعلنان انفراد مصر بتحقيق نمو إيجابى بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وتوقعات بارتفاع معدالت النمو االقتصادى إلى . 2%8.5
توقع البنك الدولى ارتفاع نمو االقتصاد المصرى إلى  %2.8خالل العام المالي ( ،)5255/5256وتوقع البنك
نمو الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد المصري بواقع  %6.2خالل العام المالي الحالي ( ،)5252/525,وهي
النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولى سابقا.

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/11/19/pr20346-egypt-imf-staff-reaches-staff-level-agreement-on-the-first-review-for-the-12-month-sba
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واتفق صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن إنفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابى فى منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا خالل العام المالي الحالي ،و أشار البنك الدولى إلى أن حوالى  %2من األسر المصرية تستفيد من البرامج
الوطنية للتحويالت النقدية مثل "تكافل" و"كرامة" ،موضحا توسع مظلة الحماية االجتماعية منذ تفشي الجائحة.



وأشاد البنك الدولى في تقريره بنجاح مصر في الوصول إلى السوق العالمية من خالل جمع  2مليارات دوالر فى
أول عملية بيع لها في أسواق السندات الدولية خالل مايو الماضي ،حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة
في عام  5222بقيمة  5مليار دوالر بعائد  ،%8.832كما باعت مصر  ,.52مليار دوالر في سندات ألربع
سنوات بعائد  ،%2.32و ,.32مليار دوالر فى السندات المستحقة لعام  5265بعائد .%3.152



و أشار التقرير الصادر من البنك الدولى ،إلى اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار
جائحة فيروس "كورونا" ،إذ تم اإلعالن عن ضمان حكومي بقيمة  6مليارات جنيه على القروض منخفضة
الفائدة من جانب البنك المركزي لصناعة السياحة ،كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة  ,22مليار جنيه
لتغطية اإلقراض بأسعار تفضيلية للصناعات التحويلية والزراعة ،وألغى البنك المركزي  2.2مليار جنيه أو ما
يعادل  158مليون دوالر من القروض وقدم  52مليار جنيه أو ما يوازي  ,.6مليار دوالر لدعم سوق األوراق
المالية ،وتم خفض سعر الفائدة  622نقطة أساس تراكمية ،وإلى تخفيض سعر الغاز والكهرباء لالستخدام
الصناعي ،وخفض رسم الدمغة ،وأُعفيت األرباح الرأسمالية من الضرائب ،ومنحت المصانع والمنشآت السياحية
فترة سماح مدتها ستة أشهر لسداد الضرائب العقارية.



وأشار البنك إلى موافقة مصر مؤخرا على إطالق  62مشروعا جديدا ضمن المنطقة االستثمارية للتنمية
الصناعية ،وسماح الحكومة في أبريل الماضي للشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه
إنتاجها لمدة ستة أشهر نحو المنتجات ذات الصلة بالرعاية الصحية كالكمامات والمعدات الواقية ،باستخدام خطوط
اإلنتاج القائمة.



و رفع صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن نمو االقتصاد المصرى خالل عام  ،5252في إشارة واضحة على
نجاح إجراءات اإلصالح الهيكلي واالقتصادي ونجاح خطة الحكومة فى مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة
"كوفيد ،",2-وتوقع الصندوق فى شهر أكتوبر من تقرير آفاق االقتصاد العالمى ،ارتفاع معدل نمو االقتصاد
المصري إلى  ،%6.2لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدالت النمو ،فى ظل موجة من
االنكماشات ألكبر االقتصادات حول العالم مع استمرار تداعيات تفشى فيروس "كورونا" المستجد.



وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم فى األسواق الناشئة عام
 5252مقارنة بعام  ،52,2بانخفاض بلغ نحو  8.5نقطة مئوية ،حيث سجلت تضخم بمعدل  %2.3عام
 5252/52,2مقارنة بـ  %,6.2عام  ،52,2/52,8وأشار التقرير إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم
ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري  ،)%6 ±( %2مستعرضا ً تطور معدالته خالل عام
 ،5252حيث سجل  %5.2في أكتوبر ،مقارنة بـ  %6.3في سبتمبر ،و %6.5في أغسطس ،و %5.5في يوليو،
و %2.1في يونيو ،و %5.3في مايو ،و %2.2في أبريل ،و %2.,في مارس ،و %2.6في فبراير ،و %3.5في
يناير.



بنك االستثمار رينيسانس كابيتال ،متفائل باالقتصاد المصري ويرى تدفقات المحافظ المالية في األسواق الناشئة
تكتسب الكثير . 3



أشاربنك االستثمار رينيسانس كابيتال إن المكاسب التي تجنيها مصر من برنامج اإلصالح المالي بما في ذلك
تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة واالتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي تجعله متفائال بأداء
االقتصاد المصري،و يشير بنك االستثمار أن االقتصاد المصري بصدد أن تشهد تحسنا وشيكا في نسبة الدين العام
إلى الناتج المحلي اإلجمالي بناء على توقعات بأن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة العام
المقبل ،وأضاف أنه من المتوقع أن تساعد أساسيات التعليم والكهرباء في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي
اإلجمالي في البالد.



