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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

5202 يوليو 51خميسال   3العدد،العشرون الشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1منها  كيف تجاوزت مصر آثار كورونا السلبية وموقف البنك الدولى . 

  معظم بلدان العالم لدرجة أدت جائحة فيروس كورونا فى ركود اقتصادى شديد فى  أشار البنك الدولى، إلى أن قد

وتظهر النتائج  ، 9111-9191أنهما باتا يشكالن معًا أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها العالم منذ الكساد الكبير فى 

من المحتمل أن تزيد  9292/9299التى خلص إليها البنك الدولي مؤخًرا أن تداعيات جائحة كورونا فى عامى 

 مليون شخص. 952ماليين و 992 عدد من يعيشون فى فقر مدقع ما بين

 ما موقف مصر من التعامل مع جائحة كورونا: 

 ساعدت اإلصالحات التى نفذتها مصر فى االقتصاد الكلى فى السنوات االخيرة على  أوضح البنك الدولى، أن قد

دى، األمر استقرار وضع االقتصاد، مما مكَّن البالد من مواجهة الجائحة بمستوى معقول من االستقرار االقتصا

 الذى خفف إلى حد ما من الصدمة التى أحدثتها أزمة كورونا.

 هل هناك تداعيات سلبية للجائحة: 

 مما أدى إلى إطالة أمد قضايا التنمية االقتصادية  البالد  كان آلثار الجائحة تداعيات على آفاق النمو فى أضاف أن

ا ما يمكن لمصر فعله لتحقيق التعافى وإعادة البناء على واالجتماعية القائمة منذ وقت طويل، إال أنها أظهرت أيضً 

 نحو أفضل بطريقة تمكن البالد من تحقيق كامل إمكاناتها.

 كيف يمكن تجاوزها الفترة المقبلة : 

  لتحقيق هذه الغاية، ثمة حاجة إلى تبنى نهج متعدد األبعاد لوضع مصر على طريق  أوضح البنك الدولى، أن

راء، وحماية الفقراء، وتعزيز رأس المال البشرى، والمساعدة فى خلق فرص العمل فى التنمية الشاملة الخض

 القطاع الخاص، وتعزيز السياسات العامة والمؤسسات واالستثمارات.

  ،فيما يتعلق بحماية المواطنين الفقراء ماذا قدم البنك الدولى: 

  مليون دوالر،  022، تمكن مشروع تعزيز شبكات األمان االجتماعى فى مصر، بقيمة 9295عام  ذمن أوضح أن

مليون  99مليون أسرة )نحو  1.0مليون دوالر، من الوصول إلى ما يقرب من  522والتمويل اإلضافى، بمبلغ 

ير المشروطة على مواطن(. وساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية المشروطة وغ

وتمثل النساء ثالثة أرباع  ،تعزيز رأس المال البشرى فى مصر، بما فى ذلك فى مجالى الصحة والتعليم

ألف أسرة  099تلك العملية  وعات البرنامج إلى الصعيد. وأضافمن مدف %76المستفيدين من البرنامج، وتوجه 

 كفاءته فى الوصول إلى أكثر األسر فقًرا وضعفًا.أثناء الجائحة، مما عزز قدرة برنامج "تكافل وكرامة" و

 هل هناك دعم اخر لمشروع التامين الصحى الشامل : 

  مليون دوالر، إلى  022، بإجمالى 9292يهدف برنامج دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، الذى بدأ عام

دة. وباإلضافة إلى وضع اللبنات دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجو

األساسية لنظام الرعاية الصحية الشامل عن طريق إنشاء أنظمة مالية وتشغيلية وتأمينية، ومن خالل دعم أربع 

 هيئات جديدة معنية بهذا النظام.

 ما جهود تعزيز السياسات لتحقيق التعافى المستدام والقادر على الصمود: 

 9292مشروع إدارة جودة الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى فى سبتمبر  بدأ أوضح البنك الدولى، أن قد 

للمساهمة فى تحقيق تعاٍف مستدام وقادر على الصمود، وتسعى هذه العملية إلى تحقيق أهدافها العامة عن طريق 

 ما يلي:

 تحديث النظام المصرى لرصد جودة الهواء. (9

 الكبرى. مساندة إدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة (9

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير 

 األخبار األسبوعية 

 النشاط المالي 

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o  الصغرالتمويل متناهي 
o  أداء البورصة المصرية
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 اإلسهام فى تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافالت الكهربائية فى القطاع العام. (1

تدعيم األنشطة الرامية إلى تغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مقدمى الخدمات وضمان مشاركة المواطنين فى  (0

 تصميم المشروع وتنفيذه.

