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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري الحادي والعشرون ،العدد4
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أوالً :التقارير الدولية
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صندوق النقد الدولي ،االستثمارات األجنبية المباشرة لمصر ستنمو على مدار األربعة أعوام المقبلة. 1



توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل االستثمارات األجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا متواصال خالل األعوام
األربعة المقبلة .قد تشهد مصر نمو االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة  %06خالل العام المالي الجاري،
مقارنة بالعام الماضي ،ويتوقع الصندوق أن تصل االستثمارات األجنبية المباشرة في مصر إلى  6.0مليارات
دوالر خالل العام المالي الجاري  2622/2622من  4.5مليارات دوالر في العام المالي السابق ،قبل أن ترتفع
إلى  22.1مليار دوالر في العام المالي  ،2622/2622ثم إلى  20.4مليار دوالر في العام المالي .2625/2624



وتوقع صندزق النقد الدولي ،انتعاشا ً قوي مرتقب إليرادات السياحة ،حيث يتوقع أن تسجل  6مليارات دوالر
خالل العام المالي المقبل ،لترتفع إلى  24مليار دوالر في العام المالي الجاري ،مقارنة بـ  5.5مليار دوالر قدرها
الصندوق للعام المالي المنتهي  .2626/2622وتوقع الصندوق استمرار نمو إيرادات السياحة لتصل إلى 24
مليار دوالر في العام المالي  ،2622/2622قبل أن تصل  24.2مليار دوالر في العام المالي .2625/2624
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تظل عائدات السياحة متأثرة سلبا باستمرار قيود السفر في العديد من
األسواق السياحية الرئيسية ،إال أن استئناف الرحالت الجوية الروسية المباشرة إلى منتجعات البحر األحمر الشهر
الماضي سيعزز التوقعات اإليجابية .وتوقع التقرير أن تصل اإليرادات السياحية إلى مستوى ما قبل الجائحة
والبالغة نحو  %5من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام المالي .2622/2625



ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة عجز الميزان التجاري خالل السنوات األربع المقبلة .وبحسب التقرير
الصندوق ،قد ترتفع الصادرات هامشيا لتسجل  22.2مليار دوالر في العام المالي  ،2625/2624من  2..5مليار
دوالر في العام المالي الجاري .ولكن من المتوقع أن تنمو الواردات بوتيرة أعلى لتصل إلى  62.6مليار دوالر
بحلول منتصف العقد الحالي ،من  04..مليار دوالر في العام المالي الجاري.



وأوضح أن من المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى  0.0مليارات دوالر خالل العام المالي الجاري ،قبل
أن تصل إلى  1.0مليارات دوالر بحلول العام المالي  .2624/2625وقفزت إيرادات القناة إلى أعلى مستوى في
تاريخها العام المالي الماضي بعدما سجلت  4.65مليار دوالر.



وأضاف أن احتياطي النقد األجنبي سيستمر في االرتفاع خالل الـ  22شهرا المقبلة ليصل إلى  55.2مليار دوالر
بنهاية العام المالي ،وستتجاوز االحتياطات األجنبية مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المالي 2622/2622
ليصل إلى  51.0مليار دوالر ،قبل أن ترتفع إلى  44.2مليار دوالر بحلول منتصف العقد.

انفوجراف

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



صندوق النقد يحافظ على توقعاته لنمو االقتصاد المصري العام المالي الجاري . 2



حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو االقتصاد المصري خالل العام المالي الجاري  2622-2622عند
 ،%4.2و %2.6للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي ،وهي نفس التوقعات التي أصدرها في تقريره عن مصر
الصادر نهاية مايو الماضي.



وحافظ الصندوق أيضا على توقعاته لالقتصاد العالمي عند  ٪0للعام الجاري ،لكنه رفعها بـ %6.4للعام المقبل إلى
 ،٪5..وخفض الصندوق توقعات األسواق الناشئة واالقتصادات النامية لعام  ،2622خاصة بالنسبة آلسيا الناشئة،
في المقابل رفع توقعات االقتصادات المتقدمة.
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واشار صندوق النقد الدولي ،إلى إن هذه المراجعات تعكس التطورات الوبائية والتغيرات في دعم السياسات.



وأضاف أن زيادة  %6.4لعام  2622جاءت مدعومة إلى حد كبير من النمو المتوقع لالقتصادات المتقدمة ،وال
سيما الواليات المتحدة ،مما يعكس التشريع المتوقع للدعم المالي اإلضافي في النصف الثاني من عام 2622
وتحسين المقاييس الصحية على نطاق أوسع.


 8.2مليار دوالر لمصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة من صندوق النقد . 3



خصص صندوق النقد الدولي ما يعادل  2.6مليار دوالر لصالح مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة
الجديدة لديه ،والتي دخلت حيز التنفيذ في  22أغسطس الجاري ،حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف ما
يقرب من  046مليار دوالر من حقوق السحب الخاصة الجديد وهو أكبر تخصيص في تاريخه إلى أعضائه الـ
 ،2.6في خطوة تمثل دفعة قوية للدول النامية وتلك ذات الدخل المنخفض لدعم التعافي العالمي من الجائحة ،حيث
ويرفع التخصيص األخير المبلغ اإلجمالي لحقوق السحب الخاصة التي تلقتها مصر حتى اآلن من صندوق النقد
الدولي إلى نحو  5مليارات دوالر .وتلقت البالد ما يصل إلى  2.2مليار دوالر من حقوق السحب الخاصة
مخصصة بما يتناسب مع حصص األعضاء الحالية في الصندوق ،حيث يبلغ ثقل مصر  %6.52في أغسطس
 266.كجزء من تخصيص عام قدره  246مليار دوالر موجه نحو توفير السيولة للنظام االقتصادي العالمي.
وسيوفر أكبر توزيع لالحتياطيات النقدية لصندوق النقد على اإلطالق والذي قال باركليز سابقا إنه سيفيد مصر
بشكل خاص سيولة إضافية لالقتصادات العالمية ،ويعزز احتياطياتها من العمالت األجنبية ،ويقلل من اعتمادها
على الديون المحلية أو الخارجية األكثر تكلفة .



