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أشار البنك الدولي إلى إن تحقيق مصر لفائض أولي في الميزانية ساعدها على تحمل مستويات الدين العام ،في
إطار أزمة الديون التي تعاني منها معظم دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع استمرار تداعيات "كوفيد-
 ،"91ويعد الفائض األولي مقياسا يستثني مدفوعات خدمة الدين .وقلل تحقيق فائض أولي في موازنة
 ،0291/0202من حاجة مصر لالقتراض على المدى القصير ،وذلك على النقيض من عدة اقتصادات في
المنطقة بينها المغرب وتونس والبحرين وعمان ،حيث أدت زيادة النفقات الصحية لمواجهة أزمة "كوفيد"91-
الرتفاع مستويات الدين والعجز في موازناتها خالل العام الماضي .وأوضح البنك الدولى أن تأثير الجائحة على
مستويات الدين المصري كان "جزئيا فقط" ،حيث يمتد العام المالي من يوليو إلى يونيو.



وأوضح أن قد سجل مصر حاليا فائضا أوليا ضئيال في الموازنة .ومن المتوقع أن يصل الفائض األولي إلى
 %2.0بنهاية العام المالي الحالي ،في حين يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل  0209/0200تحقيق
فائض أولي قدره  %9.1من الناتج المحلي اإلجمالي ،ليعود الفائض إلى مستويات ما قبل الجائحة.



ويقدر البنك نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمصر بنسبة  %6.0خالل العام المالي  ،0291/0202وهي
النسبة األعلى في المنطقة التي يبلغ متوسط النمو فيها  ،%-6.3ولم تحقق أي دولة أخرى في المنطقة نموا إيجابيا
باستثناء إيران وجيبوتي .ويتوقع أيضا أن تحقق مصر نموا في الناتج الحقيقي بنسبة  %0.6في العام المالي
 0202/0209على أن يرتد إلى  %5.1في .0209/0200



وأشار البنك الدولى إلى أن مستويات الدين في مصر ستواصل االنخفاض على الرغم من توقف خطة الحكومة
لتقليص الدين مؤقتا بسبب الجائحة ،والتي اضطرتها لتوجيه المزيد من المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم،
وأشارت كيفن كاري ،مدير وحدة االقتصاد الكلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي إلى إن
التوقعات المتفائلة بشأن الفائض األولي للميزانية المصرية سيساعدها على تحقيق المستهدفات بعيدة المدى للدين
"ويضع مستويات الدين المرتفعة للبالد في مسار تنازلي" ،وتستهدف خطة الحكومة لتخفيض الدين العام ،التي
جرى اإلعالن عنها عام  0291قبل بداية الجائحة ،خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى %32
بحلول  0200بشكل رئيسي من خالل التحول نحو االقتراض طويل األمد .وبحسب بيانات وزارة المالية ،وصلت
نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام المالي  0291/0202إلى  ،%30.9ولكن البنك الدولي يقول
إنها تبلغ  ،%3..1وهو ما يعكس بشكل جزئي تأثير الجائحة خالل الربع األخير من العام المالي.



مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع خالل مارس ألول مرة في  3أشهر. 2



سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر ،التابع لمجموعة  ،IHS Markitانخفاضا خالل مارس 0209
للمرة األولى في  6أشهر ،حيث تراجع المؤشر إلى إلى  53نقطة في مارس  ،0209مقابل  51.6نقطة في فبراير
.0209



وأشارت مؤسسة " "IHS Markitلألبحاث ،إلى إلى انخفاض أسرع في ظروف العمل بالقطاع الخاص
المصري غير المنتج للنفط ،وتراجعت األعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي ،وانخفض اإلنتاج بأعلى معدل
منذ شهر يونيو الماضي ،ومن ناحية إيجابية ،تسارعت عملية طرح اللقاح على مستوى البالد ،ما أدى إلى تحسن
اآلمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي.