 / يوضح أهمية قراري الرقابة المالية بخصوص إفصاح الشركات عن معايير  محمود محيي الدين الدكتور

 . 2 االستدامة

 رئيس المجلس االستشاري للمركز اإلقليمي للتمويل المستدام عن ترحيبه  ،محمود محيي الدين / أعرب الدكتور

بصدور قراري الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إفصاح الشركات عن معايير االستدامة، ألهميتهما 

د تحسب مادياً في توطين االستدامة داخل األنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن العوائد على االستثمار لم تع

فقط، بل يضاف إليها ما تحققه الشركة من عوائد على الصعيدين البيئي والمجتمعي من خفض لنسب التلوث 

واإلهدار البيئي وتقليل االنبعاثات الحرارية واالهتمام بتنمية المجتمع الذي تعمل به، والتي لها أثر مباشر على 

 صحة اإلنسان والبيئة والمناخ.

 على المسار الصحيح عالميا نحو ع األنشطة المالية غير المصرفية في مصرلك الخطوة ستضوأشار إلى أن ت

تعزيز جاذبيتها للتمويل المستدام، وبما يساعد الشركات الوطنية في تبنى أنشطة خاصة باالستدامة داخلياً كخطوة 

لمشهد سن القوانين  أولى تُمكنها من االنخراط في شراكات عالمية في ظل تصدر سوق رأس المال المصري

وإصدار معايير إفصاحات عن االستدامة واألثر المالي للتغيرات المناخية التي قفزت به لمكانه متقدمة بعد االتحاد 

ً في تقديم الدعم والتدريب الالزم  التابع للهيئة-للتمويل المستدام األوروبي، وسيلعب المركز اإلقليمي دوراً حيويا

 ها القرار بما يخدم تيسير عملية تطبيق قرارات الهيئة وفقًا لألسس والمعايير الدولية.للشركات التي سينطبق علي

 7 3 مؤشرات اقتصادية هامة فى تقرير صندوق النقد عن اقتصاد مصر . 

  وهما :  عن اقتصاد مصر مؤشرات اقتصادية 6أشار صندوق النقد الدولى إلى أهم 

فى السنة المالية  %5.9، يرتفع إلى 9292/9299فى السنة المالية  %9.2من المتوقع أن يبلغ النمو معدل  (9

9299/9299. 

الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية  من (9

 وقطاعى الصحة والتعليم فى السنة المالية القادمة.

( للنطاق الداخلى األدنى المنصوص عليه فى "بند التشاور %0.5التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس ) ظل (1

 بشأن السياسة النقدية"، وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية.

أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على  قوة (0

االستقرار االقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية اإلنفاق االجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ اإلصالحات 

 الهيكلية األساسية.

كلية" مؤخًرا إشارة اللتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال يمثل إطالق "البرنامج الوطنى لإلصالحات الهي (5

 البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة.

تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما فى ذلك التقدم فى اإلصالحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة،  (7

 والحماية االجتماعية، وتحسين مناخ األعمال.

من خالل استجابة السلطات السريعة  91-القتصاد المصرى صالبته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيدأبدى ا (6

والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من 

 ريبا.مليارات دوالر تق 2خالل "أداة التمويل السريع" و"اتفاق االستعداد االئتماني" بقيمة 

 4 األمن الغذائى ال يزال مصدر قلق مستقبلي كبير فى العالم العربي ،اتحاد الغرف العربية . 

  خالد حنفي، امين اتحاد الغرف العربية، أن تحسين وتعزيز كفاءة النظم الغذائية تشكل محورا من / أكد الدكتور

لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في أهم محاور عمل اتحاد الغرف العربية وأعضائه من الغرف العربية 

تحسين نظم الغذاء واألمن الغذائي العربي والتحول نحو االقتصاد األخضر، وال سيما لمواجهة التحديات البيئية 

والمناخية التي تواجه المنطقة العربية، خاصة ندرة المياه، وتدهور األراضي الصالحة للزراعة، واتساع رقعة 

 التصحر.

 ذلك ياتي من خالل التركيز على تبني األنماط الزراعية المستدامة، وتبني أساليب وتقنيات الزراعة أن  وأضاف
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 الذكية، والتكنولوجيات التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة.

  إلى المخاطر عبر الحدود من دول المنابع للموارد المائية السطحية التي تخالف القوانين الدولية المتصلة وأشار

 %77دارة هذه الموارد ضاربة بها بعرض الحائط، بما يهدد األمن االجتماعي والغذائي والمعيشي، ال سيما وأن بإ

 من المياه العذبة هي موارد مشتركة مع دول خارج المنطقة العربية.

