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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

0202 ديسمبر 3 خميسال   1العدد،عشر الثالثالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1نموا قبل كورونا نتيجة زيادة االستثمارات %6.5حققت  ،البنك الدولى يشيد بمصر . 

  ،األزمة إلى التحول االقتصادي إطالق من "تحت عنوان  ،تقريرا عن االقتصاد المصري أشار البنك الدولى

أشار إلى أهم التدابير األساسية المتخذة من قبل ، وصر في اإلنتاجية وخلق فرص العمل"العنان لها مكانة م

الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط االقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعزيز 

 .فرص العمل النمو االقتصادي وخلق المزيد من

  وأشار البنك الدولي إلى عدة مؤشرات قبل كورونا على االقتصاد المصري حيث كان أداء النمو في مصر قويا

وقد كان النمو مدفوعا  8181و  8102وفي النصف األول من السنة المالية  8102و 8102خالل السنة المالية 

ظل لالستهالك الخاص ضعيفا حتى قبل ظهور  بتحسن وضع الميزان التجاري وزيادة االستثمارات في حين

 جائحة كورونا.

  خالل خالل السنة المالية  % 6.5معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في مصر إلى رتفع أنه إلى إوأكد

خالل السنوات الثالث السابقة، وقد استمر األداء القوي للنمو  %6.5،مقارنة بين متوسط يبلغ  8102- 8102

 بدعم من زيادة ملحوظة في االستثمارات. 8181و 8102لنصف األول من السنة المالية خالل ا

  استطاعت مصر تحقيق تحسن في الميزان التجاري نتيجة النخفاض الواردات وخفض العجز  و أشار إلى أن قد

بب والنصف األول من العام المالي الماضى بس 8102و 8102في الميزان التجاري خالل العام المالي 

وأرجع البنك الدولي زيادة  ،الواردات النفطية وغير النفطية مع زيادة اإلنتاج المحلي من الغاز الطبيعيتراجع 

 8102النمو إلى االستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز من قبل القطاع الخاص خالل السنة المالية 

 بعد عامين من االنكماش. %46بنسبة نمو  8102و

  5.680022منذ  " اإلسالمية لتمويل التجارة" المؤسسةمع لمصر  مليار دوالر حجم محفظة التعاون . 

  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إن حجم محفظة التعاون مع المؤسسة الدولية  /الدكتورةأشارت

 .8112ى مليار دوالر منذ نشأة المؤسسة ف 2.6اإلسالمية لتمويل التجارة يتجاوز 

  مليار دوالر، كما  00.4وأوضحت أن التعاون التمويلى بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز

أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين الستمرار وتكثيف هذا التعاون فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ضوء البرامج 

 AfTIASية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة الرائدة التى تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثان

والمشروعات المختلفة التى تُنفذ فى إطاره فى مجاالت التطوير المؤسسى وبناء القدرات فى مجال التجارة 

فى إطار السعى لتعزيز  AATBوالمجاالت التنموية المختلفة، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية االفريقية 

التجارة بين الدول العربية والدول االفريقية وتعظيم االستفادة من الفرص االقتصادية الواعدة المتاحة فى هذا 

 المجال.

  تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات 8181وأضافت أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خالل خطة تمويل عام ،

تطوير األعمال لصالح مصر؛ باألخص فى القطاعات االستراتيجية مثل تمويل استيراد فى مجال تنمية التجارة و

 السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

  جهود المؤسسة فى االلتزام بدعم الدول المتضررة فى ظل التداعيات و أشارت الدكتورة / هالة السعيد إلى

م مصر من خالل التعاون مع الهيئة العامة للسلع االقتصادية لجائحة كورونا، حيث ساهمت المؤسسة فى دع

التموينية بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع االستراتيجية األساسية وكذلك التعاون مع الهيئة 

 المصرية العامة للبترول، بما يعزز قدرة الهيئتين للتخفيف من حدة التداعيات االقتصادية للجائحة.

 كبيراً بتفعيل أن مصر فى سع وأكدت ً يها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خالل هذه المرحلة تُولى اهتماما

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير 

 األخبار األسبوعية 

 النشاط المالي 

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o التمويل متناهي الصغر 
o  أداء البورصة المصرية

 )انفوجراف(

 انفوجراف 

Contact Us 

http://www.mped.gov.eg 

 

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


2 

 

                                                 
3 https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases 

التعاون مع جميع شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى أو شركاء التنمية الدوليين 

 سالمى للتنمية.من مؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية، ويأتى فى مقدمتها مجموعة البنك اإل

  إن مصر تعتز بكونها من األعضاء المؤسسين للبنك اإلسالمى للتنمية، وتعتز أيضاً بالشراكة التنموية  وأوضحت

مشروعاً  862المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتى أثمرت حتى اآلن عن تمويل ما يزيد على 

مليار  8.46مشروعاً جارى تنفيذها تبلغ قيمتها  51تملت، ونحو مشروع اك 022مليار دوالر منها  00.56بقيمة 

دوالر تغطى مختلف مجاالت التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة 

 والتعليم.

 80803نقطة في نوفمبر  60.5 المصري يسجل  المشتريات مؤشر مديرى . 

  نقطة في  61.2، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصرالرئيسي المشترياتمؤشر مديري  سجل

 نقطة . 1.6بإنخفاض قدره  8181نقطة في أكتوبر 60.6 مقابل ، 8181نوفمبر 

  مؤسسة و أشارت  "IHS Markit  " ،( 61إن المؤشر ظل فوق المستوى المحايد ) إلى في تقريرها الشهري

تعافي اإلنتاج في الشركات بعد االنكماش الناجم عن أزمة فيروس أن نقطة للشهر الثالث على التوالي، مشيرة إلى 

وأوضحت المؤسسة، أن شهر أكتوبر  ،نخفض خالل فترة الدراسةإا وتدابير اإلغالق المرتبطة به، كورون

شهرا، كما ارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، إال أن  47للمؤشر منذ الماضي، شهد أعلى قراءة 

 .8181االنتعاش كان أضعف من المستوى القياسي المسجل في أكتوبر 

  خالل شهر نوفمبر الماضي، رغم تراجع وتيرة النمو، مقارنة  الصادراتحجم  و أشارت المؤسسة إلى إرتفاع

وجاء التباطؤ بضغط من دخول بعض األسواق األوروبية في عمليات إغالق أكثر  ،بشهر أكتوبر السابق عليه

صرامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مما أدى إلى حدوث مخاوف كبيرة بين الشركات المصرية، 

نتيجة لتلك و ،قل من عمليات االنتعاش االقتصاديمن ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا مستقبال، وهو ما قد يعر

فقط من  %08المخاوف، تراجعت الثقة في النشاط التجاري خالل العام المقبل إلى أضعف مستوياتها، حيث توقع 

وعليه فقد خفضت شركات القطاع الخاص مستويات التوظيف للشهر الثالث عشر على  الشركات، حدوث نمو

االنخفاض هو األبطأ، حيث أدت الطلبات المتزايدة التوالي في نوفمبر الماضي، ولكن من ناحية أخرى، كان معدل 

 وزيادة األعمال المتراكمة إلى قيام بعض الشركات بزيادة قوتها العاملة.

 إلى أن قد ً في الوقت نفسه، و مستلزمات اإلنتاج للشهر الثاني على التوالي بمعدل قوي ازدادت وأشارت أيضا

، في ظل ضغوط الطلب المتزايدة 8102نذ شهر سبتمبر تسارعت عمليات تراكم المخزون إلى أسرع مستوى م

 .وتوقعات بارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج

  وشهدت شركات القطاع الخاص المصرية، ارتفاعا في أسعار بعض المواد الخام خالل فترة إعداد التقرير

لتضخم في إجمالي أسعار األخير، فضال عن ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب، ومع ذلك كان ا

 مستلزمات اإلنتاج أقل حدة، مما أدى إلى زيادة بطيئة وضعيفة في متوسط أسعار المبيعات.