ويوضح الرسم البيانى تطور مؤشر مديرى المشتريات لمصر من مارس 0202إلى مارس : 0209

انفوجراف

Contact Us

البنك الدولي ،فائض الميزانية األولي في مصر ساعدها على تحمل أزمة الديون. 1

http://www.mped.gov.eg

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35275/9781464816994.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/ee127d01dfbf4f9a803e5abe846bb610
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البنك الدولى ،المؤسسات المالية العالمية تواصل مساعدة الدول الفقيرة للحد من تأثيرات كورونا على زيادة
معدالت الفقر ومصر تخرج من األزمة بنمو . 3 %3.3



أشار البنك الدولى إلى أن قد تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد )91-في خسائر كبيرة للغاية ،وتتردد أصداء
آثارها االقتصادية واالجتماعية في مختلف أنحاء العالم ،مما أدى لتراجع النمو العالمى وزيادة أعداد الفقراء
بخالف فقدان الوظائف ،وتكاد تكون مصر الناجى الوحيد فى منطقتها وثانى دولة فى العالم تحقق نموا إيجابيا
 %6.0برغم الجائحة.



وأشار صندوق النقد الدولى إلى قدرت مصر على مواجهة أزمة كورونا فى الوقت الذى تضررت فيه اقتصاديات
كبرى ،وهو األمر الذى ساعد كثيرا فى إعالن نظرة متفائلة وإيجابية وتجنيب سيناريوهات سيئة شهدتها بعض
الدول بسبب كورونا ،فمعدل النمو المتوقع فى العام المالى  0200 /0209بلغ  ، %1.1ومن المتوقع أن يصل
معدل النمو إلى  ٪1.3فى العام المالى .0201 /0205



وأشار أيضا إلى معدل الدين للناتج المحلى حيث يتوقع إنخفاضه إلى  ٪33.9فى العام المالى ، 0200 /0209
بجانب توقعات باستمرار مسار االنخفاض لمعدل الدين ليصل إلى  ٪....بحلول العام المالى ،0201 /0205
ومن المتوقع أن ينخفض العجز الكلى إلى  ٪0.0خالل العام المالى  ، 0200 /0209بجانب انخفاض العجز الكلى
ليصل إلى  ٪5.1خالل العام المالى  ،0201 /0205بجانب ارتفاع الفائض األولى للناتج المحلى اإلجمالى إلى ٪0
سنويا خالل األعوام المالية " ،"0201 /0205 -0206 /0200وبأن يشهد صافى االستثمارات األجنبية المباشرة
ارتفاعا كبيرا خالل األعوام المالية ". "0201 /0205 -0200 /0209



وأشار تقرير صادر عن وزارة المالية إلى إن قد نجحت مصر فى الخروج من األزمة بفضل برنامج االصالح
االقتصادى والدعم الدولى الذى حصلت عليه سواء من صندوق النقد أو من البنك الدولى ومن بعض المؤسسات
المالية األخري  ،من خالل تحقيق نحو بلغ  %6.0وهو ثانى أعلى نمو فى العالم  ،بجانب تقديرات إيجابية للعام
الجارى والمقبل .


البنك الدولي ،الدين العام فى الشرق األوسط يرتفع لـ %45من الناتج المحلى نهاية . 40202



أوصى البنك الدولي البلدان فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بضرورة إتخاذ اجراءات لخفض الدين العام
كنسبة لحجم الناتح المحلى لها بعد ارتفاعه الكبير مؤخرا لتمويل االستجابة الحكومية فى مواجهة فيروس كورونا.



وأضاف أن قد بدأت بلدان كثيرة بالمنطقة عام  0202بمعدل نمو منخفض بشكل مزمن ،مع استمرار اختلالت
االقتصاد الكلي ،وتحديات في مجال الحوكمة ،بما في ذلك ضعف الشفافية ،ولم تكن أنظمة الصحة العامة في
بلدان المنطقة مستعدة لمواجهة هذه الجائحة.



وأوضح البنك الدولى ،أن بعد االنكماش الحاد في إجمالي الناتج المحلي ،من المتوقع أن يحدث قدر من التعافي في
االقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة عام  ،0209لكن هذا التعافى لن يكون على األرجح قويا كفاية إلعادة الناتج فى
3

https://www.youm7.com/story/2021/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5247824

https://alborsaanews.com/2021/04/02/1432068
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمستويات ما قبل الجائحة ،كما أن القروض الضخمة التي اضطرت حكومات
المنطقة إلى استدانتها لتمويل تدابير الحماية الصحية واإلجتماعية األساسية قد أدت لزيادة حجم الديون الحكومية
بشكل كبير ،وتراجعت االيرادات الحكومية المعدلة حسب التضخم بالمنطقة بنسبة  %05عام .0202


ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع حجم الدين العام من  %50من إجمالي الناتج المحلي عام  0291إلى  %15بحلول
نهاية عام  ،0209وأوضح أن مثل هذه الزيادة تشكل أسرع تراكم للدين العام كنسبة من الناتج في المنطقة ،وإن
البلدان المستوردة للنفط تسجل أعلى مستويات الدين ،حيث سيتراوح حول  %16من إجمالي الناتج المحلي عام
.0209



وأشار البنك الدولى ،إلى إن تضارب بين االحتياجات قصيرة األجل والعواقب طويلة األجل ،فى المنطقة
شديدالوضوح ، ،فإن مدفوعات سداد الدين ضخمة ومتنامية ،وأيضا على الرغم من أن أسعار الفائدة العالمية فى
أدنى مستوياتها فإن بعض بلدان المنطفة ال تتمتع بإمكانية الوصول إلى األسواق ألن جدارتها االئتمانية تعتبر
ضعيفة ،فسوء الحوكمة والتوقعات الضعيفة للنمو تمنعها من االستفادة من شروط االئتمان العالمية المواتية ،نتيجة
لذلك ،قد تجد معظم بلدان الشرق األوسط عالقة مع فاتورة خدمة الدين التي تستنزف موارد كان يمكن تخصيصها
للتنمية االقتصادية.



وأشار أيضا إلى أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنسبة  %6.3عام  ،0202بزيادة قدرها  9.6نقطة مئوية عن
توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر 0202؛ لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار  0.5نقطة مئوية عن
توقعات النمو قبل تفشي الجائحة والتي نُشرت في شهر أكتوبر  ،0291وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث
خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية  0209بمبلغ  00.مليار دوالر ،ومن المتوقع أال تتعافى اقتصادات المنطقة
إال بشكل جزئي عام  ،0209بنسبة  ،% 0.0ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على
نحو عادل ومنصف.



صندوق النقد الدولى ،يرفع توقعاته للموازنة العامة لمصر. 5



أشار صندوق النقد الدولى ،إلى إن المالية العامة لمصر تمكنت من الصمود في مواجهة أزمة "كوفيد "91-بشكل
أفضل مما كان متوقعا في السابق ،ويستبعد صندوق النقد اتساع عجز الموازنة خالل العام الجاري ،مرجحا أن
يتراجع العجز إلى  %..6من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام المالي الجاري ،مقارنة بـ  %..1في العام
المالي  .0291/0202وتوقع صندوق النقد ،في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي أن يرتفع العجز المالي إلى
 %3.9في  0202/0209قبل أن ينخفض مجددا إلى  %1.0في  ،0209/0200توقع صندوق النقد أن ينكمش
العجز إلى  %5.0من الناتج المحلي اإلجمالي في  ،0201/0200مقابل توقعاته السابقة بتسجيل عجز قدره
.%6.3



وأوضح صندوق النقد الدولى ،الفائض األولي سيكون أيضا أكبر مما كان متوقعا في السابق ،ليصل إلى  %9من
الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام المالي الجاري حيث كانت التوقعات السابقة لصندوق النقد إلى تسجيل فائض
أولي قدره .%2.5



وأوضح أن من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام لمصر إلى  %16من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام المالي
الحالي ،مقابل  %12.0في العام السابق عليه .وتعد هذه التوقعات أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد في تقريره
الصادر في أكتوبر الماضي ،والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  %30.0إلى
 %12.0خالل هذا العام .وعلى النقيض من ذلك ،يرجح صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي بمعدل أسرع في األعوام التالية ،لتصل إلى  %.6.5في  ،0201/0200مقابل  %..في تقريره السابق.



وتوقع صندوق النقد أن ترتفع إيرادات مصر إلى  %02.0من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي الجاري،
مقابل  %91.6في  ،0291/0202على أن تواصل الصعود لتسجل  %09..بحلول العام المالي .0201/0200



ويتوقع الصندوق تراجع اإلنفاق العام إلى  %00.1من الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي ،0209/0200
مقابل  %0..1في العام المالي الجاري.



