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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 يونيو 71خميسال   3العدد،عشر التاسعالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 / 1االقتصاد المصرى يحقق أعلى معدالت نمو بالمنطقة العام المقبل ،محمود محيى الدينالدكتور . 

  ريليون ت  4.2إن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بلغت  إلى محمود محيي الدين /الدكتورأشار

 دوالر أمريكي جراء ما أحدثته جائحة كورونا.

  وأوضح أن المعدالت المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي، حيث يتوقع نموا عالميا

لتجارة انتعاشاها، والدول المتقدمة ستحقق نموا كبير غير أن الدول ، فيما ستعاود ا% 3.5بعد خسائر %6بنحو 

 األقل دخال لن تصل إلى المستويات المطلوبة.

  محمود محيى الدين إلى أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ستحقق نصف معدال النمو  الدكتور /وأشار

العالمية ، موضحا أن مصر من بين الدول القليلة التي حققت معدالت نمو إيجابية إبان الجائحة ، مشيراً للتوقعات 

خالل العام القادم   %5.7ا متوقع ، فيم 2021يونيو  30خالل العام المالي الذي ينتهي في  %2.5أن تحقق نموا 

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ، وبذلك يكون االقتصاد المصري واحد من أعلى معدالت النمو فى الشرق 

 األوسط.

  وأكد أن جهود التعافي تتطلب دفع االستثمارات في االقتصاد األخضر واالستدامة والرقمنة والحوكمة بالشراكة

توطين التنمية وأن على الدولة وجهات الرقابة أن تضع معايير موحدة لقياس وتقييم تلك مع القطاع الخاص و

 الجهود.

  ،2البنوك المصرية قد تواجه مزيدا من الضغوط في العام المالي المقبلوكالة فيتش . 

  المالي صافي دخل الفوائد في البنوك المصرية قد يشهد بعض الضغط خالل العام أشارت وكالة فيتش إلى أن

وظل متوسط صافي ، ، بسبب تراجع أسعار الفائدة والتراجع المحتمل لعوائد أدوات الخزانة2022/2021المقبل 

، على الرغم من قيام البنك المركزي %4.1، مسجال 2020هامش الفائدة للقطاع المصرفي قويا على مدار عام 

إن هذا يعود إلى ، وأوضحت أثيرات الجائحةنقطة أساس لمواجهة ت 400المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 

 من دخل الفوائد القطاع. %65حد كبير إلى العائدات على السندات الحكومية، والتي مثلت نحو 

  في ظل بعض 2022شهرا المنتهية في يونيو  12لن يظل هذا بالضرورة الوضع الراهن في الـ وأوضحت أن ،

 وهما :السيناريوهات التي افترضتها 

نقطة أساس في العام المالي  150-50ريو األول: إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار السينا (1

مع بقاء العوائد دون تغيير. من غير المحتمل أن تشعر البنوك بتأثير كبير في ظل هذا السيناريو،  2022/2021

سيكون متساويا في تأثير أو عدمه ر. ولكن ذلك ال يعني أن النظرا ألن مصدرها الرئيسي لدخل الفائدة لن يتأث

فيتش إن الهيكل التمويل لكل بنك على حدة، وقدرته على تسعير األصول  وأوضحت وكالةجميع البنوك. 

 والخصوم هو ما سيحدد كيف سيتأثر ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

اس في العام المالي نقطة أس 150-50السيناريو الثاني: إذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار  (2

مع انخفاض العوائد. وفقا لهذا السيناريو، سيكون التأثير على صافي هامش الفائدة "أكثر قوة"،  2022/2021

 70نقطة أساس في هذا السيناريو سيخفض صافي هامش الفائدة بنحو  150أن خفض الفائدة بواقع  وتقدر الوكالة

 نقطة أساس.
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نقطة  15-5لفائدة والعوائد دون تغيير، ولكن تتراجع حيازة الديون الحكومية بنحو السيناريو الثالث: بقاء أسعار ا (3

إذا خفضت البنوك مراكزها في استثمارات الديون السيادية مرتفعة العائد من إجمالي  مئوية نتيجة لزيادة اإلقراض

 نقطة أساس. 90أصولها قد يؤدي إلى انكماش صافي هامش الفائدة بنحو 

نقطة مئوية.  15-5نخفاض أسعار الفائدة والعوائد وانخفاض حيازة الديون الحكومية بنحو إابع: السيناريو الر (4

قالت الوكالة إن مزيج من انخفاض محفظة البنوك من الديون الحكومية مع انخفاض العوائد، سيؤدي إلى تراجع 

 نقطة أساس. 170صافي هامش الفائدة في القطاع بما قد يصل إلى 

  اإلقراض إلى الجهات  ،لوحيد الذي يؤثر على دخل الفائدةاتجاه العوائد ليس األمر اوأوضحت وكالة فيتش أن

شهرا المقبلة،  18األخرى غير الحكومة يؤثر أيضا. من المنتظر أن ينمو اإلقراض للشركات واألفراد خالل الـ 

بقليل في العام  %10، ونموا يتجاوز الـ 2021تتوقع نموا مرتفعا أحادي الخانة في معدالت اإلقراض خالل و

 المقبل، بدعم من برامج القروض الميسرة التي أطلقها البنك المركزي والزيادة في اإلنفاق الرأسمالي للشركات.

