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معهد التمويل الدولي ،مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا . 1



أشار معهد التمويل الدولي ،إلى إن االقتصاد المصري تكيف جيدًا مع فيروس كورونا ،بدعم من االستجابة بفاعلية
فى الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة ،وتنفيذ حزمة من االجراءات المالية والنقدية والتمويل الكافى من
صندوق النقد الدولي ،أضاف أن التمويل من صندق النقد الدولى سمح للسلطات بتنفيذ سريع لحزمة االستجابة
الطارئة التى رفعت بشكل واضح االنفاق على الصحة والنفقات االجتماعية األخري ،ودعمت القطاع الخاص .



وأوضح أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا التى تفادت االنكماش فى ،2020
لكن مازالت هناك مؤشرات ذات داللة مهمة متراجعة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر التصنيع
والصناعات االستخراجية.



وتوقع تراجع نمو االقتصاد من  %3.6العام المالى الماضي إلى  %2.3العام المالى الحالي ،وأن يكون النمو
مدعوما بالسياسات المالية والنقدية المناسبة ،والتقدم فى اإلصالحات قبل الجائحة ،وأشار إلى إن اإلغالق الجزئى
والقيود األخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي اقل تحديدًا ،خالل النصف الثانى من العام المالى الحالي ،مع إيجاد
المستهلكين والشركات طرق للتكيف واالستفادة من التطور الكبير فى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية ،لكنه
أشار إلى أن تلك الرؤية المستقبلية تظل عرضة لعدم اليقين االستثائي ،مع الكثير من المخاطر حول السيناريو
األساسي تعتمد على تطور الجائحة والتقدم فى اللقاحات محليًا وعالميًا ،فمازال هناك احتماالت أن السالسل
الجديدة من كورونا قد تحفز زيادة االصابات مجددًا.



وأوضح معهد التمويل الدولى إن موقف السياسة النقدية مناسب ،وربما هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناء
على غياب الضغوط التضخمية ،واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين  5و %9بنهاية الربع
الرابع من  ،2022وأشار إلى نمو االئتمان المقدم لالقتصاد  %21بنهاية ديسمبر الماضي.



أضاف أن القطاع البنكى تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا ،ويمتلك معدل كفاية للشريحة األولى من رأس
المال تصل إلى  ،%17.7ومعدل القروض غير المنتظمة إلجمالى القروض سجل أقل من  %4فى الربع الثانى
من  ،2020وتظل مخاطر التمويل منخفضة حيث أن البنوك تمتلك أقل معدالت لتوظيف الودائع فى القروض فى
االقتصادات الناشئة ،كما أن صافى األصول األجنبية للبنوك تعافت الشهور الماضية لتسجل  3.8مليار دوالر فى
ديسمبر ،ومع ذلك ،هناك حاجة الستمرار الرقابة النشطة أخ ًذا فى االعتبار عدم اليقين حول تأثير األزمة على
جودة األصول ،ورجح ارتفاع معدل القروض غير المنتظمة ً
قليال هذا العام ،نتيجة مزيد من التباطوء فى النشاط
االقتصادي على خلفية تعطل السياحة والخدمات األخرى.



ويوضح الجدول توقعات معهد التمويل الدولى لمؤشرات االقتصاد المصري :
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وأشار إلى إن مديونية الحكومة المرتفعة وعجز الموازنة الكبير أبرز التحديات ،ورغم المساحة المالية المحدودة
والدين العام المرتفع ،وسعت السلطات برنامجها للحماية االجتماعية ،مع التركيز على معالجة حالة الطوارىء
الصحية ودعم الفئات األكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ،وتم تخفيض تعريف
الكهرباء للقطاعين الصناعى والسياحي ،وتأجيل الضرئب على األرباح الرأسمالية لحين اشعار آخر.



وتوقع اتساع عجز الموازنة إلى %8.5من الناتج المحلى االجمالى العام المالى الحالي ،بسبب النمو األقل فى
االيرادات الضريبية ،وارتفاع اإلنفاق ،وأشار إلى إن الميزان األولى ربما يسجل فوائض لكن أقل من  %1من
الناتج المحلى االجمالي.



وأضاف "تفادى التوحيد المالى القوي لن يكون ممكنًا بمجرد أن تخف حدة أزمة كوفيد ،للعودة إلى فوائض اولية
ال تقل عن  ،%2الالزمة لوضع الدين العام كنسبة للناتج المحلى االجمالى على مسار الهبوط مجددًا" ،وتوقع
ارتفاع الدين العام إلى  %92من الناتج المحلى االجمالى بحلول يونيو المقبل.



وأشار معهد التمويل الدولى إلى إن صورة التمويل الخارجي تبرر الحذر ،حيث اتسع عجز الحساب الجاري،
إضافة إلى معدالت اهالكات الدين المرتفعة خالل السنوات المقبلة.



أضاف أن إعادة هيكلة الدين قصير األجل والتمويل من صندوق النقد الدولى خفف احتياجات مصر الدولي ،ورفع
احتياطياتها إلى  40مليار دوالر فى يناير الماضي مقابل  36مليار دوالر فى يونيو ،تغطى  6.2شهر من
الوارادت ،لكن السياحة التى تمثل  %10من الناتج المحلى االجمالي قبل الجائحة مصدر رئيسي اليرادات النقد
األجنبي ،واحد من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبًا فى االقتصاد بسبب الجائحة ،واالنخفاض الحاد المتوقع فى
ايرادات السياحية سيرفع عجز الحساب الجاري إلى  %4من الناتج المحلى اإلجمالي العام المالي الحالي،
وتفترض التقديرات ،تراجع االيرادات السياحية إلى  1.1مليار دوالر النصف األول من العام المالى الحالي ،مع
استمرار اضطرابات حركة السفر العالمية ،واستبعاد تعافيها قبل .2023