 أن األمن الغذائي ال يزال مصدر قلق مستقبلي كبير في العالم العربي، حيث اإلنتاجية المادية واالقتصادية  وأوضح

للموارد الطبيعية منخفضة نسبيا، فيما هدر الطعام يصل على ثلث المتاح، كما هناك هدر كبير في إطار السلسلة 

من الموارد  %27تركز في الزراعة التي تستهلك نحو الغذائية، ال سيما في التوزيع. أما هدر المياه العذبة، في

 المتاحة.

  ال تزال المنطقة تتأثر إلى حد كبير بتقلبات أسواق األغذية العالمية، خصوصا وأن جميع الدول وأشار إلى أن

ئية العربية تعتبر مستوردة صافية للغذاء وتعتمد إلى حد كبير على االستيراد لتأمين احتياجاتها من السلع الغذا

 األساسية، فيما التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في المستقبل.

 5 بلدا 02فى  0202مليون وظيفة بحلول  022الطاقة 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 ، وكهرباء جديدة في معظم البلدانلتوليد 

جيجاوات من الطاقة المتجددة على  972الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من جائحة كورونا، تمت إضافة أكثر من 

 تقريبا. %52سبة ، مما تجاوز الرقم القياسي السابق بن9292مستوى العالم في عام 

 9291مليون وظيفة على مستوى العالم في عام  99.5أضاف 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  90في  9212مليون فرصة عمل جديدة )بالصافي( بحلول  922أكثر 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:

 للطاقة المتجددةإزالة الكربون من قطاع الطاقة من خالل توسيع نطاق المساندة  (9

مليار دوالر سنويا في  925جعل إمدادات الكهرباء أكثر موثوقية في العالم حيث تكلف حاالت انقطاع التيار   (9

 البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

 مساندة البلدان التي في سبيلها للتحول عن استخدام الفحم  (1

 زيادة كفاءة استخدام الطاقة  (0

 إلغاء دعم الوقود األحفوري، مع توسيع نطاق الحصول على الطاقة.  (5
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  ،االقتصاد المصرى يشهد انتعاشا وقادرا على التعافى من آثار جائحة وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 6 كورونا

  تقريًرا حول نتائج مؤشر تعافى االقتصاد المصري من تداعيات أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .92/9299خالل الربع الثالث من العام المالى  91كوفيد ـ 

  إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من  ،الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية/ وأشارت

السياسات االستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف 

التخفيف من تداعيات الركود االقتصادي على المواطنين، السيما الفئات األكثر تأثراً بالجائحة، مشيرة إلى أن 

مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة  922الدولة المصرية ضخت 

"، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين 91-جائحة "كوفيد

 لتشغيل.ودوران عجلة النشاط االقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدالت النمو ونسب ا

 ن برنامج الوطني أنتعا  من جديد وبمعدالت سريعه ون االقتصاد المصرى في طريقة للتعافي واالأكدت أو

لالصالحات الهيكلية الذي تتبني الحكومة تطبيقه بأعتباره المرحلة الثانية من االصالح االقتصادي سيزيد من قدرة 

 يد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا.االقتصاد المصرى علي التعافي من اثار الجائحة وسيستف

 والتنمية االقتصادية ورئيس وحدة  المستشار االقتصادي لوزيرة التخطيط ،ندى مسعود/ أوضحت الدكتورة و

يكافح  91، أنه بعد أكثر من عام من االضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد السياسات االقتصادية الكلية بالوزارة

ستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة وازدهار االقتصاد العالمي ال

قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت مؤشًرا خاًصا يتناول كيفية 

قيقي ويقارن األرقام العودة إلى الوضع الطبيعي لالقتصاد المصري حيث يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الح

التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة الكتشاف التقارب أو االختالف عن األنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث 

يعني أن القطاع يعاني من  922إلى أن القطاع متقاربًا تماًما إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من  922يشير رقم 

 عني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة.ي 922ضعف األداء، وأعلى من 

  شهد انتعا  االقتصاد المصري في معظم القطاعات حيث 92/9299وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من عام ،

، حيث ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهي بالتحديد 929سجل إجمالي مؤشر التعافي 

، والتشييد اءة يليه مؤشر تعافي قطاعي الغازوهي أعلى قر 997يث سجل مؤشر التعافي قطاع االتصاالت ح

 على التوالي. 926،  992والبناء 

  إلى جانب  %91بمقدار  9292وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام ،

مما ساهم في النمو  %15كولوجيا المعلومات بمقدار زيادة إجمالي االستثمارات المنفذة في قطاع االتصاالت وت

 السريع الذي يشهده هذا القطاع.  

  حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من  9299تفوق أداء قطاع الغاز من عام  وأوضح

وروبية على حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق األ

وجه الخصوص خالل الفترة المقبلة، حيث تخطو مصر خطوات سريعة نحو المشاركة في دور نشط في تلبية 

 .9292االحتياجات الناشئة عن التعافي المتوقع في الطلب على الغاز في األسواق بعد االنخفاض في عام 

 لسنوات األربع الماضية، وبذلك تمكن من حماية نجح قطاع التشييد والبناء في تحقيق معدالت نمو إيجابية خالل او

االقتصاد المصري في أوقات األزمات، كما نجح في توفير فرص عمل في كل المشروعات القومية مثل اإلسكان 

والمرافق والطرق، وبذلك ومع التزامن مع أزمة كورونا شهد هذا القطاع نمًوا متحديًا التداعيات السلبية النتشار 

 الق االقتصادي الذي تعرضت له البالد نتيجة انتشار الفيروس.الوباء، واإلغ

  / تحويل القرى إلى تجمعات ريفية مستدامة  ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،هالة السعيدالدكتورة

 . 7 سنوات 0مليار جنيه خالل  722بتكلفة 

  العربية حدثًا على هامش المنتدى السياسي نظمت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، ممثلة عن جمهورية مصر

رفيع المستوى لألمم المتحدة بعنوان "كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد 

خلف الركب"، بالتعاون مع البعثات الدائمة للهند، والبرازيل، وكينيا لدى األمم المتحدة، وصندوق األمم المتحدة 

 .ممثل عن دولة الصين  القطري لمصر(، وبمشاركة للسكان )المكتب
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8 https://www.youm7.com/story/2021/7/10/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-

%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC/5385035 

  العام الماضي كان عاًما استثنائيًا أشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى إن

على عدة جوانب، وقدمت لنا األزمة العديد من الدروس استفاد منها صانعي السياسات ومتخذي القرار، مشيرة 

إلى أن هذا الحدث يعد فرصة للحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات 

اف التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي، وتعزيز التعافي المستدام والدروس المستفادة لتسريع تنفيذ أهد

 ، والحد من عدم المساواة وتعزيز المرونة.COVID-19من جائحة 

  أنه من المهم تحديد الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ،السعيدالدكتورة / هالة أضافت

راعاة الظروف الديموجرافية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية المتنوعة، بما يضمن على الصعيد المحلي، مع م

 " . تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب

  مشيرة إلى أنه يتم حاليًا 9212أن المواطن المصري هو جوهر رؤية مصر  ،هالة السعيد/ وأكدت الدكتورة ،

، ومع التغيرات الجغرافية السياسية الدولية Covid-19ث الرؤية لتتالءم مع المستجدات التي فرضتها جائحة تحدي

، كما تتضمن النسخة المحدثة من 9271وأجندة أفريقيا  9212واإلقليمية، باإلضافة إلى ضمان االتساق مع أجندة 

نية لالستجابة لالحتياجات التنموية مجموعة من المبادئ التوجيهية والعوامل التمكي 9212رؤية مصر 

 بالمحافظات المختلفة والحد من التفاوتات بجميع أشكالها.

 إلى أن السياسات القائمة على األدلة هي المفتاح لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي،  وأشارت

االقتصادية بالشراكة مع صندوق األمم  مؤكدة أنه وألول مرة في مصر والمنطقة، تطلق وزارة التخطيط والتنمية

تقريًرا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، موضحة أنه من  96المتحدة للسكان، 

المقرر تحديث هذه التقارير سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى 

 هدف من أهداف التنمية المستدامة. 99مؤشر لـ  19ل قياس وتحديث قيم المحافظات من خال

  هالة السعيد إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم إطالقها في إطار سعي الدولة / وأشارت الدكتورة

لبطالة، لمواصلة الجهود إلتاحة االستثمارات الالزمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدالت الفقر وا

وهو ما يعد نهج متكامل لتحقيق األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة مع ضمان استهداف أفضل للفئات األكثر احتياًجا 

 خاصة في المناطق الريفية.