ووصف صندوق النقد الدولي االقتصاد المصري بالـ "مرن" في مواجهة الجائحة" :كان أداء االقتصاد المصري
أفضل من المتوقع على الرغم من الجائحة ,ساعدت تدابير االحتواء ،بدعم من اإلدارة الفعالة لألزمات والتنفيذ
القوي لبرنامج سياستها ،في التخفيف من آثار األزمة" وأشار الصندوق في وثائق المراجعة أن سياسة المالية
العامة للعام المالي المقبل "يستهدف بشكل مناسب الضبط التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب لالنتعاش
االقتصادي مع الحفاظ على االستدامة المالية".


التحول الرقمى فى مصر يتصدر التوجّهات التكنولوجية بالنصف الثانى من العام . 4
تقرير :SAP
ّ



أشارت عمالقة التكنولوجيا العالمية "إس إيه بي" ،إلى إن التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة في مصر يأتي
ضمن أفضل التوجهات التكنولوجية التي يشهدها النصف الثاني من العام  ،2622مؤ ّكدة أن هذا التوجه يساهم
كثيرا في دعم األعمال التجارية واالبتكارات التي من شأنها أن ترتقي بخدمات المواطنين إلى مستوى جديد.
ً



ويرى  %6.من كبار المديرين التنفيذيين العاملين في القطاع العام أن مشاركة البيانات تساعدهم على تحسين
طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع المواطنين ،وفقًا لنتائج دراسة استطالعية حديثة أجرتها "أكسفورد إكونوميكس"
بالتعاون مع "إس إيه بي" ،وشملت الدراسة التي حملت العنوان "ضرورة إحداث التحول الرقمي في القطاع
العام"  2666من كبار المديرين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم.



وأشارت م  /هدى منصور العضو المنتدب لشركة "إس إيه بي" في مصر واألسواق الجديدة ،إلى إن الحكومة
التحول الرقمي إبّان أزمة الجائحة العالمية من أجل االرتقاء بالخدمات المقدمة
المصرية حرصت على تطوير
ّ
للمواطنين ،مشيرة إلى أن اتفاق  6.بالمئة من المديرين التنفيذيين في القطاع العام على أهمية مشاركة البيانات،
يجعل األهداف الثالثة األولى التي يسعى القطاع العام في مصر للوصول إليها في العام  2622تشمل "التركيز
على االرتقاء بتجارب الموظفين والمواطنين ،واالستفادة من الرؤى المستمدّة من البيانات في عملية االتخاذ
الفوري للقرارات ،وصقل مهارات الموظفين الرقمية لتمكينهم من دفع عجلة االبتكار".



التحول الرقمي:
وتشمل أهم ثالثة دروس يستفيد منها القطاع العام في
ّ

 )2تجارب الموظفين والمواطنين ستساهم في س ّد الفجوة مع القطاع العام ،حيث يواصل القطاع العام في مصر
قيا دة دفة االبتكار القائم على البيانات لتعزيز تجارب المواطنين ،وذلك بفضل المبادرات الحكومية مثل رؤية
مصر  ،2626وأشار  %6.من قادة التكنولوجيا العاملين في القطاع العام والمشاركين في استطالع "إس إيه
بي" ،إلى إن مشاركة البيانات تحسّن طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع المواطنين ،في حين قال  %62إن مشاركة
البيانات من شأنها تحسين ابتكاراتهم في المنتجات أو الخدمات الحالية ،وقال  %62إن مشاركة البيانات تساعدهم
على تجاوز أهداف األداء ،وتتعاون وزارة المالية المصرية مع شركة "آي بي إم" ،الشريك في منظومة إس إيه
بي لقنوات التوزيع ،وشركة  E-Taxوهي شركة تابعة للوزارة ،على أتمتة النظام الضريبي األساسي بالكامل
باستخدام حلول إس إيه بي .وتهدف الوزارة إلى تبسيط إدارة الضرائب وتحسين أداء اإلدارة الضريبية وإحداث
التحول الرقمي المنشود في مصلحة الضرائب المصرية ،للمساهمة في تعزيز النمو االقتصادي في البالد.
ّ
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 )2الرؤى المستمدّة من البيانات توجّه الطريق نحو أفكار قابلة للتنفيذ ،ويمكن أن تساعد الرؤى واألفكار التي
فورا من البيانات الشركات والمؤسسات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وصياغة سياسات عمل قوية،
تُستمدّ ً
وينبغي للجهات الحكومية ،قبل أن تشارك ما في حوزتها من بيانات المواطنين ،تحديد الغرض من استخدامها
لهذه البيانات ،والحصول على موافقة المواطنين ،وفهم كيف يمكن لمشاركة البيانات داخليًا ومع أطراف خارجية
تقديم مستويات جديدة من خدمات المواطنين ،وقال  %62من المشاركين في الدراسة من القطاع العام ،إنهم
شاركوا بفاعلية بيانات الموظفين داخليًا ،في حين شاركها  15بالمئة بفاعلية بيانات المواطنين داخليًا.
 )2قدرات المهارات الرقمية ستساهم في تبسيط الخدمات الحرجة وتوسيعها ،حيث تب َّنت العديد من الشركات في
مصر والشرق األوسط سياسات التنسيق والعمل المرن لتعزيز تجارب الموظفين ،ولكن يمكن إنجاز المزيد
لتعزيز مهارات الموظفين واالرتقاء بمستويات التعاون بين مختلف اإلدارات واألقسام ،وأشار  %02من
المستطلعة آراؤهم في الدراسة إلى هذا النقص في المهارات باعتباره عائقًا أمام تلبية مبادرات التغيير
االستراتيجي ،وكانت الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا والجمعية األلمانية للتعاون الدولي
خرجت هذا العام مجموعتين من الشباب المصري المشاركين في مبادرة التدريب
وشركة "إس إيه بي" قد ّ
المرموقة "برنامج المهنيين الشباب" من "إس إيه بي" ،وذلك دع ًما لتنمية قوى العمل المستقبلية في البالد.