وأشار إلى إن استثمارات االجانب فى سوق الدين المصري ،تجذبها العوائد المرتفعة واستقرار سعر الصرف
وبرنامج صندوق النقد الدولي ،لذا توقع تضاعف صافى التدفقات الرأسمالية خالل العام المالى الحالي ،مدعومة
بتعافى حيازات األجانب ألذون وسندات الخزانة .لكن االستثمارات األجنبية المباشرة ربما تستمر فى التراجع إلى
 5مليارات دوالر وستظل مركزة فى قطاع الطاقة ،وذكر أن مرونة أكبر لسعر الصرف قد تساعد االقتصاد
المصرى على امتصاص أثر الصدمات الخارجية وتحسين تنافسيته مع قصر التدخل عند أوضاع اختالل السوق.



وأضاف إنه للحصول على نمو أعلى ومستدام يتطلب التركيز على التحديات الهيكلية التى لم تشتبك معها مصر
مثل البصمة الضخمة للدولة والجهات السيادية والتنظيم المفرط ونقص المنافسة وضعف الشفافية والمؤسسية.



وأضاف المعهد أن تيسير مشاركة القطاع الخاص فى كافة القطاعات قد يخفف نقاط الدعم وعدم الكفاءة فى
االعتماد على عدد قليل من الالعبين فى االقتصاد ،وبالخصوص يجب على السلطات أن تستهدف اعادة هيكلة
خطة المشتريات العامة ،وكسر الحلقة الحديدية للهيئات الهامة على االقنصاد لتحسين مرونته ودعم النمو
المحتمل ،وايصال نتائجه لقطاع عريض من المصريين.



وأوضح إنه فى هذا السياق يجب فرض متطلبات االقصاح للشركات العامة لتحسين الشفافية ،ومراجعة قانون
المنافسة لتحسين المنافسة ودعم التواجد العادل لجميع اصحاب المصلحة ،أوضح أن تلك االصالحات سترفع
اجمالى معامل االنتاجية وتدعم قاعدة العمالة المؤهلة ،الالزمة لتحقي النمو.



وأشاد بالتطور فى مجال التحول الرقمي الذي قد يؤدى لتحسن التافسية وزيادة انتاجية العمالة ورأس المال،
أوضح أن الجائحة رفعت الطلب على التجارة االلكترونية ،وأن مصر احرزت تقدما فى مجال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة فى إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية
وتحديات البنية التحتية وحيث تشمل رؤية مصر  2030لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،تحول رقمي
فى التعليم والصحة والخدمات الحكومية األخري.



مدير صندوق النقد الدولى تشيد بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية. 2



أشارت (كريستالينا جورفييفا) مدير عام صندوق النقد الدولى ،إلى إن مصر تشارك مع الصندوق لمدة عام
واألولوية حاليا هى الخروج من األزمة ومصر قامت بخطوات جيدة ومنها توسعت فى توفير الدعم االجتماعى،
وتوفير االئتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من
اإلفالس وفقدان الوظائف ،وقالت نصيحتى للحكومة المصرية االبقاء على هذا الدعم مع تحديد األولويات
واإلصالحات االقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا ،ووصينا الحكومة جعل االقتصاد
المصرى أكثر ديناميكية ،كما أعلنت عن استمرار الصندوق مع الحكومة المصرية فى تحمل األزمات فى
المستقبل.
2

https://www.youm7.com/story/2021/2/13/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5204876
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وأضافت ،أن صندوق النقد الدولى قد بدأ فى مشاورات مع البنك الدولى إلقناع مجموعة العشرين تبنى مبادرة
تعلي خدمة الديون وتؤجل لحين التعافى من الفيروس ،وعلى سبيل المثال تم التأجيل لدولة جيبوتى للعام المقبل،
وأوضحت أن ما نريده هو تفعيل هذة االتفاقية ،ولفتت إلى أن هناك  3دول طالبت من الصندوق العمل المشترك
ومنها تشاد وأثيوبيا وزامبيا ونبحث فى الصندوق عن التنازالت المالية للدول األقل دخال ونؤيد هذا التحرك القوى
للديون.



وأوضحت أن كل دولة عانت من الجائحة بشكل مختلف وأكثرهم الدول التى تعتمد على السياحة هى التى تأثرت
بشكل أكبر فى اقتصادها ،وعندما ننظر العودة للنمو ستكون من نصيب الدول التى استطاعت نظم حماية فعالة
خالل األزمة ومنها أسيا والصين وكوريا الجنوبية الذين عملوا على احتواء فعال لألزمة ،وهى الدول أيضا التى
كان لديها خسارة أقل فى االنتاجية ،وسيعتمد العالم على مدى فعالية اللقاح وأنواعه حاليا.



وأشارت إلى وجود اختالل موازين العدالة فى توزيع اللقاحات ،ولن تتمكن  150دولة من العودة فى نموها مثلما
كانوا قبل الفيروس ،علينا أن نفكر فى السياحة أوال فى مصر يعيشون بطريقة سيئة ،وسنواصل تقديم دعم كبير،
وأشارت إلى أن تقديم الصندوق لـ  105مليارات دوالر لما يقرب من  85دولة حصلت على مساعدات ،ونحن ما
زلنا مستعدين فى تقديم الدعم ،وتقديم البرامج االقتصادية ،ونوصى بفحص السياسات الضريبية ،والوقوف إلى
جانب العمال والشباب أو النساء ،وأكدت على أن الدول التى لديها تعليم جيد ومستويات صحة جيدة هى القادرة
على العودة للنمو مرة أخرى وأن نبنى شعوبا.