  ظلت البنوك العاملة في مصر قوية ماليا خالل الجائحة، رغم انخفاض عوائد تشغيل القروض وضافت أن قد

بعض البنوك. وذلك ألن جزءا كبيرا من دخل البنوك يأتي من الدين الحكومي. وكذلك ألن والعمليات األساسية في 

 البنوك المصرية متحفظة للغاية، وتحتفظ بنسبة قروض إلى الودائع تعد منخفضة بالمعايير الدولية.

 3معلومة  14كورونا في  جائحة آثار بتقييم  خبراء صندوق النقد الدولى يقومون . 

  وقامت جائحة  طريقتنا في العمل وفي اإلنفاق كوروناغيرت جائحة أشار خبراء صندوق النقد الدولى، إلى أن قد

 : لتغيرات على إنتاجيتنا، سواء اآلن أو الحقا في المستقبلكورونا بعمل الكثير من  ا

ة اإللكترونية والعمل من أدت الجائحة إلى تسارع التحول نحو الرقمنة واألتمتة، بما في ذلك عن طريق التجار (1

 بُعد.

 من المرجح أن تؤثر هذه التغيرات على اإلنتاجية. (2

 االستثمارات التي تم توجيهها مؤخرا إلى األدوات الرقمية  يمكن أن تجعلنا أكثر كفاءة في أداء عملنا. (3

ول غير ، قد تترتب على ذلك إنتاجية أعلى للشركات التي استثمرت في األص19-مع انحسار جائحة كوفيد (4

 الملموسة.

بعض الوظائف المعرضة للتحول إلى التشغيل اآللي  قد ال تعود أبدا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوظائف  (5

 وفترات البطالة المطولة.

نظرا لالختالف الكبير في تأثير الجائحة على القطاعات، يُرجح أن تكون هناك درجة من "إعادة توزيع الموارد"  (6

 هن .في الوقت الرا

من الطبيعي أن يؤدي تدفق العمل ورأس المال نحو الشركات األكثر إنتاجية إلى تعزيز اإلنتاجية ومن الممكن أن  (7

 يساعد على تخفيف الركود.  

قد تؤثر إجراءات السياسات على مدى إعادة التوزيع بين الشركات، ومن ثم نمو اإلنتاجية، ولكن هذا االتجاه غير  (8

 مؤكد.

 من شأن ضمان إعادة توزيع الموارد بكفاءة مع حماية الفئات الضعيفة اقتصاديا أن يدعم تحقيق تعاٍف قوي.   (9

ضمان سرعة توجيه رأسمال الشركات الفاشلة إلى استخدامات أكثر كفاءة، وفقا لسياسات مثل تحسين إجراءات  (10

 اإلعسار وإعادة الهيكلية.

 الخروج والدخول للمساعدة في كبح القوة السوقية.تشجيع المنافسة لتمكين الشركات من  (11

دعم العمال المسرحين، من خالل تحويل التركيز تدريجيا عند تقديم دعم السياسات من االحتفاظ بالعمالة إلى إعادة  (12

 توزيعها.

 لكي نجني منافع إنتاجية االستثمار في األصول غير الملموسة، يتعين بالضرورة ضمان إتاحة الفرص الكافية (13

 للحصول على التمويل للشركات.

 . االستثمارات في التكنولوجيا والدراية الفنية يمكن أن تساعد في زيادة اإلنتاجية (14
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 ،االنتعاش العالمي قوي لكنه متفاوت بينما يعاني العديد من البلدان النامية من اآلثار الدائمة  البنك الدولى

 . 4 للجائحة

  وهي أسرع وتيرة للنمو 2021عام  %5.6المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة من  أشار البنك الدولى، إلى ،

عاما، مما يعود في األساس لالنتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من االقتصادات  80بعد ركود اقتصادي خالل 

اني من جائحة فيروس عت تالكبرى.  ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان األسواق الناشئة واالقتصادات النامية مازال

 . كورونا وتداعياتها

 تقريبا من توقعات  %2الرغم من هذا االنتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة  وأضاف البنك الدولى، أن على

ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي. ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 

بلدان األسواق الناشئة واالقتصادات النامية.  ومن بين االقتصادات المنخفضة الدخل، حيث في نحو ثلثي  2022

تتسم حمالت التلقيح بالبطء، أدت الجائحة إلى تبديد ما تحقق من مكاسب في مجال الحد من الفقر كما تفاقم انعدام 

 األمن وغير ذلك من التحديات القائمة منذ عهد بعيد.

