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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 سبتمبر 2 خميسال   1العدد،العشرون و الثاني الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

  ،1 مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النموصندوق النقد الدولي . 

  القليلة التي حققت معدل نمو موجب كانت مصر من بلدان االقتصادات الصاعدة أشار صندوق النقد الدولي، إلى

. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد 0202في 

 الدولي، أبدى االقتصاد المصري صالبة في مواجهة الجائحة.

 تمثل  91-جائحة كوفيدعلى غرار الوضع في معظم األسواق الصاعدة، كانت  وأوضح صندوق النقد الدولي، أن

التي كانت،  من خالل التوقف المفاجئ للسياحة صدمة هائلة لالقتصاد المصري. وسرعان ما انعكست تداعياتها

من إجمالي  %4من فرص العمل، و %92من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر  %90في بداية األزمة، تسهم بنحو 

ءات االحترازية الحتواء الفيروس ومنعه من االنتشار، بما في الناتج المحلي من الدخل بعمالت أجنبية. فاإلجرا

ذلك اإلغالق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب األماكن العامة، أدت إلى تراجع مؤقت في األنشطة 

المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط ألن تباطؤ النشاط االقتصادي أسفر عن انخفاض اإليرادات 

مليار دوالر خالل الفترة من  91. وكذلك شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على الضريبية

ومع هذا، ، مع انسحاب المستثمرين من األسواق الصاعدة بحثا عن االستثمار المأمون. 0202إبريل –مارس

استجابة ، بفضل 0202كانت مصر من بلدان األسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 

 الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من اإلغالق العام وتنوع االقتصاد المصري نسبيا.

  ويوضح الرسم البياني أن مصر من األسواق القليلة الصاعدة التي حافظت على معد نمو موجب إلجمالي الناتج

 المحلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األزمةالتدابير التي وضعتها الحكومة لمعالجة: 

  مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل اإلصالحات  91-دخلت مصر أزمة كوفيد أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن قد

لتسوية االختالالت االقتصادية الكلية، من خالل اتفاقات مثل "تسهيل الصندوق  0292التي نفذتها منذ عام 

. وشملت هذه اإلصالحات تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في 0291-0292( للفترة EFFالممدد" )

تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصالح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية 

ثمارات وزيادة الرئيسية، وإتاحة حيز لإلنفاق االجتماعي، واإلصالحات الهيكلية لتقوية مناخ األعمال وجذب االست

فرص العمل، وال سيما للشباب والنساء. ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من االستجابة بسرعة من خالل خطة دعم 
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شاملة مع الحفاظ على االستقرار االقتصادي. وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالي مساعدة مؤسسات األعمال 

والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج  والعاملين في القطاعات األشد تضررا مثل السياحة

 التحويالت النقدية إلى األسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

  نقطة أساس خالل عام  422ار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة األساسية بمقدوأضافت قيام

للمساعدة على دعم النشاط  %5,01إلى  %90,01من  ليلة واحدةفانخفض سعر الفائدة على الودائع ل 0202

االقتصادي وتخفيف الضغوط في األسواق المالية المحلية. وأطلق البنك كذلك عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على 

المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات األشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة 

أجيل سداد االستحقاقات االئتمانية القائمة لمدة ستة أشهر. وكانت هذه التدابير االستثنائية على مستوى تفضيلية وت

 .91-القطاع المالي مهمة لضمان سالسة تدفق االئتمان في االقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد

 صر وتعافيهاالدور الذي قام به الصندوق في دعم استجابة م: 

 مليارات دوالر من خالل خطة تقوم على ركيزتين  5دعما ماليا قدره  ، إلى إنه قد قدم أشار صندوق النقد الدولي

لمساعدة مصر على تلبية االحتياجات المالية التي نتجت عن الجائحة. وقدمت أداة التمويل السريع مساعدة مالية 

كومة من أجل تمويل لضمان توافر نقد أجنبي كاٍف لدى الح 0202مليار دوالر في مايو  0,5طارئة قدرها 

(، الذي صدرت الموافقة SBAالواردات واالحتياجات األخرى الضرورية. وكان اتفاق االستعداد االئتماني )

مليار دوالر أمريكي على مدى  1.4، قد أتاح للحكومة الحصول على موارد بلغ مجموعها 0202بشأنه في يونيو 

 االثني عشر شهرا الالحقة.

 االئتماني السلطات في المحافظة على االستقرار االقتصادي، وإعادة بناء االحتياطيات  وساعد اتفاق االستعداد

الدولية الستعادة الهوامش التي سحبت منها بغرض التصدي لألزمة، والتقدم في تنفيذ أهم اإلصالحات الهيكلية، 

، وتحقيق تقدم في القوانين لتحسين بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة

بيئة األعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافي القوي واالحتوائي. وحققت السياسات االقتصادية في ظل 

وضمان بقاء الدين في مستويات  91-البرنامج توازنا بين دعم االقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد

على ثقة المستثمرين. وبفضل تحرك الحكومة الحذر في الوقت المناسب على  يمكن االستمرار في تحملها للحفاظ

في السنة المالية  %0,5مستوى السياسات، مقترنا بالدعم من الصندوق، أبدى االقتصاد صالبة، فيُتوقع بلوغ النمو 

0202/0209. 

