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النشرة اإلخبارية األسبوعية

اإلصدار الشهري الخامس عشر،العدد2

الخميس 11فبراير 2021

أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:




التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o



التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)



الدكتور /محمود محى الدين ،المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ،مصر تستطيع بناء قاعدة صناعية فى ظل
االستقرار االقتصادى. 1



أكد الدكتور /محمود محى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ،أنه بعد جهود مصر فى الـ ٣سنوات
األخيرة ووجود استقرار اقتصادى وفقا لمؤشرات المؤسسات الدولية نستطيع اآلن بناء قاعدة صناعية فى ظل
انطالقة كبيرة للمشروعات القومية.



وأشار  ،إلى ضرورة النظر فى احالل محل الواردات والتصدير وهناك سلع إنتاجها محليا لالكتفاء الذاتى وأخرى
للتصدير لذا ال يجب أن نقوم بسياسة واحدة ولكن البد من التنوع وال نقف على سياسة واحدة خاصة وأن القيادة
السياسية أعلنت عن وصول التصدير لـ  100مليار دوالر ومشكلتنا مشكلة تصدير وليست واردات ،ويجب
الحديث مع البنك المركزى لدعم التصدير ،ويمكن الوصول لـ  100مليار دوالر تصدير وادعو لتحليل الصادرات
وسؤال المصدرين عن األسباب التى تعيقهم لزيادة التصدير والوصول لمستويات أعلى ،ونرى أن دول أخرى
سبقتنا مثل فيتنام التى تصدر بنسبة  %100وكمبوديا ،%90كما طالب بضرورة اإلسراع نحو التحول الرقمى
ومثال على ذلك ،إدارة الزراعة رقميا ،ويجب العمل على زيادة سرعة االنترنت ونقلها من اإلطار األخضر إلى
اإلطار األصفر.



وأشار الدكتور /محمود محى الدين  ،إلى ضرورة عمل دراسة لـ  5سنوات قادمة الحتياجات الوظائف المطلوبة
فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية ،ولفت ،إلى أن هناك مجاالت سوف تختفى وأخرى ستظهر
85مليون تختفى و 97مليون ستظهر مثال قاعدة البيانات والذكاء االصطناعي والتسويق اإللكتروني ويوجد 56
مليون مبرمج مرتبطين بشركة عالمية متخصصة فى حلول الروبوتات ،ويجب عمل نقلة نوعية لجذب االستثمار
األجنبى من خالل تيسير قوانين االستثمار وكل  % 1استثمار عام يصل بنا لـ %10استثمار خاص وفقا لتقارير
صندوق النقد الدولى ،ويجب مراجعة قوانين االستثمار والصناعة ،كما أشاد  ،ببرامج توطين التنمية الخاصة
بالقرى المصرية وإنشاء مجمعات صناعية قريبة منها ،باإلضافة إلى نموذج محور قناة السويس وأكد أن مصر
فى طريقها لخفض االعتماد على المساعدات الخارجية.



مصر تبيع سندات دولية بـ  3.75مليار دوالر في أول طرح ألدوات الدين باألسواق الدولية في . 22021



أشارت وكالة رويترز إلى إن قد نجحت مصر في بيع سندات دولية بقيمة  ٣.75مليارات دوالر أمس ،بعائد "أقل
كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة ،حيث كانت تقارير صحفية ذكرت في ديسمبر الماضي أن الحكومة
تعتزم طرح أدوات دين بقيمة  7مليارات دوالر في النصف األول من  ،2021من بينها طرح  4-٣مليارات
دوالر من السندات الدولية خالل الربع األول.



وأوضحت أن جاء إصدار السندات على ثالث شرائح األولى بأجل  5أعوام بقيمة  750مليون دوالر وبسعر عائد
 ،%٣.875والثانية بأجل  10أعوام بقيمة  1.5مليار دوالر وبسعر عائد  ،%5.875واألخيرة بأجل  40عاما
بقيمة  1.5مليار دوالر وبسعر عائد  .%7.5وكان السعر االسترشادي المبدئي للطرح أعلى من الشرائح الثالث،
مما يظهر التراجع الكبير في عالوة المخاطرة .



وأضافت أن قد تلقت مصر طلبات شراء بنحو  15مليار دوالر ،لتصل تغطية االكتتاب إلى نحو  4مرات .وكان
القدر األكبر من تلك الطلبات على الشريحة طويلة األجل ،وأشارت وكالة بلومبرج نقال عن المجموعة المالية
هيرميس أن عائدات الطرح ستوجه للمساعدة في سد الفجوة التمويلية البالغة  8مليارات دوالر في موازنة العام
المالي الحالي  .2020/2021وتمنح الموازنة العامة للدولة وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7
مليارات دوالر في السوق الدولية لسد الفجوة التمويلية.

انفوجراف

Contact Us
http://www.mped.gov.eg
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https://www.youm7.com/story/2021/2/6/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B8%D9%84/5194056

https://finance.yahoo.com/news/1-egypt-gets-3-75-171812390.html
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وأشار الدكتور /محمد أبو باشا ،كبير محللي االقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس ،إلى إن الوقت يعتبر
مواتيا إلصدار السندات أي طرح في التوقيت المناسب ،بالنظر إلى التراجع في العائدات خالل األشهر القليلة
الماضية ،فضال عن التوقعات اإليجابية ألداء األسواق الناشئة خالل هذا العام .وتوقع قبل الطرح أن يكون هناك
طلب كبير عليه.



وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ،أن اإلقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل
قبل نهاية الطرح إلى نحو  16.5مليار دوالر بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى  4.4مرة من قيمة الطرح البالغ
 ٣.75مليار دوالر ساهم فى خفض معدالت أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خالل اإلصدارات السابقة
التى تمت خالل السنوات الماضية وذلك للثالث شرائح المصدرة بآجال (  40 ،10 ،5سنة) ،كما أن أسعار الفائدة
المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف
االئتمانى المماثل بل وفى بعض االحيان الدول ذات التصنيف االئتمانى االعلى من مصر وهو االمر الذى يؤكد
تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات االقتصاد المصرى وامكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خالل
السنوات الماضية.



وأكد أيضا أن استمرار ثقة األسواق الدولية فى السياسات االقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية
ووزارة المالية قد ساهم فى نجاح الطرح الدولى االخير وهو ما سيوفر موارد مالية اضافية من النقد االجنبى
للبالد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات اجهزة الموازنة وباسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس
ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج اإلصالح االقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم
بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى اإلبقاء على التصنيف االئتمانى الحالي لمصر من قبل أهم
مؤسسات التصنيف االئتمانى الدولية.



وأشار الدكتور /محمد معيط ،إلى إنه فى ضوء هذا اإلصدار والذي يعد نجاح اخر لمصر في اسواق المال الدولية
فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير( 2021لتوفير جزء من االحتياجات التمويلية
للعام المالى الحالى  2021/ 2020وبقيمة  ٣.75مليارات دوالر) ،وأوضح أن العودة لألسواق الدولية فى هذا
التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر
نجاح كبير ،وقد أكد أن نجاح االصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء االقتصاد المصرى
بسبب تحسن جميع المؤشرات االقتصادية والمالية لمصر مما مكن االقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع
الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن .كما اوضح بان هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم فى توفير
السيولة الالزمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالى الحالي  2021 /2020وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل
مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل
برامج الحماية االجتماعية والتنمية البشرية.



وأوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات اجل  5اعوام بسعر فائدة يقدر بـ %٣.875
مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة  %4.25وسندات الـ  10اعوام بنحو  %5.875مقابل عائد
افتتاحى بلغ  %6.25وسندات الـ 40عاما بسعر عائد بلغ  %7.50مقابل عائد افتتاحي بلغ  .%7.875وتجدر
االشاره الي ان اسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر  2019وذلك قبل الجائحة كانت
اعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات االجل  4سنوات نحو  %4.55و السندات ذات االجل  12سنه نحو
 %7.05٣و السندات ذات االجل  40عام نحو .%8.15



كما ان اسعار الفائدة المحققة خالل الطرح الحالى والذى قامت به وزارة المالية فى  8فبراير  2021يعتبر افضل
وبكثير من االسعار المحققة خالل الطرح السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو  2020والذى شهد اصدار
سندات ذات اجل  4سنوات بمعدل فائدة  %5.75و سندات ذات االجل  12عام بنحو  %7.625و السندات ذات
االجل  ٣0عام بنحو  %8.875مما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين باسواق المال العالمية فى صالبة وتحسن
قدرات االقتصاد المصرى بسبب السياسات االقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة وكذلك بسبب نجاح
فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التى تحدث على أرض الواقع.



هيرميس ،االقتصاد المصري بحاجة إلى المزيد من سياسات التحفيز. 3



أشارت المجموعة المالية هيرميس ،إلى إن تسعير األسهم المصرية غير مرتفع واالستثمار بها منخفض،
واالقتصاد بحاجة إلى مزيد من سياسات التحفيز ،وتشير أيضا إلى إنه رغم نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي
المدعوم من صندوق النقد الدولي في جعل االقتصاد أكثر مرونة وتحمال عن الوضع الذي كان عليه منذ خمس
سنوات ،وتخفيفه لتبعات "كوفيد ،"19-إال أن هناك حاجة ملحة للتحفيز االقتصادي ،يشمل ذلك "مزيج من
سياسات االقتصاد الكلي والجزئي التي من شأنها أن تحفز النمو" ،كأن تسهل ممارسة األعمال ،وتحفز اإلنتاجية،
وتفتح الطريق أمام "المضي قدما نحو الخصخصة".



وتوصي المجموعة المالية هيرميس بشدة باألسهم المصرية ،قائلة إن الموجة البيعية عالوة على تخفيضات الفائدة
التي أجراها البنك المركزي ،جعلت أسعار األسهم جاذبة للغاية للمستثمرين ،مع ارتفاع معدل ربحية األسهم.
واعتبرت هيرميس أن تقييم سهم البنك التجاري الدولي عند أدنى مستوى له منذ سنوات ،وهناك أسهم أخرى أيضا
https://enterprise.press/ar/#256355089272
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سعرها منخفض ،ويمكن لتلك األسهم أن تستفيد إذ حدثت تخفيضات إضافية في سعر الفائدة الحقيقي أدت إلى
زيادة السيولة المحلية.


وأوضحت أن قد بلغت نسبة النمو السنوي للبورصة المصرية ،بالجنيه المصري %8.4 ،فقط على مدى األربع
سنوات مع تحقيق البورصة المصرية ،بشكل عام ،عائدات مخيبة لآلمال منذ تعويم الجنيه في نوفمبر .2016
وذلك ألن مستثمري المؤسسات يحققون أرباحا أعلى من استثمارات الدخل الثابت ،ألن سعر الفائدة الحقيقي في
مصر من بين األعلى في العالم( ،وهذا هو السبب وراء تفضيلهم مصر في مجال تجارة الفائدة).