 0202 نوفمبرإلى  0202و يوضح الرسم البيانى تطور مؤشر مديرى المشتريات لمصر من يناير: 
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 كورونا  "أداء اإلقتصاد المصري يبشر بآفاق مستقبلية مشجعة وأسوأ تداعيات  ،بنك الكويت الوطني" 

 . 4عليه انتهت فعليا

 بنك الكويت الوطني إن أداء اإلقتصاد المصري يبشر بآفاق مستقبلية مشجعة، مؤكدا أن أسوأ تداعيات أشار

رغم من تداعيات جائحة فيروس، إال أن األرقام  وأوضح، أنه، فيروس كورونا المستجد  عليه قد انتهت فعليا

 8102/8181في السنة المالية  %7.5األولية كشفت عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 

 في العام الماضي. %6.5يونيو(، مقابل  -)يوليو

 في  %0.4ل انكماش بنسبة أضاف أن إجراءات اإلغالق التي تم تطبيقها الحتواء تفشي الجائحة، أدت إلى تسجي

في  %2.5، إلى جانب زيادة معدل البطالة إلى 8181في الربع األول من  %6، مقابل  8181الربع الثاني من 

 في الربع األول. %4.4، مقابل  8181الربع الثاني من 

  ي أكتوبر ف 60.6أشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، كان قد اتخذ اتجاها تصاعديا، مرتفعا إلى

في سبتمبر الماضي، بعد أن بلغ في  61.6أعوام، مقابل  5الماضي، ليقترب من أعلى مستوياته المسجلة في 

على التوالي، في حين تشير أحدث قراءات المؤشر  8181في الربعين الثالث والثاني من  72.7و 62.2المتوسط 

 .8181أيضا، إلى استمرار تحسن األوضاع في الربع الرابع من 

  في الربع  %4.7مؤشر آخر يتمثل في انخفاض معدل البطالة إلى و أوضح بنك الكويت الوطنى إلى أن هناك

، مما يعكس اقتراب عودة األنشطة التجارية من مستوياتها االعتيادية، في ظل التخفيف 8181الثالث من 

 ً ف األول من العام المقبل، على خلفية أن يتحسن النمو اعتبارا من النص التدريجي لإلجراءات االحترازية، متوقعا

في  %8.6كما توقع البنك أن يصل نمو االقتصاد المصري إلى نحو ، آمال طرح اللقاحات بنهاية العام الحالي

لسلطات لتزام اإعلى المدى المتوسط؛ وذلك بفضل  %6، قبل أن يتعافى بقوة إلى نحو 8181/8180السنة المالية 

 ستمرار دعم صندوق النقد الدولي.إباإلصالحات االقتصادية، و

  ،أكد بنك الكويت الوطني، أن مصر واصلت ضبط أوضاع المالية العامة، عبر تطبيق مجموعة من التدابير المالية

بما في ذلك الضرائب، من خالل توسيع القاعدة الضريبية بصفة رئيسية، وإصالح هيكل الدعم، ليبلغ الفائض 

اإلجمالي بنهاية يونيو الماضي، بينما وصل مستوى العجز المالي إلى نحو من الناتج المحلي  %0.2األولي 

من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية  %2.8من الناتج المحلي اإلجمالي، متراجعا من  4.2%

 .8181، وذلك بالرغم من تأثير الجائحة على أوضاع المالية العامة في النصف األول من 8102/8102

  مقابل 8102/8181في السنة المالية  %24أن نسبة الدين العام، إلى الناتج المحلي اإلجمالي، بلغت أشار إلى ،

في السنتين الماليتين السابقتين، بينما تستهدف الحكومة المصرية خفض عجز ميزانياتها إلى  %012و 21.6%

 .8181/8180ة المالية خالل السن %1.6، مع تحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة %4.6مستويات تصل إلى 

  أظهرت تسجيل الميزانية لعجز إجمالي  8181أضاف أن النتائج المالية ، في الفترة من يوليو إلى نهاية أكتوبر ،

على أساس سنوي ،  %02من الناتج المحلي اإلجمالي، على خلفية زيادة اإليرادات بنسبة  %8.5بنسبة بلغت نحو 

، وهو ما يعتبر من المؤشرات اإليجابية للسنة %07.6يرادات الضريبية بنسبة وذلك على خلفية الزيادة السنوية لإل

، باإلضافة إلى استمرار تحسن االحتياطيات األجنبية للشهر الخامس على التوالي، بدعم من 8181/8180المالية 

هدته مؤخرا ، توجه مصر نحو تأمين المزيد من المصدات المالية، وتسارع وتيرة تدفقات رؤوس األموال الذي ش

 75مليار دوالر، مقابل  72.8مليون دوالر في أكتوبر الماضي، لتصل إلى  426حيث ارتفعت االحتياطيات بنحو 

 مليار دوالر في مايو الماضي، حينما تراجعت إلى أدنى مستوياتها خالل ذروة تفشي الجائحة.

  اإلو أشار إلى ً االقتصاد الكلي في  داية تطبيق إصالحاتأنه منذ ب نخفاض الكبير في معدالت التضخم، موضحا

ً إ، 8105أواخر  ً  تخذ التضخم في الحضر اتجاها ، مما جعل مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت مثل هبوطيا

 ( خالل فترة قصيرة نسبيا.8104في يوليو  %77.0هذا التراجع الشديد في معدل التضخم، )من حوالي 

  5المصرية قادرة على التعامل مع القروض المتعثرةستاندرد أند بورز: البنوك. 

  إن البنوك المصرية ستكون قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى  إلى وكالة ستاندرد أند بورز،أشارت

قروض مغطاة بالمخصصات بنسبة معدالت القروض غير المنتظمة خالل العام المقبل، وأن تظل تلك ال

قانون البنوك الجديد في مصر، خطوة أخرى نحو المعايير الدولية وتعزيز االستقرار إن ، وأشار إلى 011%

 المالى، على وجه الخصوص.

  7مليارات جنيه للبنوك المحلية، و 6مرات إلى  01أضافت أن القانون سيزيد متطلبات الحد األدنى لرأس المال 

ذلك، ستعزز الرقابة التنظيمية وتشكل لجنة مليون دوالر للبنوك األجنبية، باإلضافة إلى  061أمثال إلى 

لالستقرار المالي لرصد األزمات المالية، وبموجب أحكام القانون، يتعين على البنوك نشر بيانات مالية ربع 

 سنوية وتوحيد نهاية السنة المالية حتى ديسمبر.



4 

 

 وذكرت أنه تتم "كامل نعتقد أن األمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر آثار اإلصالح بشكل"أضافت:  و ،

تغطية مخاطر العمالت األجنبية بموجب اإلطار التنظيمى، حيث ال يمكن أن يتجاوز صافي مركز العملة 

من  %81من قاعدة رأسماله، بينما يجب أال يتجاوز إجمالي المراكز  %01المفتوحة للبنك بأي عملة واحدة 

 قاعدة رأس المال.

  نت مع سن معايير جديدة، لكن الشفافية تظل أضعف مما هي عليه في الوكالة، إن الحوكمة تحس وأشارت

وفى حين تنشر بنوك القطاع الخاص المدرجة بيانات ، األنظمة المصرفية النظيرة، خاصة بالنسبة للبنوك العامة

ة مالية ربع سنوية مفصلة في الوقت المناسب، فإن البيانات المالية المنشورة من قبل أكبر البنوك المملوك

 أشهر من نهاية الفترة المالية ذات الصلة. 5للحكومة، ليست شاملة بنفس القدر ويتم نشرها بعد أكثر من 

 دوالر بنهاية يونيو  7011حوالي  الناتج المحلي اإلجمالي المنخفضتعتبر أن نصيب الفرد من "أضافت: و

 ."رى، وديناميكيات الثروة ونقص البنية التحتية يقيدان االقتصاد المص8102

 من  %61أضافت أن تعرض البنوك للديون السيادية مرتفعًا، مقارنة بقواعد حقوق الملكية، حيث تمثل حوالي  و

، في يونيو الماضي وراق المالية والقروض الحكوميةمن خالل األ صول على مستوى القطاع المصرفياأل

ين الحكومي البنوك على تحقيق أداء وساعدت العائدات المرتفعة على الد، 8101في يونيو  %82ارتفاًعا من 

مرن وتعويض نمو ائتمان القطاع الخاص الضعيف، مشيرة إلى أن الجزء األكبر من الديون السيادية مقوم 

 بالعملة المحلية.

 من إجمالي أصول النظام المصرفي  %76إن تقديراتها لقروض القطاع الخاص حالياً تمثل نحو  و أشارت إلى

لي اإلجمالي، مرجعة ذلك المستوى المنخفض جزئيًا إلى الشمول المصرفي المنخفض، من الناتج المح %85و

 وإن كان يتحسن ببطء.

  إن مستوى تعرض البنوك ألداء القطاعات الدورية أو الضعيفة، مثل الزراعة والسياحة والعقارات و أوضحت

في االرتفاع من حيث القيمة الحقيقية، والبناء، في مستويات أقل على الرغم من توقع أن تستمر أسعار العقارات 

 إال أن تعرض البنوك المباشر للقطاع يبدو محدوداً.