و يتوقع رينيسانس كابيتال أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي نموا بنسبة  %6.2نهاية  ،5252على أن يتراجع إلى
 %5.8في  525,قبل أن يرتد إلى  %2في ،5255و ال يتوقع بنك االستثمار خفضا ُ آخر ألسعار الفائدة حينما
تجتمع لجنة السياسة النقدية آلخر مرة هذا العام في ديسمبر المقبل ،قائال إن العام سينتهي على نفس المعدالت
الحالية .لكن من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة تراجعا بنسبة  ,22نقطة أساس في  ،525,وأن تستقر في حدود
 %8-3في  .5255وبالنسبة للتضخم ،فمن المتوقع أن يهبط إلى  %2.2في العام المقبل من  %2.1بنهاية العام
الجاري .وتشير توقعات رينيسانس كابيتال إلى احتمال زيادة معدل البطالة خالل العامين المقبلين لتصل إلى
.%2.3



و أضاف أن ال يجب أن تكون أعباء الديون مصدر قلق بالنسبة للديون الناشئة والمبتدئة ،فالحكومات يجب أن
تقترض كما لم تقترض من قبل خالل العقد المقبل،ويتوقع تراجع أسعار الفائدة في تلك األسواق في حين أن تكلفة
خدمة الديون قد ال ترتفع حتى إذ زادت الديون كنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي أكثر مما سبق .ورغم أن مصر
https://enterprise.press/ar/#3301133356-2841272614
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والهند لديهما ديون مرتفعة ،إال أن غالبية الديون بالعملة المحلية ويتم تمويلها في الغالب من السكان المحليين ،مما
يعني أن الديون الخارجية للبلدين غير مقلقة .


و يوضح الرسم البيانى معدالت النمو لالقتصادات الوحيدة المتوقع نموها فى  5252و من بينها مصر :



مؤسسات التصنيف االئتماني تثبت تصنيف مصر بعد تعاملها اإليجابي مع أزمة كورونا.4



أشار تقرير صادر عن مجلس الوزراء يظهر فيه تصنيف مصر االئتماني وفقا ً لوكاالت "ستاندرد آند بورز،
وفيتش ،وموديز"،و أضاف أن بدعم من إجراءات اإلصالح المالي والنقدي التي نفذتها مصر خالل السنوات
الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية لإلصالح االقتصادي ،تمكنت الدولة المصرية من التعامل بشكل
إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية ،وهو األمر الذي انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف االئتماني
الدولية التي ثبتت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في داللة تعزز آفاق النمو وتؤكد وجود بيئة استثمارية
قوية وجاذبة لالستثمارات ،ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.



و أشار التقرير تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف االئتماني لمصر عند مستوى ( )Bبنظرة مستقبلية
مستقرة ،وذلك في نوفمبر  ،5252محتفظا ً بنفس المستوى منذ مايو  ،52,8وهو نفس المستوى أيضا ً الذي حققته
مصر في فبراير  52,5مع اختالف النظرة المستقبلية إلى سلبية ،واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر
 ،52,5ليسجل مستوى ( )B-بنظرة مستقبلية سلبية ،وصوالً إلى أدنى مستوى له عند ( )+cccبنظرة مستقبلية
مستقرة ،ذلك في مايو  52,6وحتى يوليو من العام ذاته.



و أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى إن التصنيف االئتماني لمصر تحسن في نوفمبر  52,6مسجالً مستوى (-
 ،)Bبنظرة مستقبلية مستقرة ،واستقر عند هذا المستوى حتى نوفمبر  ،52,5قبل تحسن التصنيف االئتماني في
مايو  52,2ليصل إلى مستوى ( ،)B-بنظرة مستقبلية إيجابية ،بينما ظل عند نفس المستوى في نوفمبر ،52,2
لكن مع تراجع النظرة المستقبلية إلى مستقرة ،لتستمر النظرة المستقبلية في التراجع إلى سلبية ،وذلك في مايو
،52,1و أضافت أن التصنيف االئتماني قد تحسن في نوفمبر  ،52,1حيث استقر عند المستوى ( )B-مع نظرة
مستقبلية مستقرة ،بينما ظ ل التصنيف عند نفس المستوى ،مع تحسن النظرة المستقبلية إلى إيجابية في نوفمبر
.52,3



و أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تثبيت التصنيف االئتماني لمصر يأتي في ظل التوقعات بوجود احتياطي
نقدي يكفي لتغطية االحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ  ,5شهرا ً القادمة ،مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية
المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجي للدين الخارجي والحكومي اعتبارا ً من عام  ،5255مدعوما ً بارتفاع
الناتج المحلي اإلجمالي ،وتراجع عجز الحساب الجاري.



و أعلنت أيضا ً "وكالة فيتش" تثبيت التصنيف االئتماني لمصر وإبقاءه عند مستوى ( )B+بنظرة مستقبلية
مستقرة ،وذلك في يوليو  ،5252محتفظا ً بنفس المستوى منذ مارس  ،52,2وهو نفس المستوى أيضا ً الذي حققته
مصر في يونيو  52,5مع اختالف النظرة المستقبلية إلى سلبية ،واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في يناير
 ،52,6ليسجل مستوى ( )Bبنظرة مستقبلية سلبية.