ويوضح الرسم البياني معدل األرباح لألسهم المصرية على مدى األثني عشر شهرا ( 12شهر ):



وأشارت المجموعة المالية هيرمس إلى تغير السلوك المحلي منذ إعالن اإلغالق في مارس  .2020الموجة
البيعية التي سببتها الجائحة ،مقرونة بالسياسات الجريئة من جانب البنك المركزي المصري ،دفعت تقييم األسهم
إلى مستويات جذابة .وزاد عائد األرباح (معدل الربح للسهم على مدى  12شهرا) ،إلى أعلى مستوياته منذ
 ،2016كما أدى إلى زيادة ضخمة في تداوالت المستثمرين األفراد .وزاد متوسط التداوالت اليومية بأكثر من
الضعف .وتوجه اهتمام المستثمرين األفراد إلى أسهم الشركات ذات الحجم األصغر .وحققت تلك األسهم ،التي
يتعقبها مؤشر إم إس سي أي ،عائدات بلغت  %52.8مقارنة بمستوياتها المتدنية في مارس .وأصبحت
االستثمارات المتزايدة لألفراد بأسواق األسهم منذ بداية الجائحة.



و تتوقع المجموعة المالية هيرميس استمرار التعافي ،إذ ال تتوقع "إجراءات احترازية كبيرة" يمكن أن تؤثر سلبا
على النشاط االقتصادي ،وتتوقع أيضا أن قد يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي نحو  %5في العام المالي
( 2021/2022بما يقارب مستويات ما قبل الجائحة) .ويتوقع بنك االستثمار أن يصل النمو إلى  %٣.2بنهاية
العام المالي الجاري ،فيما قدر البنك النمو في العام المالي الماضي بنحو .%٣.٣



وأوضحت أن الذي سوف يقود التعافي القطاعات "األكثر استقرارا" ،والتي تشمل اإلنشاءات والزراعة والخدمات
العامة ،إضافة إلى النفط والغاز ،وأوضحت أن الذي سوف يبقى تحت ضغط هو تعافي االستهالك الذي طال
انتظاره ،والذي تقول إنه كان ضعيفا في السنوات الماضية بعد تعويم الجنيه .وقد تفاقم ذلك بسبب الجائحة ،ما أدى
الضغط على منطقة "تعاني بالفعل".



وأضافت إنها ال تتوقع تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام" :تركيز البنك المركزي على أحجام تجارة
الفائدة يجعل من غير المرجح إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خالل العام الحالي" وأشارت إلى بعض
مؤشرات أساسية أخرى حول مصر:

 )1من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط  %4.7خالل العام المالي  ،2020/2021و %5.5في العام
المالي .2021/2022
 )2سينخفض الدين العام الخارجي مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي إلى  %18.9في العام المالي الجاري ،من
 %19.1في العام المالي  ،2019/2020ثم إلى  %17.4في العام المالي .2021/2022
 )٣سيصل حجم االستثمار األجنبي المباشر إلى  7.2مليار دوالر في العام المالي الجاري ،و 8.٣مليار في العام
المالي المقبل.
 )4سيبلغ احتياطي النقد األجنبي المتوقع بنهاية العام المالي الجاري  ٣6.8مليار دوالر ،على أن يسجل ارتفاعا
طفيفا ليصل إلى  ٣7.2مليار دوالر في العام المالي المقبل.
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موقع  CNN Travelيختار مصر كأحد الوجهات التى يمكن السفر إليها أثناء أزمة كورونا. 4



اختار موقع  CNN Travelمصر كأحد الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها في الوقت الحالى أثناء أزمة
جائحة فيروس كورونا المستجد ضمن عددا من دول العالم ،وذلك في إطار مبادرة Unlocking the World
والتي أطلقها موقع  CNN Travelلقرائه.



صندوق النقد الدولي  ،التعافي اإلقتصادي بمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى يعتمد على إجراءات احتواء
" كورونا " . 5



أشار األستاذ /جهاد أزعور مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى إن الطريق
إلى التعافي االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى يعتمد على إجراءات احتواء الفيروس ،وفرص
الحصول على اللقاحات وتوزيعها ،والمجال المتاح للسياسات حتى تدعم النمو ،فضال عن اإلجراءات التي تخفف
من وطأة اآلثار االقتصادية العميقة الناجمة عن الجائحة.



وأوضح أن الموجة الثانية من الفيروس التي بدأت في شهر سبتمبر الماضي ألحقت الضرر بالعديد من بلدان
المنطقة ،حيث فاقت معدالت اإلصابة والوفيات إلى حد بعيد تلك المعدالت المسجلة أثناء الموجة األولى .أشار إلى
استئناف معظم البلدان تطبيق بعض القيود االنتقائية للمساعدة في الحد من آثارها اإلنسانية واالقتصادية السلبية،
بينما بدأت بعضها بالفعل حمالت التطعيم ،ما أظهر أوجه التفاوت في خطط نشر اللقاحات على مستوى المنطقة
بأكملها ،األمر الذي يقتضي تنفيذ سياسات فعالة لتجنب إطالة أمد األزمة أو تحقيق تعاف غير متوازن.