  وتوقعت أن تواجه البنوك خسائر ائتمانية متزايدة في غضون السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك أساًسا إلى

ؤسسات الصغيرة على النشاط االقتصادي وزيادة التعرض للم COVID-19االنعكاسات السلبية لوباء 

نقطة أساس في  861و 8181نقطة أساس في  811وتوقعت زيادة خسائر االئتمان إلى  ، (SMEsوالمتوسطة )

ومع ذلك، ترى أن اإلصالح المستمر للقواعد المصرفية  ، 8102نقطة أساس في  061، ارتفاًعا من 8180

أن يساعد في حل هذه المشكلة، كما أكدت على  ( يمكنIFRS 9واعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 .االلتزام المتزايد من جانب الجهات التنظيمية بتعزيز بيئة التشغيل واإلطار المصرفى

  إلى أن ودائع عمالء التجزئة األساسية هى المصدر الرئيسي للتمويل للبنوك وهي أكثر من كافية  وأشارت

ً خالل السنوات القليلة لتمويل أنشطة اإلقراض التجاري، وأثبتت قد رتها على الصمود وتزايدت تدريجيا

 الماضية.

 المخاطر االقتصادية فى مصر مستقرة وتأثير محدود على القطاع المصرفى: 

  أن السيناريو األساسي يتوقع أن يكون التراجع في النشاط االقتصادي بعد  وكالة ستاندرد أند بورز و أوضحت

في  %8.2حادًا. على وجه الخصوص، وتوقعت نمًوا ضعيفًا للناتج المحلي اإلجمالي عند الوباء مؤقتًا، وإن كان 

 .8102في السنة المالية  %6.5نخفاض من إب  (8181)السنة المالية  8181يونيو  71السنة المالية المنتهية في 

  مع آفاق نمو قوية على 8180ويتضمن السيناريو األساسي أن تبدأ بيئة التشغيل في مصر في التعافي بداية عام ،

، لكنها ذكرت أنه حال 8105المدى المتوسط في البالد، مدعومة بتنفيذ اإلصالحات المالية واالقتصادية منذ عام 

 جاءت االرقام مغايرة للتوقعات سيؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر مادي بجودة أصول البنوك.

 صرفى، مؤكدة أنه يمثل أحد الجوانب اإليجابية وأشادت بالتحسن التدريجي في اإلطار التنظيمي للقطاع الم

لتقييمها الحالى، وتوقعت أن يظل النظام المصرفي مستقًرا بشكل عام بسبب عدم توقع اشتداد المنافسة، كما أن 

 السيولة في النظام قوية، واعتماد البنوك على الديون محدود للغاية.

  العربي وأكبر دولها من حيث عدد السكان، واليزال إن مصر واحدة من أكبر اقتصادات العالم وأشارت إلى

دوالر في عام  7011نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي منخفًضا نسبيًا، على الرغم من تعافيه إلى حوالي 

وتوقعت أن يؤثر  ، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية 8104دوالر في عام  8611بعد انخفاضه إلى  8102
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، وكان هذا القطاع في انتعاش واعد حتى وقت قريب، حيث شكل حوالي 8181حة في عام الوباء على السيا

 من إجمالى العمالة. %01من الناتج المحلي اإلجمالي و 08%

 مرونة سياسات االقتصاد الكلي: 

  تستمر آليات انتقال السياسات فى الحد من مرونة السياسة ، إلى أن سوف وكالة ستاندرد أند بورز أشارت

في المتوسط خالل السنوات الثالث المقبلة، مضيفة  %2، وتوقعت أن يبلغ معدل التضخم ”النقدية، رغم تحسنها

أنه في أعقاب انخفاض الضغوط التضخمية، واصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو االستهالك 

 نقطة أساس أى  611الخصم بمقدار  وفي اآلونة األخيرة، خفض البنك المركزي سعر، ستثماراتالخاص واال

وعلى الرغم من أن االنتقال إلى  ،لدعم االقتصاد وسط الوباء  8102نقطة مئوية عن مارس  2.6حو أقل بن

لية في االقتصاد اليزال العملة المعومة قد زاد من مرونة البنك المركزي، إال أن انخفاض اختراق الخدمات الما

 يعيق انتقال السياسة النقدية، لذلك من المرجح أن تستمر العوامل الخارجية في التأثير على األسعار.

  وذكرت أنه مع تحرير سوق الصرف األجنبي، تالشى النقص في العمالت األجنبية، معتبرة االقتصاد المصري

ألجل المحتملة على جودة األصول بسبب التداعيات وعلى الرغم من الضغوط قصيرة ا، في مرحلة توسعية

، فإنها تتوقع استقراًرا في جودة أصول البنوك على المدى الطويل، نتيجة أن COVID-19االقتصادية لـ 

النشاط االقتصادي يترجم إلى زيادة استرداد القروض المتعثرة، وزيادة في قيمة األصول العقارية، وتحسن في 

 التدفقات النقدية للعمالء من الشركات والعمالء التجاريين. معدل التوظيف وتوليد

 نمو ائتمان القطاع الخاص المحلي: 

  تقديراتها، سيستمر انخفاض الشمول المالي في تقييد نمو لوفق إلى إنه  وكالة ستاندرد أند بورز أشارت

تغلغل الخدمات المالية في القروض، رغم أنها تتوقع تداعيات إيجابية من إجراءات البنك المركزي لزيادة 

االقتصاد وتقليص األمية المالية، إال أن حل هذه المشكلة قد يستغرق بعض الوقت، باإلضافة إلى ذلك، تتوقع أن 

وعلى وجه الخصوص، تعتقد ، يؤدي انخفاض النشاط االقتصادي وسط الوباء إلى تباطوء الطلب على االئتمان

الخاص سيظل محدودًا، بينما يؤجل اإلنفاق الرأسمالي استجابةً  أن الطلب على القروض من شركات القطاع

 لركود االستهالك الخاص.

  01نتيجة لذلك، تتوقع أن يرتفع إجمالي القروض المحلية للقطاعين الخاص والحكومي إلى وأوضحت أن% 

 8102ي في العام المال %06 نخفاض عن متوسطإ، ب8180و 8181العامين الماليين  بالقيمة االسمية في

وأدى الطلب المحدود على القروض في السنوات األخيرة إلى زيادة التعرض للحكومة، حيث شكلت ، 8102و

، باإلضافة إلى 8106في يونيو  %01من إجمالي القروض، مقارنة بأقل من  %82القروض الحكومية حوالي 

 استثمارات كبيرة في السندات الحكومية المحلية.

 القروض للقطاعين الخاص والحكومي عرض البنوك لالئتمان و أرتفاع و يوضح الرسم البيانى ت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطر االئتمان في االقتصاد: 

  ستاندرد آند بورز، إن البنوك التزال معرضة إلى حد كبير لمخاطر االئتمان السيادي، بينما دين  اشارت وكالة

وتتعامل البنوك مع ، وإجمالي أصول النظام المصرفيالقطاع الخاص منخفض، مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي 

العمالء اصحاب المالءة المالية المرتفعة، وبين الشركات، مع أولئك القادرين على نشر البيانات المالية المدققة. 

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن ترتفع النسبة تدريجياً بسبب الوضع االجتماعي والسياسي الصحي وتحسين الشمول 

والحظت الوكالة أيًضا أن البنوك قد زادت مؤخًرا من إقراضها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى  ،يالمال

 من إجمالي قروضها بناًء على طلب من البنك المركزى المصرى. %81حوالي 
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 معايير اإلقراض واالكتتاب: 

 ك المركزي لتخفيض الحد أوضحت الوكالة، أن قاعدة العمالء الضيقة خلقت مخاطر تركز كبيرة، ما دفع البن

نخفاًضا من إ، 8102األولى لرأس المال في عام من الشريحة  %06األقصى إلقراض العميل الواحد إلى 

واعتبرت ستاندرد أند بورز، أن النظام القانوني وثقافة الدفع ال يدعمان األنشطة المصرفية، من تسجيل  ،81%

تكلفة المخاطر، أو صافي المخصصات الجديدة لخسائر  األصول إلى الحجز، وقالت إنها تستخدم بشكل عام

 القروض، كمؤشر على احتمالية حدوث خسارة االئتمان في المستقبل.

  واشارت إلى أن عدم نشر البنك المركزي بيانات نظام مفصلة عن القروض، باإلضافة إلى االفتقار لإلفصاحات

جة، يعيق التنبؤ، لكنها توقعت أن تتدهور جودة األصول المالية العامة، باستثناء عدد قليل من الكيانات المدر

ومع ذلك، توقعت أن  ،8180بحلول يونيو  %4.0وسط ركود النشاط االقتصادي، لتصل القروض المتعثرة إلى 

شهًرا  02-08على مستوى القطاع المصرفى خالل  %011تظل نسبة تغطية القروض المتعثرة عند حوالي 

 القادمة.