وأكدت مديرة صندوق النقد الدولى أن مالمح عام  2021تتحدد في ضوء ثالثة محددات وصفتها بالرئيسية قائلة
وما سيحدث بعد ذلك في عام  2021سيعتمد على  3أشياء :أوال السباق بين فيروس متحور وبين لقاحات متعددة،
ثانيًا ،النتائج الخاصة بعدم قيام صانعى السياسات بسحب الدعم قبل الوصول إلى مخرج دائم من األزمة ،من
خالل احترامنا للتدابير الصحية التي تحمينا عبر إرتداء األقنعة ،والتباعد االجتماعي وغسل أيدينا ،باالضافة
للعامل الثالث شديد األهمية وهو مقدرتنا كعالم على أن نتقارب ،أن نساعد بعضنا البعض للتأكد من وصول
اللقاحات إلى الجميع في كل مكان وأن يكون هناك تعاون دولى على مستوى كبير .



الجنيه المصري ضمن أفضل عمالت العالم من حيث األداء أمام الدوالر في  4سنوات . 3



أشارت رئاسة مجلس الوزراء ،إلى أن يعتبر سعر الصرف من أهم مؤشرات قوة اقتصاد دول العالم ،وتقوم
المؤسسات الدولية بقياس ما يعرف بـ "أداء العملة" ويقصد به مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام
الدوالر األمريكي في مدة زمنية معينة ،ويتم اعتبار هذا األداء مؤشراً هاما ً على جودة األداء االقتصادي
والسياسات النقدية التي تنتهجها دول العالم.



وأوضح أن قد اتجهت مصر في برنامجها الناجح لإلصالح االقتصادي إلى دعم سياساتها النقدية وتحسين األدوات
التي تستخدمها لتنفيذ هذه السياسات ،وهو ما انعكس على التحسن التدريجي ألداء الجنيه المصري أمام الدوالر
منذ بدء برنامج اإلصالح االقتصادي في نهاية عام  2016وحتى اآلن ،مما حدا بالمؤسسات الدولية إلى التعامل
مع الجنيه المصري كواحد من أفضل عمالت العالم أدا ًء أمام الدوالر ،األمر الذي عزز من ثقة المستثمرين
الدوليين في العملة المصرية وقدرتها على تجاوز األزمات والصدمات ،كما ساهم في جذب المزيد من
االستثمارات ورؤوس األموال وتدفقات النقد األجنبي مع استمرارية عجلة اإلنتاج والمشروعات العمالقة.



يوضح إنفوجراف ( )1أداء عمالت األسواق الناشئة خالل الفترة من  2017/2/10إلى  ،2021/2/10حيث أن
الجنية المصرى ضمن أفضل عمالت العالم أمام الدوالر في أخر أربع سنوات :



وأشار مجلس الوزراء إلى تطور سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه خالل الفترة من نهاية يناير  2020حتى
https://benokinvest.com/archives/40289
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نهاية يناير  ،2021حيث سجل سعر البيع  15.85جنيه و 15.75جنيه للشراء في نهاية يناير ،2020و15.66
جنيه للبيع و 15.56جنيه للشراء في نهاية فبراير ،و 15.8جنيه للبيع و 15.7جنيه للشراء في نهاية شهري
مارس وأبريل ،و 15.94جنيه للبيع و 15.84جنيه للشراء في نهاية مايو.


ويوضح إنفوجراف (  )2أداء العمالت األفضل واألسوأ على مستوي العالم أمام الدوالر خالل الفترة من
 2017/2/10إلى : 2021/2/10



وأشار أيضا ً إلى صمود الجنيه خالل عام  2020وتحقيقه مكاسب أمام الدوالر بعد تعافي صافي االحتياطيات
الدولية بالرغم من أزمة كورونا ،والتي سجلت  45.46مليار دوالر في نهاية يناير  ،2020و 45.51مليار
دوالر نهاية فبراير من نفس العام ،وأوضح أن صافي االحتياطيات الدولية بدأ في االنخفاض نهاية مارس 2020
نتيجة ألزمة فيروس كورونا حيث سجل  40.11مليار دوالر ،و 37.04مليار دوالر نهاية أبريل ،و 36مليار
دوالر نهاية مايو ،ونتيجة لإلجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا والتقليل من تداعياتها السلبية،
بدء صافي االحتياطيات الدولية في التعافي بنهاية يونيو  2020حيث سجلت  38.18مليار دوالر ،و38.26
مليار دوالر نهاية يوليو ،و 38.31مليار دوالر نهاية أغسطس من نفس العام.



واستمر صافي االحتياطيات الدولية في التعافي ،حيث وصل إلى  38.43مليار دوالر نهاية سبتمبر ،و39.22
مليار دوالر نهاية شهري أكتوبر ونوفمبر ،بينما سجل  40.06مليار دوالر في نهاية شهر ديسمبر ،وذلك لعام
 ،2020وفي نهاية يناير  2021سجل  40.1مليار دوالر.



ويوضح إنفوجراف ( )3تطور تعافى صافى األحتياطات الدولية بالرغم من أزمة كورونا :



وأشار مجلس الوزراء إلى عدداً من اإلشادات الدولية بتحسن سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه المصري ،حيث
أكد صندوق النقد الدولي على أن مرونة سعر الصرف تعد خط الدفاع األول ألي ضغوط محتملة على طلبات
العمالت األجنبية ،كما تساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.



وأشارت بلومبرج إلى أن استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى انتعاش سوق السندات في مصر
لشهور ،في حين ذكرت اإليكونوميست بأنه من المتوقع تحسن سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه وبلوغه 15.47

5
جنيه بنهاية عام .2025


وأكدت فيتش على أن أداء الجنيه المصري ظل صامداً على عكس عمالت معظم االقتصادات الناشئة التي تأثرت
بشدة نتيجة أزمة كورونا.