وأضاف أن بلدان المنطقة التي لديها أكثر شركات إنتاج اللقاحات تنوعا (في ظل اتفاقات ثنائية مع شركات صينية
وروسية وغربية) تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الكبيرة التي تتمتع بالطاقة اإلنتاجية مثل مصر
والمغرب وباكستان ،وتتمتع الفئة األولى بأوسع نطاق تغطية ،وأقرب فرصة للبدء في عملية التطعيم ،كما تتمتع
بخطط أكثر تطورا لنشر اللقاحات ،مستهدفة في ذلك عقد اتفاقات تشمل في بعض الحاالت الحصول على جرعات
تتجاوز ما يلزمها لتطعيم سكانها بالكامل ،أشار إلى أن العديد من البلدان ،بما فيها الدول الهشة والمتأثرة
بالصراعات ،ال تزال معتمدة على التغطية المحدودة التي تتيحها مبادرة “كوفاكس” التي أطلقتها منظمة الصحة
العالمية ،وتحيط بهذه البلدان مخاطر كبيرة على وجه الخصوص ،نظرا لمحدودية قدراتها في مجال الرعاية
الصحية مما قد يؤخر توافر اللقاحات على نطاق واسع حتى النصف الثاني من .2022



وأشار األستاذ /جهاد أزعور ،إلى تعديل صندوق النقد الدولي لتقديرات النمو لعام  2020في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بزيادة قدرها  ،% 1.2ليصل االنكماش الكلي إلى  ،%٣.8ويرجع ذلك بقدر كبير إلى
األداء األقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط ،نظرا ألن عدم ظهور الموجة الثانية من الفيروس في بعض
البلدان أعطى دفعة لألنشطة غير النفطية ،كما جاء تأثير الموجة األولى أقل من المتوقع ،وإضافة إلى ذلك ،ففي
البلدان التي قدمت دعما أكبر من خالل سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة جائحة كوفيد ،19-من
المتوقع أن يحقق االقتصاد تعافيا أقوى ،يسانده في ذلك مستوى الهبوط االقتصادي األقل عمقا في عام .2020



وأوضح أن من المتوقع أن يتعثر التعافي في األسواق الصاعدة بمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى عن البلدان
النظيرة في المناطق األخرى ،حيث لن تتمكن معظم البلدان من استعادة مستويات إجمالي الناتج المحلي المسجلة
في  2019حتى عام  .2022وستتضرر على وجه الخصوص الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات ،حيث يتوقع
أن تنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي لعام  2021بنسبة قدرها  %6مقارنة بمستويات عام .2019



وشدد األستاذ  /جهاد أزعور على أن المخاطر ال تزال مرتفعة  ،فتجدد اإلصابات بالعدوى قد يؤخر تحقيق التعافي
في حالة عدم توافر اللقاحات والحيز المتاح من السياسات  ،وقد تتسبب تحورات الفيروس األخيرة في خلق المزيد
من التحديات ،كما أن ازدياد احتياجات اإلنفاق قد يتسبب في تفاقم المخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمل
الدين في العديد من البلدان ،وخاصة في حالة حدوث زيادة حادة في عالوات المخاطر العالمية أو ارتفاع أعلى من
المتوقع في أسعار الفائدة العالمية ينتج عنهما تشديد أوضاع التمويل وازدياد مخاطر تمديد الديون.



وأكد أن التعاون الدولي واإلقليمي عامال أساسيا في عالم يواجه تعافيا اقتصاديا غير متوازن فيه من يملكون اللقاح
ومن ال يملكونه وسيضمن تعزيز الشفافية بشأن عقود اللقاحات إمكانية الحصول عليها على نحو متكافئ  ،ومن
الضروري ضمان عدالة توفير اللقاحات للبلدان األفقر والبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع ،فضال
عن ضرورة تعزيز التمويل آللية "كوفاكس".



وأوضج أيضا أن ال يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله للتصدي لهذه األزمة اآلنية ،فال بد للمنطقة أيضا أن
تتحرك بسرعة وبالتوازي بغية تحقيق تعاف اقتصادي لما بعد الجائحة يتسم بالصالبة واالستقرار ويكون أكثر
احتواء للجميع ،ويتطلب ذلك معالجة تأثير األزمة غير المتوازن على سوق العمل وكبح تصاعد عدم المساواة
4
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5
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فيه ،وتعزيز الحماية االجتماعية ،والتصدي لموروثات األزمة ،ال سيما فرط المديونية ،ولتسريع وتيرة التعافي
وتجنب مغبة الدخول في عقد ضائع ،ينبغي البدء بالعمل اآلن في تنفيذ االستثمارات عالية الجودة في مشروعات
البنية التحتية الخضراء والتحول الرقمي.


واشار إلى إن صندوق النقد الدولي  ،الذي قدم تمويال ضخما للمنطقة في العام الماضي  17.٣مليار دوالر ،يقف
على أهبة االستعداد لمواصلة مساعدة البلدان على التصدي لألزمة والتحول نحو التعافي من خالل تقديم التمويل
والمساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات.


ستاندرد آند بورز :األسواق الناشئة ستتحمل العبء األكبر لخفض التصنيفات السيادية بـ. 62021



أشارت ستاندرد آند بورز إلى إن برامج شراء السندات الحكومية الضخمة من جانب البنك المركزي األوروبي
ومجلس االحتياطي االتحادي األمريكي وبنوك مركزية أخرى ستحمي التصنيفات االئتمانية ألغلب االقتصادات
المتقدمة هذا العام ،لكن الدول األقل ثراء لن تكون محظوظة بما يكفي ،وتشير التوقعات إلى أن أزمة فيروس
كورونا سترفع نسب الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مجموعة السبع للدول الغنية  2٣نقطة مئوية بحلول
نهاية  2021مقارنة مع  ،2019وذلك دون أن تتسبب حتى اآلن في خفض لتصنيفاتها االئتمانية.



وأوضحت ستاندرد آند بورز فيما يتعلق بالدول األقل تقدما ،انخفضت التصنيفات على مدار العام األخير لثمان
دول أفريقية وخمس دول في الشرق األوسط و 11دولة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي،
وهناك المزيد من التخفيضات مستقبال.