  :ر زيادة تكلفة المخاطر على خلفية ارتفاع معدالت التخلف عن السداد على تعرض نحن نقد"أوضحت

 811الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، نتوقع خسائر ائتمانية تتراوح بين 

 071و 8102نقطة أساس اعتباًرا من يونيو  061شهًرا القادمة، مقارنة بـ  86نقطة أساس خالل الـ  861و

 ."8102قطة أساس اعتباًرا من يونيو ن

 الديناميكيات التنافسية: 

 إن بنوك القطاع العام هي المهيمنة على الرغبة في المخاطرة، وتعتقد أن  إلى ستاندرد أند بورز، أشارت وكالة

الرغبة في المخاطرة مقيدة، مع األخذ في االعتبار الطبيعة البسيطة للعمليات والمنتجات المصرفية في مصر، 

دور فعال على الرغم من أن البنوك تحقق عوائد أعلى مقارنة بقطاعات االقتصاد األخرى، كان للبنك المركزي 

 في حظر المعامالت أو المنتجات المعقدة.

 استقرار الصناعة: 

 66تمثل بين  المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة البنك األهلي  بنوك مملوكة للدولة 7ت أن أكبر أضاف% 

عوائق دخول السوق كبيرة، ألن البنك المركزي جمد منح  إن ، وأشارت إلىمن أصول القطاع %61و

 .جديدة، وأن هناك فرصة لالندماجات فى البنوك األصغرتراخيص مصرفية 

 وقالت إنه رغم  ،أضافت: يجب أن تظل الملكية األجنبية كبيرة بفضل التوقعات الداعمة على المدى المتوسط و

أن بنوك القطاع العام تمثل جزًءا كبيًرا من أصول النظام، لكن دون تشويه المشهد التنافسي بشكل ملحوظ، فإنهم 

ن إلى الحصول على امتياز الوصول إلى شركات القطاع العام، وشبكة الفروع الكبيرة الخاصة بهم تمكنهم يميلو

 من جمع تدفقات أكبر من الودائع الجديدة.

 أضافت أنه في اقتصاد نقدي مثل مصر، تكون الوساطة المصرفية محدودة، والتزال أنشطة اإلقراض في  و

وذكرت أنه في أوقات ضعف االستقرار، أثبت نمو الودائع على مستوى  ،القطاع غير الرسمي صعبة التقييم

النظام أنه مرن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار تدفقات التحويالت، وتوقعت أن يزداد إجمالي الودائع بنسبة 

 .8180-8102خالل الفترة  %06و %08بين 

 الزيادة الكبيرة في الودائع في السنوات  من وجهة نظر الوكالة، دعمت أسعار الفائدة المرتفعة للمستثمرين

األخيرة، ورغم أن هذه المعدالت تتناقص اآلن، لكن زيادة الشمول المالي قد يكون العامل الرئيسي الذي يدعم 

زيادة قاعدة الودائع على المدى الطويل، ولفتت إلى أن البنوك ال تعتمد على التمويل الخارجي من سوق ما بين 

 ق االقتراض طويل األجل.البنوك أو عن طري

 «6من صفقات صناديق األسهم فى شمال أفريقيا %74مصر تستحوذ على  «أوكسفورد جروب. 

 فى تقرير لها، إن مصر صاحبة أكبر نصيب من بلندن البحثية« أوكسفورد بزنس جروب» أشارت مؤسسة ،

من  %64، لتستحوذ على 8102إلى  8106صفقات صناديق األسهم الخاصة فى شمال أفريقيا خالل الفترة من 

ونفذت المنطقة خالل تلك ، ة شمال أفريقيامن قيمة الصفقات التى تمت فى منطق %68حيث عدد الصفقات و

 صفقة. 027مليار دوالر عبر  7.5الفترة صفقات تجاوزت قيمتها 

 اصة مع أضافت المؤسسة، أن مصر حافظت على مكانتها كمركز اقليمى جذاب لصناديق األسهم الخاصة، خ

 امتالكها أكبر سوق استهالكى فى المنطقة، وتبنيها إصالحات دعمت تنافسيتها مثل قانون االستثمار.

  عمالقة التكنولوجيا فى العالم يوجهون انتباههم نحو أفريقيا، وأن النمو السريع للتكنولوجيا و أشارت إلى أن

املة بمجال التكنولوجيا الرقمية فى افريقيا، وتلقت والتوقعات المستقبلية أشعلت فتيل االستثمارات بالشركات الع

 8102مليار دوالر فى  0.68القارة تمويالت عبر صناديق األسهم الخاصة ورأس المال المخاطر وصلت إلى 

 .8102مليون دوالر فى  475مقابل 
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8 https://arabic.sputniknews.com/business/202012011047361973-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-2021/ 

 وجنوب  سها مصر ونيجيريا وكينياأمت بشكل متسارع فى عدة دول على ر، أن الصفقات نأضافت المؤسسةو

 من التمويالت على مستوى القارة. %56أفريقيا، مستحوذين على 

  7تراجعاً متوقعاً فى إيرادات الطيران عالمياً بنهاية العام 56%" إياتا"اتحاد النقل الجوى الدولى . 

  نسبة تصل تراجع إيرادات قطاع الطيران فى العالم بنهاية العام الحالى ب« إياتا»توقع اتحاد النقل الجوى الدولى

مليار دوالر،  272والتى سجلت  8102مليار دوالر، مقارنة مع إيراداتها خالل  782بإجمالى  57.8إلى %

« إياتا»اتحاد النقل الجوى الدولى  ويطالب ،لى قطاع النقل الجوىع سنة ماليةأسوأ   8181سنة  بأنمؤكدًا 

لشركات الطيران للتغلب على محنتها الحالية بقيمة حكومات الدول بتقديم دفعة ثانية من المساعدات العاجلة 

مليار دوالر مع  051مليار دوالر، مع العلم أنها حصلت على مساعدات بقيمة  21وحتى  41تتراوح ما بين 

 ظهور الموجة األولى من فيروس كورونا المستجد.

 الطيران فى ظل اتباع الدول إن أزمة فيروس كورونا تسببت فى إحداث صدمة تاريخية لشركات  و أشار إلى

لسياسات التباعد االجتماعى بهدف السيطرة على الفيروس، وتقليل معدالت اإلصابة به، األمر الذى أثر بالسلب 

على معدالت الرحالت الجوية، موضًحا أن فحوصات الكشف عن المرض يمكن أن تسهم فى الحد من الخسائر 

 .آمن وفعال التى تواجه شركات الطيران لحين ظهور لقاح

  استمرار تراكم خسائر القطاع بصورة غير مسبوقة، خاصة مع بدء الموجة اتحاد النقل الجوى الدولىوتوقع ،

الثانية من جائحة كورونا، على الرغم إعالن الجمعية العامة لالتحاد أن شركات الطيران خفضت تكاليفها بقيمة 

 تصل إلى مليار دوالر يوميًا.

  002.6لتصل بنهاية العام الحالى إلى  61.6ترتفع الخسائرالصافية لشركات الطيران % بأن« إياتا» وتتوقع 

ملياردوالر، مضيفة أن  26.7ملياردوالر، مقارنة مع قيمتها خالل يونيو من العام ذاته والتى سجلت 

 ملياردوالر. 72.4من المتوقع أن تصل إلى  8180الخسائرالصافية للعام 

 80828ى والتنمية تتوقع عودة االقتصاد العالمى للنمو فى منظمة التعاون االقتصاد . 

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إن آفاق االقتصاد العالمي في تحسن بالرغم من موجة ثانية من أشارت

 تفشي فيروس كورونا بالكثير من البلدان، وذلك بفضل ظهور لقاحات وترسخ تعاف تقوده الصين.

  في العام المقبل ويتراجع  % 6.8المنظمة في أحدث توقعاتها االقتصادية إن االقتصاد العالمي سينمو و أشارت

إن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بشكل  ، وأوضحت هذا العام % 6.8بعد أن انكمش  8188في  % 7.4إلى 

كن ذلك تكمن تحته ل ،في الصينبقيادة تعاف قوي  8180عام سيعود إلى مستويات ما قبل األزمة بحلول نهاية 

اختالفات واسعة بين الدول، إذ من المتوقع أن يظل الناتج في كثير من البلدان أقل من مستويات ما قبل األزمة 

   .8188في  %6بنحو 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  ،ألف  80أبرزها تمويل  محاور لمشروع تنظيم األسرة 6تكشف عن وزارة التخطيط و التنمية االقتصادية

 . 9مشروع للنساء

 اهتمام الخطة متوسطة المدى للتنمية ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةهالة السعيد الدكتورة / أكدت ،

الـُمستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجاالت التنمية إدراًكا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة 

رتقاء بجودة الحياة امج الـمعنّية وذلك بما يكفُل اإلأهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البر تعني كذلك بتأكيد

لألسرة الـمصرية، ويُحقّق االستثمار األمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود اإلنمائية، الفتة إلى ارتفاع معدل 

هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي النمو السكاني في اآلونة األخيرة يدعو إلى تأكيد االهتمام بضبط 

 ال يمثل ضغًطا على الدولة.