 :ويوضح الجدول توقعات صندوق النقد الدولي، ألهم المؤشرات االقتصادية لمصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برز التحديات وأهم األولويات أمام مصر في المرحلة المقبلةأ: 

  على مدى االثني عشر شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن

للجائحة حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة األثر الصحي واالجتماعي 

مع ضمان االستقرار االقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين. ويُتوقع 

، لكن اآلفاق ال تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار %1.0ليبلغ  0209/0200تعافي النمو بقوة في السنة المالية 

وإضافة إلى ذلك، فارتفاع دين العام، واحتياجات  ، ع السياحةبالتعافي الكامل في قطاالجائحة، بما فيه ما يتعلق 

أي المبالغ التي تحتاج الحكومة إلى إصدارها كل عام، لتجديد القروض التي  تمويل اإلجمالية الكبيرة في مصر ال

يجعالنها معرضة للصدمات الخارجية، كارتفاع تكاليف  تمويل الدين الجديد على حد سواء يحل أجل استحقاقها و

 االقتراض بالمستويات العالمية مع سحب االقتصادات المتقدمة إجراءاتها لتحفيز النشاط االقتصادي بالتدريج.

 في المرحلة القادمة، سوف يكون من الضروري االستمرار في الحفاظ على  وأوضح صندوق النقد الدولي، أن

تصادي وتخفيض الدين العام. ومع انحسار التأثير المباشر من األزمة، سيكون من الضروري كذلك االستقرار االق

التركيز على اإلصالحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة اإليرادات لتمويل السلع 

تعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات األمان االجتماعي، و

 األسواق المالية.
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  إلى ً تقليص دور الدولة في االقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات، وتحسين بيئة وأشار أيضا

األعمال، وزيادة اندماج مصر في التجارة العالمية بتخفيض الحواجز التجارية وضمان إمكانية التنبؤ باإلجراءات 

جمركية ستكون جميعها عوامل حيوية إلطالق إمكانات النمو الهائلة الكامنة في مصر، والحد من الفقر وتحسين ال

االحتواء للجميع. وسوف يواصل الصندوق دعمه لجهود مصر في مجال اإلصالح مع تقرير إجراءات السياسات 

 المحددة لدعم هذه األهداف وتنفيذها.

 " 2 بين اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيامصر نقطة مضيئة  وكالة "فيتش . 

  بقدرة االقتصاد المصري  ي،وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف االئتمانأشادت

على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ 

، 0202حيث يُعد االقتصاد المصري من بين االقتصادات القليلة التي حققت نمًوا على أساس سنوي خالل عام 

 .0209ا كان عليه قبل الوباء في عام رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير م

 الداعم الرئيس لنمو االقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويالت  هواالستهالك الخاص  وأشارت إلى إن

 العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية لألسر.

 هي األعلى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج تتوقع مؤسسة فيتش أن تكون مصر و

(، كما توقعت المؤسسة بأن يحقق االقتصاد 0201-0209المحلي اإلجمالي على مدار السنوات األربع القادمة )

 .0209/0200خالل عام  %1مقارنة بنحو  %1.1بنحو  0200/0202المصري نمًوا خالل العام المالي 

 نفوجراف إشادة وكالة فيتش سوليوشنز بقدرة االقتصاد المصري، وحيث تشير المؤسسة إلى إن مصر ويوضح اإل

 نقطة مضيئة فى اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «3 خطط مصرية طموحة لتوسيع القدرات في قطاعي النفط والتعدين« : مجموعة أكسفورد لألعمال . 

  مجموعة أكسفورد لألعمال"أصدرت" (OBG،) تقريراً  ملة في مجال البحوث واالستشاراتالشركة العالمية العا

جديداً تسلط فيه الضوء على الجهود التي تبذلها مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لقطاعي الطاقة والتعدين 

 عبر االستفادة من مواردها الطبيعية الكامنة.

  الطلب المتزايد على منتجات النفط والغاز من الداخل المصري ومن األسواق األخرى  أهميةوأشار التقرير إلى

ً في ضمان بقاء القطاع محوراً رئيسياً ، عالية النمو في جميع أنحاء المنطقة سيلعب هذا الطلب دوراً هاما
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كما تعاين ، لمتجددةالعالمي باتجاه الطاقة ا والتحّول 91-لالستثمار رغم التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد

خطط مصر لتعزيز تركيزها على الصناعات التحويلية والقطاعات مضافة القيمة  لألعمال أكسفوردمجموعة 

 كوسيلة لتوليد مزيد من االستثمارات التي سيكون من شأنها تعزيز الصادرات.