  في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن  ، إلى أن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس  ديفيد مالباس وأشار"

االنتعاش العالمي، فإن الجائحة مازالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم... ولذلك 

وتخفيف عبء الديون، وال سيما عن فالجهود المنسقة عالميا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات 

البلدان المنخفضة الدخل. ومع انحسار األزمة الصحية، سيكون لزاما على واضعي السياسات معالجة اآلثار 

الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات الالزمة لتحفيز النمو األخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع 

 االقتصاد الكلي ".الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار 

  هذا  %6.8من بين االقتصادات الكبرى، من المتوقع أن يصل معدل نمو االقتصاد األمريكي إلى وأوضح أن

العام، مما يعكس تأثير إجراءات المساعدات المالية واسعة النطاق، ورفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار 

خرى خخذ في التحسن، وإن كان بدرجة أقل. ومن بين بلدان الفيروس. كما أن النمو في االقتصادات المتقدمة األ

 . هذا العام %8.5األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، من المتوقع أن ينتعش النمو في الصين مسجال 

 ،بلدان األسواق الناشئة واالقتصادات النامية كمجموعة فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة  وأوضح البنك الدولى

ا العام، مدعومة في ذلك بزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع األولية. لكن ثمة عوامل تعوق االنتعاش هذ 5.9%

في كثير من تلك البلدان منها عودة ظهور إصابات بالفيروس، وبطء حمالت التلقيح، فضال عن توقف المساندة 

كون االنتعاش في هذه المجموعة من على صعيد السياسات في بعض الحاالت. وباستثناء الصين، من المتوقع أن ي

. وتشير التوقعات إلى أن االنتعاش في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية سيبلغ %4.4البلدان أكثر تواضعا 

. وعلى الرغم من ذلك، فإن المكاسب التي حققتها هذه المجموعة من االقتصادات ال تكفي 2022عام  4.7%

بنسبة  2022، ومن المنتظر أن يقل الناتج عام 2020أثناء فترة الركود عام  لتعويض الخسائر التي ُمنيت بها

 عن توقعات ما قبل الجائحة. 4.1%

 من المتوقع أيضا أن يظل متوسط نصيب الفرد من الدخل في العديد من بلدان األسواق  وأضاف البنك الدولى، أن

وأن تؤدي الخسائر إلى تفاقم حاالت الحرمان الناشئة واالقتصادات النامية دون مستويات ما قبل الجائحة، 

المرتبطة بالصحة والتعليم ومستويات المعيشة. وكان من المتوقع أن تفقد القوى الرئيسية المحركة للنمو زخمها 

ومن المنتظر أن  ، وبفعل التأثيرات السلبية للجائحة حتى قبل أزمة كورونا، ومن المرجح أن تزداد هذه النزعة قوة

مو في االقتصادات المنخفضة الدخل هذا العام هو األبطأ في السنوات العشرين الماضية بخالف عام يكون الن

، وهو ما يعزى جزئيا إلى البطء الشديد في حمالت التلقيح.  ومن المتوقع أن تنمو االقتصادات المنخفضة 2020

ن يكون مستوى الناتج في هذه .  ومن المنتظر أ2022عام  %4.7قبل أن تسجل  2021عام  %2.9الدخل بنسبة 

 من توقعات ما قبل الجائحة. %4.9أقل بنسبة  2022المجموعة عام 

  تعزيز االنتعاش في بلدان األسواق الناشئة واالقتصادات   " تيسير التجارة " يساعدوأوضح البنك الدولى، أن قد

النامية عن طريق. وعلى الرغم مما حدث من انخفاض على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، ال تزال تكاليف 

التجارة في هذه البلدان أعلى بمقدار النصف تقريبا عنها في االقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة 

تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية. ويمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة من خالل الجهود الرامية الرتفاع 

إلى تبسيط العمليات التجارية وشروط التخليص الجمركي، وتحسين البنية التحتية للنقل والحوكمة، والتشجيع على 

 تية المحلية، وتجارة التجزئة والجملة.زيادة تبادل المعلومات، وتعزيز المنافسة في مجال الخدمات اللوجس

  كانت الروابط التي تحققت من خالل التجارة وسالسل القيمة العالمية محركا أساسيا للتقدم االقتصادي وأضاف أن