  أن استمرار معدالت اإلنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات االقتصادية واالجتماعية التى  وأضافت

تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود 

 : محاور رئيسية هي 6م علي الخطة التنفيذية والتي تقو ، وأستعرضت الدكتورة / هالة السعيد، التنمية

 

 

 

 

 

 

 ( الخاص 8187ــ  8180ويهدف المحور األول من محاور الخطة التنفيذيه للمشروع القومي لتنظيم االسرة )

سنة من العمل وكسب الرزق  66حتى  02إلى تمكين السيدات في الفئة العمرية من  بالتمكين االقتصادي

واالستقاللية المالية، وذلك من خالل عدة مشروعات منها تجهيز مستشفيات التكامل كوحدات لصحة المرأة على 

ألسرة، إلى ألف مشروعا صغيراً سنويا للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم ا 81مستوى الجمهورية، تمويل 

 جانب تدريبات ريادة األعمال والتثقيف المالي للسيدات بجميع المحافظات من خالل فروع المجلس القومي للمرأة.

  أما المحور الثاني والخاص بالتدخل الخدمي فيهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم

ادة مشاركة الجمعيات األهلية التي تقدم خدمات تنظيم األسرة األسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خالل زي

كفاية وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب إمداد الجمعيات  8جمعية جديدة لبرنامج  775بإضافة  %2إلى  %0من 

ة األهلية بوسائل تنظيم األسرة بمستوى تخزين آمن طبقا للمعايير الوطنية، عالوة على تطبيق برنامج تحسين جود

من التمريض  775طبيبا،  775خدمات تنظيم األسرة في العيادات التابعة للجمعيات األهلية، فضال عن تدريب 

 العاملين في مجال تنظيم األسرة.

  فيما يخص المحور الثالث التدخل الثقافي واإلعالمي والتعليمي فإنه يهدف إلى رفع وعي المواطن و أشارت

ية السكانية وباآلثار االجتماعية واالقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خالل المصري بالمفاهيم األساسية للقض

 6فعالية مسرح شارع بقوة استهداف  611آالف ندوة و  01مليون زيارة منزلية و  08عدة أنشطة منها تنفيذ عدد 

 واألكثر فقرا. محافظة تضم المحافظات األعلى خصوبة 81مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في 

  أما المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي فيهدف إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل

تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها من خالل بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم األسرة، تصميم استبيان ذكي 

خدمات تنظيم األسرة، عالوة على الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص للمبادرات الصحية، إلى جانب ميكنة 

نظيم األسرة لتقييم السكانية على مستوى الجمهورية، باإلضافة إلى ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لت

 اً.األداء دوري

  ــ  8180القومي لتنظيم األسرة )ويتعلق المحور الخامس واألخير من محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع

( الخاص بالتدخل التشريعي فإنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط 8187

النمو السكاني، وذلك من خالل مراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب مثل إنفاذ قانون سن 

 فتيات وتغليظ عقوبة عمالة األطفال.الزواج، تغليظ عقوبة الزواج المبكر لل

  ،مشروعا تنمويا في قطاع الزراعة  80تنفيذ الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية

 . 808010- 8025مليار جنيه خالل  7.6بتكلفة 

 .التمكين االقتصادي للمرأه(1

 .التدخل الخدمي(0

 .التدخل الثقافي واإلعالمي والتعليمي(3

 .التحول الرقمي(4

 .التدخل التشريعي(5
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%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8065-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5094836 

 مشروعا تنمويا  81أنه تم االنتهاء من تنفيذ  ،هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية / أكدت الدكتورة

مليار  0.2(، بتكلفة استثمارية كلية 02/8181مشروًعا في ) 07مليار جنيه، منها  6.7بتكلفة استثمارية كلية 

 (.02/8102، مقارنة بالعام المالي )%25جنيه، بنسبة نمو 

 نسبة للتوزيع الجغرافي للمشروعات وأوضحت أن محافظتي شمال وجنوب سيناء تصدرتا باقي المحافظات بال

 61.8مشروع، بتكلفة  8مليار جنيه، ثم محافظة البحر األحمر، بعدد  0.2مشروعا، بتكلفة  07المنتهية، بعدد 

مشروعات  6مليون جنيه، باإلضافة إلى تنفيذ  1.2مليون جنيه، ومحافظة مطروح، بتنفيذ مشروع واحد، بتكلفة 

 .مليار جنيه 8.6بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو مشتركة بين أكثر من محافظة، 

  إلى أبرز المشروعات المنتهية خالل العامين الماضيين؛ وهى المرحلة األولى من مشروع تحديث وأوضحت

محافظات )كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، بني سويف،  01ألف فدان في  861الري الحقلي لمساحة 

تجمعا زراعيا متكامال في محافظة شمال سيناء  00أسيوط، األقصر(، باإلضافة إلى إنشاء المنيا، سوهاج، قنا، 

بغداد الكيلو  -أبو رصاصة -أم مفروث -طيبة التمد -النوافعة -طويل الحامض -الدفيدف -8النثيلة  -0وهي )النثيلة 

ناء، هما )الحما، السحيمي( الخفجة(، وإنشاء تجمعين زراعيين في محافظة جنوب سي –خشم القاد الخرم  – 50

 برأس سدر، فضال عن إنشاء محطة بحوث الصحراء بشالتين، بالبحر األحمر.

  أن مشروع إنشاء  تاألثر التنموي لمشروعات الزراعة المنتهية؛ أوضحو أشارت الدكتورة / هالة السعيد، حول

بئر  056أسرة بدوية، وحفر  661تجمعا(، نتج عنه استفادة  07التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء )

صوبة زراعية فى مجال الزراعة المحمية، باإلضافة إلى توفير الموارد المائية إلستصالح  6262جوفي وإنشاء 

من المياه، نتيجة لتطوير  7مليار م 6.6ألف فدان، كما ساهمت المشروعات المنتهية في توفير  6.6وإستزراع 

 مليون فدان. 2.2سالالت موفرة للمياه وتسوية التربة بالليزر لمساحة نظم الري وإزالة الحشائش وزراعة 

 ،زيادة االستثمارات لقطاع الصناعات  الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .11مليار جنيه 56التحويلية لـ

 أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع  و التنمية االقتصادية، هالة السعيد وزيرة التخطيط/الدكتورة  أشارت

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف 

االستثمارات في هذا المجال، موضحة أن الدولة توسعت في االستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، 

مليارات بنسبة زيادة قدرها  01إلى نحو  81/8180ستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة حيث ارتفع حجم اال

 .%711نحو 

  وأوضحت أن قطاع الصناعة يأتي بصفة عامة وخصوصاً الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسة التي ترتكز

فرص العمل الالئق والمنتج، من خالل عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل االنتاجي وخلق 

مليار جنيه، مع التوسع  56زيادة االستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية )غير البترولية( لنحو 

في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضاًل عن 

التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب االكتفاء الذاتي منها. باإلضافة إلى  توطين إنتاج المنتجات الطبية

تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع االتصاالت وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية 

لتوريد وصناعة األجهزة المنزلية وصناعة األثاث، وذلك بهدف االستفادة من التغييرات التي تشهدها سالسل ا

 العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

  حول التوجه نحو االقتصاد األخضر، موضحة أنه في ضوء العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشارت

من  %71العمل على تحقيق  تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لالنتقال لالقتصاد األخضر، حيث جاري

المشروعات االستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم االستدامة البيئية واالقتصاد األخضر، لترتفع النسبة لتصبح 

في األعوام الثالثة القادمة، الفتة إلي التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية االقتصادية والبيئة لوضع  011%

م اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، مضيفة أن مصر معايير لالستدامة البيئية التي ت

 جاءت في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية.

  وأكدت أن الدولة مدركة أنه ال تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مع خلق فرًصا واعدة من تلك التحديات

ي المستقبل، متابعه أن من بين أهم التحديات، زيادة معدالت النمو السكاني، موضحه أنه في حالة للعمل والتنمية ف

بما  8171مليون نسمة عام  078.7سيصل عدد سكان مصر إلى  ٪8.65ثبات معدّل النمو الحالي للسكان والبالغ 

د االختالل بين معدل النمو السكاني مليون نسمة، بما يزي 8.6يعني أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 

وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات االقتصادية 

واالجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من 

اإلسكان والنقل والمواصالت، الفتة إلي صعوبة مواجهة مشكالت البطالة والتفاوت اإلنفاق على التعليم والصحة و

مع كل ذلك، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية  في المؤشرات التنموية بين األقاليم والمحافظات المختلفة

ص العمل، والتمكين من خالل ضبط النمو السكاني، واالرتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفر
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 االقتصادي، والثقافة.