  إلى ً الستقطاب االستثمارات بعد  قطاع التعدين في البالد، والذي يتمتع بمقّومات مميّزةوأشار التقرير أيضا

ويوضح التقرير الخطوات االستراتيجية التي من ، اإلصالحات االقتصادية والقانونية التاريخية التي شهدتها مصر

والتي ستمهد الطريق نحو ، المتوقع أن تتخذها مصر لجذب االستثمار في البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري

ا الكبيرة من المعادن والموارد الطبيعية مع رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي استفادة مصر من احتياطياته

 .0201بحلول عام  %1إلى النسبة المستهدفة البالغة  0209في أوائل عام  %2.2اإلجمالي من 

  قبل الجائحة تتمتع بمقومات جيّدة للعب دور وأشارت مجموعة أكسفورد لألعمال، إلى ً أن مصر كانت أساسا

 األسرع نمواً في العالم. 22من أصل االقتصاديات الـ 09زّود رائد للطاقة في القارة األفريقية التي تتركز فيها م

  حظي قطاع النفط والغاز المصري باهتمام كبير مؤخراً في ظل اكتشافات االحتياطات الجديدة وأضافت أن قد

ً أن هذا القطاع استأثر بـواسعة النطاق والمنهجيات المطّورة لتسريع القدرات  من الناتج  %02التحويلية ، علما

ً أن يرتفع الطلب ، و. وإلى جانب الفرص اإلقليمية المرتقبة0291المحلي اإلجمالي في عام  من المتوقع أيضا

ً باستراتيجية  المحلي على الطاقة مع الزخم الذي تكتسبه خطة مصر الصناعية واسعة النطاق، مدفوعة جزئيا

وتشجيع متعددة الجوانب إلحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين من خالل تطوير وتحسين البنية التحتية الدولة 

 .تطوير الصناعات الداعمة 

 «4  المنطقة العربية واعدة لالستثمار بامتياز في الهيدروجين«: أوابك . 

  / إن المنطقة العربية واعدة إلى وائل حامد عبد المعطى، خبير صناعات غازية بمنظمة "أوابك"، أشار المهندس

لالستثمار بامتياز فى الهيدروجين وواحدة من مناطق الجذب الرئيسية لالستثمارات األجنبية فى مجال الطاقة 

منزوعة الكربون مستندة على موقعها الجغرافى القريب من األسواق المستهدفة وباألخص السوق األوروبى 

ى مدار عقود، باإلضافة إلى العالقات االستراتيجية المتجذرة بين ووجود شراكات اقتصادية معها ممتدة عل

شركات البترول الوطنية وشركات الطاقة العالمية الفتا أن المنطقة العربية األرخص عالميًا فى تكلفة إنتاج 

قة دوالر لكل كجم، عالوة على أنها تزخر بموارد الطا 9.1-9الهيدروجين الرمادى واألزرق التى تتراوح بين 

 99المتجددة المستخدمة فى إنتاج الهيدروجين األخضر كطاقة الرياح التى تصل سرعتها فى بعض المواقع إلى 

ساعة  2122مترا فى الثانية وهى من بين السرعات األعلى عالميًا، وكذلك الطاقة الشمسية التى تتوافر ألكثر من 

 على مدار السنة وهو المعدل األعلى عالميًا.

  0212مليون طن سنويًا بحلول  212توقعات تشير إلى أن الطلب على الهيدروجين سيصل إلى أن الوأوضح ،

مليون طن سنويًا. وهو األمر  20وهو ما يعادل نحو تسعة أمثال الطلب العالمى فى الوقت الحالى والبالغ نحو 

ومن هنا تبرز أهمية المنطقة الذى سيتطلب تنفيذ مشاريع عمالقة إلنتاج الهيدروجين لتلبية هذا النمو الهائل، 

العربية لما تملكه من مقومات جاذبة لالستثمار، كما ـأن لديها بنية تحتية ضخمة لصناعة الغاز الطبيعى يمكن 

 االعتماد عليها كركيزة لتطوير قطاع الهيدروجين فى المستقبل.

  للتغلب على التحديات والعقبات  أن بعض الدول العربية قد بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة وملموسة وأضاف

التى تواجه قطاع الهيدروجين الناشئ حيث تقوم حاليا خمس دول عربية )تشمل كل من اإلمارات، والسعودية، 

ومصر، وسلطنة عمان، والمغرب( بالعمل على إعداد خطط واستراتيجيات وطنية للهيدروجين وتحديث خطة 

لمستقبلى للهيدروجين فى تلبية الطلب على الطاقة. أما من جانب الطاقة الوطنية لتأخذ فى االعتبار الدور ا

اإلجراءات التنظيمية التى تغطى الجوانب التجارية والوظيفية وقواعد األمن والسالمة، فأوضحت ورقة "أوابك" 

لتنظيم  أن القطاع ال يزال فى مرحلة مبكرة جدًا تستلزم اإلعداد لسن العديد من التشريعات واإلجراءات التنظيمية

العمل فى مشاريع إنتاج الهيدروجين وتطبيقات استخدامه، لكن من الممكن االستفادة من قوانين الغاز الحالية 

والتشريعات المرتبطة به. كما يمكن التعاون بين الدول العربية لالستفادة مما تحققه فى هذا اإلطار مثل دولة 

ئح الفنية لبعض تطبيقات الهيدروجين، خاصة فى المرحلة األولى اإلمارات التى قامت بالفعل بإعداد واعتماد اللوا

 من بناء اقتصاد الهيدروجين التى تتطلب نقل الخبرات بين الدول، وتعزيز التعاون بين مراكز األبحاث.