البنك العربي يطلق برنامجه لتسريع أعمال التكنولوجيا المالية في مصر . 5



أطلق البنك العربي مؤ ّخرا ً برنامجه الخاص بتسريع أعمال التكنولوجيا المالية الناشئة “”AB Accelerator
والذي يستهدف رواد األعمال في مجال التكنولوجيا المالية “ ”FinTechفي مصر ،عقب النجاح الذي حقّقه
البرنامج في األردن منذ إطالقه عام  ،2626ويأتي إطالق برنامج “ ”AB Acceleratorفي مصر في إطار
نهج البنك العربي الهادف إلى تعزيز ودفع االبتكار في صناعة التكنولوجيا المالية من خالل تحويل األفكار
اإلبداعية الواعدة إلى منتجات وحلول تكنولوجية مصرفية مرنة بما ينسجم مع احتياجات وتوقعات العمالء
المتغيرة من مختلف الفئات والقطاعات ،ويهدف برنامج “ ”AB Acceleratorإلى تشجيع تبني التكنولوجيا
المبتكرة واالعتماد على المنتجات والحلول التكنولوجية المصرفية الناشئة ،ودعم الشركات الريادية من خالل
وضعها على مسار نمو قوي يش ّكل نقطة عبور راسخة نحو أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.



وأوضح البنك أن يسعى البرنامج إلى أن يكون جزءا ً فاعالً ضمن البيئة المحفّزة لنمو شركات التكنولوجيا المالية
الناشئة في مصر وذلك من خالل االستثمار في المرحلة األولية للمشاريع الريادية في هذا المجال من أجل تحقيق
رؤية البنك العربي بتعزيز االبتكارات والنهوض بصناعة التكنولوجيا المالية واألمن السيبراني والذكاء
االصطناعي.



مسرع األعمال في البنك العربي ،أن "يُعتبر“ AB
وأوضحت األستاذة  /هالة زهران ،رئيسة برنامج
ّ
 ”Acceleratorبرنامجا ً فريدا ً من نوعه ،حيث يتبنّى نموذج العميل االستثماري ونموذج رأس المال االستثماري
معا ً كونه يوفر للشركات الناشئة في مرحلتها األولية دعما ً ماليا ً وتجاريا ً يساعدها على اكتساب المصداقية وتقييم
أفكارها المقترحة ،إضافة إلى فرصة ربط هذه الشركات بمنافذ اقتصادية عالمية جديدة عبر أسواق مختلفة مما
يتسق مع جوهر مفهوم المستثمر االستراتيجي".



وأضافت "خالل العامين الماضيين  ،استثمرت مجموعة البنك العربي في محفظة عالمية من الشركات الناشئة من
الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثل “ ”Seclyticsلألمن السيبراني،
و” ”Tabbyو” ”Hala Insuranceللتأمين الرقمي".


صندوق النقد الدولي يخصص  056مليار دوالر للدول األعضاء في صورة حقوق السحب الخاصة . 6



أشار صندوق النقد الدولي ،إلي إنه يبدأ فى توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه ،وتبلغ هذه المرة  046مليار
دوالر ما يعادل  540مليار وحدة  -األكبر تاريخيا -على أعضائه في صورة حقوق السحب الخاصة ،والتي وافق
على تخصيصها مطلع الشهر الجاري ،وحقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه
الصندوق في عام  2.0.كعنصر مكمل لألصول االحتياطية األخرى للبلدان األعضاء .



وأشارت " كرستالينا غورغيفا " مديرة صندوق النقد الدولي إلى إن البلدان يجب أن تستخدم هذه المخصصات
على نحو مسئول وحكيم بما يحقق صالح كل المواطنين ،وأوضحت أن ترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة
عمالت دولية تتألف من الدوالر األميركي والين الياباني واليورو والجنيه اإلسترليني واليوان الصيني .وحق
السحب الخاص ليس عملة وال مطالبة على الصندوق ،لكنه مطالبة محتملة على عمالت البلدان األعضاء القابلة
لالستخدام الحر ،ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العمالت الثابتة المدرجة في سلة
تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العمالت المدرجة في هذه السلة ،وال توزع
مخصصات حقوق السحب الخاصة إال على البلدان األعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب
5

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7/
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الخاصة .وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.


وأوضحت أن سيوفر تخصيص حقوق السحب الخاصة سيولة إضافية للنظام االقتصادي العالمي مما يكمل
احتياطيات البلدان من النقد األجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية األكثر تكلفة ،ويمكن
للبلدان استخدام المساحة التي يوفرها تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف معركتها ضد
األزمة.



وأضافت أن يتم توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان بما يتناسب مع حصصها في صندوق النقد الدولي،
وهذا يعني أن حوالي  214مليار دوالر أمريكي ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية  ،والتي ستحصل منها البلدان
منخفضة الدخل على حوالي  22مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل  %0من إجمالي الناتج المحلي في بعض
الحاالت.



وأضافت أيضا ً أن حقوق السحب الخاصة مورد ثمين  ،والقرار بشأن أفضل طريقة الستخدامها يعود إلى بلداننا
األعضاء .لكي يتم نشر حقوق السحب الخاصة لتحقيق أقصى فائدة للبلدان األعضاء واالقتصاد العالمي  ،يجب أن
تكون تلك القرارات حكيمة ومستنيرة.