ورجح صندوق النقد الدولى ،أن يسجل االقتصاد المصرى نموا بنسبة  %1..خالل العام المالي ،0209/0200
مقابل  %1.1في تقريره السابق ،وتوقع الصندوق تسارع معدل النمو في البالد إلى  %1.3في العام المالي
.0201/0200



يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الحساب الجاري لمصر إلى  %5في العام المالي الحالي 0202/0209
(مقابل  %6.9في  ،)0291/0202قبل أن يعاود التراجع إلى  %0.1في  .0201/0200ويرجح أيضا أن
يتسارع معدل التضخم ليسجل  %0.6في  0209وإلى  %..5في  ،0200مقابل  %1..العام الماضي.

https://enterprise.press/ar/#266944671913
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صندوق النقد الدولى يتوقع نمو االقتصاد العالمي  %3خالل . 6 0202



توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل االقتصاد العالمي نموا بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق خالل ،0209
يتوقع أن يصل النمو العالمي إلى  ،%0بزيادة نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة عند  %1.1والتي جاءت
في تقريره الصادر في يناير الماضي .وتوقع الصندوق أيضا أن يسجل االقتصاد العالمي نموا قدره  %5.5في
عام  . 0200وأشار صندوق النقد أيضا إلى أن ثمة مخرج من الجائحة واألزمة واالقتصادية أصبح مرئيا على
نحو متزايد ،وهو ما عزاه إلى الزيادة في برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم،
فضال عن التأقلم الكلي مع طبيعة الحياة في ظل الجائحة العالمية ،إلى جانب التدابير المالية التي تتخذها العديد من
الدول في الوقت الحالي.



ويوضح الرسم البيانى توقعات نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقي العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى :



و يرجح صندوق النقد الدولى أن تأتي االقتصادات الرئيسية الواليات المتحدة والصين باألساس في الصدارة من
حيث تحقيق النمو االقتصادي في العام الجاري .وأشار إلى إن الواليات المتحدة في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي
أكبر خالل  0209مما سجلته قبل جائحة "كوفيد ،"91-في حين تمكنت الصين بالفعل من تحقيق ذلك خالل
 .0202وتوقع صندوق النقد أن تتمكن معظم االقتصادات المتقدمة من العودة لمعدالت النمو ما قبل الجائحة في
 ، 0200بينما من المستبعد أن تتمكن العديد من االقتصادات النامية من الوصول إلى تلك المرحلة قبل عام
.0206



وأوضح إنه يتوقع أن تكون هناك معدالت أكبر من فقد الوظائف في القطاعات التي تتسم بتركزات أكبر للعمال
األصغر سنا أو األقل مهارة ،وكذلك في القطاعات األكثر عرضة لألاستغناء عن العمالة البشرية ،ال سيما بعد أن
عززت الجائحة من االتجاه نحو التحول الرقمي ،وسيؤدي هذا األمر في األرجح إلى حدوث "فجوات أوسع
بكثير في مستويات المعيشة" ،وأشار إلى إنه من المتوقع أن تكون الخسائر للفرد الواحد في االقتصادات الناشئة
خالل الفترة  0200-0202ضعف المسجلة في االقتصادات المتقدمة ،في الوقت الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد-
 "91منذ بداية تفشيها في ارتفاع أعداد الذين يعانون من الفقر الشديد إلى  11مليون شخص.



صندوق النقد الدولى القروض وضمانات االئتمان حمت المؤسسات الصغيرة من خطر اإلفالس. 7



أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى ،إلى أن جائحة ك ألحقت ضرارا بالغا بالمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،وهو ما يرجع جزئيا إلى النشاط الغالب لتلك المؤسسات في بعض القطاعات ذات االعتماد الكثيف
على االتصال المباشر ،مثل الفنادق والمطاعم والترفيه ،ونتيجة لذلك يتعرض الكثير من االقتصادات المتقدمة
https://enterprise.press/ar/#821270955844

6
7

https://www.youm7.com/story/2021/4/6/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86/5270353

5
لمخاطر موجة من عمليات التصفية قد تتسبب في فقد ماليين الوظائف ،واإلضرار بالنظام المالي ،وإضعاف
التعافي االقتصادي الذي ال يزال هشا ،وينبغي لصناع السياسات التحرك بطرق مبتكرة وسريعة لتخفيف حدة هذه
الموجة.