  وأضافت أن الدولة تسعي لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مساريين متوازيين يتمثالن في وضع خطة شاملة

بالتعاون بين كافة الوزارات  8180لضبط معدالت النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتباًرا من مطلع العام المقبل 

تحقيق التمكين االقتصادي، والتدخل الخدمي،  هذه الخطة خمسة محاور رئيسية هي والجهات المعنية، تشمل

والتدخل الثقافي واإلعالمي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، إضافة إلي العمل على تعظيم 

لقدرات والتوسع في االستفادة من الثروة البشرية الحالية من خالل تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء ا

 االستثمار في البشر.

 أنه من التحديات التي يتم مواجهتها كذلك توفير التمويل الالزم للتنمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ  و أشارت أيضاً إلى

مشروعات البنية األساسية، األمر الذي يستوجب إلى جانب رفع كفاءة االنفاق العام وتعظيم االستفادة من الموارد 

حة وهو ما تعمل عليه الدولة من خالل التوسع في تطبيق موازنة البرامج واألداء، مع العمل كذلك على تنويع المتا

 مصادر التمويل من خالل خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 ،الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حققت مصر  الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .12نمًوا إيجابيا في ظل أزمة كورونا

 نه عند استعراض التجربة التنموية لمصر في السنوات األخيرة فمن أشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى إ

نطلقـت منها الضروري أن تكون النظرة لها أكثر شموالً وإلماماً بالمتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وا

هذه التجـربة، متابعه أن التقدير الدقيق لحجم اإلنجاز يقاس بحجم التحدي، حيث شهدت مصرالعديد من التغيرات 

، وما 8100واالجتماعية الكبيرة في السنوات األخيرة؛ تحديداً منذ يناير عام  والتحديات السياسية واالقتصادية

التي عاني منها االقتصاد المصري لعقود طويلة سواء في القطاع ترتب عليها من تراكم لالختالالت الهيكلية 

 الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي.

  أن كل تلك التحديات أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات االقتصاد الكلي من تراجع معدالت النمو لتبلغ وأوضحت

وهو أقل بكثير من معدل النمو السكاني، مشيرة إلي أن تحقيق  ،%0.2بنحو  01/8100أدني مستوى لها في عام 

التنمية يقتضي استدامة النمو االقتصادي اإليجابي ليتجاوز على األقل ضعف معدالت النمو السكاني، متابعه أنه 

لدولية بزيادة شدة التحديات التي تواجه االقتصاد المصري في ضوء المتغيرات السياسية واالقتصادية اإلقليمية وا

واألحداث التي شهدتها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر في السنوات األخيرة، وما استجد من تفشي وباء 

كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية، لم يكن هناك سوى تكثيف العمل الجاد 

لتضع الدولة المصرية استراتيجية التنمية والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، 

 .8171المستدامة: رؤية مصر 

 أن تنفيذ الحكومة للعديد من اإلصالحات من خالل المرحلة األولى للبرنامج الوطني لإلصالح  وأوضحت

، أدي إلى تحقيق االستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على 8105االقتصادي واالجتماعي منذ نوفمبر 

وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل  02/8181المؤشرات اإليجابية التي شهدها االقتصاد المصري خالل عام 

خالل الربع الثالث من  %6ونحو  02/8181في النصف األول من العام  %6.5النمو االقتصادي حوالي 

زمة كورونا وأثرت في التسعة أشهر األولى من العام، إلى أن جاءت أ %6.6، وبمتوسط نمو 02/8181

باالنخفاض في العديد من المؤشرات االقتصادية، مؤكدة أنه رغم هذا االنخفاض النسبي إال أن جهود اإلصالح 

وما يتميز به االقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم في أن يصبح االقتصاد المصري أكثر مرونة 

 وقدرة على استيعاب الصدمات االقتصادية الخارجية.

 التوقعات االيجابية للمؤسسات الدولية بشأن االقتصاد المصري والذي يعتبر االقتصاد الوحيد في  وأشارت إلى

” آفاق االقتصاد العالمي“المنطقة الذي حقق معدالت نمو اقتصادي إيجابي في ظل األزمة مشيرة إلي نتائج تقرير 

فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر  ، والذي رفع8181الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 

في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن  %8لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند  %7.6إلى 

، فضاًل عن تقرير 8181ثالثة اقتصادات وحيدة في الشرق األوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 

ماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي فيتش للتصنيف االئت“مؤسسة 

، ويأتي في هذا االطار انخفاض معدل 8186وحتى  8181اإلجمالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين 

-بريل في الربع السابق)ا %2.5مقارنة بـ 8181سبتمبر( من عام -في الربع الثالث )يوليو %4.7البطالة إلى 

 يونيو( من العام.

 أشارت إلي إشادة جميع المؤسسات الدولية باالستجابة المصرية السريعة للموجة األولى من جائحة كورونا، و

ووصفها بأنها تعد من بين األفضل في أفريقيا والشرق األوسط، حيث اتخذت الحكومة سياسات استباقية اعتمدت 

لقطاعات االجتماعية كافة من أجل التخفيف من آثار وباء على خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات وا

كورونا، متابعه أن الخطة ارتكزت علي عدة محاور تمثلت في مساندة القطاعات المتضررة، مساندة القطاعات 

التي لديها المرونة والقدرة على تحمل األزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم االستفادة من الفرص التي 

تتوافر في هذه القطاعات، فضاًل عن مساندة الفئات المتضررة من خالل مساندة العمالة المنتظمة وغير  يمكن أن
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المنتظمة؛ الفته إلي المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثالثة أشهر تم مدها بتوجيه من السيد رئيس 

ادة الدخول وزيادة االستثمارات في ، إضافة إلي تنشيط االقتصاد من خالل زي8181الجمهورية حتى نهاية عام 

 القطاعات التي تحظى باولوية.

 أكدت أن الدولة المصرية تقوم بزيادة االستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل  و

راعة، ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الز

الصناعات الغذائية، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، متابعه أنه في هذا 

، وبما يعكس األولويات التي فرضتها أزمة  %41اإلطار تستهدف الدولة زيادة االستثمارات العامة بنسبة 

زيادة االستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة،  كورونا، متابعه أن أهم القطاعات التي يتم العمل على

وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية بوصفه األداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات االنسان 

 والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.

  لتتالءم مع متطلبات العصر، وأضافت أن خطط التنمية وبرامجها تركزعلى النهوض بخدمات التعليم وتطويرها

ً استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم سواء  ً لذلك جاء برنامج عمل الحكومة للنهوض بقطاع التعليم متضمنا وتحقيقا

العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم 

فسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتالئم متطلبات سوق العمل، موضحة أن الدولة تعمل للجميع، وتحسين تنا

جاهدة لحشد الموارد المالية الالزمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة االستثمارات الموجهة لهذا لقطاع، حيث 

يار جنيه مقارنة بنحو مل 61.2توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم تبلغ حوالي  81/8180تستهدف الخطة عام 

 64.4نحو  81/81810، وتشّكل االستثمارات العامة في خطة ٪50بمعدل نمو  02/8181مليار جنيه عام  70.6

 مقارنة بالعام السابق. %82من اجمالي االستثمارات الكلية، وبمعدل نمو  ٪27.4مليار جنيه، وبنسبة 

 وبرنامج  85.4معدل الفقر ينخفض لـ  قتصادية، الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية اال

 .13الحامية االجتماعية األكبر في تاريخ مصر

  العام  %78.6مقارنة  82.4معدل الفقر ألول مرة، حيث بلغ ، إلى إنخفاض هالة السعيد / الدكتورة أشارت

أن متوسط دخل األسرة إلى  وأشارت ،%66الماضي في جميع المناطق، بينما انخفضت نسبة الفقر المدقع بنسبة 

ألف جنيه، موضحه أن هذا التحسن يأتي نتيجة جهود الدولة واإلصالح االقتصادي الذي تقوده  52وصل إلى 

 الدولة، فضال عن برامج الحامية االجتماعية، وهي األكبر في تاريخ مصر.

  14تعتمد المرحلة التالية من برنامج تحفيز الطيران العارض التابعوزارة السياحة . 