 أوضح أن عدد المشاريع المعلنة لالستثمار فى الهيدروجين فى الدول العربية فى ارتفاع مستمر، حيث ارتفع و

مشروًعا وهى تضم "حزمة متنوعة" من مشاريع إنتاج الهيدروجين تضم  09فى القائمة الحالية إلى العدد 

دول عربية  5مشروًعا موزعة فى  91الهيدروجين األخضر واألزرق واألمونيا الزرقاء والخضراء بإجمالى 

دروجين كوقود فى وتستهدف األسواق األوروبية واآلسيوية. هذا بجانب مشروعين لتطبيقات استخدام الهي

المركبات العاملة بخاليا الوقود وتم بالفعل التشغيل التجريبى لهما فى كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 والمملكة العربية السعودية.
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  صندوق النقد الدولي، إصالح الحوكمة االقتصادية تدعم النمو االحتوائي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 . 5 واّسيا الوسطى

  أحرزت بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى تقدما ملحوظا في أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن قد

تحسين الحوكمة االقتصادية. ومع ذلك، تشير المسوح إلى استمرار شعور المواطنين ودوائر األعمال بأن 

، مؤشرات الحوكمة عموما هذه الرؤية الحوكمة الضعيفة والفساد يمثالن مشكلتين كبيرتين في المنطقة.وتؤكد

وبناء مستقبل  91-ويمثل تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد عاملين أساسيين في معالجة تداعيات جائحة كوفيد

أفضل من أجل تحقيق تعاٍف مستدام واحتوائي. فالسيطرة القوية على الفساد في المنطقة، على سبيل المثال، تقترن 

وبينما تتباين أولويات ، العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم المحلية، وزيادة كفاءة االستثماراتبارتفاع اإليرادات 

 الحوكمة وفقا لظروف كل بلد على حدة، فمن الممكن أن تهدف اإلصالحات إلى تحقيق ما يلي:

المتعلقة بما فيها المعلومات  ادة فرص الحصول على المعلوماتزي ويشمل ذلك زيادة الشفافية والمساءلة: (9

بالموازنة العامة والبنك المركزي، وتوخي االنفتاح والشفافية في عمليات التوريدات الحكومية، مع نشر عقودها 

والمعلومات المتعلقة بالمالك المنتفعين للكيانات التي تتم ترسية العقود عليها، وتنفيذ ضوابط داخلية قوية ورقابة 

عن طريق التدقيق المستقل، وزيادة المساءلة في المؤسسات المملوكة خارجية على الموارد العامة بما في ذلك 

 للدولة، وتعزيز نظم إقرار الذمة المالية.

من الممكن تبسيط التعقيدات في عمليات المؤسسات التي ترتكز عليها المالية العامة  تبسيط القواعد ودقة إنفاذها: (0

الية العامة، ومن ثم رفع درجة كفاءتها. فمن شأن تبسيط وما يرتبط بها من قواعد ولوائح تنظيمية لإلدارة الم

وتحسين مناخ  -ومواطن التعرض لمخاطر الفساد  -إجراءات األعمال أن يساعد على الحد من الروتين اإلداري 

 االستثمار كما هو الحال بتحسين إنفاذ القواعد ووضع إطار معزز للرقابة المالية.

د قوانين وقواعد تنظيمية، واالستناد إلى االتفاقيات الدولية والممارسات السليمة، باعتما تعزيز إطار مكافحة الفساد (2

وإنشاء مؤسسات فعالة إلنفاذها، وتعزيز أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتيسير تبادل المعلومات 

 على المستويين الداخلي والدولي.

ال سيما دوائر األعمال،  المعنية على المستوى الوطني،االلتزام رفيع المستوى والمشاركة من األطراف ويعد  (4

والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة عاملين أساسيين لنجاح تنفيذ اإلصالحات الطموحة والمستدامة. 

وبإمكان الرقمنة أن تُْحِدث تحوال في الخدمات الحكومية والعالقات مع دوائر األعمال واألفراد ومن ثم زيادة 

 افية والكفاءة والمساءلة والثقة الشعبية.الشف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

                                                 
6 https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/214639487373146 
7 https://mped.gov.eg/singlenews?id=612&lang=ar 

ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا
 

  6 0202/0202في الربع األخير من  %7.7االقتصاد المصري ينمو . 

  أشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، خالل أجتماع رئاسة مجلس الوزراء األخير

أظهرت  0202/0209إن المؤشرات المبدئية ألداء االقتصاد المصري خالل الربع األخير والعام المالي  إلى 

في الفترة ذاتها  %9.2مقارنة بنحو  %2.2تحقيق معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 

 من العام المالي السابق.