و أشارت وكالة " فيتش " إلى أنه من المتوقع تحسن أداء مؤشرات االقتصاد المصري مثل عجز الموارنة والدين
الحكومي وعجز الحساب الجاري ،باإلضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد النمو االقتصادي لمصر تحسنًا ملحو ً
ظا،
ً
فضال عن التحسن التدريجي لبيئة األعمال ،وذلك في
مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعي الطاقة والتصنيع،
العام المالي .5255/525,



و أعلنت أيضا ً " وكالة موديز " تثبيت التصنيف االئتماني لمصر عند  B2بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في
https://alborsaanews.com/2020/11/23/1400897
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نوفمبر  ،5252محتفظا ً بنفس المستوى منذ أبريل  ،52,2وهو نفس المستوى أيضا ً الذي حققته مصر في سبتمبر
 52,5مع اختالف النظرة المستقبلية إلى سلبية ،قبل أن يتراجع في فبراير  52,6ليصل إلى مستوى ( )B3بنظرة
مستقبلية سلبية ،وصوالً إلى أدنى مستوى له عند ( )Caa1في مارس  ،52,6مع نظرة مستقبلية سلبية ،وظل عند
نفس المستوى مع تحسن النظرة إلى مستقرة في أكتوبر .52,5وأشار التقرير ،إلى وصول التصنيف االئتماني
لمصر عند مستوى ( )B3مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وذلك في الفترة من أبريل  52,2حتى أغسطس ،52,3
وظل مستقرا ً عند نفس المستوى ،لكن مع تحسن النظرة المستقبلية إليجابية في أغسطس .52,8


و أكدت وكالة "موديز" أن تثبيت التصنيف االئتماني لمصر ،جاء في ظل سجل حافل من اإلصالحات المالية
ً
فضال عن اإلدارة الفعالة للدين ،كما أوضحت أن وجود قاعدة تمويل محلي عريضة
واالقتصادية ،وتوافر التمويل،
بمصر واحتياطي قوي من النقد األجنبي يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل ،من شأنهما
المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس األموال نتيجة ألزمة كورونا ،وفيما يتعلق بتوقعات
الوكالة ،أوضحت أنه من المتوقع أن يتحسن النمو االقتصادي بفضل االستمرار في تنفيذ اإلصالحات الفعالة في
بيئة األعمال.



و يوضح أنفوجراف ( ),التصنيف االئتمانى لمصر من فبراير  52,5إلى نوفمبر  5252الصادر عن وكالة
ستاندرد اّند بورز للتصنيف االئتمانى :



و يوضح أنفوجراف ( )5التصنيف االئتمانى لمصر من يونيو  52,5إلى يونيو  5252الصادر عن وكالة فيتش
للتصنيف االئتمانى :



و يوضح أنفوجراف ( )6التصنيف االئتمانى لمصر من سبتمبر  52,5إلى سبتمبر  5252الصادر عن وكالة
موديز للتصنيف االئتمانى :

5





و يوضح أنفوجراف ( )5أن وكاالت التصنيف األئتمانى العالمية تشيد بالظروف المحيطة بتثبيت التصنيف
االئتمانى لمصر بالرغم من التأثيرات السلبية ألزمة كورونا على االقتصاد العالمى :

بنك  HSBCيتوقع نمو اإلقتصاد المصرى  %5.8خالل عام . 55252



يتوقع الخبراء االقتصاديين لدى بنك  HSBCأن ينمو االقتصادي المصري بنسبة  %5.5في العام  5252مقارنة
بإنكماش االقتصاد العالمي بنسبة  .%5.,كما يتوقع أن يواصل االقتصادي تحسنه خالل العام  525,وأن ينمو
بنسبة .%5.2



و أشار"تود ويلكوكس" ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك  HSBCمصر" :تميز االقتصاد
المصري بمرونته طوال فترة تفشي جائحة  ، COVID-19و ذلك نتيجة برنامج اإلصالح االقتصادي لعام
ونظرا ألننا نتطلع إلى إعادة البناء بشكل أفضل من
 52,1الذي وضعه في موقع قوة مع دخوله األزمة العالمية،
ً
ذي قبل  ،فإن األفكار وريادة األعمال والشراكات التي تساعد في تعزيز التعافي والنمو في مصر والخارج تعتبر
ملهمة" .



و أشار "سايمون ويليامز" ،كبير الخبراء االقتصاديين لدى  HSBCلوسط وشرق أوروبا والشرق األوسط
وإفريقيا (" :) CEEMEAما زلنا متفائلين بأن مصر تتجاوز أسوأ فترة انكماش اقتصادي تمر بها ،ونحن
واثقون من قدرة مصر في التغلب على الضغوط التي من المرجح أن تستمر في مواجهتها .ويعكس هذا التفاؤل
إلى حد ما مدى االستقرار الذي حققته مصر قبل انتشار الجائحة ،وذلك من خالل إعادة التوازن الذي تم تحقيقه
عن طريق البرنامج اإلصالحي االقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي والذي تصل مدته إلى ثالث
سنوات ،مما أدى إلى خفض عجز الميزانية المالية العامة والحساب الجاري والتضخم ورفع مستوى
االحتياطيات" .