6
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
 أ صدرالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيانا بالرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين
إلجمالي الجمهورية ،حيث بلغ (  )110.2نقطة لشهر يناير  ،2021مسجال بذلك انخفاضا قدره (-
 )%0.4عن شهر ديسمبر .2020
 وأوضح الجهاز ،أن أسباب هذا اإلنخفاض ترجع إلى إنخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-
 ،)%20.4ومجموعة المالبس الجاهزة بنسبة ( ،)%0.1-ومجموعة خدمات النقل بنسبة (-
 )%0.6ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة ( ،)%0.6-هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة
الفاكهة بنسبة ( ،)%5.4ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة ( ،)%5.2مجموعة اإليجار ال ُمحتسب
للمسكن بنسبة (. )%0.3
 وسجل معدل التضخم السنوي إلجمالي الجمهورية ( )%4.8لشهر يناير  2021مقابل ()%6.8
لنفس الشهر من العام السابق.


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تحديث رؤية مصر  2030تتضمن القضية
السكانية وتداعيات كورونا واإلصالحات الهيكلية. 7



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية  ،إلى إنه استكماال لمجهودات الوزارة في
عملية تحديث رؤية مصر  20٣0التي تتضمن التعامل مع المستجدات المحلية والدولية ومرحلة مابعد اإلصالح
االقتصادي وبما يتماشي مع اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد المصري ،وأضافت ،أنه تتضمن التعامل مع تداعيات
انتشار جائحة كورونا على كافة األصعدة المحلية والعالمية ،وما فرضته من تحديات على السياق المصري،
كذلك ،قضية التعافي األخضر ،باإلضافة إلى التغيرات المهمة في الخريطة الجيوسياسية اإلقليمية والدولية.



وأكدت على أهمية التناسق والتكامل بين االستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية المختلفة وأن رؤية مصر
 20٣0هي ملف حيوي جامع وشامل لألبعاد الثالثة للتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،ويمثل
المرجع االستراتيجي األساسي لمختلف الخطط التنموية حتى عام .20٣0



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد إلى أن النسخة األولى من رؤية مصر  20٣0وضعت في عام  2015ومنذ ذلك
التاريخ حدث العديد من التغيرات الجديدة على الصعيدين الدولى والمحلى لذلك ال يمكن أن نترك وثيقة الرؤية
دون تحديث يتفق ويتماشى مع هذه التغيرات.



وأشارت إلى أن هناك قضايا البد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية
السكانية وضرورة ضبط معدالت النمو السكانى ،وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية
واجتماعية وضرورة توجية االستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من
الموضوعات التي البد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.



وأكدت الدكتورة /هالة السعيد اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة األممية
والتي تعد اإلطار األشمل للتنمية المستدامة؛ مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة
المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها ،وأشارت إلى أن اتساق األهداف المحلية مع األهداف األممية للتنمية
المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من
القضاء على الجوع والفقر مرورا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من األهداف
األممية.



الدكتورة /هالةالسعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إنخفاض معدل التضخم إلى  %5.7خالل -2019
 2020ليسجل أدنى مستوى فى  14عا ًما. 8



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه
الخطة االستثمارية نحو أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين واالرتقاء بمستوى الخدمات ،من
خالل التركيز على القطاعات ال ُمحفّزة للنمو االقتصادى التى تُوفّر فرص العمل الالئق وال ُمنتِج ،واستهداف القرى
االكثر احتياجا ،ومعالجة بعض القضايا المهمة.



وأشارت إلى زيادة االستثمارات العامة بنسبة  %66خالل  2021-2020 / 2019-2018مقارنة باألعوام
الثالثة السابقة ،ونتج عن ذلك البدء فى تنفيذ عدي ٍد من ال ُمبادرات التنموية منهاُ :مبادرة حياة كريمة ،ومراكب
النجاة ،وفى مجال الصحة مبادرة ُمضاعفة أسرّة الرعاية ال ُمركزة ونقاط اإلسعاف ،باإلضافة الى زيادة نسب
حضّانات األطفال.

https://alborsaanews.com/2021/02/05/1416988
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وأوضحت أن فى مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول ،وربط ُمخرجات التعليم الفنى بسوق العمل
من خالل إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية ،والتوسع فى إتاحة الجامعات األهلية ،فضال عن
المبادرات والمشروعات التنموية األخرى ومنها المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والذى يعد من
المشروعات كثيفة العمالة ،وذات األثر االقتصادى و االجتماعى والبيئى اإليجابى.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى إن الوزارة تحرص على توجيه االستثمارات العامة تجاه تطوير البنية
األساسية خاصة قطاعات “النقل ،ومياه الشرب والصرف الصحى ،وخدمات الكهرباء” ،وذلك ألثرها الجوهرى
على تحسين جودة حياة المواطنين ،وجذب مزيد من االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية ،حيث بلغت
االستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خالل  2021-20 / 2019-18حوالى  500مليار جنيه ُمحققة نموا
بنسبة ُ %20مقارنة بالثالث سنوات التى سبقتها ،ولتشكل نسبة  %٣2من االستثمارات العامة.



وأضافت أنه نتج عن هذه االستثمارات ،خالل عامى  2019-18و 2020-19االنتهاء من تنفيذ  416مشروع فى
قطاع الكهرباء ،بتكلفة  95.6مليار جنيه ،و 689مشروع فى قطاع اإلسكان بتكلفة  72.6مليار جنيه ،نتج عنها
وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحى إلى  %96فى المدن وحوال  %٣7.5فى القرى ،و145
مشروع فى قطاع النقل بتكلفة  ٣٣.2مليار جنيه ،و ٣7مشروعا فى قطاع البترول بتكلفة  4٣1مليار جنيه ،نتج
عنها تحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ،و 458مشروع فى قطاع الموارد المائية والرى بتكلفة  5.6مليار
جنيه ،فضال عن  20مشروعا فى قطاع الزراعة بتكلفة  4.٣مليار جنيه.