 أن إطالق المرحلة الثانية من المبادرة تأتي في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"،  أضافت

لمصري التي يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر، حيث يتم تحويلها إلى تجمعات لتستهدف كل قرى الريف ا

مليار جنيه،  622ريفية ُمستدامة تتوافر بها كل االحتياجات التنموية خالل ثالث سنوات، وبتكلفة إجمالية تتخطى 

زنة، والتي تُعد أحد الركائز بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية اإلقليمية المتوا

 . 9212األساسية لرؤية مصر 

  إلى إدراج المبادرة في منصة األمم المتحدة كإجراء لتسريع أهداف التنمية الدكتورة / هالة السعيد، وأشارت

أجندة ا وتأثيرها في تحقيق المستدامة من قبل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، نظًرا لحجمه

9212 . 

 8نتائج مؤشرات االقتصاد المصرى تفوق التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج اإلصالح  . 

  ساهمت اإلصالحات االقتصادية التي نفذتها الدولة أشار تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قد

الخارجية والداخلية، وتحويل المصرية في تعزيز مرونة االقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات 

مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، األمر الذي دعم قدرة االقتصاد المصري على تحقيق نمو 

متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو 

 ، وذلك بشهادة المؤسسات االقتصادية الدولية.إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا

  وأشار التقرير إلى استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر

، علماً بأنه من المستهدف 9291/9292عام  %1.7، وذلك مقارنة بـ 9292/9299عام  %9.2تحقيق نمو بمعدل 

 %5.7هذا وقد سجل معدل النمو ، 9299/9299ل العام المالي الجاري خال %5.0تحقيق معدل نمو يصل إلى 

، 9295/9297عام  %0.0، و9297/9296عام  %0.9، و9296/9292عام  %5.1، و9292/9291عام 

، 9299/9291عام  %9.9، و9291/9290عام  %9.1، كما سجل معدل النمو 9290/9295عام  %0.0و

 .9221/9292عام  %5.9، و9292/9299عام  %9.2، و9299/9299عام  %9.9و

  ،أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلي اإلجمالي وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، أن بالنسبة للناتج المحلى

، 9299/9299تريليون جنيه عام  6.9، ومن المستهدف أن يسجل 9292/9299تريليون جنيه عام  7.0إلى 

تريليون جنيه  0.1، و9292/9291تريليون جنيه عام  5.9، و9291/9292تريليون جنيه عام  5.5بعدما سجل 

 .9296/9292عام 
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  9.6، و9297/9296تريليون جنيه عام  1.0وصل حجم الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( إلى و 

تريليون جنيه عام  9.9، و9290/9295تريليون جنيه عام  9.5، و9295/9297تريليون جنيه عام 

، 9299/9299تريليون جنيه عام  9.6، كما وصل إلى 9299/9291تريليون جنيه عام  9.1، و9291/9290

 .9221/9292تريليون جنيه عام  9.9، و9292/9299تريليون جنيه عام  9.1و

  مليار  111إلى  9299/9299في وأضافت رئاسة مجلس الوزراء، إنه من المستهدف زيادة حجم االستثمارات فى

مليار جنيه عام  061.2مليار جنيه، و 716بلغت قيمتها  9292/9299ارنة باستثمارات مقدرة لعام جنيه، وذلك مق

مليار  122.2، و9296/9292مليار جنيه عام  062.5، و9292/9291مليار جنيه عام  591.6، و9291/9292

 .9297/9296جنيه عام 

 9290/9295مليار جنيه عام  906.2، و9295/9297مليار جنيه عام  929.0سجلت االستثمارات العامة و ،

مليار جنيه عام  19.5، و9299/9291مليار جنيه عام  15.1، و9291/9290مليار جنيه عام  992.5و

 .9221/9292مليار جنيه عام  925.9، و9292/9299مليار جنيه عام  26.0، و9299/9299

 العامة يدفعان لمزيد من التحسن في  وأظهر التقرير أن استمرار نمو االقتصاد المصري وزيادة االستثمارات

في  %1.1، مقارنة ب9291و 9292في عامي  %6.1معدالت البطالة، الفتاً إلى أن معدالتها انخفضت لتسجل 

في  %91.9، و9290في  %91، و9295في  %99.2، و9297في  %99.5، و9296في  %99.2، و9292

 .9292في  %1، و9299في  %99، و9299في  %99.6، و9291

 االستمرار في تحقيق االنضباط المالي والسيطرة على  إلى شار التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وأ

الدين العام حافظا على تحسن األداء المالي خالل السنوات األخيرة، حيث انخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج 

، 9292/ 9291عام  %2ارنة بـ مق 9299/ 9292عام  %6.2 -وفق بيان مقدر-المحلي اإلجمالي ليسجل 