 والتي  0202/0209دالت النمو ربع السنوية خالل العام المالي وأوضحت أن ذلك يؤكد االتجاه المتزايد لمع

في الربع الثالث، على الرغم من  %0.1في الربع الثاني، ثم إلى  %0في الربع األول إلى  %2.2ارتفعت من 

 التحديات الكبيرة التي واجهها االقتصاد المصري خالل هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

 عدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي تأثرت بتداعيات كورونا، حيث تراجع معدل النمو وأضافت أن م

نمو ُمحقق خالل معدل  %1.2، وذلك مقارنة بنحو %2.2ليسجل  0291/0202االقتصادي خالل العام المالي 

 العام المالي السابق.

  موضحة أنه من 0202/0209خالل العام المالي  %2.2وتشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود ،

خالل العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء  %1.4المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 

 الربعين األول والثاني.

  ة خالل الربع العديد من األنشطة االقتصادية حققت معدالت نمو ايجابيوأشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى إن

األخير من العام المالي الماضي، وتحول االنكماش في األنشطة االقتصادية األكثر تأثرا بأزمة فيروس "كورونا" 

مثل المطاعم والفنادق والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء والغاز الطبيعي والكهرباء إلى تحقيق معدالت نمو 

ن األنشطة االقتصادية حافظت على معدالت نمو ايجابية خالل فترة األزمة، أن العديد م ، وايجابية وبارتفاع كبير

وعلي رأسها االتصاالت وقناة السويس واألنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة 

 والصحة والتعليم.

 حلة ما قبل االزمة بحوالي تجاوز الطلب االستهالكي في مصر خالل الفترة المشار إليها، مر وأضافت أن قد

مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويالت المصريين وانخفاض  91%

أن مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة واألنشطة  وأوضحت، معدالت التضخم

 لي اإلجمالي.من الناتج المح %42.2العقارية ارتفعت إلى نحو 

 ،تتابع الخطوات التنفيذية للمشروع القومي  الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 7 لتنمية األسرة

  أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية  ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،هالة السعيدكتورة / دالوأوضحت

 .الموارد ومتطلبات النمو السكاني من منظور تنموى شامل ، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين

 أن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على  وأوضحت

اتيجية متكاملة األبعاد والمحاور لتنمية األسرة المصرية، موضحة أن إدارة تلك القضية من خالل تنفيذ خطة استر

الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل لالرتقاء بجودة حياة المواطن 

 وضمان استدامة عملية التنمية، من خالل العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، واالرتقاء بالخصائص

السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة 

 جيدة وحياة أكثر جودة .

 أن وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات ضخمة وتفصيلية عن األسر المصرية  ،السعيدالدكتورة / هالة  وأكدت

أن  ، وأكدتد المواليد والوفيات لدى كل أسرةوأعدادها فى كل قرية، فضاًل عن المنظومة اللحظية لمعرفة عد

والذى يتمثل  الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وتتسم بأنها ذات محاور عدة أولها التمكين االقتصادى للمرأة

فى تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، حيث يتعاون فى تلك 

 المشروعات المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة.

 تلبية احتياجات النساء وأضافت أن المحور الثانى للخطة سيتضمن تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة ل

من وسائل تنظيم األسرة، فضاًل عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل 

التنظيم، متابعه أن المحور الثالث للخطى سيكون عبارة عن برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خالل 

 العالى.وزارتى التربية والتعليم، والتعليم 

 إلى أن المرأة المصرية تمر بأزهى عصورها حاليًا حيث تضع الدولة المصرية  ،السعيد الدكتورة / هالة وأشارت
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ملف دعم وتمكين المرأة علي رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية فضاًل عن الخطط الموضوعة لتحقيق 

رأة تحظى بتمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي غير المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة أن الم

 مسبوق.

  وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تعلن استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي

02/0200 8 . 

  09/0200أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي ،

 (.09/0200 -95/0291وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة )

  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن قناة السويس تُعد شريانًا رئيًسا لحركة / وأكدت الدكتورة

مالي حركة التجارة العالمية، وما يُناهز من إج %92التجارة العالمية المنقولة بحًرا، حيث يعبر من خاللها نحو 

من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحًرا بين آسيا  %922من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و 01%

وأوروبا، باإلضافة إلى كونها من أهم حلقات سالسل اإلمداد العالمية نظًرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة مالحية 

لبحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر األحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات مالحية للسفن تربط بين ا

 والناقالت العابرة.