وأشارت إلى تحسن تنافسية مصر عالميا فى العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية األساسية بـ48
مركز لتحتل مصر المركز  52عالميا عام  2019مقارنة بالمركز  100عام  ،2015-2014وفى مؤشر جودة
الطرق بـ 90مركزا لتحتل مصر المركز  28عالميا ،وفى مؤشر جودة الكهرباء بـ 44مركزا لتحتل المركز 77
عالميا.



وأكدت الدكتورة /هالة السعيد ،مراعاة الوزارة توجيه االستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية
وبناء اإلنسان ،خاصة فى قطاعات “الصحة والتعليم” ،حيث بلغت االستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات
خالل  2021-20 / 2019-18نحو  150مليار جنيه ُمحققة نموا بنسبة ُ %170مقارنة بالثالث سنوات التى
سبقتها ،ولتشكل نسبة  %10من االستثمارات العامة ،وقد نتج عن هذه االستثمارات ،خالل عامى 2019-18
و 2020-19تنفيذ  1650مشروعا فى قطاع التعليم قبل الجامعي ،نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من
 26.5ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية ،نتج عنها إتاحة خدمات التعليم فى العديد من القرى األكثر احتياجا،
وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت  %50فى بعض المحافظات ،وبدء الدراسة فى أربعة جامعات أهلية،
واستهداف زيادة عددها ليصل إلى  15جامعة أهلية ،وإنشاء  9جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق
العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى  %٣٣على مستوى محافظات الجمهورية ،باإلضافة إلى إنشاء وتطوير
 120مستشفى ووحدة صحية ،مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية األطفال بالمستشفيات بنسبة  ،%87وزيادة
عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة .%77



وأكدت أيضا أن حجم االستثمارات الحكومية الموجهة ل ُمحافظات الصعيد بلغ خالل  2021-20 / 2019-18نحو
 104مليارات جنيه ،بُمعدل نمو بلغ نحو ُ ،%27مقارنة بالسنوات الثالث التى سبقتها ،كما شهدت األعوام
االخيرة زيادة نصيب الفرد من االستثمارات العامة بنحو  %265مقارنة بعام  ،2015-14وشهدت األعوام من
 2018-17إلى  2021-20تطورا ملحوظا فى نصيب الفرد من استثمارات اإلدارة المحلية بنسبة زيادة .%195



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد إلى أن تحقيق معدل نمو  %5.6فى النصف األول من عام  ،2020-19قبل
تأثير تداعيّات فيروس كورونا ،ورغم األزمة ،حقّق االقتصاد المصرى معدل نمو  %٣.6خالل  2020-19حيث
جاءت مصر ضمن عد ٍد محدو ٍد من الدول التى حقّقت نموا موجبا فى ظل الجائحة ،وكان ُمخطّطا له أن يُحقّق
ُمعدل نمو  %5.8فى عام  ،2020-19و %6فى عام  ،2021-20كما لفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى
 %7.٣فى الربع األول من ُ ،2021-20مقارنة بـ %9.6فى الربع الرابع من  ،2020-19وانخفض معدل
البطالة السنوى من  %1٣فى عام  2014إلى  %7.9فى عام  ،2019كما انخفض معدل التضخم إلى  %5.7فى
 2020-19وهو أدنى مستوى له فى  14عاما ،بعد أن س ّجل  %1٣.9فى عام  ،2019-18ونحو  %٣٣فى عام
 ،2018-17ويعد ذلك أحد ثمار خطوات اإلصالح الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر  ،2016والتى
عززت قوة االقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة األزمات.



الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 4.5 ،مليون مواطن يستفيدون من المرحلة األولى
لـ"حياة كريمة" . 9



أكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أنه رغم ما تحقق من جهود وانجازات خالل
السنوات األخيرة ،اال إننا ندرك تماما أن ذلك غير كاف فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد
9
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التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع
خاص ومجتمع مدني مع الحكومة .


وأوضحت مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة  ،حيث أكدت ،أن الوزارة تعمل بدورها مع كافة جهات
الدولة المصرية وفقا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من
خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،وذلك من خالل :مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة
المواطن المصري حيث تعمل الوزارة على مواصلة الجهود إلتاحة االستثمارات الالزمة لتحسين جودة الحياة
للمواطنين من خالل تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها ُمبادرة "حياة كريمة" ،والتي بلغت اعتمادات الكلية
للمرحلة األولى لها حوالي  20مليار جنيه لعدد ( ٣75قرية) ،يستفيد منها حوالي  4.5مليون مواطن ،وتستهدف
المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خالل األعوام الثالثة القادمة ،بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50
مليون مواطن ،وبتكلفة كلية تبلغ  500مليار جنيه ،ويغطي العام األول  51مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18
مليون مستفيد.