مؤسسة فيتش ،تخفض التصنيف االئتماني لـ  33دولة في . 78686



أشار" جيمس ماكورماك " ،رئيس التصنيفات السيادية العالمية في وكالة فيتش ،إلي إن انفجار االقتراض
الحكومي منذ بدء وباء كورونا سيتطلب في نهاية المطاف موجة من الخفض في اإلنفاق ،وزيادة الضرائب
الموازنات الحكومية إلى مسارها الصحيح.



وأضاف أن قد طبقت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير مالية بقيمة  20تريليون دوالر لمنع االنهيار
االقتصادي أثناء الوباء ،وفقًا لصندوق النقد الدولي ،مما ساعد على دفع االنتعاش ،لكنه ترك أيضًا الديون عند
مستويات اوقات الحروب .



تتطرق إلى استدامة الدين ،فنحن نفكر في معادلة آليات الديون الكالسيكية :التوازن األساسي،
وأوضح أن عندما
َّ
وأسعار الفائدة ،ونمو الناتج المحلي اإلجمالي؛ وهذه المتغيّرات الثالثة تخبرك إلى أين ستذهب نسبة الدين إلى
الناتج المحلي اإلجمالي .



أن الفائدة أكثر انخفاضاً؛ َّ
وأضاف أن حتى في بيئة ذات معدل نمو منخفض ،وطالما َّ
فإن الديون يمكن أن تكون
مستدامة .وتبدو الديون مستدامة حقا ً على المدى القصير ،أما على المدى األطول؛ َّ
فإن بيئة الفائدة المختلفة من
شأنها أن تغيّر آليات الديون بقدر كبير.



وأشار جيمس ماكورماك ،إلى أنه بشأن الخيارات المتاحة للحكومات لخفض نسب الدين للناتج المحلي اإلجمالى،
فإن أكثر ما يهم حقا ً هو معدالت الفائدة.



وأوضح أنه يوجد عدد من اإلجراءات لتقليل أعباء الدين:
 األول هو إجراء تعديالت مالية لتحسين العجز.
 الثاني ،هو النمو بوتيرة أسرع .
 الثالث ،هو تقليص الدين عبر التضخم .
 الرابع ،هو إعادة الهيكلة أو التعثر.



وأشار إلى أن كان العام الماضي قياسيا ً فيما يتعلَّق بتخفيضات التصنيف االئتماني ،وذلك كان بمثابة صدمة كبيرة
إلى حدّ ما ،وت َّم تخفيض التصنيف االئتماني لـ  22دولة ،كما خفَّضنا تصنيف  4دول أخرى العام الجاري،
وبالتالي؛ فقد تباطأت الوتيرة كثيراً ،إذ نصنف  226دولة ،وكان العامل المشترك في كل تلك التخفيضات هو
تدهور األوضاع المالية العامة.



وأضاف ،نعتقد َّ
التحول كانت تقريبا ً في النصف الثاني من العام الماضي ،ونحن اآلن في مرحلة التعافي
أن نقطة
ُّ
البطيء للتصنيفات ،وإذا أخذنا في االعتبار الرؤى السلبية؛ َّ
فإن مسار التعافي مشابه في الشكل لمسار التعافي في
تضررت الكثير من األسواق الناشئة ،لكنَّنا اآلن في فترة التعافي.
رؤى  266.و ،2620عندما
َّ

https://gate.ahram.org.eg/News/2922510.aspx
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،حققنا نقلة نوعية في برنامج اإلصالح الهيكلي
والمشروع القومي لتنمية الريف . 8



أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،دور ومهام وزارة التخطيط والتنمية
االقتصادية والجهات التابعة لها ،وأهم البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الوزارة بتنفيذها والمتمثلة في
رؤية مصر  ،2626البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي ،المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"،
مشروع رواد  ،2626التقرير الوطني الطوعي ،المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية ،جائزة مصر للتميز
الحكومي ،مبادرة سفراء التنمية المستدامة ،تقرير التنمية البشرية.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى التجربة التنموية لمصر في األعوام األخيرة ،وركائز جهود الدولة لتحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة ،مشيرة إلى المرحلة األولى من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي
التي تم إطالقها عام  2620وأبرز إجراءاته والمتمثلة في حزمة من االصالحات التشريعية والمؤسسية ،ضبط
السياسة المالية والنقدية ،التوسع في مشروعات البنية األساسية ،إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء
صندوق مصر السيادي ،والتوسع في استثمارات التنمية البشرية ،مؤكدة نجاح هذه المرحلة من البرنامج وهو ما
نتج عنه تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في عام .262.



وأشارت أيضا ً إلى نجاح الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا حيث تم تخصيص  266مليار جنيه ،% 2
من الناتج المحلي لتمويل خطة االستجابة الشاملة؛ التي تُوازن بين صحة األفراد واستمرار النشاط االقتصادي،
وقد تم التحرك على  2محاور رئيسية هي:
 )2المحور األول التخفيف من تداعيات األزمة على المواطن من خالل دعم العمالة غير المنتظمة من خالل منح
شهرية ،زيادة الدعم المقدم ألصحاب المعاشات بنسبة  ،% 25زيادة حد اإلعفاء الضريبي ،تيسير التعامالت
البنكية.
 )2المحور الثاني هو مساندة القطاعات المتضررة ،من خالل خفض أسعار الفائدة ،وتأجيل وإعادة جدولة
المديونيات ،وتأجيل مدفوعات الضرائب ،باإلضافة إلى توفير حزم تمويلية للقطاعات المتضررة .
 )2المحور الثالث إعادة ترتيب األولويات في الخطط التنموية حيث أصبحت القطاعات ذات األولوية التنمية
البشرية ،زالتحول الرقمي ،وتحقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي ،واالتجاه نحو االقتصاد األخضر.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى برنامج اإلصالحات الهيكلية ،حيث أوضحت أنه يمثل المرحلة الثانية من
برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي ،وقد تم إطالقه في  21أبريل  ،2622ويستهدف البرنامج باألساس
القطاع الحقيقي بإصالحات هيكلية جذرية وهادفة تسهم في تحويل مسار االقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي
يتمتع بمزايا تنافسية ،زيادة مرونة االقتصاد المصري ،رفع قدرة االقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية
والداخلية ،مما يدعم قدرة االقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.