 خالد العناني وزير السياحة واآلثار، ضوابط برنامج تحفيز الطيران السياحي الوافد من الخارج  /اعتمد الدكتور

 .٠٢٠١ابريل  ٠٢حتى  ٠٢٠١يناير ١والذي يبدأ العمل به من 

  ونص القرار على تقسيم الرحالت المستحقة للتحفيز وفقا لعدد الرحالت المسيرة من كل شركة، حيث وضعت

رحالت طيران أسبوعية لنفس الشركة،  ١١إلى  ٠ارة فئتين أولهما التحفيز عن كل رحلة على أساس من الوز

شرط اال يقل عدد الرحالت أسبوعيا عن رحلتين، ثم الفئة الثانية حيث التحفيز عن كل رحلة على أساس رحالت 

الطيران او وكيلها حتى تكون  ويتعين على شركات، ١١فأكثر اعتبارا من الرحلة رقم  ١١طيران أسبوعية من 

مؤهلة لالستفادة من البرنامج تقديم نموذج أستمارة المرة الواحدة لالنضمام للبرنامج الى وحدة الطيران بوزارة 

السياحة واالثار ويعد تقديم االستمارة شرط أساسي لالستفادة من البرنامج وال يعتد بأي رحالت تم تنفيذها قبل 

الواحدة، كما يجب ان تقدم شركات الطيران المؤهلة أو وكيلها طلبات  مام أستمارة المرةتاريج تقديم طلب االنض

التحفيز للرحالت الى الشركة المصرية للمطارات، وتتقدم شركة الطيران المؤهلة أو وكيلها ببيان للرحالت 

، والجنسية المصريةمتسلسل زمنيت وفقا تاريخ وساعة الوصول ومتطابق مع بيانات مصلحة الجوازات والهجرة 

يوم من تاريخ تشغيل الرحلة وال يعتد بأية طلبات تقدم بعد  ١٢ويعتبر أخر موعد للتقدم بطلب صرف التحفيز هو 

هذا التاريخ وال يجوز المطالبة بأية مستحقات عنها وال يمثل المستحقات الخاصة لصالح شركات الطيران لدى 

ركات عن تسوية المديونيات شلن سببا في توقف او تأخر هذه العوزارة السياحة واالثار ضمت البرنامج الم

 المستحقة عليها لصالح الشركة المصرية للمطارات.

  في حالة قيام شركة الطيران بنقل الوكالة من وكيل الى وكيل أخر ال يعتد وأشارت وزارة السياحة واالّثار إلى إنه

لمصرية للمطارات من الحافز المنصرف، ويعامل الهبوط النقل اال بعد أستيفاء كامل مستحقات الشركة ا بهذا

 كرحلة واحدة طبقا لمعامل الحمولة بمطارات الوصول األولى. Double touchالمزدوج 

  ١١٢٢ ، بواقع ٪٠٢ونص القرار على تخصيص دعم للرحالت الوافدة لمطار الغردقة، بنسبة امتالء ال تقل عن 

رحلة أسبوعيا، كما تخصص  ١١دوالر ألكثر  ٠٢٢٢رحلة أسبوعيا، و ١١دوالر لمن ينظم من رحلتين وحتى 

دوالر ألكثر من  ٠٢٢٢رحلة أسبوعيا، و ١١دوالر حتى  ٠١٢٢لمطاري شرم الشيخ، ومرسى علم، دعما يبلغ 

وحصلت مطارات "طابا، األقصر، أسوان، العلمين، ، ٪٠٢رحلة للشركة أسبوعيا بنسبة امتالء ال تقل عن  ١١

 ٠١٢٢أسبوعيا، و ١١دوالر لرحلتين حتى  ٠٢٢٢سمبل" على النصيب األكبر من الدعم بواقع مطروح، أبو 

   فقط.٪٥١رحلة أسبوعيا، وبنسبة امتالء تتجاوز  ١١دوالر ألكثر من 
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  راكب، كما يتم زيادة مبلغ  ١٢٢واشترطت الوزارة، أال يقل عدد الركاب على متن أي رحلة تستحق الدعم عن

ساعات طيران فعلي فأكثر، وبنفس النسبة يزيد التحفيز  ٠  للرحلة التي تزيد مدة تحليقها عن ٪٠١التحفيز بنسبة 

 .نهم طاقم الطائرة واألطفال الرضعراكب فعلي فأكثر، وليس بي ٠٢٢للرحلة التي تقل 

 9.5% 15انخفاًضا فى صافى االستثمار األجنبى المباشر بمصر العام المالي الماضي . 

  تراجع االستثمار األجنبى المباشر فى مصر خالل العام المالى الماضي ليسجل أعلن البنك المركزى المصرى عن

وجاء ذلك بصورة أساسية نتيجة انخفاض ،مليار دوالر العام المالى السابق له 2.8مليار دوالر مقابل  4.6نحو 
 1.4مليار دوالر مقابل  5.2لتسجل  %83 صافى االستثمار األجنبى المباشر خالل النصف الثانى من العام

 .مليار دوالر

 نخفاض إجمالي التدفقات الداخلة لالستثمار األجنبي المباشر إمدفوعات عن العام المالى الماضى وأظهر ميزان ال
مليار دوالر، فى حين ارتفع اجمالى  1..4مليار دوالر مقابل  42.3ليسجل نحو  %8.1في مصر بمعدل 
وسجل صافى االستثمار فى ، مليار دوالر 3.5مليار دوالر مقابل  3.1ليسجل  %5.3بمعدل التدفق للخارج 
 .عن العام السابق عليه %3.5.مليار دوالر بتراجع  4.4قطاع البترول 

  مليار دوالر بانخفاض  0.0بلغ صافى التحويالت بهدف االستثمار فى القطاعات غير البترولية وأشار إلى أن قد

مليون دوالر تحويالت  826.6، وتشمل تلك التحويالت 8102/8102والر عن العام المالى مليون د 727.6

مليون دوالر، وتحويالت لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين لتسجل  645.7لتأسيس شركات مقابل 

ل انتاجية ، وحصيلة بيع شركات وأصو8102مليون دوالر خالل العام المالى  286.5مليون دوالر مقابل  555.8

فيما سجلت األرباح المرحلة لألجانب فى ، مليون دوالر 25.2مليون دوالر مقابل  067.4لغير المقيمين وقيمتها 

 0.8مليارات دوالر وفائض األرصدة الدائنة إلى  6مصر والتى تدخل فى حساب االستثمار األجنبى المباشر 

 مليار دوالر.

  ،16أرباح حولتها الشركات األجنبية للخارج العام المالى الماضى مليار دوالر 4.6البنك المركزى المصرى. 

  مليار دوالر من ارباحها خالل العام  4.6كشف البنك المركزي أن الشركات األجنبية العاملة فى مصر حولت نحو

 المركزى ذلك البنك أرجعو مليون دوالر عن العام المالى السابق عليه 562.5المالى الماضي، وذلك بتراجع 

عادة إزيادة األرباح المرحلة والتى تم التراجع إلى تراجع أرباح شركات البترول األجنبية بتراجع اسعار البترول و

مليون دوالر  766.6ورغم ذلك ارتفع عجز ميزان دخل االستثمار  ،استثمارها فى رؤوس أموال الشركات القائمة

مليار دوالر العام المالى السابق عليه نتيجة  00مقابل  مليار دوالر خالل العام المالى الماضي 00.6ليسجل نحو 

مليار  0.2مليون دوالر لتسجل  664.6الرتفاع العوائد المدفوعة والموزعة على استثمارات المحافظ المالية 

 مليار دوالر. 8.2مليون دوالر لتسجل نحو  747.5كما ارتفعت فوائد الدين الخارجي المدفوعة بمقدار ، دوالر

 8.6 17يار دوالر عجزا فى ميزان المدفوعات العام المالى الماضىمل . 