الفقر. لكن في ظل االتجاهات الحالية، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نمو  دان النامية وانتشلت الكثيرين منللبل

ومع تعافي االقتصادات النامية من جائحة كورونا، يمكن لخفض تكلفة التجارة  ية خالل العقد المقبلرة العالمالتجا

 . مية وإعادة تنشيط النمو التجاريأن يهيئ بيئة مواتية للعودة إلى سالسل اإلمداد العال

  ،القتصادي. فقد أدى تحليال الرتفاع التضخم العالمي الذي واكب انتعاش النشاط ا ويعرض تقرير البنك الدولى

إلى أقصر انخفاض في معدل التضخم وأسرع ارتفاع الحق، وذلك بالمقارنة بفترات  2020الركود العالمي عام 
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الركود العالمية الخمس األخيرة. وفي حين أن التضخم العالمي سيواصل ارتفاعه على األرجح خالل الفترة 

ن النطاقات المستهدفة في أغلب البلدان المستهدفة للتضخم. المتبقية من العام، فمن المتوقع أن يظل التضخم ضم

وفي تلك األسواق الناشئة واالقتصادات النامية التي يرتفع فيها التضخم فوق المستوى المستهدف، قد ال يكون 

 هناك ما يبرر االستجابة على صعيد السياسة النقدية شريطة أن يكون مؤقتا وتظل توقعات التضخم ثابتة.  

  ارتفاع معدل التضخم عالميا قد يؤدي إلى تعقد خيارات السياسات أمام بلدان األسواق وأوضح البنك الدولى، أن

الناشئة واالقتصادات النامية في األشهر المقبلة حيث بعض االقتصادات مازالت تعتمد على إجراءات المساندة 

من ارتفاع حجم الدين إلى مستويات غير مسبوقة ومالم تتم معالجة المخاطر  لتوسعية لضمان االنتعاش الدائما

وقد يؤدي ارتفاع أسعار األغذية وتسارع معدل التضخم  ، التضخمية في االقتصادات المتقدمةنتيجة للضغوط 

الكلي إلى تفاقم التحديات المرتبطة بانعدام األمن الغذائي في البلدان المنخفضة الدخل. وينبغي لواضعي السياسات 

دان أن يضمنوا أال تسبب معدالت التضخم المرتفعة في تغيير توقعات التضخم على المدى البعيد في هذه البل

ومقاومة الدعم أو ضوابط األسعار لتجنب فرض ضغوط تصاعدية على أسعار الغذاء العالمية. وبدال من ذلك، 

سين اللوجستيات، سيكون من المفيد وضع سياسات تركز على توسيع برامج شبكان األمان االجتماعي، وتح

 وتحقيق قدرة إمدادات الغذاء على الصمود إزاء تغير المناخ.

 5 بلدا 24فى  2030مليون وظيفة بحلول  200الطاقة المتجددة توفر  ،البنك الدولى . 

  غضون سنوات قليلة، أصبحت الطاقة الشمسية والرياح أرخص الطرق أوضح تقرير صادر عن البنك الدولى أن

بعض البلدان تنتج  بالفعل معظم احتياجاتها اليومية من الطاقة من مصادر ، وجديدة في معظم البلدانلتوليد كهرباء 

جيجاوات من الطاقة المتجددة على  260الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من جائحة كورونا، تمت إضافة أكثر من 

 تقريبا. %50، مما تجاوز الرقم القياسي السابق بنسبة 2020مستوى العالم في عام 

 2019مليون وظيفة على مستوى العالم في عام  11.5أضاف انه بلغت فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة و ،

ويمكن أن يؤدي التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات إلى خلق 

بلدا من بلدان األسواق الناشئة الرئيسية  24في  2030مليون فرصة عمل جديدة )بالصافي( بحلول  200أكثر من 

وحتى يتسنى توفير أنظمة طاقة نظيفة، سيكون ، الخضراء خالل هذه السنوات العشر إذا ركزت على االستثمارات

 من المهم دفع العمل على جبهات متعددة في وقت واحد:

 جددةإزالة الكربون من قطاع الطاقة من خالل توسيع نطاق المساندة للطاقة المت (1

مليار دوالر سنويا في  185جعل إمدادات الكهرباء أكثر موثوقية في العالم حيث تكلف حاالت انقطاع التيار   (2

 البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

 مساندة البلدان التي في سبيلها للتحول عن استخدام الفحم  (3

 زيادة كفاءة استخدام الطاقة  (4

 إلغاء دعم الوقود األحفوري، مع توسيع نطاق الحصول على الطاقة.  (5
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 ،إجراءات لإلصالحات المؤسسية  310 الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 6 والتشريعية في مصر

 إن دعم بيئة األعمال وتعزيز دور القطاع إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  أشارت

الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية في مصر، والذي يأتي كمرحلة ثانية 

تصادي واالجتماعي ويشمل ستة محاور للعمل، تضم واستكماالً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني لإلصالح االق

إجراءات تتضمن اإلصالحات  310هدف وسياسة ونحو  31العديد من األهداف والسياسات حيث تتضمن 

 المؤسسية والتشريعية.