وأضافت أن المحور األساسي للبرنامج يتمثل في إعادة هيكلة االقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات
االقتصاد الحقيقي :الزراعة ،الصناعة ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ويدعمه خمس محاور فرعية هي :
 )2تحسين بيئة االعمال وتنمية دور القطاع الخاص.



)2

زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني.

)2

االستثمار في رأس المال البشري.

)5

الشمول المالي وإتاحة التمويل.

)4

كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة.

وأشارت إلى تحديات سوق العمل العالمي والتوظيف موضحة أن الوظائف المطلوبة في المستقبل هي الوظائف
المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها ،الوظائف المتعلقة بالبيانات الضخمة ،الوظائف
المتعلقة بأنظمة الذكاء االصطناعي ،الوظائف المتعلقة بالطباعة ثالثية األبعاد ،الوظائف المتعلقة بالعمالت
الرقمية ،وأن المهارات المطلوبة لهذه الوظائف تتمثل في المهارات الرقمية والتقنيّة والمهارات المرتبطة بالذكاء
االصطناعي ،مهارات البحث والتطوير ،مهارات المعرفة واإلبداع واالبتكار والتصميم ،مهارات التفكير
المنطقي ،والتفكير النقدي ،فضال عن المهارات المرتبطة بتقنية المعلومات وبجمع المعلومات ومعالجتها.

https://mped.gov.eg/singlenews?id=652&lang=ar
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الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تشارك بصالون جريدة الجمهورية حول
الزيادة السكانية والمستقبل . 9



استعرضت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أثناء مشاركتها في صالون جريدة
الجمهورية جهود الدولة في التخطيط التنموي المرتكز على رؤية شاملة وطموحة للمستقبل ،تمثلت في رؤية
مصر  ،2626مشيرة إلى األبعاد الثالثة -االجتماعي واالقتصادي والبيئي -الرئيسية للرؤية وأهمية تحقيق التوازن
بينهم ،وأشارت إلى إن بعد حدوث جائحة كورونا ،كانت مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو اقتصادي
موجب  ،%2.0موضحة أن العام الحالي من المستهدف تسجيل معدل نمو قريب من  %2وسيتم إعالنه خالل
أيام ،مع تحقيق معدالت تشغيل معتدلة خالل الجائحة في ظل توقف عدد كبير من األنشطة ،متابعه أن الحيز
المالي الذي أتيح من خالل إصالح السياسة المالية ومن خالل االحتياطي ،ساهم في إمكانية توفير السلع والخدمات
في السوق وبأسعار معقولة.



وأوضحت أن التنمية تتحقق بأن يستشعر المواطن ثمار تلك التنمية مؤكدة أن المورد البشري هو أهم مورد وثروة
اساسية يتم االعتماد عليها في اتمام عملية التنمية ،متابعه أنه لتحقيق االستدامة في التنمية البد ان يكون هناك
مواطن قادر على االنتاجية حاصل على تعليم وغذاء وصحة جيدة ليساهم في زيادة الناتج القومي.وأضافت أن
عدد السكان في مصر بلغ  262مليون نسمة ،موضحة أن متوسط معدل الخصوبة بلغ  2.5طفل لكل سيدة ،مؤكدة
الحاجة إلى خفض معدل اإلنجاب لكل سيدة ،مضيفه أن هناك قاعدة بيانات محددة ودقيقة على مستوى
المحافظات.



وأوضحت أيضا ً أنه منذ عام  2.46كان معدل الزيادة السكانية  26مليون كل  26عام ،لتصبح بعدها كل  22عام
ثم كل  25عام ثم  6سنوات ،متابعه أن هناك  25مولود كل ثانية مما يعكس الزيادة السكانية المتتالية،وأشارت
الدكتورة  /هالة السعيد إلى أن هناك الكثير من الدول من بينها دول إسالمية التي استطاعت بالفعل خفض معدالت
اإلنجاب خالل عدة سنوات ،مشيرة على دولة أندونيسيا والتي خفضت المعدالت من 4.0إلى  ،2.2وبنجالديش
والتي انخفضت من  0..إلى  ،2.2وتايالند من  0.2إلى  ،2.4وماليزيا من  0.5إلى  2وإيران من  0.4إلى ،2.2
موضحة أن مصر وكل الدول بدأت منذ الستينات في وضع خطط سكانية استطاعت كل الدول تحقيق االستدامة
بهذا الشأن إال أن مصر تبذل الكثير من الجهد لتنخفض معدالت السكان ثم ترتفع مره أخرى موضحة أن ذلك
يعود لعدم تكامل بين السياسيات وغياب سياسة سكانية متكاملة يتم العمل وفقًا لها.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى أهمية تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة ،موضحة أن أي
اختالل قد يؤدي إلى التهام كل جهود التنمية ،وانخفاض نصيب الفرد من النمو االقتصادي ،وعدم شعور المواطن
ً
فضال عن ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض متوسط الدخل ،وزيادة الطلب كانعكاس الزيادة
بثمار التنمية،
السكانية على البعد االقتصادي.وأشارت إلى أثار الزيادة السكانية على البعد االجتماعي والتي تتمثل في إنخفاض
نصيب الفرد من خدمات التعليم والصحة ،موضحة أن خالل ال  1أعوام الماضية ما تم تخصيصه من استثمارات
فقط على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة  %460مما يعكس اهتمام الدولة ببناء اإلنسان واالستثمار في العنصر
البشري ،كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.