ويوضح إنفوجراف (  )4توقعات المؤسسات الدولية لسعر صرف الدوالر مقابل الجنية و عدداً من اإلشادات
الدولية :



األستاذ /وليد لبدى ،المدير اإلقليمى لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية ،مصر أكبر سوق تستثمر
فيه "مؤسسة التمويل الدولية" فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 4



أشار األستاذ  /وليد لبدى ،المدير اإلقليمى لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية ،إلى إن مصر دولة ذات
أولوية للمؤسسة وهى أكبر سوق تتواجد فيه بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.



وأوضح إنه وفقا ً للتقرير السنوى للمؤسسة تصل حجم المحفظة المنكشفة على مصر إلى  1.474مليار دوالر
تشمل تمويالت الديون والقيمة السوقية الستثمارات األسهم ،وإجمالى التزامات األسهم غير المنصرفة بعد ،وتمثل
تلك المحفظة  %2.51من إجمالى تعرضات المؤسسة.



وأضاف أن «خالل العقد الماضى استثمرنا وقمنا بتعبئة أكثر من  4مليارات دوالر لدعم القطاع الخاص ،وخالل
العام المالى األخير قمنا باستثمار  400مليون دوالر ،للمساعدة فى تحسين وصول األعمال الصغيرة للتمويل
ودعم االبتكار فى القطاع الصناعى ،وتقوية الخدمات األساسية بما فيها الرعاية الصحية».



وأوضح أنه بجانب تقديم تمويل مباشر للشركات الخاصة ،لدى المؤسسة برنامج استشارى فى مصر ،يركز على
دعم رواد األعمال ،وزيادة وصول الشركات الصغيرة ورائدات األعمال للتمويل.



وأضاف أيضا ً أن خالل العام المالى الحالى ،التركيز انصب على مساعدة الشركات فى عبور تحديات جائحة
كوفيد ،19 -وذلك عبر دعم احتياجاتهم الفورية للسيولة ورأس المال العامل ،ومساعدة العمالء على ابتكار
وتطوير استراتيجية تعتمد أكثر على الرقمنة ،وتحسين كفاءتهم ،وهى أمور حيوية خالل المدى المتوسط،
وأضاف أيضا ً أن «خالل العام الماضى ،أطلقنا العديد من المبادرات تشمل برنامج استشارى لمساعدة زيادة
فرص العمل للنساء بمصر ،وذلك استكماالً لسنوات من العمل مع الشركاء فى القطاع الخاص والحكومة لمساعدة
الشركات الختراق القدر الهائل غير المستغل من مواهب النساء».



وأشار إلى أن المؤسسة ستستمر خالل العام الحالى فى زيادة قدرة الشركات الصغيرة على الوصول للتمويل،
وفى مصر وظفنا تمويالت سريعة عبر آلية التمويل للسريع لمواجهة كورونا ،لمساعدة الشركات فى استيراد سلع
الضرورية لها مثل الغذاء والمواد الخام الالزمة للتصنيع .



وأشار إلى إن مؤسسة التمويل الدولية تؤمن أن القطاع الخاص المنتج ضرورة لخل فرصة العمل وتسريع
االحتواء ،وقيادة النمو فى مصر ،وأن جهود الحكومة لزيادة حجم القطاع الخاص بما فى ذلك عبر طرح شركات
حكومية لالكتتاب العام خطوة مهمة ،ولها قدرة على تحفيز االستثمارات الخاصة خارج القطاع االستخراجى.



وأوضح أن الجائحة أثرت بالتأكيد على االقتصاد المصرى ،لكنها أيضًا ساهمت فى ازدهار الخدمات المقدمة عبر
االنترنت ونماذج عملها ،وتلك الرقمنة ستؤدى فى النهاية لمساعدة الدولة على خل فرص استثمارية فى عدة
https://alborsaanews.com/2021/02/16/1418709
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قطاعات بينها االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والتعليم والرعاية الصحية.


وأضاف «ومع جهود مصر نحو التحول األخضر القتصادها ،نرى أن صناعة الطاقة المتجددة رهان جيد
للمستثمرين ،و أن مصر وضعت نفسها كقائد للطاقة الشمسية فى المنطقة وهناك مجال لتنفيذ مشروعات تحولية
فى قطاعات أخرى» ،قال إن مؤسسة التمويل الدولية تضع دعم االقتصاد األخضر أولوية ،وستستمر فى استخدام
رأسمالها وخبراتها وخبرات البلد لجذب رؤوس األموال التجارية والوصول ألقصى تأثير ممكن.



وأشار إلى أنه على المستوى العالمى يجرى العمل مع الدول على التعافى األخضر الذى يحفز االقتصادات ويخل
فرص العمل مع تسريع وتيرة التحول األخضر بتكلفة منضبطة ،وتستهدف المؤسسة الوصول بحصة تمويالت
المناخ إلى  %35فى المتوسط من إجمالى محفظتها بحلول العام المالى  2025مقابل  %30فى العام المالى
الماضى.



وذكر أن أداء مصر كان جيدًا خالل الفترة الماضية مقارنة بالبلدان األخرى بالمنطقة ،حتى أن التقديرات تشير
إلى أنها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى حققت نموا ايجابى خالل .2020



وأشاد بكفاءة استجابة البنك المركزى لرفع الضغط المالى عن األفراد والشركات ،بما سيدعم استدامة الطلب
والعرض ،كما نجحت الحكومة بتفادى انحراف ملحوظ عن مسارها فى التوحيد المالى رغم تقديمها حزم تحفيز
مالية ،وهو ما ممكن الحكومة من تجنب إثقال القطاع المصرفى بتمويل الدين الحكومى ما أفسح مجال أمام
تقديمها الدعم للقطاع الخاص.