  وأوضحت أن اإلصالحات الهيكلية يمكن أن تلعب دوًرا كبيًرا في تسريع عملية التعافي االقتصادي من الجائحة

النمو، متابعه أن المضي قُدماً في مسيرة تطبيق اإلصالحات الهيكلية سيؤدي إلى تعزيز مرونة وتعزيز 

 االقتصادات األفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبالً.

 وجود عدة عوامل البد من مراعاتها لتعظيم االستفادة من اإلصالحات الهيكلية، تتمثل أبرزها في اتباع وأكدت ،

ركي والحوار في وضع وتنفيذ اإلصالحات، والتركيز على البدء باإلصالحات األسهل في التنفيذ والتي النهج التشا

تحقق أكبر مكاسب اقتصادية واجتماعية في أسرع وقت زمني ممكن للمواطنين لخلق قبول عام بأهمية وفاعلية 

الح بدون ثالثة مكونات أخرى اإلصالحات، إضافة إلى أهمية التكامل في اإلصالحات، حيث ال تنجح حزم اإلص

مكملة لها، وهي رشادة سياسات االقتصاد الكلي والحوكمة، بنية تحتية عصرية، ورأس مال بشري قادر على 

 تنفيذ االصالحات.

  ،وُمعدل الفقر إلى  %7.3خفض البطالة إلى الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 7الجديدبخطة العام  28.5%

  إن الدولة تستهدف من خالل خطة التنمية  إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةأشارت

زيادة االستثمارات العامة بالتركيز على عدد من  21/20222االقتصادية واالجتماعية للعام المالي المقبل 

لنمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع ا

والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء 

والصناعات التحويلية. وبما يعكس األولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُِخَذت محل االعتبار عند وضع 

 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها. 21/2022عام لخطة الدولة لعام اإلطار ال

 تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة  21/2022أن خصوصيّة خطة الدولة لعام  وأوضحت

 من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة ومنها: برنامج اإلصالحات الهيكلية ذات األولويّة في االقتصاد

الـمصري، والذي يُمثّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، وبرنامج تنمية 

الريف الـمصري: مبادرة حياة كريمة، وقضية االنتقال إلي االقتصاد األخضر بالتركيز على ُمبادرات التحسين 

ية األسرة الـمصرية، وتدّخالت ضبط النمو السكاني البيئي، وقضية النوع االجتماعي وتمكين الـمرأة، وخطة تنم

 واالرتقاء بخصائص السكان.

  وأضافت أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها االلتزام بتنفيذ

رية لُمخّصصات "، والوفاء باالستحقاقات الدستو2030التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع ُمستهدفات "رؤية مصر 

اعيّاتها اإلنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع ُمواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصّدي لتد

كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي ، واالقتصادية واالجتماعية

 ُمنخفضة الدخل، وبخاصة تلك األكثر تضّرًرا من تداعيّات الجائحة.واالجتماعي، ومساندة الفئات االجتماعية 

  بتناولها، بقدِر كبير من االهتمام، لقطاع البيئة والتنمية  21/2022أنه في هذا اإلطار، تتميز خطة عام  وأوضحت

البيئي، وهي  الـُمستدامة من خالل تناول قضية االنتقال إلى االقتصاد األخضر بالتركيز على ُمبادرات التحسين

إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة، حيث تِحرص الدولة 

في خطة عام  %30إلى  20/2021عام  %15على استهداف ُمضاعفة نسبة االستثمارات العامة الخضراء من 

والمشروعات  في تمويل الـُمبادرات ، ووضع أولوية24/2025بنهاية عام  %50، لتُصبِح 21/2022

وذلك في إطار رؤية وتوّجهات الحكومة للتعافي األخضر، وليكون لمصر السبق في  ، االستثمارية الخضراء

على مد  التخطيط والتنمية االقتصادية، وزارةال تخضير خطة الدولة، كما تعمل منطقة الشرق األوسط في مج

 يونيومن  17الموافق  الخميسفي اجتماعها المنعقد يوم قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 

واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند لليلة اإلبقاء علي سعري عائد اإليداع واإلقراض  2021

. وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوى 8على الترتيب٪ 8.75و ٪ 9.25و٪ 8.25مستوى 

8.75 ٪ 
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ة في المشروعات االستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص، وجاءت باكورة ذلك االلتزام بمعايير االستدامة البيئي

 مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون في هذا المجال بين الوزارة وجمعية رجال أعمال اإلسكندرية.