  من األسطول  %922وأضافت أن القناة تتميز بارتفاع قدرتها االستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب

من ناقالت البترول ومشتقاته.  %20ن الصب الجاف، ونحو من أسطول سف %12العالمي لسفن الحاويات، ونحو 

وعلى صعيد االقتصاد الوطني، يُعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد األجنبي، حيث يحقق في 

 مليار دوالر. 1.54الوقت الحاضر إيراداً سنوياً في حدود 

  ج المحلي اإلجمالي لقناة السويس باألسعار الثابتة بنسبة تستهدف زيادة النات 09/0200وأشارت إلى أن خطة عام

مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج 11.2إلى  02/0209مليار جنيه عام  12.1ليرتفع الناتج من  1,2%

 .95/0291المحقق قبل وقوع جائحة كورونا عام 

  ،من المستهدف أن وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية أنه لتعظيم العوائد االقتصادية لقناة السويس

تنمية المنطقة االقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزاً رئيساً 

ً لجهود تعزيز التنا فسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات المالحية للتجارة العالمية، وعنصراً داعما

العالمية. ولذا، يرتكز المنظور الشامل لتطوير منطقة القناة على تبني مشروعات تنموية ُمستحدثة من شأنها 

إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها إلى قطب من أقطاب النمو، فالمنطقة االقتصادية تغير 

القناة من مجرد ممر مائي إلى منطقة تنموية تضم مناطق ترانزيت وإعادة تصدير، ويتم من خالل وظيفة 

مستودعاتها ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حموالت الناقالت الكبيرة العابرة للقناة، وإدخال 

عاد شحنها في مركبات أصغر حجماً عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع خفيفة عليها ترفع من قيمتها المضافة، ثم يُ 

إلى مراكز االستهالك أو االستخدام النهائي، كما تضم المنطقة مصانع لشركات عالمية تستهدف تصدير إنتاجها 

 لألسواق الخارجية، وبخاصة للقارة األفريقية.

 وأشار التقرير إلى أن استراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين: 

ع وتيرة التحول الرقمي لربط كافة الجهات المعنية باالستثمار في المنطقة االقتصادية إلكترونياً أولهما تسري (9

بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خالل منظومة رقمية متكاملة، األمر الذي يتطلب إنشاء موقع 

ً لتيسير إلكتروني لكل منطقة فرعية من المناطق االقتصادية لقناة السويس، وتقديم مخت لف الخدمات إلكترونيا

افز عمل الشركات وتوفير المعلومات عن المنطقة وخدماتها واالمتيازات المقدمة، ومع مواصلة تقديم الحو

 .والتيسيرات للشركات المالحية

المحور الثاني فيتمثل في التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية ُمتخصصة من خالل ِحزم   (0

افز التي توفرها المنطقة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز والنفاذ لألسواق واإلعفاءات التسهيالت والحو

، ولوائح المنطقة االقتصادية المتمثلة في 0292لسنة  20الجمركية، ومزايا قانون االستثمار الجديد رقم 

، فضالً عن من ضريبة أرباح الشركات %12الحوافز الضريبية واإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة، و

 التعديالت الجديدة في الالئحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة للتعامل مع السوق المحلي.

  وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تستعرض مستهدفات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بخطة

 . 9 02/0200العام المالي الحالي 

  أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال  ،التخطيط والتنمية االقتصاديةهالة السعيد، وزيرة / أكدت الدكتورة

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلى اإلنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة 

وتدعم استراتيجية على كافة األصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها األساسية. 

في بناء مصر الرقمية، من خالل تطوير  0222االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع 
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 االبتكار، وضمان األمن المعلوماتي.

 أن المستهدفات الكمية للقطاع في المدى المتوسط تتمثل في تحقيق ثالثة أهداف رئيسة بحلول عام  وأضافت

متوقع عام  %0.2مقابل ُمستهدف  %1، وهي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى 0201

مليار دوالر  2لتصل إلى ، إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد 02/0209

مليار دوالر، فضالً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية  2.1وقدره  09/0200مقابل المستهدف لعام الخطة 

مشيرة إلى أن استثمارات قطاع ،  %0.1مقابل نسبتها الحالية التي ال تتجاوز  %1لجملة الصادرات السلعية إلى 

 مليار جنيه. 22تُقدر بنحو  09/0200عام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

  لقطاع االتصاالت  09/0200وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية أن مستهدفات خطة عام

وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في أن يأتي قطاع االتصاالت في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تواصل معدل 

، وقد أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع 09/0200عام خالل  %92نموها المرتفع ليتجاوز 

األهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية  0202عام 

عي، وكذا في االتصاالت واالعتماد على شبكات االنترنت في ضوء اإلجراءات االحترازية الداعية للتباعد االجتما

إجراء كافة المعامالت المالية والمصرفية عن طريق الخدمة اآللية، األمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي 

والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي، فضالً عن انتعاش 

 حكومة اإللكترونية في إطار الشمول المالي.التجارة اإلليكترونية والخدمات المصرفية وال

  باألسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج  %02.4وتأسيًسا على ما تقدم، من المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة

، كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات األداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة، %02.1القطاع بنسبة 

ر نظم االتصاالت وبنيتها األساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع سواء في مجال تطوي

وكذلك أنه من المنتظر أن تتصاعد مساهمة  ،وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب من المنتجات اإلليكترونية

مة القطاع في النمو في عام الخطة، وأن تظل مساه %0.2القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي تصاعدها لتبلغ 