وأشارت إلى تنفيذ االصالحات الهيكلية كمرحلة ثانية من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي،
حيث أعدت الوزارة برنامج اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد المصري ،والـ ُمنتظر إطالقه من قبل الدكتور رئيس
مجلس الوزراء ،في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي ،مشيرة
إلى أنه ألول مرة في تاريخ تجارب اإلصالح االقتصادي للدولة المصرية يتم وضع خطة عمل لتنفيذ إصالحات
هيكلية ،فبرنامج اإلصالحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار االقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز
على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في االقتصاد العالمي ،وذلك من أجل تشجيع النمو االحتوائي وخلق فرص
عمل الئق و ُمنتِج ،وتنويع وتطوير أنماط اإلنتاج وتحسين مناخ االستثمار وبيئة األعمال وتوطين الصناعة المحلية
وزيادة تنافسية الصادرات المصرية .موضحة أنه تم تحديد ثالثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج
اإلصالحات الهيكلية ،تتمثّل في :قطاع الزراعة -قطاع الصناعة -قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
واللوجستيات ،بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـ ُمك ّملة والداعمة للقطاعات اإلنتاجية ،والقادرة على خلق
فرص عمل وتوفير النقد األجنبي المستدام.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد  ،فيما يتعلق بدمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي األخضر ،إلى قيام الوزارة
بإعداد ونشر أول دليل لمعايير االستدامة البيئية في خطة التنمية الـ ُمستدامة بالشراكة مع وزارة البيئة ،واستهداف
ُمضاعفة نسبة االستثمارات العامة الخضراء من  %15عام  2021/20إلى  %٣0في خطة عام ،2022/21
ولتصل إلى  %50بنهاية عام  ،2025/24واصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية للمساهمة في
تمويل الـ ُمبادرات والمشروعات االستثمارية الخضراء ،والتي تهدف لخفض معدالت التلوث وانبعاثات الكربون،
وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وبشكل مستدام ،وتعزيز قدرة الدولة في تحقيق االمن المائي والغذائي ،وزيادة
تنافسية المنتجات المحلية ،وخلق مجاالت جديدة لالستثمار ،ويسهم كل ذلك في تعزيز فرص النمو االقتصادي
وتنويع مصادر االنتاج وخلق الوظائف ،وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي األخضر ،وليكون
لمصر السبق في منطقة الشرق األوسط في مجال تخضير خطة االستثمارية للدولة.



وأشارت إلى خطة تنمية األسرة المصرية موضحة أنه في إطار االهتمام بقضية زيادة معدالت النمو السكاني التي
تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم والصحة واإلسكان والنقل والمواصالت،
تُشارك وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مع الوزارات األخرى المعنيّة في إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية
األسرة المصرية ،والتي تشمل بُعدين رئيسيين هما :ضبط النمو السكاني ،واالرتقاء بخصائص السكان وجودة
حياة المواطن كالتعليم ،والصحة ،وفرص العمل ،والتمكين االقتصادي ،والثقافة.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى أن الخطة ترتكز على خمسة محاور هي :تحقيق التمكين االقتصادي للسيدات
بتنفيذ ِحزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة األعمال والمشروعات الصغيرة ،والتد ّخل الخدمي
لضمان توفير وسائل تنظيم األسرة ،والتد ّخل الثقافي واإلعالمي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية
السكانية ،والتح ّول الرقمي للوصول الذكي للفئات الـ ُمستهدفة ،والتد ّخل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات
التعا ُمل مع القضية السكانية.



الدكتورة /نفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،معدل النمو الصناعي  %6.3للعام المالي .102020 /2019



أشارت الدكتورة /نفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،إلى تحقيق القطاع الصناعي مؤشرات أداء إيجابية خالل
العام المالي  2020 /2019رغم جائحة كورونا ،حيث بلغ معدل النمو الصناعي %6.٣؛ فيما بلغت نسبة
مساهمة الناتج الصناعي حوالي  %17.1في الناتج المحلي اإلجمالي.



وأشارت إلى استيعاب القطاع الصناعى نحو  %28.2من إجمالي العمالة المصرية ،وهو ما يشير إلى الدور
المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدالت البطالة ،وعلى أهمية
القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية االقتصادية المستدامة.
10

https://almalnews.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-6-3-%d9%84%d9%84%d8%b9/

9


وأضاف أنه على الرغم من التداعيات السلبية النتشار جائحة كورونا عالميا إال أن الصناعة المصرية قد حققت
نتائج إيجابية ملموسة خالل عام  2020تمثلت في الحفاظ على معدالت االنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير في
البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات ،األمر الذي ساهم في زيادة االعتماد على المنتجات الوطنية
لسد احتياجات السوق المحلية.



وأكدت الدكتورة /نفين جامع أن الوزارة قامت خالل الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق
والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي ،فضال
عن تقديم تسييرات غير مسبوقة خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من إنتشار جائحة كورونا لتشجيع
المستثمرين على االستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة ،واالستفادة من
منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات اإلنتاج وتشغيل المصانع بكامل
طاقتها اإلنتاجية واعتبار تلك األهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خالل عام .2021



الحكومة ،زيادة مخصصات الدعم النقدى بالموازنة العامة للدولة.11



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ،إنفوجراف بعنوان "زيادة مخصصات الدعم
النقدي بالموازنة العامة للدولة"؛ حيث تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالفئات األولى بالرعاية ،وقد بلغ
عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية االجتماعية  ٣2مليون مواطن ،بين برامج الدعم النقدي
(ضمان اجتماعي ،تكافل وكرامة ،حياة كريمة) ،كما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى  10ماليين
مواطن على مدار العامين الماضيين.



وأضاف إنه في إطار توفير السلع األساسية للمواطنين ،تم تطوير الخدمات التموينية بزيادة عدد المنافذ وتطوير
العديد من مكاتب التموين ،وإتاحة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة
للمواطنين .كل ذلك يأتي تنفيذا للتكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير السلع األساسية وضروريات الحياة اليومية
للمواطنين كافة وخاصة محدودي الدخل.