وأشار إلى أنه رغم فاعلية الخطة التحفيزية لكن ربما هناك المزيد لتقديمه للقطاع غير الرسمى والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،كما أنه مع تراجع التضخم ،فإن اتباع سياسة نقدية توسعية ربما يكون مفيدًا.



ستاندرد آند بورز ،نزوح الوافدين يهدد اقتصادات الخليج. 5



أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات االئتمانية ،إلى إن اقتصادات دول الخليج عانت من خسائر تصل
نسبتها إلى  %4في أعداد السكان العام الماضي ،بسبب نزوح العمالة الوافدة ،مما قد يزيد من التحديات التي
تواجه التنويع االقتصادي في المنطقة على المدى الطويل.



وأوضحت أن من المتوقع تراجع نسبة األجانب بشكل أكثر مقارنة بالمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي
حتى عام  ،2023بسبب النمو الضعيف للقطاع غير البترولي وسياسات تأميم القوى العاملة ،وأشارت إلى أن
إنتاجية دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات الدخل والتنوع االقتصادي قد تتعرض للركود على المدى الطويل
دون إجراء استثمار كبير في رأس المال البشري للبالد وتحسين مرونة سوق العمل.



وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن دول مجلس التعاون الخليجي وهما السعودية واإلمارات وقطر والكويت
والبحرين وعمان تعتمد بشكل كبير على العمال األجانب في صناعات متنوعة مثل البناء والتمويل ،ويعتمد القطاع
الخاص في المنطقة على العمالة الوافدة ،التي تشكل ما يقرب من  %90من القوة العاملة .



وأضافت "ستاندرد آند بورز" خضعت االقتصادات المعتمدة على الطاقة في المنطقة للركود خالل العام الماضي،
بعد موا جهة صدمات انخفاض أسعار البترول وحالة الطوارئ الصحية العالمية ،مما أجبر العديد من الوافدين
الحاصلين على تأشيرات عمل على العودة إلى بالدهم .



وأوضحت أن على الرغم من التحديات طويلة األجل ،أشارت "ستاندرد آند بورز" إلى إن التحول السريع في
سوق العمل ال يشكل خطرا كبيرا في الوقت الحالي ،وذلك ألن غالبية العمال األجانب العائدين إلى بالدهم يشغلون
مناصب منخفضة الدخل.



وأضافت الوكالة "إذا لم تُقابل هذه التغييرات بإصالحات اقتصادية واجتماعية من شأنها تعزيز رأس المال
البشري ،فقد يكون لها تداعيات على االقتصاد اإلقليمي وقد تشكل أيضا تحديات إضافية للتنويع االقتصادي بعيدا
عن قطاع البترول والغاز".

https://alborsaanews.com/2021/02/16/1418960
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد  ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،صندوق النقد الدولى يشيد بسياسات البنك
المركزي والحكومة المصرية في التعامل مع تبعات " كورونا " . 6
أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن الوزارة تحرص علي متابعة اّراء
المؤسسات االقتصادية المختلفة حول العالم في أداء االقتصاد المصري وخاصة في ظل الظروف التي يواجهها
العالم حاليًا لفيروس كورونا .



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلي رأي معهد التمويل الدولي ،والذي أوضح أن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات
فيروس كورونا بدعم من االستجابة بفاعلية فى الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة ،وتنفيذ حزمة من
االجراءات المالية والنقدية ،كذلك إشادة صندوق النقد الدولى بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية
موضحة أن الصندوق أشار في تقريره أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع فى توفير الدعم االجتماعى،
وتوفير االئتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من
اإلفالس وفقدان الوظائف.



وأوضح تقرير معهد التمويل الدولي أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التى
تفادت االنكماش فى  ،2020حيث توقع المعهد أن يكون النمو مدعو ًما بالسياسات المالية والنقدية المناسبة ،والتقدم
فى اإلصالحات قبل الجائحة ،ورأي التقرير أن اإلغالق الجزئى والقيود األخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي اقل
تحديدًا ،خالل النصف الثانى من العام المالى الحالي ،مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف واالستفادة من
التطور الكبير فى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.



أضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب ،وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بنا ًءا على غياب
الضغوط التضخمية ،واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين  5و %9بنهاية الربع الرابع من
ً
فضال عن نمو االئتمان المقدم لالقتصاد  %21بنهاية ديسمبر الماضي ،وأن القطاع البنكى تم إعداده جيدًا
،2022
لمواجهة صدمة كورونا ،وحول توقعات معهد التمويل الدولى لمؤشرات االقتصاد المصري توقع المعهد أن يبلغ
النمو الحقيقي لالقتصاد  %4.7في  2022ليرتفع إلي  %5.1في .2024



وأشار معهد التمويل الدولى إلى توسعات السلطات لبرنامجها للحماية االجتماعية ،مع التركيز على معالجة حالة
الطوارىء الصحية ودعم الفئات األكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ،وتخفيض
تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعى والسياحي ،وتأجيل الضرئب على األرباح الرأسمالية لحين اشعار آخر.



و أشاد المعهد بالتطور فى مجال التحول الرقمي حيث قد يؤدى لتحسن التافسية وزيادة انتاجية العمالة ورأس
المال ،حيث أن الجائحة رفعت الطلب على التجارة االلكترونية ،وأن مصر أحرزت تقد ًما فى مجال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة فى إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية
وتحديات البنية التحتية  ،باإلضافة إلي أن رؤية مصر  2030تشمل كذلك قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،تحول رقمي فى التعليم والصحة والخدمات الحكومية األخري.



ويتضمن أيضا ً تقرير صندوق النقد الدولي نصيحة للحكومة المصرية باالبقاء على هذا الدعم مع تحديد
األولويات ،حيث أن اإلصالحات االقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا ،كما أكد
الصندوق استمراره مع الحكومة المصرية فى تحمل األزمات فى المستقبل.