وأضافت أنه إذا استمر معدل االنجاب عند  2.5طفل لكل سيده في  2646سيحتاج إلى  5أضعاف اإلمكانيات
الحالية فيما يخص التعليم . ،أضعاف اإلمكانيات الحالية فيما يخص الخدمات الصحية.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى مبادرة حياة كريمة مؤكدة أنها تمثل تجربة تنموية غير مسبوقة على
المجتمع المصري البد وأن يتواجد معها تنمية للمواطن المصري لضمان استدامة الجهود ،موضحة أن الدولة
تضخ ألول مره في المجتمع المصري في خالل  2سنوات رقم يقترب من  666إلى  .66مليار جنيه لخدمات
الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن ،فرص عمل ،مؤكدة أنه الستدامة تلك الجهود البد وأن
يتواجد معها خطط لتنمية األسرة المصرية على مستوى الريف المصري ،موضحة أنه وألول مره يتم دمج
المكون السكاني في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط ضبط النمو السكاني بل
االرتقاء بالخصائص السكانية من خالل استثمار أفضل في التعليم ،والصحة والتغذية والتدريب وغيره.



وأوضحت أن هناك مجموعة من المحاور التي يتم العمل عليها مع وزراء التضامن والصحة وعدد من الوزارات
والمجلس القومي للمرأة ،للعمل على خطة متكاملة بالتعاون مع الجامعات والمدراس واألزهر الشريف وفضيلة
المفتي والكنيسة ،والمؤسسات الثقافية .



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى التمكين االقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم األمور التي حققت قدر عال من
النجاح ،وتوفير فرص عمل للمرأة ،وعدم مصادرة المرأة من التعليم ووقف وتغليظ عقوبة المشاركين بجريمة
الزواج المبكر ،موضحة أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء فإن هناك نسبة مواليد عند
سن أقل من سن الزواج الرسمي.



وأوضحت أن المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية يمثل خطة قومية توازي خطة حياة كريمة من حيث تنمية
األسرة المصرية ،متابعه أن تلك الخطة ستشمل محور التمكين االقتصادي ،ومحور التدخل الخدمي بإتاحة خدمات
https://mped.gov.eg/singlenews?id=649&lang=ar
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ً
فضال عن محور التدخل الثقافي واإلعالمي والتعليمي،
تنظيم األسرة حيث يتم تدريب جميع المدربات والريفيات،
وتدريب وتوفير فرص عمل لمليون سيدة ،مشيرة كذلك إلى محور التحول الرقمي والذي يهدف إلى الوصول
الذكر للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمات ومتابعتها وتقييمها والزيادة من المبادرات الصحية للمرأة ،مؤكدة أن
المرأة هي عماد المجتمع ،أشارت إلى المحور الخامس وهو محور التدخل التشريعي وتغليظ عقوبات الزواج
المبكر.


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تعلن المستهدفات الرئيسة لخطة عام
 8688/8682في مجال التنمية االجتماعية . 10



أعلنت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية
االجتماعية ،بخطة العام الرابع واألخير ( )2622/22من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (– 262./26
.)2622/22



وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد أن خطة عام  ۲۲/۲۲۲۲تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين
يتكامالن م ًعا ،أولهما :هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية
الصحية والحماية االجتماعية الشاملة ،وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز ،و أن الهدف الثاني:
يتمثل في الهدف االقتصادي من خالل تنشيط االقتصاد المصري وعودة عجلة اإلنتاج للدوران بأقصى طاقة
ممكنة من جديد.وأشارت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية االجتماعية والتي تضمنت
خفض معدل النمو السكاني إلى نحو  %2بنهاية عام الخطة مقابل  %2.40عام  ،۲۲۲۲باإلضافة إلى تراجع
معدل التضخم السنوي إلجمالي الجمهورية إلى  ٪0في عام الخطة مقارنة بـ  %22.2عام  ،262./26وخفض
معدل البطالة إلى نحو  %1.2في عام 2622/22مقارنة بـ  ٪..0عام . 2626/2.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية االجتماعية مشيرة إلى تراجع
معدل الفقر إلى  ٪26.4في عام الخطة مقارنة بنحو  %2..1عام  ،۲۱/۲۲۲۲ومعدل أعلى بلغ  22.4%في عام
 ،2626/21مع توقع إنخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري (
ُمبادرة حياة كريمة) ،إلى جانب خفض نسبة األمية إلى نحو  ٪21.4في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ %24.6
وفقًا لتعداد  ،۲۲۲۲و %26..عام  ۲۲۲۱وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة ،مضيفة أن مستهدفات
التنمية االجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات االقتصادية واالجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية ،بحيث
ال تتعدى الفجوة في معدالت الفقر ( )۲۲نقطة مئوية بين المحافظات ،مع زيادة مشاركة اإلناث والشباب في قوة
العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدالت البطالة.