5
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توفير تمويالت تنموية بقيمة  2.1مليار يورو من بنك اإلستثمار األوروبي منذ يناير. 65252
أعلنت وزارة التعاون الدولي أنها وفرت تمويالت تنموية من بنك االستثمار األوروبي بقيمة  ,.3مليار يورو منذ
يناير عام  ،5252لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل البنوك المحلية،و أن خالل الفترة من يناير
– أكتوبر  5252قامت الوزارة بتوقيع عدة اتفاقيات منها :

 توقيع إتفاق بقيمة  ,52مليون يورو بشأن مشروع "تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية
باإلسكندرية" ،لصالح وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف
الصحي.
 توقيع إتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمبلغ  ,.5مليون
يورو عبارة عن منحة ،واتفاقية بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا-المنصورة-دمياط بمبلغ  ,.2مليون
يورو ،فضال عن اتفاق منحة بمبلغ  ,2مليون يورو بين وزارة التعاون الدولي والبنك ووزارة اإلسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ
للصرف الصحي ،والتي يقوم البنك بمقتضاها بإدارة المنحة المقدمة من االتحاد األوروبي لصالح مشروع
مصرف كيتشنر.
 وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وفر بنك االستثمار األوروبي ما يقرب من  ,.1مليار يورو
للبنوك المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك علي النحو التالي 25 :مليون يورو لبنك القاهرة،
و 822مليون يورو للبنك األهلي المصري ،و 322مليون يورو لبنك مصر (تم الحصول على موافقة مجلس إدارة
البنك ،وجار االنتهاء من إعداد العقد تمهيدا ً لتوقيعه) ،هذا إلى جانب المساهمة في تمويل صندوق لوراكس بمبلغ
 55مليون دوالر.
 موافقة مجلس إدارة بنك االستثمار األوروبي على التمويل اإلطاري لمشروعات البنية التحتية للنقل بقيمة ,.,6
مليار يورو ،لتمويل  6مشروعات هي مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل باإلسكندرية بقيمة  ,68مليون يورو،
ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير اإلسكندرية بقيمة 322مليون يورو  ،ومشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني
بقيمة  552مليون يورو ،ومن المقرر أن يتم خالل الفترة المقبلة اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالتوقيع على التمويل
ونفاذه.
 قام بنك االستثمار األوروبي خالل عام  5252بصرف عدد من الشرائح التمويلية في إطار المشروعات التنموية
المنفذة حاليا ً مع البنك وهي ( 2.8مليون يورو من مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ ،و 2ماليين يورو من
مشروع كهرباء الشباب ،و ,8.2مليون يورو من برنامج التنمية المجتمعية ،و 52مليون يورو من مشروع
مزرعة الرياح بخليج السويس) ،و هذا في إطار المشروعات الجارية.


و أشارت الدكتورة /رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولى ،إلى إن الوزارة استطاعت توفير  3.6مليار دوالر
عبارة عن تمويالت تنموية في مختلف قطاعات الدولة الحيوية ،لتنفيذ المشروعات التنموية ،في إطار أجندة
التنمية الوطنية  ،5262التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ،وأشارت إلى أن هذه التمويالت تتميز بأنها
ميسرة ،حيث تصل متوسط معدل الفائدة عليها لنحو  %5فقط ،وهي أقل بكثير من التمويالت التي يتم الحصول
عليها من األسواق الدولية ،كما أنها طويلة األجل حيث تصل آجالها في بعض األحيان إلى  62عا ًما.


مصر تستحوذ على  %25من المشروعات االستثمارية بدول "الكوميسا" بالنصف األول من .7 5252



أشار تقرير صادرعن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" ،أن مصر استحوذت على
أكبر عدد من المشروعات االستثمارية المنفذة داخل دول تجمع "الكوميسا"منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو
 ،5252بإجمالي مشروعات منفذة بلعت  65مشروعا ،ما يمثل نحو  %65من إجمالي عدد المشروعات .



و أوضح التقرير أن منطقة دول كوميسا شهدت إقامة نحو  ,22مشروع باستثمارات أجنبية مباشرة خالل الفترة
ما بين شهر يناير حتى يوليو الماضي مقابل  558مشروع خالل الفترة ذاتها من العام الماضي ما يمثل انخفاضا
قدره  ،%21.,5تعود أسبابه إلى أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام وما صاحبها من تدابير
إغالق وفرض قيود على حركة السفر والنقل،وأضاف التقرير أن أكبر عدد من المشروعات التي أقيمت هذا
العام ،تمت خالل شهر يناير الماضي بإجمالي بلغ  55مشروع ما يشكل  %55من إجمالي المشروعات المعلن
عنها داخل دول التجمع.



و أوضح التقرير أن إجمالي تكلفة المشروعات المقامة قد بلغ نحو  5.56مليار دوالر ،بتراجع قدره %32.22
عن التكلفة المسجلة خالل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ إجماليها  ,5.5مليار دوالر،و أشار أن الصين
صاحبة أكبر حصة من االستثمارات المباشرة داخل المنطقة اإلفريقية بنحو  ,3مشروع ما يشكل  %,3من
إجمالي المشروعات المعلن عنها هذا العام يليها كل من دولة اإلمارات  %,6ثم فرنسا  %2وألمانيا  %1وبلغت
مساهمة مصر والمملكة العربية السعودية نحو .%6
6
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية ،الدولة استثمرت فى تطوير البنية التحتية
لتعزيز تنافسية االقتصاد.8