اختيار الدكتورة /غادة خليل ،مدير مشروع رواد  2030عضو فى لجنة تحكيم رولو أفريقيا ممثال عن وزارة
التخطيط والتنمية االقتصادية . 7



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أختيار الدكتورة /غادة خليل ،مدير مشروع رواد  2030التابع
لوزارة التخطيط ،كعضو في لجنة التحكيم الخاصة برولو إفريقيا ،والذي يعقد برعاية االتحاد اإلفريقي وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .UNDP AfriLabs



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية  ،إلى إن مشروع رواد  2030تم إنشاؤه
تحت مظلة الوزارة ليقوم بدعم بناء قدرات الشباب على المستويين العربي واإلفريقي وتنمية مهاراتهم وتمكينهم
من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع واالستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو االقتصادي،
وخل فرص عمل لهــم ولآلخرين.



وأوضحت الدكتورة /غادة خليل ،أن رولو إفريقيا هو برنامج محاكاة األعمال وبناء القدرات وهو مخصص لدعم
الشركات اإلفريقية الصغيرة التي تواجه تحديات بعد تفشي جائحة الكورونا ،مشيرة إلى أن البرنامج يتألف من
ثالثة أيام محاكاة مكثفة تتعلم فيها الشركات الناشئة اإلدارة والعمل في بيئة تنافسية ضمن آفاق السوق المختلفة.



وأضافت أن المشاركين المختارين يقومون بنشاط في معسكر تدريبي مكثف ( )BootCampلمدة  3أيام يتم فيهم
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محاكاة الحياة العملية ويواجه كل فري تحديًا من قبل فرق أخرى ،الفتة إلى أن البرنامج يوفر منصة ألصحاب
المشاريع األفارقة لخل أفكار وتجربة إستراتيجيات جديدة.


وأوضحت أن شروط التقديم في رولو إفريقيا تتمثل في أن تكون الشركة المتقدمة من الشركات اإلفريقية الصغيرة
التي تأثرت بجائحة الكورونا ،وأن تتضمن الشركة فري من  3أعضاء ،وأال يقل السن عن  20وال يزيد على 45
عا ًما ،وأن تكون شركة ناشئة تعمل منذ أكثر من عام وبها أقل من  10موظفين (أعضاء).



الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 4.5 ،مليون مواطن يستفيدون من المرحلة األولى
لـ"حياة كريمة" . 8



أكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أنه رغم ما تحق من جهود وانجازات خالل
السنوات األخيرة ،اال إننا ندرك تماما ً أن ذلك غير كاف فى تحقي التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد
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 وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من
خطوات لتحقي 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 ( 375قرية) ،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.



 % 54.1زيادة فى مشروعـــات تحـت التنفيذ في القطاع العام . 92019/2018



أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء النشرة السنوية لإلحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة
لشركـــات قطــــاع األعمال العـام والقطاع العـــام ( عـدا البنوك وشركات التأمين ) لعــام :2019/2018



وأشار إلى قطاع األعمال العام حيث قد بلغت قيمـة االجور  57.7مليـار جنيـه عـــام  2019/2018مقابـــــل
 50.8مليــار جنيه عـام  2018/2017بنسبــة زيادة قـــدرهــا  ، ٪13.7وبلغـت قيمــــة مشروعـــات تحــــت
التنفيـذ  104.1مليـار جنيــه عـام  2019 /2018مقــابــل  94.1مليـــار جنيـه عـــام  2018/2017بنسبة
زيادة قـدرها  ، ٪10.7وبلغـت قيمــة صافي رأس المال المستثمر  558.1مليار جنيـــه عـــام 2019/2018
مقابــل  519.7مليـار جنيــه عـام  2018/2017بنسبــة زيادة قـدرهــا .٪7.4



وبالنسبة إلى القطاع العــــام قد بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ  11.2مليار جنيـه عـــام 2019/2018
مقابـل  7.3مليــار جنيه عـام  2018/2017بنسبة زيادة قـدرهــا  ٪54.1وذلك نتيجة سياسات االصالح
االقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته االنتاجية  ،وبلغت قيمـة ايرادات النشاط الجاري  191.7مليار جنيـه
عـــام  2019/2018مقابل  158.8مليار جنيه عـام  2018/2017بنسبة زيادة قـــدرهــا  ، ٪20.7وبلغـت
قيمـة األجـور  27.3مليـار جنيـــه عـام  2019 /2018مقابـــل  22.8مليار جنيه عـام  2018/2017بنسبة
زيـادة قــدرها . ٪20.1



الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء %32.3 ،انخفاضا في قيمة الواردات من المنتجات البترولية خالل
عام . 10 2020



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيانا بإجمالي قيمة الـواردات من المنتجات البترولية ،حيث
بلغت  6383مليون دوالر خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  2020مقابل  9429مليون دوالر خالل نفس الفترة
عام  2019بنسبة انخفاض قدرها .%32.3



وأشار إلى إن السوالر من أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها  ،حيث بلغت  858مليون دوالر
مقابل  3815مليون دوالر عام  2019يليه بنزين  95حيث بلغت  609ماليين دوالر مقابل  1487مليون دوالر
عام  2019يليه غاز البوتوجاز ،حيث بلغت  840مليون دوالر مقابل  1053مليون دوالر عام .2019