وأشارت أيضا ً إلى خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على
نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة ،مشيرة إلى برنامج اإلصالحات الهيكلية ذات األولوية في االقتصاد المصري،
والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي ،باإلضافة إلى برنامج تنمية
الريف المصري ،وهو البرنامج الطموح الذي يشمل القرى المصرية كافة ،وأشارت حول البرامج والقضايا
التنموية التي تناولتها الخطة مشيرة إلى قضية االنتقال إلى االقتصاد األخضر بالتركيز على مبادرات التحسين
ً
فضال عن خطة تنمية األسرة المصرية ،وتدخالت ضبط النمو
البيئي ،وقضية النوع االجتماعي وتمكين المرأة،
السكاني واالرتقاء بخصائص السكان ،مؤكدة حرص الخطة على المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية
القائمة وتصويب االختالالت الداخلية بين الفئات االجتماعية وبين األقاليم والمحافظات من خالل تبني
استراتيجيتي التنمية المتوازنة والنمو االحتوائي ،وتطبيق حزم المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوات التنموية
القائمة.


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تستعرض ُمستهدفات قطاع البترول والثروة
المعدنية بخطة العام المالي الحالي . 11 8688/82



استعرضت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ُمستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي
الحالي  ،2622/22وهو العام الرابع واألخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة ( 262./26ــ
.)2622/22



وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن قطاع البترول يُعد إحدى الد ُعامات
سا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يُس ِهم بصورة إيجابية
األساسية للنمو االقتصادي باعتباره
مصدرا رئي ً
ً
و ُمباشرة في الوفاء ب ُمتطلّبات خطط التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبنّاها الدولة المصرية ،وتتجلى
أهميّة هذا القطاع في تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات االقتصادية ،وأسواق االستهالك النهائي،
ً
فضال عن تعزيز الميزان التجاري من خالل تنمية صادراته لألسواق الخارجية وترشيد وارداته منها ،وذلك على
نحو ُمستدام يتوافق مع االحتياجات االستهالكية لألعداد السكانية الـ ُمتزايدة و ُمقتضيّات الخِ طط التنموية الطموحة
للبالد.



وأشارت إلى أن االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام  2622/22تبلغ  04.2مليار جنيه ،منها
https://mped.gov.eg/singlenews?id=646&lang=ar
https://mped.gov.eg/singlenews?id=650&lang=ar
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 56.1مليار جنيه ألنشطة االستخراجات ،نحو  20.0مليار جنيه ألنشطة تكرير البترول ،بنسبة تناهز ،%14
 %24على التوالي.وفيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول ،وأوضحت أنها تتمثل في تأمين احتياجات البالد
من المواد البترولية لـ ُمواكبة ُمتطلّبات التنمية الـ ُمستدامة وتعظيم ُمساهمة قطاع البترول في الدخل القومي،
وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى األهداف االسترتيجية للقطاع والـ ُمتمثّلة في تأمين
احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق و ُم ّ
عدالت النمو
االقتصادي الـ ُمستهدفة ،إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خالل التوسّع في أنشطة البحث
فضال عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع ُم ّ
ً
عدالت اإلنتاج
واالستكشاف وتنويع المصادر،
ّ
وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة اإلنتاج ،عالوة على تسريع ُمعدالت تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل
لتعظيم استفادة كافة الـ ُمواطنين والمناطق من امدادات الغاز الطبيعي ،هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي
لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام ،وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة،
وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.وتتضّمن آليات تحقيق هذه األهداف
ُمراجعة األُطُر التشريعية والـ ُمؤسّسية الحاكمة لالستثمار في هذا القطاع المهم ،وإعادة هيكلة القطاع لتحسين
ُمستويات األداء ،تطوير وتحديث القطاع لـ ُمواكبة متطلّبات العصر ،و ُمراجعة وتقويم عقود الشراكة مع األطراف
ً
فضال عن التوسع في أعمال التنقيب
األجنبية ،و ُمواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية،
واالستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة ،مع رفع كفاءة األنشطة ذات الصلة ،وتعميق
التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.





وحول المستهدفات الكمية للقطاع بخطة عام  2622/22أشار التقرير إلى زيادة االنتاج بقطاع االستخراجات
(الزيت الخام ،والغاز ،واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة  %26باألسعار الجارية إلى نحو
 2.22تريليون جنيه عام  ،2622/22ومن الـ ُمقدّر أن يرتفع ناتج األنشطة االستخراجية وتكرير البترول إلى نحو
 126مليار جنيه باألسعار الجارية في عام الخطة ُمقابل  052.4مليار جنيه ُمتوقّع عام ُ 2622/26محقّقًا معدل
نمو .%26.4
وأضاف التقرير أن خطة عام  ،2622/22تتضّمن إنتاج نحو  2.55مليون قدم 2من الزيت الخام والـ ُمتكثّفات
والبوتجاز ،ونحو  2.0تريليون قدم 2من الغاز الطبيعي ،و  5321مليون طن من المنتجات البتروكيماوية ،و22
مليون طن من الخامات التعدينية.





الدكتورة  /نفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة  %88زيادة في قيمة الصادرات . 12



أعلنت الدكتورة  /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة
ملموسة بنسبة  %22خالل الـ 1أشهر األولى من عام  2622حيث بلغت  21مليارا و 162مليون دوالر مقابل
نحو  25مليارا و 442مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  ،2626بفارق  2مليارات و 256مليون دوالر .



أشارت إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة
القطاعات اإلنتاجية والتصديرية خالل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد  "2.األمر الذي ساهم في
استمرار دوران عجلة اإلنتاج والحفاظ على األسواق التصديرية .