  عجزا بقيمة  8181-8102ميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى أعلن البنك المركزى المصرى عن تسجيل

إن عجز ميزان المدفوعات  ، وأشار إلى مليار دوالر، وجاء العجز بالكامل فى النصف الثانى من العام المالى 2.5

 مليارات دوالر نتيجة تأثير جائحة كورونا على االقتصاد. 2فى النصف الثانى من العام المالى بلغ 

  مليارات دوالر فى العام المالى  01.2مليار دوالر مقابل عجز بقيمة  00.8وسجل الحساب الجارى عجزا بلغ

عن البنك المركزى  وكشف، ارتفاع عجز ميزان االستثمار، نتيجة لتراجع فائض الميزان الخدمى و8102-8102

مليار دوالر خالل العام المالى الماضى نتيجة اإلغالق الذى ساد اقتصاديات العالم  8.4تراجع إيرادات السياحة 

مليار  08.5مليار دوالر مقابل  2.2وتوقف حركة الطائرات فى الربع األخير من السنة، وبلغت تلك اإليرادات 

مليون دوالر، لتصل إلى  46فى المقابل ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو ، ر فى العام المالى قبل الماضىدوال

 .%70.8مليار دوالر. وأثر تراجع اإليرادات السياحية على فائض الميزان الخدمى الذى تراجع بمعدل  6.2

  ر، ليسجل الميزان التجارى صافى عجز مليار دوال 0.6قد شهد العجز التجارى المزمن تراجعا بلغ و أشار إلى

مليون دوالر، مقابل  680مليار دوالر، لكن الميزان التجارى البترولى تحول إلى تسجيل عجز بقيمة  75.6بلغ 

 ماليين دوالر العام المالى قبل الماضى. 2فائض يبلغ 

  00.6ن دوالر، ليصل إلى ملو 766إن عجز ميزان دخل االستثمار ارتفع بقيمة  و أشار البنك المركزى إلى 

مليون دوالر،  664.6مليار دوالر، نتيجة ارتفاع األرباح المدفوعة عن استثمارات محفظة األوراق المالية بقيمة 

 مليار دوالر. 8.2مليار دوالر لتسجل  747.5وارتفاع فوائد الدين الخارجى بقيمة 

 مليار دوالر لتصل إلى  8.5الماضى بقيمة  وشهدت تحويالت المصريين فى الخارج طفرة خالل العام المالى

مليار  85.7مليار دوالر، لتصبح هى أكبر مصدر للعملة األجنبية متفوقة على الصادرات التى سجلت  84.4

 دوالر.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  واحد، وتمت  خصيم في قانونت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال8102أطلقت الهيئة، خالل عام

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.

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

جنيه في  مليار 01.5إلى  8106مليار جنيه مصري في  7,4خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 2.2تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %02. وارتفعت بنسبة 8102

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل الى 

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

 ها اإلنتاجية ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصول

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 

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   ر مجلس ، بتعديل قرا8102لسنة  28أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 8102لسنة  4اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  8102لسنة  4والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

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

ً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 6)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

 التحقق من قيام  التمويليتأجير على شركات ال ً عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

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

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل 
 للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 الدورية المتابعة خالل من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن على
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية للعمليات

 
 الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل: 

 مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو األصل

 ألغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

 فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة األعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة بين

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد ألغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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 التمويل متناهي الصغر 

 18الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  لسنة  141مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق

، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات 0214

لى خضوع نشاط تمويل المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد ع
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 

 ير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطو

  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 

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

الذي يقرره مجلس إدارة والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد 
ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 02الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
صغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية ال

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

  كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
راءات مزاولة النشاطين معا . وحّدد والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإج

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 

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

  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، 

 لة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغروشروط حصولها على ترخيص بمزاو

  ،المشروعات الصغيرة أهم القطاعات لتوطين الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية
 .19الصناعة وسالسل القيمة بمصر

  ،يعتبر أحد إن تشجيع ريادة األعمال  إلىأشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية
المداخل الرئيسية التى تعول عليها الدولة المصرية لتحفيز اإلبداع واالبتكار، وتحقيق التنمية االقتصادية، وزيادة 
وخلق فرص العمل، بما يعزز تمكين الشباب واالستفادة من قدراتهم اإلبداعية، باعتبار أن الشباب المصري هم 

 الثروة الحقيقية للدولة.

 ة تستهدف التوسع في برامج التدريب الخاصة بريادة األعمال، والتوسع في حاضنات وأوضحت أن الدول
األعمال، وتشجيع وترسيخ ثقافة االبتكار وريادة األعمال في كل المناهج الخاصة بالجامعات المصرية، مع تنفيذ 

تلف الجامعات عدد من المشروعات الداعمة التى تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مع مخ
 والمؤسسات التعليمية.

 أضافت أنه في إطار دعم ثقافة ريادة األعمال؛ قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بإطالق عدد من و
الجلسات الحوارية النقاشية مع الشباب، والجهات التى تحتضن مجموعة كبيرة من حاضنات األعمال، وأصحاب 

اع المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أننا نمتلك بيئة مواتية لدعم قط
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20 https://www.youm7.com/story/2020/12/2/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-
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%D8%A3%D9%88%D9%84-9-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89/5093907 
21 https://benokinvest.com/archives/35419 

والمتوسطة، وهو هدف الوزارة الذى تسعى لتحقيقه باإلضافة إلى توفير كل االحتياجات الالزمة لنجاح مثل هذه 
 المشروعات.

  أهمية المنصة التفاعلية اإللكترونية التى يتم من خاللها إتاحة كل المشروعات الموجودة، وعرض وأشارت إلى
ة، وقصص النجاح المختلفة فى مجال ريادة األعمال؛ خاصة مع وضوح أهمية هذا الخدمات التمويلية المختلف

 .11-القطاع وسالسل القيمة المختلفة، ومدى أهمية توطين قطاع الصناعة المحلية في إطار أزمة كوفيد

  البد من التركيز على مجموعة من األولويات، مشيرة إلى أنها أزمة  11-أنه في إطار أزمة كوفيدوأوضحت

غير مسبوقة، تداعياتها االقتصادية واالجتماعية ستكون كبيرة، لذا نقوم اليوم بتدعيم كل القطاعات التي لها 
أولوية وتساعد على تحقيق نمو مستدام، وتحقيق فرص عمل الئق للمواطنين، وبالتالى قطاع المشروعات 

 عة وسالسل القيمة في مصر.الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم القطاعات التي تساعد على توطين الصنا

  إننا  أوضحتاالستفادة من التغيرات العالمية التي حدثت بعد الجائحة، و أشارت الدكتورة /هالة السعيد، حول
لدينا فرصة الستقطاب عدد كبير من الصناعات والشركات الدولية، موضحة أن تعزيز وخلق بيئة داعمة لريادة 

تصاد القومي وزيادة قدرته على تلقي أى نوع من الصدمات، مشيرة إلى األعمال يساعد على زيادة مرونة االق
 أهمية دور تكنولوجيا المعلومات وتأهيل الشباب على التعامل مع الثورة الرقمية فى العالم.  

  020220أشهر من  9تمويالت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل أول. 

  والتى  0202شهور فى  1لمشروعات الصغيرة والمتوسطة أول ل هالتتمويأعلن جهاز تنمية المشروعات عن

 كانت :

  مليار جنيه لمختلف المشروعات على  081.2وفر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويالت

ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر  .1208استفاد منها و ،0202مستوى الدولة من يناير حتى سبتمبر 

 ألف فرصة عمل. 15183وفرت حوالى 

  متناهيةتمويل المشروعات الصغيرة ول قروض بتوفير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام 
مليون جنيه مولت حوالى  181..مليار و 0بلغت  0202خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر  الصغر 

 ة عمل.ألف فرص 1518022توفير حوالى  ، وألف مشروع صغير ومتناهي 120.04

  مليون جنيه لمشروعات البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت  1281ومنح الجهاز تمويل

 ألف يومية عمل. .0558حوالى 

  إجمالى تمويالت المشروعات الصغيرة التى مولت من خالل و أشار جهاز تنمية المشروعات أن بلغ
ل، فرصة عم .1227مشروعا ووفرت  1324د منها مليون جنيه واستفا 125181الجهات الوسيطة بلغت 

 فرص عمل. 2221مشروعا ووفرت  1.54مليون جنيه مولت  44381إجمالى االقراض المباشر فبلغ  و

  مشروع ووفرت  .1115مليون جنيه استفاد منها  .15238إجمالى تمويل المشروعات الصغيرة  و بلغ

 11777مليون جنيه مولت  13.781فرصة عمل أما تمويالت مشروعات متناهية الصغر  05422

 فرصة عمل. 133213مشروع ووفرت 

  ة إقراضها للمشروعات مليون دوالر لبنك القاهرة إلعاد 02يمنح  ،األوروبي إلعادة اإلعمارالبنك

 . 21المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 مليون دوالر إلي بنك القاهرة بهدف  52عن تقديم قرض بقيمة  ألوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةأعلن البنك ا

وأشار البنك ، إعادة إقراضها للشركات الخاصة العاملة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ن القرض يهدف لتطوير أنشطة اإلقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسيع إلي أ

كما  ، نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الخدمات
، مما ن القطاع الخاصصغيرة والمتوسطة مسيرفع القرض من توافر التمويل للمشروعات المتناهية الصغر وال
 .يتيح وصوال  أكبر إلى التمويل لهذه الشريحة المحرومة إلى حد كبير
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ( 1انفوجراف )  الذي يوضح المركز الكندى لألبحاث،و شركة االستشارات العالمية " أكسفورد إنسايتس " و

 دولة : 248عالمياً من أصل  65تقدم مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعى و وصولها للمركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقرير وكالة بلومبيرج و توقعات بنمو االقتصاد العالمى خالل األعوام القادمة : ( يوضح2)انفوجراف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