وأوضح أن أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها الجزائر ،حيث انخفضت واردات غاز البوتوجاز
والسوالر وبنزين 95ـ حيث بلغت  161مليون دوالر مقابل  478مليون دوالر عام  ،2019تليها المملكة العربية
8

https://www.youm7.com/story/2021/2/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-4-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5196454
9

http://gate.ahram.org.eg/News/2607539.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2607085.aspx
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9
السعودية ،حيث انخفضت واردات الزيت الخام والبوتوجاز والسوالر وبنزين  ،95حيث بلغت  2274مليون
دوالر مقابل  3415مليون دوالر عام  2019تليها الكويت ،انخفضت واردات الزيت الخام والسوالر حيث بلغت
 1961مليون دوالر مقابل  2102مليون دوالر عام  2019ثم اليونان ،انخفضت واردات غاز السوالر ،حيث
بلغت  109ماليين دوالر مقابل  546مليون دوالر عام  ،2019وأخيرًا تركيا ،حيث انخفضت واردات بنزين
 95إلى  64مليون دوالر مقابل  469مليون دوالر عام .2019


الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،إنخفاض معدل البطالة إلى (  ) %7.2خالل الربع الرابع لعام
.11 2020



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر -ديسمبر) لعام
 ،2020حيث بلغ معدل البطالة  %7.2من إجمالي قـــوة العمـــل ،مقابل  %7.3فى الربع الثالث من عام
 2020بانخفاض قدره  ،% 0.1وبإنخفاض قدره  %0.8عن الربع المماثل من العام الساب  ،ويرجع هذا
اإلنخفاض إلي استمرار عودة األنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد انهاء قرارات اإلغالق والحظر
الجزئى التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
 أوالً :قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):



المشتغلون  :سجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29.965مليون فرد مقابل 28.171مليون فرد خالل الربع الساب
بنسبة إرتفاع مقدارها  %6.4وقد بلغت قوة العمل فى الحضر  13.161مليون فرد بينما بلغت فى الريف
 16.804مليون فرد ،أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24،577مليون فرد بينما بلغت
لإلناث 5.388مليون فرد ،ويرجع سبب ذلك اإلرتفاع إلي زيادة أعداد المشتغلين خالل هذا الربع نتيجة استمرار
عودة األنشطة اإلقتصادية مرة أخرى بعد إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى إتخذته الدولة للحد من جائحة كورونا.



المتعطلون  :سجل عدد المتعطلين 2.166مليون متعطل بنسبة  %7.2من إجمالى قوة العمل (1.262مليون
ذكور  904،ألف إناث) مقــابـل 2.061مليون متعطل فى الربع الثالث  2020بإرتفاع قـدره  105ألف متعطل
بنسـبة  ،%5،1وبـإنخفاض قــدره 163ألف متعطل عن الربع المماثل من العام الساب بنسبة .%7.0
 المتعطلون طبقا ً للنوع :



بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور  ٪5.1من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان  ٪5.8في
الربع الساب مقابل  ٪4.7في الربع المماثل من العام الساب .



بلغ معدل البطالة بين اإلناث  ٪16.8من إجمالى اإلناث فى قوة العمل فى الربع الحالى  ،بينما كان  ٪15.2في
الربع الساب مقابل  ٪ 22.7في الربع المماثل من العام الساب .
 المساهمة فى النشاط االقتصادي:



بلغ معـــدل المسـاهمة فــي النشاط االقتصادي  ٪ 43.5من جملة السكان ( 15سنة فأكثر) خالل الربع الحالى،
بينما كان  ٪41.1خالل الربع الثالث من عام  2020مقابل  ٪ 43.1في الربع المماثل من العام الساب .
 التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًألهم اإلنشطة اإلقتصادية خالل الربع الرابع لعام :2020

 )1حق نشاط الزراعة وصيد األسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى األنشطة اإلقتصادية حيث بلغ عدد
المشتغلين فى هذا النشـاط  5.716مليون مشتغل (  4.752مليون من الذكور 964 ،ألف من اإلناث) بنسبة
 ٪20،6من إجمالي المشتغلين محتالً المركز األول ضمن األنشطة اإلقتصادية.
 )2بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة  4.351مليون مشتغل( 3.631مليون من الذكور  720،الف
من االناث )بنسبة  ٪15.7من اجمالي المشتغلين .
 )3بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3.686مليون مشتغل (3.665مليون من الذكور  21،ألف من االناث )بنسبة
 ٪13.3من اجمالي المشتغلين.
 )4بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية  3.562مليون مشتغل (  3.239مليون من الذكور 324 ،
ألف من اإلناث) بنسبة  ٪12.8من إجمالي المشتغلين.
 )5بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين  2.336مليون مشتغل( 2.315مليون من الذكور 21 ،الف من
األناث) بنسبة  ٪8.4من إجمالي المشتغلين.


تراجع عجز الموازنة إلى  %4.4من الناتج المحلى أول  7شهور للعام المالى الحالى. 12



أشارالدكتور /محمد معيط ،وزير المالية إلى الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خالل السبعة أشهر الماضية؛
11

https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News/PressRelease/202121511191_666.pdf&Ty
pe=News
12
https://alborsaanews.com/2021/02/13/1418483

10
موضحا ً أن تلك الفترة شهدت تحقي فائض أولي قدره  18.1مليار جنيه ،فضالً عن زيادة اإليرادات بنسبة %16
مقابل زيادة المصروفات بنسبة  ،%12.4إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من  %4.6إلى  ،%4.4وذلك
مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خالل نفس الفترة في العام المالي الماضي.




وأشار إلى زيادة معدالت وحجم االستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة ،خاصةً ما يتعل بالبنية
األساسية والخدمات ،إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو االقتصادي بمقدار حوالي  %23بقيمة 392
مليار جنيه ،وكذا زيادة اإلنفاق على برامج الحماية االجتماعية بنسبة  %24بقيمة  114مليار جنيه.
البنك المركزي المصري يجري تعديالت على مبادرة السياحة بضمان وزارة المالية. 13



أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل بعض بنود مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة بضمان وزارة المالية
الذي أطلقها في يونيو الماضي ،وأشار إلى إن التعديل تم باالتفاق مع وزارة المالية ،ورغبة من البنك في
استمرار مساندة القطاع والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه بهدف تنشيط المبادرة
وزيادة االستفادة منها.