وفي مجال التعليم والتدريب وتنمية القدرات والمهارات ، في عام الخطة %99.1االقتصادي مرتفعة في حدود 

ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب  922البشرية، من المستهدف مواصلة تدريب نحو 

توسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول عليها، وبخاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وكذا ال

مليار دوالر في عام الخطة، إلى جانب متابعة تنفيذ  2,1الرقمي، ومنها زيادة الصادرات االليكترونية إلى نحو 

مليون جنيه،  222بتكلفة  0202المرحلة الثانية من خطة تطوير االنترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 

الوة على المساهمة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أمالك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ ع

مشروع الرقم القومي للعقارات  ومنظومة التراخيص العقارية من خالل بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة 

نة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضالً عن استكمال رقم

ووزارتي العدل والداخلية، باإلضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في 

 مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة. 

   في برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي،  09/0200وتتمثل أهم البرامج اإلنمائية المستهدفة بالقطاع لخطة عام

وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية لالتصاالت، وبرنامج تصميم وتصنيع 

 كتروني.وير أمن المعلومات والتوقيع اإللاإلليكترونيات، وبرنامج تط

 لكهرباء بخطة العام المالي الحالي وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تُعِلن ُمستهدفات قطاع ا

02/0200 10 . 

  وهو 09/0200أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ُمستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي الحالي ،

 (.09/0200ــ  95/0291العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة )

   وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن الطاقة الكهربائية تُمثل الركيزة األساسية هالة السعيد، / وأكدت الدكتورة

إلحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية في 

لكهرباء من المقاييس الرئيسة لدرجة تشغيل ُمنشآتها وتوليد القيمة المضافة، ولذلك، تعتبر ُمؤّشرات أداء قطاع ا

التقدم االقتصادي للدولة، ويتم االرتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفي قياس درجة التحّسن في 

المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى حجم االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 

 . 09/0200ء بخطة عام يار جنيه. وحول أهم ُمستهدفات قطاع الكهربامل 42يُقدّر  بنحو  09/0200

  أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى أنها تتمثل في زيادة إنتاج قطاع الكهرباء باألسعار الجارية

في عام  %2.4، بنسبة نمو 02/0209مليار جنيه ُمتوقّع عام  925مليار جنيه بالمقارنة بنحو  952إلى نحو 

وعلى مستوى ناتج القطاع، من الـُمستهدف  ،09/0200اج اإلجمالي لعام في اإلنت %9,5الخطة، وبنسبة ُمساهمة 

مليار جنيه( بنسبة  922.1) 02/0209مليار جنيه في عام الخطة بالـُمقارنة بالمتوقّع عام  992زيادته إلى نحو 

 . %1نمو 

 أنها تشمل مشروع  ، أوضح 09/0200دفة بقطاع الكهرباء بخطة عام أهم المشروعات المسته إلى  التقرير أشار

التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات والذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط 
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قدّرة بنحو ريّها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات في نطاق مركز الخارجة بُمحافظة الوادي الجديد، والـمُ 

االنتهاء من أعمال المرحلة الثانية للمشروع  09/0200ألف فدان ومن المستهدف في إطار خطة عام  222

واستكمال أعمال المرحلة الثالثة منه، وكذلك تشمل الخطة مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، وذلك 

ربائية لمشروعات استصالح األراضي واألنشطة في إطار المشروعات االستراتيجية لتوفير التغذية الكه

االستثمارية بالمنطقة، وكذا مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصالح األراضي بمنطقة توشكى والذي 

يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى بمحافظة أسوان في نطاق ُمخطط 

ذا إلى جانب مشروع استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان، فضاًل عن ألف فدان، ه 102استصالح 

مشروع استكشاف وتقييم واستخالص الخامات النووية، وهو مشروع استراتيجي يضم خمسة مشروعات فرعية، 

ة، ُمتمثّلة في مشروع تقييم وتطوير احتياطي المعادن االقتصادية ومعالجتها، مشروع استخالص العناصر النووي

مشروع المنجم والمصنع التجريبي إلنتاج اليورانيوم، مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية، ومشروع 

 تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.

  ،11 «كورونا»بعد تجاوز جائحة  %6نستهدف تحقيق معدل نمو  الدكتور / محمد معيط، وزير المالية . 

  الدولة عازمة على استكمال مسيرة اإلصالح االقتصادى؛ حتى  المالية، أنأكد الدكتور / محمد معيط، وزير

يجنى المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس فى تحسين مستوى المعيشة، واالرتقاء 

 بجودة الحياة.

  على نحو ينعكس  على ضرورة أن "يجني المواطنون المزيد من ثمار التنمية،الدكتور / محمد معيط، وشدد

وأوضح أن هذا النهج تجلى في المشروع  ، بشكل ملموس في تحسين مستوى المعيشة، واالرتقاء بجودة الحياة"

مليار جنيه، إضافة إلى برنامج "تكافل وكرامة"،  522القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة 

مليون وحدة سكنية لمحدودي  9,1تستهدف توفير  ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات اإلسكان التي

 ومتوسطي الدخل من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.