 في مجال التنمية االقتصادية في تحقيق  21/2022أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة لخطة عام  وأوضحت

، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي اإلجمالي ٪5.4ُمعّدل نمو ُمرتفع للناتج الـمحلي اإلجمالي يصل إلى 

، وزيادة ٪17.6ُمعّدل االستثمار إلى  ، مع زيادة٪11،2، وُمضاعفة ُمعّدل االدخار إلى نحو ٪3،4الحقيقي بنسبة 

، وخفض ٪2مليارات دوالر، كما تستهدف  الخطة خفض ُمعّدل النمو السكاني إلى نحو  6اإليرادات السياحية إلى 

، وزيادة ٪17.5، وخفض نسبة األمية إلى نحو ٪28.5، مع تقليص ُمعّدل الفقر إلى ٪7.3ُمعّدل البطالة إلى نحو 

باب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والُعمرية في ُمعّدالت البطالة، ويُوّضح التوزيع ُمشاركة اإلناث والش

القطاعي لإلنتاج الـُمقّدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تُضم الـمطاعم والفنادق واالتصاالت، والتشييد 

 والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

 لبناء  %27.3من الموازنة الجديدة لتحسين المعيشة و %30.6  وزير المالية، ،كتور محمد معيطالد

 .8اإلنسان

 من مخصصات موازنة البرامج واألداء للعام  ٪30.6محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص  /أكد الدكتور

لتحقيق التنمية  ٪31.3لبناء اإلنسان، و ٪27.3المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و

لبرنامج عمل الحكومة، الفتًا  االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومى؛ باعتبار ذلك من أهم األهداف االستراتيجية

إلى أن موازنة البرامج واألداء تستهدف سرعة ودقة اإلنجاز واالرتقاء باألداء الحكومى، وتضمن توحيد الجهود 

فى األنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى 

وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها االقتصادية « 2030رؤية مصر »نفيذ أدوات اإلصالح االقتصادى لت

واالجتماعية والبيئية؛ على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة اإلنفاق العام وضمان االستغالل األمثل لموارد الدولة، 

 واالعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.

  من الهيئات االقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى  ٪69موازنية ومن الهيئات ال ٪82إن  وأشار إلى

من ممثلى الجهات الموازنية فى إطار البرنامج  1800المقبل طبقًا للبرامج واألداء، موضًحا أنه تم رفع كفاءة 

واألداء، وإعداد دليل  الوطنى لبناء قدرات الموظفين وتأهليهم الستخدام النموذج الموحد إلعداد موازنة البرامج

يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم األساسية وأهداف مؤشرات قياس األداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد 

 الموازنة وتنفيذها.

  جنبًا « البرامج واألداء»قطعنا شوطًا كبيًرا فى تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة أن قد أضاف

ع موازنة البنود واألبواب؛ بما يرسخ دعائم االنضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خالل إلى جنب م

حول أولويات اإلنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات، مؤكًدا أنه تم وضع الكيانات « دورة الموازنة»

نجاًحا كبيًرا « البرامج واألداء»وازنة ، وقد أثبتت فلسفة م«البرامج واألداء»المؤسسية الالزمة إلنجاح موازنة 

فى القطاع الصحى تجسد فى المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات 

 والتدخالت الطبية الحرجة، ومن المقرر االستمرار فى هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

 مع السعى الجاد نحو إدراجها « البرامج واألداء»دث الخبرات الدولية فى موازنة أوضح أهمية مراعاة تطبيق أح

ضمن مشروع التحول الرقمي؛ ضمانًا لمزيد من الحوكمة، الفتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد 

 «.البرامج واألداء»الدولي، والبنك الدولى بالتجربة المصرية فى تطبيق موازنة 

 السياسات المالية واالقتصادية تشهد تطوًرا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر، موضًحا أن موازنة أن  وأوضح

بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات « دورة الموازنة»فرصة لتحديث « البرامج واألداء»

ز عمليات الموازنة من يترکالحكومية األخرى مواءمة التخطيط االستراتيجى مع المخصصات المالية، وتغير 

األنشطة السنوية القائمة على المدخالت إلى نهج قائم على األداء يُسهم فى تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد 

 واألنشطة على المدى المتوسط خالل ثالث سنوات.