 .9291/ 9292عام  %2.9و

 9297عام  %92.1، و9292/ 9296عام  %1.6سجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي و /

 %99.1، و9290/ 9291عام  %99، و9295/ 9290عام  %99.0، و9297/ 9295عام  %99.5، و9296

 .9292/ 9221عام  %2.9، و9299/ 9292عام  %1.2، و9299/ 9299عام  %92، و9291/ 9299عام 

  استمرار تحقيق فائض أولي بدالً من عجز أولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ليسجل وأشار التقرير إلى-

، 9291/ 9292عام  %9.1، و9292/ 9291عام  %9.2مقارنة بـ  9299/ 9292عام  %9.9 -وفق بيان مقدر

 .9292/ 9296عام  %2.9و

  في عامي  %1.5، و9296/ 9297عام  %9.2العجز األولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  وصلو

/ 9299عام  %1.6، و9291/ 9299عام  %5، و9290/ 9291عام  %1.1، و9295/ 9290و 9297/ 9295

 .9292/ 9221عام  %9.9، و9299/ 9292عام  %1.7، و9299

  وفق بيان مقدر-امة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ليسجل دين أجهزة الموازنة العوأشار إلى إنخفاض- 

 %16.1، و9291/ 9292عام  %12.9، و9292/ 9291عام  %26.5مقارنة بـ  9299/ 9292في  21.2%

وباإلضافة إلى ما سبق سجل دين أجهزة الموازنة العامة  ، 9296/ 9297عام  %922، و9292/ 9296عام 

عام  %21.1، و9295/ 9290عام  %11.9، و9297/ 9295عام  %929.2جمالي كنسبة من الناتج المحلي اإل

، 9299/ 9292عام  %29، و9299/ 9299عام  %62، و9291/ 9299عام  %22.9، و9290/ 9291

 .9292/ 9221عام  %61و

  يوضح نتائج مؤشرات االقتصاد المصري التى تفوق التوقعات الدولية بفضل  5إلى  9ويوضح اإلنفوجراف من

 نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

                                                 
9 https://www.capmas.gov.eg/ 
10 https://gate.ahram.org.eg/News/2864779.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %30.0  9 0203انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى لشهر أبريل . 

  9299أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أبريل ،

مليـار دوالر  1.5، مقابل 9299مليـار دوالر خالل شهر أبريل  1.9وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصـادرات ، ٪ 91.1قدرها  لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض

مليار دوالر لنفس  9.11، مقابل 9299الل شهــر أبريل مليــار دوالر خـ  9.20، حيـث بلغـت  ٪06.0بنسبـة  

الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: )أدوية ومحضرات صيدلة 

 (.٪  99.2، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة ٪  72.9، فواكه طازجه  بنسبة ٪ 66.9بنسبة 

 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق 9299بعض السلع خــالل شهر أبريل  نخفضت  قيمة صـادراتإو ،

، بطاطس بنسبة  % 92.1، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة   ٪ 91.1وأهمهــا )أسمدة بنسبة 

 (. ٪ 11.6، سكر مكرر بنسبة  ٪ 16.9

  5.06، مقابل 9299ليار دوالر خالل شهر أبريل م  5.19حيث بلغت  ٪ 2.9وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها )سيارات 

 (.% 96.9, لدائن باشكالها االوليه   بنسبه  ٪52.7، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة  ٪ 52.1ركوب بنسبة  

  10 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل322يطلق مبادرة بـالبنك المركزى . 

  مليار جنيه، من  922أطلق البنك المركزي المصرى مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ

ر عائد خالل البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسع

 عاماً. 12لمدة تصل إلى  %1متناقص 

  تشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب وأوضح البنك المركزى أن

المهن الحرة والحرف وذوي االحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث ال 

بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس عام  65يتعدى عمر المستفيد 

الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة 

صة أمام جميع هذا وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفر، سجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنهاعدم إمكانية ت

المواطنين لالستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، والستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط 

المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو األسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة 

 .واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة
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11 https://gate.ahram.org.eg/News/2864795.aspx 
12 https://www.youm7.com/story/2021/7/13/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7-

%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D8%A3%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-

%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/5389224 

  استحداث تقارير لإلفصاح عن معايير االستدامة  ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد عمران /الدكتور

 . 11 لتهيئة سوق رأس المال بمصر كمنصة لتمويل المشروعات

  إفصاح جديدة ، أن ضوابط إعداد الشركات لتقارير اليةمحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة الم/ الدكتور   أكد

عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية فإن سوق المال في مصر سيكون أكثر جاذبية أمام العديد 

من المؤسسات المالية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول 

ير إفصاح االستدامة  والتغير المناخي ستكشف  أمامهم عن مدى نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة، كما أن تقار

تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من 

يشهده العالم خالل تحديد المخاطر والفرص التي قد ال ترصدها التقارير المالية التقليدية األمر الذي يتماشى مع ما 

 . 9295من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ اإلعالن عنها في 

  وأوضح بأنه سيتم تطبيق تقارير اإلفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة باالستدامة

(ESGعلى كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ا ) لمصرية، باإلضافة للشركات العاملة في األنشطة

 ، مليون جنيه مصري922المالية غير المصرفية والتي ال يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 

مليون جنيه  522في حين َستُطالب الشركات التي ال يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 

ها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في األنشطة المالية غير مصري من الشركات المقيد ل

ً لتوصيات مجموعة العمل لإلفصاح  المصرفية ْباستيفاء إفصاحات متعلقة باآلثار المالية للتغيرات المناخية وفقا

ارتها والمرفق ( بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدTCFDعن التأثيرات المالية للتغير المناخي والمعروفة بـ )

 بالقوائم المالية السنوية.

  جائحة كورونا أظهرت أهمية التعاون الدولى لدعم تقدم  ،وزيرة التعاون الدولي ، رانيا المشاط /الدكتورة

 . 12الدول

  / إنه رغم التحديات االقتصادية واالجتماعية التي إلى رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أشارت الدكتورة

فيها جائحة كورونا، إال أنها عززت االهتمام بالتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي كأداة لحل المشكالت تسببت 

 العالمية وتسريع تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لجمهورية  9292وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في بداية عام

ر العربية، لتوجيه التعاون الدولي والتمويل اإلنمائي نحو تحقيق األولويات الوطنية، وذلك من خالل ثالثة مص

مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويالت اإلنمائية مع األهداف األممية للتنمية المستدامة، 

 وسرد المشاركات الدولية.

 أصبح أداة رئيسية لشركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين لتمويل التنمية في  ، أن التمويل اإلنمائيوأوضحت

البلدان المختلفة، ودعم تنفيذ المشروعات التي تمثل أولوية وطنية، مثل النقل والبنية التحتية والطاقة والمساواة بين 

ا مشترًكا ودليال موحدًا لكل من الجنسين وغيرها، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة أصبحت تمثل قاسمً 

 مؤسسات التمويل الدولية والدول المستفيدة من التمويالت.

  أن قيام وزارة التعاون الدولي، بمطابقة التمويالت اإلنمائية مع أهداف التنمية المستدامة مكن الدولة  وأضافت

لى المجاالت ذات األولوية والوقوف المصرية من قياس التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المختلفة والتعرف ع

على الفجوات في بعض األهداف لتصميم الشراكات المستقبلية بما يعكس أولويات وأهداف الدولة، موضحة أنه 

 من المشروعات المنفذة ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تسير بشكل جيد. %12كان  9292بنهاية 

 بأن مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لجمهورية مصر العربية تعكس مدى ط، وأوضحت الدكتورة / رانيا المشا

التزام الدولة بالحوكمة والشفافية والتواصل بفاعلية مع شركاء التنمية والمواطنين، وتعزيز الشراكات مع 

ى في ظل األطراف ذات الصلة لتوحيد الجهود وتنسيقها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه حت

جائحة كورونا لم تتوقف الجهود التنموية المبذولة من قبل الدولة وكان هناك تكامل وتنسيق تام مع شركاء التنمية 

 خالل العام الماضي.

  أنه من بين أهم المشروعات التي تركز عليها الدولة هي المشروعات صديقة البيئة التي تعزز توجهات  وأضافت

ر، وعلى سبيل المثال يتم تنفيذ واحدة من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم التحول نحو االقتصاد األخض

دولة على مستوى العالم، مضيفة أن الوزارة تعمل من  99شركة من  19بمنطقة بنبان بأسوان تشارك في تنفيذها 

حو االقتصاد األخضر خالل منصة التعاون التنسيقي المشترك على تسليط الضوء على الجهود الوطنية للتحول ن

 ودور شركاء التنمية في هذا التحول.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال9292أطلقت الهيئة، خالل عام

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

 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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

مليار جنيه في  92.7إلى  9290مليار جنيه مصري في  1,6خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 جنيه.مليار  2.1تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %92. وارتفعت بنسبة 9292

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

 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

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

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 

 سنوات مستقبلية.المستأجر على عدة 

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 9291لسنة  29أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