  وخفض «كورونا»بعد تجاوز جائحة  %2الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو وأضاف أن ،

 نيلضمان استقرار مسار د ٪٥,١فائض أولى كما تستهدف تحقيق  ، من الناتج المحلى %2.2العجز الكلى إلى 

أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى الحالى، الفتًا إلى أن المكتسبات االقتصادية التي حققناها 

 ،«كورونا»بالتنفيذ المتقن لبرنامج اإلصالح االقتصادى أسهمت بشكل فعَّال في مواجهة التداعيات السلبية ألزمة 

 انعكس إيجابيًا فى كل مؤشرات األداء االقتصادى، وحظى بإشادة المؤسسات الدولية. على نحو

 :12هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات: نسعي إلصدار شهادة المنشأ إلكترونياً للتسهيل علي المصدرين  
 

 رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر ، إن الهيئة تسعى حاليًا إلى إصدار  صرح

خالل الندوة التي  -وأضاف  .شهادة المنشأ إلكترونيًا، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للتسهيل على المصدرين

أن  -ن "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية األعمال" نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال األعمال تحت عنوا
وطبعها دون الحاجة للذهاب لمقر الهيئة، وذلك  الشهادة تتضمن كافة أختام الهيئة ويستطيع العميل الحصول عليها

 بعد تحصيل الرسوم إلكترونيًا.

  عبر موقع الهيئة، وذلك من أجل أوضح أنه تم ميكنة شهادات المنشأ بشكل كامل ويمكن التحقق إلكترونيًا منها كما

أن الهيئة عملت على تقديم ، مشيراً الحصول على اإلعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية

، من خالل تقديم دورات تدريبية افتراضية لشهادة المزاولة 91-تسهيالت للمصدرين خالل فترة جائحة كوفيد

 د البطاقة التصديرية أو استخراجها.للمصدرين والتي تمنح في حالة تجدي

 إلى أن الهيئة أتاحت للعميل إمكانية حجز موعد وتوقيت ُمحدد إلكترونيًا من أجل القضاء على  رئيس الهيئة ونوه

 7192أن الهيئة تبنت استراتيجية منذ عام  وأكد عمليات التزاحم الشديدة ومن أجل أن يتمكن من إنجاز طلبه بسهولة.

ماليين جنيه إلضافة معدات حديثة  091معامل التابعة لها في كافة الموانئ، وتم صرف مبلغ قدره بهدف تطوير ال

لبعض المعامل، كما تم إضافة معدات للمعامل غير المجهزة من أجل فحص العينات بها وعدم االضطرار إلى نقل 
جديد صناعي في شرق بورسعيد، أنه تم إنشاء معمل كما أفاد  العينات، وذلك من أجل توفير الوقت والتكلفة.

 باإلضافة إلى معمل صناعي وغذائي في العين السخنة.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال0295أطلقت الهيئة، خالل عام

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

 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

  قصيرة األجل.الحقوق المالية 

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

مليار جنيه في  92.2إلى  0294مليار جنيه مصري في  2,2خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 5.1البالغة  تقريبًا مقارنة بالعام الماضي %95. وارتفعت بنسبة 0295

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

 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

ستئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. الثابتة )طويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة ا

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 

 جر على عدة سنوات مستقبلية.المستأ

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 0291لسنة  50أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 0291لسنة  2اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  0291لسنة  2إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

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

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

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

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

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

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

 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 

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

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

ً  المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين  الدين وقيمة الدائنين به موضحا
 .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 
14 https://www.msme.eg/ar/Pages/News/NewsList.aspx 

 التمويل متناهي الصغر 

 13الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  لسنة  949بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون

، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كالً من نشاط تمويل المشروعات 7194

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

غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق 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 71مالية، 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 معاً 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 معاً. 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 معاً، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية ال

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

  14  سنوات 7معلومات عن إنجازات المشروعات الصغيرة فى  9أبرز . 

 وفيما يلي سنوات،  2جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقرير االنجازات في  أصدر

 : معلومات عن التمويالت وفرص العمل التي تم اتخاذها 1أبرز 

 سنوات. 2مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر خالل  9.4تمويل  (9

 مليون فرصة عمل جديدة. 0إتاحة ما يزيد على  (0

 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية األساسية. 0.1قدره ضخ تمويل  (2

 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات. 22.4توفير  (4

 من التمويالت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوجه القبلي. % 44 (1

 من إجمالي القروض التى تم توفيرها. %42المرأة تستحوذ على  (2

 فرع بكافة المحافظات. 22ألف خدمة من خالل  422ات قدم جهاز المشروع (2

 ألف عارض. 95معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على  525تنظيم  (5

 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة األعمال . 42تدريب ما يزيد على  (1
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول والجهاز القومي لتنظيم االتصاالتقرير يوضح  ( 1 نفوجراف )إ

مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ اإللكترونية للهاتف  34 قد قفزتويشير التقرير إلى أن مصر 

 : 0202المحمول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