  ،والدمج االجتماعى أضاف أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة

، من خالل تعميق «البرامج واألداء»لجميع المواطنين خاصة الفئات األولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة 

الروابط الوثيقة بين التخطيط االستراتيجى واالعتمادات الموازنية، على الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، 

 رات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرا



7 

 

                                                 
9 https://www.youm7.com/story/2021/6/14/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/5354067 

  ،9 مسيرة العمل واإلنتاج مستمرة فى زمن كورونارئاسة مجلس الوزراء . 

 تمكنت الدولة المصرية من تحقيق المعادلة الصعبة رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قد  شار تقرير صادر عنأ

ومواجهة التحديات الجمة التي فرضتها جائحة بقدرتها على االستمرار فى تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، 

كورونا والمتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية غير المسبوقة، وذلك وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين كافة 

أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران 

ج وتحقيق اإلنجازات على مختلف األصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة اإلصالح االقتصادى عجلة العمل واإلنتا

 والهيكلى واالجتماعى، مع العمل على رعاية وبناء اإلنسان المصرى فى المجاالت كافة السيما الصحة.

   ،الفتاً إلى استمرار وكشف التقرير عن تحسن أبرز المؤشرات االقتصادية بعد تدهور أدائها بفعل أزمة كورونا

في  %2مقارنة بـ  2020/2021في الربع الثالث من  %2.9معدل النمو االقتصادي في التحسن، حيث سجل 

في  %1.7في الربع األول من للعام ذاته، وذلك بعد أن سجل انكماشاً بنسبة  %0.7الربع الثاني من نفس العام، و

 2021في مايو  %4.8التضخم لحضر الجمهورية مسجالً ، في حين استقر معدل 2019/2020الربع الرابع من 

 .2020في مايو  %4.7مقارنة بـ 

 في الربع الثاني  %9.6مقارنة بـ  2021في الربع األول من  %7.4تحسن معدل البطالة، حيث سجل  أوضح  و

 %0.4 ، فضالً عن استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث سجل2020من عام 

وحتى مارس  2019في الفترة من يوليو  %0.7مقارنة بـ  2021حتى مارس  2020في الفترة من يوليو 

في  %5.4وباإلضافة عن استمرار تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث سجل ، 2020

 .2020حتى مارس  2019 في الفترة من يوليو %5.7، مقارنة بـ 2021حتى مارس  2020الفترة من يوليو 

  ًوأضاف التقرير أن سعر الفائدة )سعر اإليداع لليلة الواحدة( قد تم تخفيضه لدعم النشاط االقتصادي مسجال

، وكذلك انخفض معدل الفقر إلجمالي 2020في فبراير  %12.25مقارنة بـ  2021في أبريل  8.25%

 .2017/2018في  %32.5مقارنة بـ  2019/2020في  %29.7عاماً، مسجالً  20الجمهورية ألول مرة منذ 

  تحسنت أبرز مؤشرات القطاع الخارجي بعد تدهور أدائها بفعل األزمة، حيث زاد صافي وأضاف أن

مليار دوالر في  36، مقارنة بـ 2021مليار دوالر في مايو  40.5، ليبلغ %12.5االحتياطيات النقدية بنسبة 

مليار دوالر في النصف  15.5، مسجلة %9.9العاملين بالخارج بنسبة ، وزادت تحويالت 2020الشهر ذاته عام 

كما زاد إجمالي ، 2019/2020مليار دوالر في النصف الثاني من  14.1مقارنة بـ  2020/2021األول من 

مليار  5.8مقارنة بـ  2021مليار دوالر في الربع األول عام  9.1، لتسجل قيمتها %56.9الصادرات بنسبة 

، بينما حققت قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها على اإلطالق في 2020الربع الثاني عام دوالر في 

 مليون دوالر. 553.6أبريل من العام الجاري بـ 

  ( صمود االقتصاد المصرى وأستمرار مسيرة العمل رغم أزمة فيروس  14إلى   1ويوضح اإلنفوجراف من )

 : كورونا
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10 https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/CPI-Press-Release-May-2021.aspx 
11 https://enterprise.press/ar/stories/2021/06/13/%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7-

%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-

%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،10 في مايو %3.4التضخم األساسي يرتفع لـ البنك المركزى  . 

 الماضي، على أساس سنوي إن معدل التضخم األساسي، سجل خالل مايو إلى البنك المركزي المصري، أشار

 في أبريل الماضي. %3.3، مقابل %3.4مستوى 

 مقابل 2021في مايو  %0.3إن الرقم القياسي األساسي ألسعار المستهلكين سجل معداًل شهريًّا بلغ  وأضاف ،

 .2021في أبريل  %0.7في الشهر نفسه من العام الماضي، ومعداًل شهريًّا بلغ  %0.3معدل بلغ 

 من مستوى  %4.8تفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر مايو الماضي بالمدن المصرية إلى ار وأشار إلى

 في الشهر السابق عليه. 4.1%

  / مصر خالل الخمسة أشهر األولى من  قاموا بزيارةمليونا سائح  ، وزير السياحة ، خالد العنانيالدكتور

2021 11 . 