االصالح االقتصادي تضمن
أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط ،و التنمية االقتصادية ،أن برنامج ٕ
االصالحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خالل إعادة هيكلة بعض
تنفيذ مجموعة واسعة من ٕ
القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ االستثمار ،بهدف زيادة التنافسية
واستعادة ثقة المستثمرين في االقتصاد المصري،و أوضحت أن الحكومة المصرية قامت بإتخاذ العديد من
والموسسية  ،مما ساهم في خلق بئية أعمال أكثر مالءمة ،موضحة أن اإلصالحات
االصالحات التشريعية
ٕ
ٔ
التشريعية شملت عددًا من القوانين أبرزها قانون االستثمار الجديد  ،وقانون الترخيص الصناعي ،وقانون
االفالس والخروج من السوق ،مع العمل علي قانون الجمارك الجديد.
ٕ



و أكدت أن الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية بهدف تعزيز القدرة التنافسية
لالقتصاد ،ووضعه على خريطة االستثمار ،مشيرة الى مساهمة برنامج اإلصالح االقتصادى فى تحسين
المؤشرات االقتصادية كافة حيث تم تحقيق معدل نمو بلغ  ٪2.5في االٔرباع الثالثة االٔولى من العام المالي
ً
فضال عن ارتفاع االحتياطيات
الماضي وقبل تفشي جائحة كورونا ،حيث كان على وشك تحقيق معدل نمو ،٪1
االٔجنبية لتصل إلى  55.6مليار دوالر تغطي  8.2شهر من الواردات  ،مقابل  ,2.2مليار دوالر في يونيو
االصالحات ساهمت
 ،52,1وانخفاض عجز الموازنة في العام المالي  52,2/52,8بنسبة  ،٪8.5مضيفة أن ٕ
تأثرا بالصدمات ،خاصة تلك التي تؤثر علي السياحة.
كذلك في زيادة تنوع هيكل االقتصاد  ،مما جعله أقل ً



وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد  ،أن تلك اإلصالحات االقتصادية والمؤشرات ساهمت فى تعزيز مرونة
االقتصاد ،ومنحت مصر الحيز المالي الذي يسمح بوضع سياسات مالية مناسبة ،مما يساعد على مواجهة
التداعيات غير المسبوقة الٔزمة فيروس كوفيد  ،,2-التي شهدها العالم ،وأشارت أن االنتشار السريع للفيروس
حول العالم أثر بشكل كبير على النشاط االقتصادي ،مما جعل تلك االٔزمة تمثل أكبر ركود عالمي منذ عقود،
متابعه أن ا ٓ
الثار االجتماعية واالقتصادية التي سببها فيروس كورونا دعت إلى الحاجة إلى استجابة سياسية
عاجلة ومبتكرة ،للحفاظ على التوازن بين الحفاظ علي صحة المواطنين والنشاط االقتصادي.



وأشارت إلي أن اإلجراءات االستباقية المبكرة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من اآلثار السلبية ل ٔ
الزمة
تضررا من المواطنين ،مؤكدة أن الحكومة اتخذت حوالي  552سياسة منذ فبراير وحتى ا ٓ
الن
على الفئات األكثر
ً
ً
تستهدف جميع الفٔيات االجتماعية والقطاعات ،مشيرة إلى أنه وفقا لمراجعات صندوق النقد الدولي االٔخيرة  ،تم
ً
فضال عن توقعات شركة "فيتش
رفع التوقعات الخاصة بمصر إلى  ٪6.2هذا العام من  ٪5في يونيو،
خرا بتحقيق مصر لمعدل نمو  ٪5على مدار كل عام من االٔعوام االٔربعة القادمة  ،مما يمنحها
مو ً
سوليوشنز" ٔ
االجمالي في منطقة الشرق االٔوسط وشمال إفريقيا بين عامي  5252و .5255
أعلى معدل نمو للناتج المحلي ٕ



و أوضحت حول القطاعات التى ركزت عليها الحكومة المصرية خالل أزمة كورونا ،أشارت إلى إن األزمة
ساهمت في إعادة ترتيب االٔولويات على الصعيد العالمي  ،مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة
محددة مثل التعليم والصحة والتحول الرقمي والبنية التحتية والزراعة والصناعة والتحول نحو االقتصاد
االٔخضر ،مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل ضخ المزيد من االستثمارات العامة في تلك القطاعات الواعدة
والتي ال غنى عنها ،والتي يتم االعتماد عليها لدفع النمو االقتصادي ودعم التنمية المستدامة في الفترة المقبلة.



ً
فضال عن حرص الحكومة
فقرا،
و أشارت إلى إطالق الحكومة لمبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى األكثر ً
نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز القدرة التنافسية وديناميكية
علي االستثمار في تطوير البنية التحتية
ً
االقتصاد ،إلي جانب تركيز الحكومة على توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرٔييسة والتوسع في إنشاء المناطق
صا كبيرة لتلبية االحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
الصناعية  ،ودعم تطوير سالسل التوريد بما يوفر فر ً



خرا على إصدار دليل معايير االستدامة البيئية ،في إطار حرص مصر علي
مو ً
و أكدت موافقة مجلس الوزراء ٔ
إعطاء االٔولوية للتمويل المستدام والتحول نحو االقتصاد االٔخضر ،مشيرة كذلك إلي إطالق مصر الٔول سندات
خضراء في الشرق االٔوسط والتي سيتم استخدامها لتمويل مشروعات النقل صديق البيئة وإدارة المياه والنفايات
ومشروعات الطاقة المتجددة.



و أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،ن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تنفيذ إصالحات هيكلية تستهدف
القطاع الرسمي بإصالحات هيكلية جرئية وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل ،وخلق فرص عمل جديدة ،وتنويع
االنتاج وتطويرها ،إلي جانب تحسين مناخ االٔعمال ،وتوطين الصناعة ،وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات
أنماط ٕ
مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة،و أشارت إلى أن البرنامج يقوم على عدة ركائز أساسية
8

https://www.youm7.com/story/2020/11/21/%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%89%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/5078152

8
االنتاج لالقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص ،إلي جانب تعزيز مرونة وفعالية
تتمثل في تنويع هيكل ٕ
سوق العمل من خالل التعليم والتدريب الفني المتقدم ،إضافة الى تحفيز النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع
الخاص من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
و أشارت إلى تأسيس أول صندوق سيادي مصري يعمل كأحد أكثر ا ٓ
الليات ثقة لخلق فرص شراكة بين
القطاعين العام والخاص وتحقيق اإلستغالل األمثل لموارد الدولة الهأيلة والغنية للبالد ،متابعه أنه تم إنشاء أربعة
خرا
مو ً
روية مصر للمستقبل ،مشيرة إلى تعاون الصندوق ٔ
صناديق فرعية للتركيز على قطاعات محددة ودعم ٔ
مع الهئية العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين
صناعة عربات السكك الحديدية  ،وتلبية احتياجات مصر  ،وتوفير فرص كبيرة للتصدير.





وزارة التخطيط و التنمية االقتصادية ،ضرورة تخفيض االعتماد على الوقود األحفوري في إنتاج الطاقة
واالتجاه نحو " الطاقة المتجددة" . 9



دورا
أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية ،أن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب ً
مه ًما في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم ،وفي مصر ،ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من
التحديات األساسية التي تستوجب تخفيض االعتماد على الوقود األحفوري في إنتاج الطاقة ،واالتجاه نحو استخدام
الطاقة المتجددة كبديل ،بما يساهم في تحقيق األهداف األممية للتنمية المستدامة ،وكذلك أهداف رؤية مصر
 ،5262وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة .5262



وأوضحت أن أزمة "كوفيد –  ،",2وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي ،ترتب عليه انخفاض الطلب
العالمي على البترول مما انعكس بالسلب على االستثمار في مصادر الطاقة التقليدية ،ومن ثم من المتوقع أن
تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة  ،خاصة في األجل
القصير ،لحين انتهاء هذه األزمة.



وأشارت إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات االقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية ،باإلضافة إلي
التعاون الدولي سواء في مجال االستثمار في البحث واالستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية ،أو االستثمار
في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.


مصر تتصدر األسواق الناشئة في احتواء التضخم.10



يظل احتواء التضخم هد ًفا استراتيجيا ً ضمن السياسات االقتصادية للدولة ،إذ تطمح السياسة النقدية إلى خفض
معدالته والحفـاظ على معـدالت النمـو االقتصـادي عنـد المسـتويات المطلوبة ،بما يسـهم في توفير بيئـة
اقتصاديـة تتميـز بمعـدالت نمـو اقتصادي مرتفعة مع السيطرة على معدالت التضخم ،ويكـون لهـا مردود
إيجـابي في جذب االستثمارات وتعزيزهـا على الصعيديـن المحلي واألجنبي على حد سـواء ،فضالً عن االرتقاء
بمستويات معيشة المواطنين.



أشار تقرير صادر عن مجلس الوزراء يسلط فية على تصدر مصر لألسواق الناشئة في احتواء التضخم،وجاء
في التقرير أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في األسواق الناشئة
عام  5252مقارنة بعام  ،52,2بانخفاض بلغ نحو  8.5نقطة مئوية ،حيث سجلت تضخم بمعدل  %2.3عام
 5252/52,2مقارنة بـ  %,6.2عام .52,2/52,8



و أشار التقرير إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر خالل عام  ،5252حيث توقعت
اإليكونوميست أن يصل إلى  ،%5.3بينما توقعت وكالة فيتش أن يسجل  ،%5.2بينما توقعت وكالة بلومبرج أن
يصل التضخم إلى  ،%2.2في حين توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يسجل التضخم  ،%5.8وذلك مقارنة بـ
 %2.5لعام .52,2



و أشار التقرير إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري
 ،)%6 ±( %2مستعرضا ً تطور معدالته خالل عام  ،5252حيث سجل  %5.2في أكتوبر ،مقارنة بـ  %6.3في
سبتمبر ،و %6.5في أغسطس ،و %5.5في يوليو ،و %2.1في يونيو ،و %5.3في مايو ،و %2.2في أبريل،
و %2.,في مارس ،و %2.6في فبراير ،و %3.5في يناير.ونوه التقرير عن أن انخفاض أسعار السلع الغذائية
يدعم استقرار معدالت التضخم ،مشيرا ً إلى تسجيل أسعار الغذاء معدالت سالبة (انخفاض في األسعار) للمرة
السابعة منذ بداية  ،5252حيث سجلت انخفاضا ً بنسبة  %2.3خالل أكتوبر ،و %5.1في سبتمبر ،و %5.,في
أغسطس ،و %,.2في يوليو ،و %2.3في مايو ،و %,.3في مارس ،و %2.2في فبراير ،وذلك وفقا ً لمعدالت
التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.في حين سجلت أسعار الغذاء ارتفاعا ً ثالث مرات خالل عام ،5252
حيث ارتفعت بنسبة  %2.,في يونيو ،و %,.6في أبريل ،و %5.1في يناير.