وأشارت أيضا ً إلى إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خالل شهر يوليو الماضى بنسبة  %5حيث
بلغت  2مليار و .4مليون دوالر مقابل  2مليار و 22مليون دوالر خالل شهر يوليو من عام  2626وبفارق 15
مليون دوالر.

https://gate.ahram.org.eg/News/2921312.aspx
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،2626مشروع 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  231مليار جنيه مصري في  2625إلى  26.0مليار جنيه في
 .2626وارتفعت بنسبة  %26تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  6..مليار 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  62لسنة  ،262.بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  1لسنة  ،262.بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  1لسنة  262.بشأن 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،


 3.38مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر فى مصر بنهاية يونيو
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أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية ،إلى ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى  22.42مليار جنيه حتى نهاية
يونيو من عام  2622مقارنة مع  21.22مليار جنيه خالل الشهر نفسه من عام  ،2626كما ارتفع أعداد
المستفيدين إلى  2.22مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام  2622مقارنة بـ 2.2مليون مستفيد خالل الفترة
المماثلة من العام الماضي.



وأوضحت الهيئة تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب األول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة
 ،%44.0وبنسبة  ،%56.0.من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر يونيو عام  ،2622وجاءت الجمعيات
والمؤسسات األهلية من الفئة (أ) في المركز الثاني من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية ،%26.26
واحتلت الحصة السوقية ألرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة
وأخيرا الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة (ب) بحصة .%2.12
%2.2.
ً



وأضافت الهيئة أن قد جاء النمو فى أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر رغم جائحة فيروس كورونا
بفضل  0إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهى (تيسيرات للعمالء المنتظمين فى السداد ،تيسيرات التعامل مع
العمالء المتضررين ،مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويالت الجديدة ،وبما يأخذ فى االعتبار تخفيض سعر
الفائدة لإليداع واإلقراض األخيرة والصادرة عن البنك المركزى المصرفى  20مارس عام  ،2626وكذا أي مزايا
أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خالل الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى
المصرى في سداد االستحقاقات االئتمانية لعمالء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس
إدارة/أمناء الجهة الممولة في خالل فترة  2أسابيع على األكثر من تاريخه.
13

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
14
https://www.youm7.com/story/2021/8/21/3-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5431701
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وأوضحت الهيئة أن قد ارتفع التمويل متناهي الصغر نتيجة تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة
المانحة للتمويل متناهي الصغر في تقدير الظروف االستثنائية الراهنة للعمالء ذوي حاالت عدم االنتظام وبشكل
تضررا من األزمة ،ومتابعة تطبيق
خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات االقتصادية األكثر
ً
مبادئ حماية العمالء من حيث حسن المعاملة واالحترام لهم ،وكذا تقدير حلول المعالجة المالئمة وفقًا لما تتيحه
آليات ومبادئ التمويل المسؤول مثل تأجيل األقساط ،مطالبة جهات التمويل بمراعاة المرونة الالزمة في تفعيل
آلية الجدولة للتمويالت غير المنتظمة في وقت مناسب در ًء للتعثر ووفقًا للدراسة كل حالة على حدى ،وبما يسمح
بالسداد المالئم لقدرة العميل الراهنة.



وأضافت الهيئة أن التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل ألغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى
المجاالت وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ،ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من
وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط االقتصادى ،فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة لألفراد
فقرا،
وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول األسر األكثر ً
ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم االستثمار والتشغيل فى االقتصاد القومى.



الهئية العامة للرقابة المالية تعتمد الموافقة الثانية لمنتج التمويل األًصغر (النانو فاينانس) . 15



كشف الدكتور /محمد عمران ،رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور موافقته الثانية على اعتماد منتج التمويل
األصغر والمعروف بالنانو فاينانس فى السوق المصرية ،وهو منتج يتيح تمويل بحد أقصى  3آالف جنيه ،مع
فترة سداد ال تتجاوز 01يوما ،ولغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات األكثر احتياجا للخدمات المالية
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل.



وأشار إلى أن منتج التمويل األصغر يسعى بشكل خاص نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل
لصغار المزارعين واألشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ،والمشروعات المنزلية ،والباعة باليومية،
والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر ،فهو يعد
بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين ،ويتم تقديمه من خالل شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر
المرخصة من الهيئة ،وسبق واعتمدت الهيئة الموافقة األولى على للترخيص بهذا المنتج التمويلى فى نهاية عام
 4110فى أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة الضوابط التنظيمية له بموجب القرار رقم  144لسنة ،4110
وأضاف أن منتج التمويل األصغر (النانو) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق
الشخصية وصورة شخصية للعميل ،كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل
متكامل ،صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد فى اتخاذ القرار االئتماني فى فترة وجيزة وبأسلوب
منهجى واضح إلدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.



وأضاف أن قد بدأ تطبيق منتج التمويل األصغر النانو فى أواخر النصف الثانى من عام  4141فى أعقاب جائحة
فيروس كورونا ،و بلغ حجم المستفيدين منه بمنتصف شهر يوليو 4141عدد  2554مستفيد بإجمالي قيمة محفظة
تمويل نحو 1.5مليون جنيه ،موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة  ،%43.33والنشاط التجاري بنسبة ،%43.3
والنشاط اإلنتاجي بنسبة  ،%31.3والنشاط الزراعي بنسبة  %4.12من إجمالي قيمة التمويل ،وقد سجل نموا
مضاعفا لمعدالت االستفادة منه مقارنة بإحصائيات نهاية عام  4141حيث بلغ عدد المستفيدين  3440مستفيد
بقيمة محفظة تمويل بلغت  201ألف جنيه آنذاك ،موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة  ،%44.14والنشاط
التجاري بنسبة  ،%34.4والنشاط اإلنتاجي بنسبة  ،%34.4والنشاط الزراعي بنسبة  %1.32من إجمالي قيمة
التمويل.
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https://fra.gov.eg/fra_news/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86/
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير البنك الدولي الذي يشيد بالجهود المصرية فى تحسين حياة المواطنين :
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إنفوجراف (  ) 2يوضح توقعات مؤسسة فيتش سولوشنز والبنك المركزي المصري بأستقرار قيمة الجنيه
المصري :