  / مصر خالل األشهر الخمسة  قاموا بزيارةمليونا سائح  ، إلى إن وزير السياحة ، خالد العناني أشار الدكتور

قام الشهرية تقريبا من األر %40ويمثل هذا الرقم نحو  ألف سائح شهريا، 400األولى من العام الجاري، بمتوسط 

يون سائح مل 1.1، أي نحو 2019مليون سائح في عام  13استقبلت مصر أكثر من  حيث المسجلة قبل الجائحة

ماليين سائح وعائدات تصل  8وتستهدف مصر  ،مليار دوالر 13ت تصل قيمتها إلى شهريا، ما جلب للبالد عائدا

 .2022مليارات دوالر هذا العام، وتتوقع أن تعود لمعدالت ما قبل الجائحة بحلول خريف  8إلى 

 مليون دوالر في حملة جديدة  90ستستثمر الوزارة  حيث د من السياحتكثيف الجهود لجذب المزي وأوضح أن يتم

للترويج للمقاصد السياحية المصرية مدتها ثالث سنوات، والتي من المتوقع إطالقها هذا الخريف، في محاولة 

". يمكن أن تساعد العودة المحتملة للرحالت 19-إلنهاء حالة الركود التي ضربت القطاع بفعل جائحة "كوفيد

 يا إلى منتجعات البحر األحمر هذا الصيف في تحقيق األهداف الطموحة للسياحة المصرية.المباشرة من روس
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خالل عام

النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.

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

  ق المالية قصيرة األجل.الحقو

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

مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3،7خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9عام الماضي البالغة تقريبًا مقارنة بال %18. وارتفعت بنسبة 2018

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

 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

رط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. الثابتة )طويلة األجل( الى شركة تأجير بش

وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة 

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

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

 .األصل وإعادة استئجاره تمويلياً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 4)

  ألصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير

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

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

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: تأجرللمس 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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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 
13 https://www.youm7.com/story/2021/6/13/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-

%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/5353015 

 التمويل متناهي الصغر 

 12الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون
، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات 2014

المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل 
ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل ُيحقق المرونة وسهولة 
 صناعي.التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

  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 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانو
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

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

  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

 202113مليارات جنيه لتمويل المشاريع بحلول نهاية  6ضخ  ،مية المشروعاتتن جهاز . 

 / نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز  أعلنت الدكتورة
 مليار جنيه. 6إلى  2021يستهدف الوصول بتمويالته المقدمة حتى نهاية العام الجارى 

  أنه يجرى مراجعة المستهدفات بشكل دورى، مشيرة إلى أنه إذا وصلت التمويالت ألعلى من المبالغ وأضافت
وبشأن التمويالت التى قدمها جهاز المتوسطة والصغيرة  ، والمستهدفة يتم تعديل المستهدفات بصورة مستمرة
الجهاز قدم خالل الفترة من  ، إنأوضحت الدكتورة / نفين جامعومتناهية الصغر خالل السبع سنوات الماضية، 

مليار جنيه بهدف تمويل المشروعات بكل أشكالها، حيث  31.3، قرابة 2021مارس  31إلى  2014يوليو  1
فرصة  294.374مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خالل الجهات الوسيطة، وهو ما وفر  12.6تم ضخ 

 عمل جديدة.

  ألف فرصة عمل، وبلغ  100اشر فى الفترة المذكورة وهو ما وفر مليار كإقراض مب 4.5وأعلنت أنه تم توفير
فرصة عمل خالل الفترة المذكورة، ويبلغ  394.379مليار جنيه ووفرت  17.1إجمالى المشروعات الصغيرة 

فرصة عمل عبر التمويالت  2.065.213نحو  2021مارس  31عدد فرص العمل التى تم توفيرها حتى 
 مليار جنيه. 31.3بلغت المختلفة للجهاز، والتى 

 لمشروعات  %38مليار جنيه والذى يمثل  2.4« المنح»بلغ إجمالى تمويالت الجهاز بنظام  وأضافت أنه قد
البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وبلغ إجمالى اإلنفاق على تمويل مشروعات البنية األساسية كثيفة 

 ماليين جنيه للتدريب والتشغيل. 107جنيه لتنمية المجتمع، و مليون 677مليار جنيه، و 1.655العمالة 
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يشير إلى أهم فرص واّفاق التعاون  تقريريوضح  ( 1 نفوجراف )إ

 اإليكواس :بين مصر ومجموعة دول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