ت المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير ، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركا9291لسنة  6اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  9291لسنة  6والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

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

ً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 0)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

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

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

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

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

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

 الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل: 
 مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم

 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو األصل

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

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

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

 الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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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-
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%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://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-245-

%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-

%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7/ 

 التمويل متناهي الصغر 

  13تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغرالحكومة: 

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

، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات 4114

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

ولة غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسه
 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
ناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومت

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 أالّ يقل رأس المال المصدر 

ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة والمدفوع للشركات التي 
ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 41الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 
اهية الصغر، وكذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متن

 .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
ات المتوسطة والصغيرة، بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروع
 .وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

  ،14 مليار جنيه تمويالت ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 022البنك المركزى المصري . 

 / وصول حجم  إلىأشرف بهّي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشئون المصرفية،  أشار األستاذ

 مليار جنيه. 900.5التمويالت ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى 

  إن عدد المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو مليون عميل، الفتا إلى أن  وأشار إلى

 دور البنوك لم يعد يرتكز على اإلقراض وحجم الودائع، بل باتت تؤدي دوًرا محوريًا في االقتصاد المصري.

 ؛ وذلك لثقة 9297تريليون جنيه بنهاية  9.6تريليون جنيه من مستوى  5.5نحو  توأوضح أّن إجمالي الودائع بلغ

 المواطنين في القطاع المصرفي المصري.

  9.1تريليون جنيه حاليًا مقارنة مع  9.6أشرف بهّي الدين، أّن إجمالي حجم اإلقراض بلغ  األستاذ / وأضاف 

مليار جنيه لترتفع  597لتسجل  %922، فيما ارتفعت حقوق الملكية للقطاع المصرفي 9297تريليون جنيه في 

 .9297مليار جنيه في  951من مستوى 

  فيما تراجعت نسبة 9297في  %90فع من مستوى ليرت %91وذكر أن مؤشر كفاية رأس المال سجل نحو ،

 .9297بنهاية  %7حاليا فقط من مستوى  %1.5القروض الغير منتظمة إلى 
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15 https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-

%D9%84%D8%AA/ 

 15 الرقابة المالية توافق على أول ترخيص لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة بالقطاع غير المصرفي. 

  لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح أول ترخيص
والصغيرة إلحدى الشركات الٌمرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم 
التمويل ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة األولى في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك 

بشأن "تنظيم نشاط  4141لسنة  411بالقانون رقم  4141ير الصادر في أكتوبر تطبيقا  للتعديل التشريعي األخ

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات 
المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية المرُخص لها بمزاولة نشاط التمويل 

 ى الصغر من الهيئة.متناه

  إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين  إلى محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، / الدكتوروأشار
مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد 

والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي  4114لسنة  141مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 

الصغر كى يتم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" والتي تشير 
من الناتج المحلى اإلجمالي  %01إلى بلوغ مساهمتها نحو  4141أحدث الدراسات االقتصادية في بداية عام 

بشأن "تنمية المشروعات  4141لسنة  154والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم  باالقتصاد المصري،

مليون جنيه  1المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 

مليون جم وحتى  51مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي  51ويقل عن 

 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة. 411

 ستهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة أالتعديل التشريعي  وأضاف أن
حيث عرفها القانون المشار   -ولم يمِض على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين -التأسيس 
ألف جنيه  51لك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب األحوال إليه بأنها ت

مليون جنيه للمشروعات الصناعية  5ماليين جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن  3ويقل عن 

مليون  3و المدفوع بحسب األحوال الصغيرة، وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أ

مليون جنيه وال يجاوز  5مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ  5جنيه وال يجاوز 

 مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة.15

 سطة وأكد بأن التعديل التشريعي لم يضع قيودا  على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتو
إيمانا  بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع آلخر، وهو األمر الذي 
حرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط 

 4141لعام  411، 164هيئة رقمىتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قرارات مجلس إدارة ال

حيث نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء االحتياجات 
التمويلية للمشروع وجدارته االئتمانية، كما قدمت الهيئة برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول 

لتيسير فهم متطلبات الترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على  4141على الترخيص خالل شهر يونيو 

 االستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسالمة التطبيق.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 المتوقعة ، والتى تشير إلى أن نسبة النمو 0201اإليكونمست يونيو  منظمة تقريريوضح  ( 1 نفوجراف )إ

 : % 4.4ل العام المالى الحالى هى لالقتصاد المصرى خال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