وأضاف البنك المركزى إنه كان أصدر قرارًا في  7يونيو الماضي ،لتخصيص شـريحة بـمبلغ  3مليارات جنيه
من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ  50مليار جنيه ،بهدف منح تسهيالت ائتمانية
للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين باإلضافة إلى تمويل مصروفات
الصيانة والتشغيل األساسية بضمانة وزارة المالية.



وأوضح أن ضمت التعديالت تعديل على بند ( )2بالكتاب الدوري المؤرخ  2نوفمبر  ،2020الذي ينص على
"سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة  6أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيالت
االئتمانية للعمالء ليصبح" :سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد
األقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ  30مليون جنيه للعميل الواحد و 40مليون جنيه للعميل واألطراف
المرتبطة به  ،ونص الكتاب الدوري على تعديل البند ( )4بالكتاب الدوري المؤرخ في  16يونيو والخاص بمدة
التسهيل  3أعوام ،لتصبح "متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب  3أشهر ،والسداد على عامين بعد فترة
السماح".



وألغى الكتاب الدوري الجديد المادة ( )5المتضمنة فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة
وهي  3مليارات جنيه  ،واستبدل البنك المركزى المركزي النص بـ "تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو
 2021أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع  3مليارات جنيه أيهما أقرب ،وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر
 2021على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير  ،2022ولمدة عامين".



ً
تعديال على البند ( )13المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبـادرة في إطـار هذه
وأجرى البنك المركزي
الشـريحـة باالستفادة من مبادرة إحالل وتجديد فنادق القائمة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في
 8يناير  2020دون االستفادة من تعديلها الصادر في  23مارس  ( ،2020ليصبح السماح للشركات المستفيدة
من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة ( 3مليارات جنيه) باالستفادة من مبادرة إحالل وتجديد فنادق القائمة
والعائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في  8يناير  2020واالستفادة من تعديلها الصادر في  23مارس
 2020وفقا ً لبعض الشروط وهي عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات
والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين وال يح للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر
مرتين ،قيام العميل بتوقيع تعهد بااللتزام بالبند الساب  ،في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطب على
العميل وفقا ً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح ) .



وأضاف البنك المركزي أنه في حالة توقف العميل عن سداد  3أقساط متتالية يتم ما يلي :إذا كان التوقف عن
السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط ،يتم تطبي أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح ،أما إذا كان التوقف عن
السداد بعد البدء في السداد يتم تطبي أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.



وأكد البنك المركزي على استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص ،مع عدم السماح
للعمالء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا باالستفادة من المبادرة.

https://economyplusme.com/59534/
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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 حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.



كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  3،7مليار جنيه مصري في  2014إلى  10.6مليار جنيه في
 .2018وارتفعت بنسبة  %18تقريبًا 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) ح 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 ،قراراً 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
(4مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحق 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:14



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 ا لقانون 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.



اللواء  /محمود شعراوي ،وزير التنمية المحلية  ،اإلتفاق مع البنوك المشاركة في برنامج"مشروعك"على
زيادة معدالت اإلقراض خالل المرحلة القادمة. 15



أعلن اللواء  /محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن فرص العمل التي وفرها برنامج "مشروعك"منذ إنطالقه
وحتى نهاية عام  2020تقترب من  100ألف فرصة عمل من خالل تنفيذ حوالي  164ألف مشروع صغير
ومتوسط بقروض  17.3مليار جنيه ،الفتا إلى أن ” مشروعك ” يعمل في إطار مبادرة البنك المركزي المصري
 ،التي توفر التمويل الالزم للمشروعات بفائدة بسيطة ال تتعدى .%5



و أكد أن الوزارة تسعى دائما لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة
وذلك من خالل قروض برنامج "مشروعك" إلقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ،مشيرا إلى أن نسبة
المشروعات التي نفذتها المرأة من خالل “مشروعك” بلغت  %35من إجمالي المشروعات.



وأشار اللواء /محمود شعراوى إلى المشروعات التي تم تنفيذها من خالل "مشروعك" حيث أن النشاط التجاري
جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذة به حيث يمثل  %64من إجمالي المشروعات ،يليه النشاط
الزراعي بنسبة  ، %15ثم النشاط الخدمي  ، %11والنشاط الصناعي .%10



وأوضح أن الهدف األساسي من برنامج "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة
المعيلة في القرى واألحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب
ووضعهم على الطري الصحيح وتحقي التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في
دفع عجلة االقتصاد لألمام ورفع المستوى االقتصادي للقاطنين في المراكز والمدن والقرى ،فضال عن خفض
معدالت البطالة والقضاء على الفقر وخل فرص عمل جديدة ألبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز
ثقافة العمل الحر من خالل منح التمويل الالزم إلقامة المشروعات المختلفة.
14

http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D
8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3)%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
15
https://benokinvest.com/archives/40136
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:

14

رابعاً :انفوجراف


انفوجراف (  ) 1يوضح تقرير البنك المركزى المصرى عن تدفقات االستثمارات األجنبية لمصر حيث أن
بريطانيا واالمارات أعلى دول العالم تدفقا ً لالستثمارات األجنبية إلى مصر عام : 2020/2019



انفوجراف (  ) 2يوضح أبرز إجراءات السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى للحد من تداعيات فيروس
كورونا خالل عام : 2020