وأوضح إنه قد شهدت الموازنة العامة للدولة زيادة في مخصصات الدعم النقدي للعام المالي ،2019/2020
بإجمالي  18.5مليار جنيه؛ وتطبيق برنامجي تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان االجتماعي على مدار 6
سنوات ،ووصل عدد المستفيدين منها إلى نحو  ٣.8ماليين أسرة مستفيدة من الدعم النقدي خالل عام
.2019/2020



ويوضح اإلنفوجراف زيادة مخصصات الدعم النقدى بالموازنة العامة للدولة :




اقتصادية قناة السويس مركز استراتيجى للتجارة العالمية. 12
نشر رئاسة مجلس الوزارء تقريرا يوضح فيه جهود تحويل المنطقة االقتصادية لقناة السويس إلى مركز
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استراتيجي للتجارة العالمية حيث تسعى الدولة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة االقتصادية لقناة السويس كمركز
لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية ،من خالل عدة استراتيجيات تهدف إلى إيجاد فرص
استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية ،وتوطين الصناعات ذات األولوية ،واعتماد سياسة
التجمعات اللوجستية المتكاملة ،وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية ،مما يساهم
في دعم االقتصاد الوطني وتحقيق االستفادة القصوى من المقومات واإلمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه
المنطقة الهامة والمميزة التي تربط بين شرق العالم وغربه.


وأوضح مجلس الوزراء أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد
الرئيس في أغسطس  ،2015لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجستية وصناعية
وفقا ألعلى المعايير العالمية على طول ضفاف القناة بإجمالي مساحة تبلغ  460.6كم ،2واوضح أن المنطقة
االقتصادية لقناة السويس تمتد داخل  5محافظات (بورسعيد – اإلسماعيلية – السويس  -شمال سيناء – جنوب
سيناء) ،وتضم  250منشأة صناعية حتى اآلن ،وتتكون من  6موانئ بحرية (ميناء شرق بورسعيد ،ميناء غرب
بورسعيد ،ميناء العريش ،ميناء العين السخنة ،ميناء الطور ،ميناء األدبية) ،باإلضافة إلى  4مناطق صناعية
(منطقة شرق بورسعيد ،منطقة العين السخنة ،منطقة القنطرة غرب ،منطقة شرق اإلسماعيلية).



وأشار إلى األهداف والنتائج المرجوة من المشروع ،وهي تنمية ودفع عجلة االقتصاد القومي وزيادة الدخل
القومي خاصة من العملة الصعبة ،باإلضافة إلى تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي
وتجاري مؤثر في التجارة العالمية ،كما يستهدف أيضا ،تشجيع رؤوس األموال الوطنية والعربية واألجنبية وجلب
أكبر قدر من االستثمارات ،فضال عن إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية لالشتراك في تنفيذ المخطط
العام للمشروع والبنية التحتية له ،ورصد التقرير التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين ،حيث تم إنشاء مركز
لوجستي مطور لدعم الخدمات اللوجستية ،باإلضافة إلى تطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية ،وإطالق منصة
إلكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات.



ويوضح األنفوجراف من  1إلى  7جهود تحويل المنطقة االقتصادية لقناة السويس إلى مركز استراتيجي للتجارة
العالمية:
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،2018مشروع 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 حاليا 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 سوقا واعدا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  ٣،7مليار جنيه مصري في  2014إلى  10.6مليار جنيه في
 .2018وارتفعت بنسبة  %18تقريبا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8.9مليار جنيه.



التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟


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



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


الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا رقم  82لسنة  ،2019بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،2019بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  2019بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(4مكررا) 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
 ،2014بتنظيم 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 أال ّ 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  20مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.



كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات .



ونص مشروع التعديل أيضا على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية
بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة،
وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.



هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. 14



أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات
المرخص لها ومعايير المالءة المالية وقواعد الرقابة واإلشراف عليها ،وطبقا للضوابط يجب أن يكون للشركات
نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعمالء لقياس جودة االئتمان لكل تمويل على حدة ومجلس إدارة من
ذوى الخبرة ،وأال تزيد نسبة مساهمة أي من األفراد أو األطراف  %25من ملكية الشركة دون موافقة الهيئة.
ويشترط أن تتبع الشركات معايير المحاسبة المصرية لدى تقديم القوائم المالية ،وتكون للشركة قسمين مستقلين
لنشاطي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.



وأوضحت يجب أال تقل المالءة المالية للشركات الممولة عن  %12طبقا لمعادلة قياس المالءة وهي (القاعدة
الرأسمالية /األصول المرجحة بأوزان المخاطر  +هامش تغطية مخاطر التشغيل) على أن تلتزم الشركات بحساب
 %15من مجمل الربح ألول عام من التشغيل كهامش لتغطية مخاطر التشغيل.



وأضافت أن يشترط أال تتجاوز إجمالي القروض والتمويالت التي تحصل عليها الشركة  9أمثال القاعدة
الرأسمالية لها .ومن بين معايير السيولة التي حددتها الضوابط أال تقل في أي وقت نسبة األصول السائلة عن
 %100من صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل  ٣0يوما وأال يزيد حجم التمويل للعميل الواحد عن  %10من
رأسمال الشركة وأال يزيد التمويل الممنوح للقطاع الواحد بالنشاط عن  %25من رأسمال الشركة.
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http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80
%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
14
https://enterprise.press/wp-content/uploads/2021/02/SME-lenders-regulations-from-FRA.pdf
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:

16

رابعاً :انفوجراف


انفوجراف (  ) 1يوضح تقرير البنك المركزى المصرى الذي يوضح أداء معامالت االقتصاد المصرى مع العالم
الخارجى والتى تجاوزت الصدمة التى سببتها جائحة كورونا :



انفوجراف (  ) 2يوضح توقع مؤسسة  Circle Economyالتى توضح أن االقتصاد الدائرى المصرى
مازال واعداً وأن مصر فى فئة " دول مرحلة النمو " والتى من المحتمل أن تقود عملية التحول االقتصاد
الدائرى نظراً لتركز معظم عمليات اإلنتاج والتصنيع :