و أشار مجلس الوزراء إلى عددا ً من اإلشادات الدولية المتعلقة بجهود الحكومة الحتواء التضخم ،حيث ذكرت
بلومبرج أن تركيز الدولة المستمر على إمداد األسواق بالفواكه والخضروات بشكل مستدام أدى إلى احتواء
تضخم أسعار الغذاء.
http://gate.ahram.org.eg/News/2532038.aspx
https://alborsaanews.com/2020/11/21/1400431
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و أكد صندوق النقد الدولي أن تراجع معدالت التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة
االقتراض طويل األجل ،بينما علقت رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية في خفض معدالت
التضخم مقارنة باألسواق الناشئة.



و أشا تقرير مجلس الوزراء إلى مؤشرات التضخم في العديد من دول العالم ،إذ سجل التضخم بتركيا %,,.2
عام  ،5252مقارنة بـ  %,2.5في  52,2بانخفاض بلغ  6.6نقطة مئوية ،بينما انخفض في ماليزيا بـ  ,.8نقطة
مئوية ،بعد أن بلغ  %,.,-خالل  5252مقارنة بـ  %2.3في  ،52,2في حين سجلت قطر انخفاضا ً بلغ ,.1
نقطة مئوية ،حيث سجل التضخم  %5.5-عام  5252مقارنة بـ  %2.1-عام  ،52,2كما انخفض التضخم في
روسيا بـ  ,.6نقطة مئوية ،حيث سجل التضخم  %6.5عام  5252مقارنة بـ  %5.2عام  ، 52,2وأيضاً ،سجلت
كولومبيا انخفاضا ً في التضخم بلغ  ,.,نقطة مئوية ،حيث وصل التضخم لـ  %5.5عام  5252مقارنة بـ %6.2
عام  ،52,2كما سجلت اليونان انخفاضا ً في التضخم بلغ  ,.,نقطة مئوية ،حيث سجل التضخم  %2.1-عام
 5252مقارنة بـ  %2.2عام  ،52,2وكذلك سجلت تايالند انخفاضا ً في التضخم بلغ  ,.,نقطة مئوية ،حيث
سجل التضخم  %2.5-عام 5252مقارنة بـ  %2.3عام .52,2



و يوضح األنفوجراف معدالت التضخم لمصر و لبعض الدول حيث أن االقتصاد المصرى يواصل مسيرة
النجاح فى أحتواء التضخم لتتصدر مصر األسواق الناشئة فى معدالت أحتواء التضخم :

10



الحكومة ترفع تقديراتها للنمو خالل العام المالى الحالى إلى .11%2.5



أشار الدكتور  /أحمد كمالى ،نائب وزير التخطيط و التنمية االقتصادية لشئون المتابعة ،أن الحكومة رفعت
تقديراتها لمستهدفات النمو خالل العام المالى الجارى لتتراوح بين  6.2و، %6.8و أوضح أن وزارة التخطيط و
التنمية االقتصادية تعمل حاليا ً على صياغه مجموعة من السيناريوهات لمواجهة الموجة الثانية النتشار فيروس
كورونا .



وأضاف أن التدخالت الحكومية فى مواجهة الموجة األولى من فيروس كورونا عبر ضخ االستثمارات العامة
ساهم فى تخفيض تراجعات النمو االقتصادى والقطاعي ،وكانت المبادرات الصناعية والسياحية من أبرز
التدخالت الحكومية التى تمت .



خسائر البنك المركزى تتراجع  %58العام المالى الماضى. 12



أشار البنك المركزى المصرى ،إلى إنه قد تراجعت خسائره بنسبة  %12خالل العام المالي الماضى ،لتصل إلى
 ,2.3مليار جنيه مقابل  62.3مليار جنيه خالل العام المالى  ،52,2-52,8وجاء التراجع مدعوما ً بتحول صافى
الدخل من العائد الى فائض  ,3.5مليار جنيه ،بدالً من صافى تكلفة بقيمة  83,مليون جنيه ،بعد نتيجة انخفاض
مدفوعات الفوائد  ,,,.5مليار جنيه مقابل  ,51.6مليار جنيه ،لكن تراجع إيرادات الفوائد لدى البنك المركزي
إلى  ,58.1مليار جنيه مقابل  ,52.5مليار جنيه حد من ارتفاع أكبر فى صافى الدخل من الفوائد.



وسجل البنك المركزي أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة  ,2.8مليار جنيه ،لكنه تحول إلى خسائر بقيمة ,2.38
مليار جنيه بعد خصم الضرائب التى بلغت قيمتها  62.12مليار جنيه ،واستقر رأسمال البنك المركزي عند 5,.1
مليار جنيه ،فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى  ,3.5مليار جنيه بدالً من  ,.5مليار جنيه ،برغم زيادة قيمة الخسائر
المرحلة لتصل الى  25.12مليار جنيه مقابل  56.21مليارا ،كنتيجة لتدعيم االحتياطيات بشكل قوى لتصل إلى
لمستوى  1,.28مليار جنيه مقابل  65.655مليارا فى العام المالى السابق.
https://alborsaanews.com/2020/11/21/1400503
https://alborsaanews.com/2020/11/23/1401075
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،52,8مشروع 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  6,3مليار جنيه مصري في  52,5إلى  ,2.1مليار جنيه في
 .52,8وارتفعت بنسبة  %,8تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8.2مليار جنيه.



التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟


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



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




الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  85لسنة  ،52,2بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  3لسنة  ،52,2بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  3لسنة  52,2بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(5مكرراً) 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:13
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



البنك المركزى المصرى ،يعد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي . 14



أشار الدكتور  /طارق عامر ،محافظ البنك المركزى المصري ،إلى إنه يجرى العمل على إعداد استراتيجية
وطنية موحدة للشمول المالي ،وأنه يتم حاليا التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،و أحد بيوت
الخبرة الدولية فى مجال الشمول المالى إلعداد دراسة عن الفجوات فى الخدمات المالية المعروضة ،ورفع
الوعي بالشمول المالي وتعزيز بيئة األعمال من خالل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والحث على
استخدام التكنولوجيا المالية.



وأضاف أن توافر البنية األساسية القوية لمصر فى مجال نظم وخدمات الدفع أتاح التحرك بفاعلية وبشكل سريع
وفورى الحتواء تداعيات جائحة كورونا ،والحد من انتشار الفيروس عن طريق مجموعة من القرارات الحاسمة
التى اتخذها البنك المركزي ،لتقليل تواجد العمالء بمقرات البنوك وإنجاز خدماتهم إلكترونيا ،وتشجيع المواطنين
على التعامل من خالل أنظمة الدفع الرقمية.



وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فى زيادة حجم تمويالت هذه
المشروعات بمقدار  412مليار جنيه استفاد منها مليون و 11ألف مشروع من ديسمبر  4115حتى سبتمبر
.4141



و أوضح أن امتدت تلك المبادرات لتشمل المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات األكثر احتياجا
للتمويل مما نتج عنه ارتفاع حجم التمويالت المقدمة لتلك المشروعات لتصبح  41مليار جنيه استفاد منها 4
13

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
14
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/

13
ماليين شخص فى يونيو  4141مقابل  4.4مليار جنيه لصالح  4مليون مستفيد فى ديسمبر  4114وفقا لبيانات
االتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر .


و أشار إلى إطالق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد األعمال بدءا من مرحلة الفكرة
وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع ،بجانب مبادرة « »FinTech Egyptالتى تهدف إلى تشجيع رواد أعمال
التكنولوجيا المالية على إيجاد وطرح تطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة للخدمات المالية بالسوق المصرية ،وفى
هذا اإلطار قام المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للمبادرة بفتح باب التقدم للفوج الثانى من
رواد األعمال والشركات لتجريب تطبيقاتهم المبتكرة فى مجال التكنولوجيا المالية خالل الفترة من  42نوفمبر
وحتى  44ديسمبر .4141



البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يضخ تمويالت للشركات الصغيرة فى مصر بقيمة  077مليون دوالر. 15



أشارت األستاذة "ريم السعدي" المدير اإلقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية  ،EBRDأن البنك يتعاون مع  9بنوك بالسوق المصرية بتمويالت بقيمة  011مليون
دوالر فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،و أضافت أن البنك االوروبي يوفر ايضا الدعم الفنى
للمشروعات الصغيرة بجانب توفير التمويل فى ظل وجود  411استشاري محلى و  1511استشاري اجنبى،
أوضحت أن البنك يدعم نحو الف مشروع صغير ومتوسط بالسوق منهم أكثر من  211مشروع موجه للمرأة.


بنك القاهرة  70مليار جنيه محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر بهاية أكتوبر
. 160707



أشار األستاذ /نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة ،إلى إن حجم تمويالت
البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر  ،ضمن مبادرة البنك المركزي  ،بلغ  10مليار جنيه
بنهاية أكتوبر ،4141وأن هذه التمويالت تمثل قرابة الـ  %41من صافي محفظة قروض البنك  ،وفقا وتعليمات
البنك المركزي.



وأشار إلى أن البنك يستهدف التوسع في خدمة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء
الجمهورية  ،بهدف تنمية أنشطة هذا القطاع ،وذلك من خالل التوسع فى إنشاء مراكز أعمال متخصصة في
خدمة وتمويل عمالء هذا القطاع  ،باإلضافة الى تطبيق فعال لمبدأ الالمركزية في دراسة ومنح اإلئتمان من
خالل تلك المراكز والبالغ عددها  40مركز أعمال في نهاية شهر أكتوبر  ، 4141ويستهدف الوصول بها إلى
 21مركزا بنهاية العام الحالي.

15

http://www.emff-eg.com/2020/11/24/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b6%d8%ae-%d8%aa%d9%85%d9%88/
16
https://benokinvest.com/archives/35122

14

 األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


انفوجراف ( )1يوضح تقرير شركة فيوتشربراند و الذي يوضح تقدم مصر فى مؤشر العالمة التجارية للدول
لتصبح فى المركز  88فى  5252و هذا المؤشر يقيس مدي جاذبية الدول و تأثيرها و قدرتها على بناء عالمة
تجارية قوية لها و قد أختيرت مصر لدخول هذا المؤشر بسبب تصنيفها ضمن أكبر  18دولة فى العالم من حيث
الناتج المحلى اإلجمالى :





انفوجراف ( )2يوضح الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة و مستقبل العالم االقتصادى و تعد هذة الشراكة أكبر
اتفاقية تجارة حرة فى العالم حيث تتضمن دول االّسيان العشر مع الصين و اليابان و كوريا الجنوبية و أستراليا و
نيوزيلندا :