وأضاف التقرير ،أنه أدى الدعم الوفير للسيولة من خالل القروض ،وضمانات االئتمان وتأجيل مدفوعات سداد
الديون إلى حماية كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خطر اإلفالس الوشيك ،ولكن دعم السيولة ال
يمكن أن يعال ج مشكالت المالءة ،فمع تراكم الخسائر التي تتكبدها الشركات ولجوئها إلى االقتراض حتى تواصل
العمل ،تصبح مهددة نظرا للديون الكبيرة تتجاوز بكثير قدرتها على السداد.



وأضاف صندوق النقد الدولى إن من المتوقع أن ترفع الجائحة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعسرة من
 %92إلى  %90في عام  0209عبر  02اقتصادا ،معظمها من االقتصادات المتقدمة في أوروبا ومنطقة آسيا
والمحيط الهادئ ،وسيكون حجم الزيادة مقاربا لزيادة حاالت التصفية في الخمس سنوات التي أعقبت األزمة
المالية العالمية لعام  ،0223ولكنها ستحدث في غضون فترة أقصر بكثير ،وت ُ َع ِّرض حاالت اإلعسار المتوقعة 02
مليون وظيفة للخطر (أكثر من  %92من العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) ،وهو ما يماثل تقريبا
العدد اإلجمالي للعاطلين حاليا ،في البلدان التي يغطيها التحليل.



صندوق النقد الدولى ،ارتفاع متوسط الدين العام العالمى لـ %79من إجمالى الناتج المحلى. 8



أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى ،إلى ارتفاع نسبة الدين العام العالمى بسبب جائحة كورونا ،الفتا إلى
أنه فى االقتصادات المتقدمة ،كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات ( %0من إجمالي الناتج
المحلي في عام  ،)0209كاإلجراءات التي وافقت عليها الواليات المتحدة مؤخرا وتلك التي تضمنتها ميزانية
 0209في المملكة المتحدة.



وأشار التقريرأن قد تباينت قدرة البلدان على زيادة الدعم المالي ،تبعا لما يتوافر لها من فرص االقتراض بتكلفة
منخفضة ،وفي الوقت نفسه ،يواصل التعافي االقتصادي اتخاذ مسارات متباعدة في البلدان المختلفة ،حيث تتقدم
الصين والواليات المتحدة بينما تتأخرعنه البلدان األخرى أو يصيبها الركود ،وفي االقتصادات المتقدمة ،كانت
إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات ( %0من إجمالي الناتج المحلي في عام  ،)0209كاإلجراءات
التي وافقت عليها الواليات المتحدة مؤخرا وتلك التي تضمنتها ميزانية  0209في المملكة المتحدة ،وبين األسواق
الصاعدة والبلدان النامية ،كان دعم المالية العامة أقل ،نظرا لقيود التمويل ،ولكن ارتفاع العجوزات يظل كبيرا
بسبب انخفاض العائدات الضريبية ،ووصل متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في
عام  0202إلى  %99..بالنسبة لالقتصادات المتقدمة ،و %1.3بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة ،و%1.1
بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل.



وأوضح أن نتيجة لذلك ،وصل متوسط الدين العام العالمي إلى قرابة  %1.من إجمالي الناتج المحلي في نهاية
عام  0202ومن المتوقع أن يستقر عند مستوى أقل بقليل من  %922من إجمالي الناتج المحلي على المدى
المتوسط ،كذلك حدثت زيادة كبيرة في البطالة والفقر المدقع ،وبالتالي ،فإن الجائحة تهدد بترك اثار اقتصادية
كبيرة.



وأوضح التقرير أ ن المالية العامة ينبغي أن تظل مرنة وداعمة إلى أن تتم السيطرة على الجائحة ،وتتفاوت الحاجة
إلى الدعم والنطاق الذي يغطيه عبر القطاعات واالقتصادات المختلفة ،مع مواءمة االستجابات الصادرة عنها تبعا
لظروف كل بلد ،غير أن على الحكومات إيالء أولوية لألمور التالية:

 )9تقديم دعم أكثر استهدافا لألسر الضعيفة ،فقد أثرت الجائحة تأثيرا سلبيا أكبر على الفقراء والشباب والنساء
واألقليات والعاملين في وظائف زهيدة األجر وفي القطاع غير الرسمي ،وينبغي أن يضمن صناع السياسات
توافر الحماية االجتماعية واستمرارية اإلنفاق طوال فترة األزمة عن طريق التوسع في تغطية شبكات األمان
االجتماعي على نحو يحقق مردودية التكلفة (كالحد من تسرب اإلعانات إلى مستفيدين غير هؤالء المستهدفين).
 )0زيادة تركيز الدعم على الشركات القادرة على البقاء :فإذا استمرت الجائحة ،قد يؤدي استشراء حاالت اإلعسار
بين الشركات إلى تدمير ماليين الوظائف ،وال سيما في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة المباشرة
سن أن تعمل الحكومات على منع سوء توزيع الموارد
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وفي الوقت نفسه ،يَح ُ
والحد من زيادة الشركات غير القادرة على االستمرار ،ويمكن أن تتراجع الحكومة بالتدريج عن القروض
والضمانات الشاملة وتقصر الدعم العام على الظروف التي تظهر فيها الحاجة الواضحة للتدخل ،ومن خالل
الشراكة مع القطاع الخاص لتقييم مدى امتالك الشركات لمقومات االستمرار ،يمكن تحسين االستهداف وتخفيض
التكاليف اإلدارية.

https://blogs.imf.org/2021/04/06/managing-divergent-recoveries/
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 2.9 ،تريليون جنيه استثمارات البنية
األساسية خالل  3سنوات. 9



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن االستثمارات العامة لقطاعات البنية
األساسية وصلت إلى  9..تريليون جنيه خالل آخر ستة أعوام وأضافت أن ذلك ساهم فى النمو القوى خالل
السنوات الماضية فى أن يصبح االقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات االقتصادية
وأزمة كوفيد  ،91حيث جاءت مصر ضمن عد ٍد محدو ٍد من دول العالم التي حققت نموا موجبا في ظل الجائحة،
وحظيت بإشادة العديد من المؤسسات الدولية.



وأشارت إلى إن الدولة تلتزم بتنفيذ البرنامج الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي ،مشيرة
إلى أن اإلصالحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل االقتصاد المصري وزيادة مرونته ،ورفع القدرة على امتصاص
الصدمات الخارجية والداخلية ،وتحويل مسار االقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة
ويتمتع بقدرات تنافسية في االقتصاد العالمي ،باإلضافة إلى االهتمام بالتعليم الفني الذي يحتاجه سوق العمل وذلك
من أجل تشجيع النمو االحتوائي وخلق فرص عمل الئقة و ُمنتِّجة ،وتنويع وتطوير أنماط اإلنتاج وتحسين مناخ
االستثمار وبيئة األعمال ،وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية ،وتعزيز الشمول المالي
واالهتمام بالتطوير المؤسسي.



وأوضحت أنه استكماال لجهود تحقيق التنمية المستدامة ،يأتي ضمن األولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين
التنمية ،أو ما يطلق عليه “التوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة”؛ بهدف تحقيق مفهوم «النمو االحتوائي
 Inclusive Growthوالمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة» ،كأحد الركائز األساسية لرؤية مصر ،0262
لتعظيم االستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه االستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ،مع
إصدار تقارير لتوطين التنمية في كافة محافظات الجمهورية ،وإعداد مؤشرات تنافسية في هذه المحافظات.


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،زيادة استثمارات قطاع االتصاالت بنسبة  %322لدعم عملية التحول
الرقمى. 10



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى أن نجاح برنامج اإلصالح االقتصادى
واالجتماعى الذى أطلقته الحكومة المصرية فى  0290والذى ارتكز على سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق
باإلضافة إلى إصالحات مؤسسية وتشريعية ،هو ما ساعد مصر فى مواجهة جائحة كوفيد 91-واتخاذ الدولة لعدد
من السياسات لمواجهة الجائحة منها دعم العمالة غيرالمنتظمة ،ومساندة القطاعات األكثر تضررا ،وهو ما أدى
إلى تقليص اآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية الناجمة عن الوباء.



وأشارت إلى عزم الدولة على المضى قدما الستكمال مسيرة اإلصالح والتنمية الشاملة والمستدامة ،والذى يشمل
تنفيذ إصالحات هيكلية بهدف تنويع هيكل االقتصاد المصرى وزيادة مرونته ورفع قدرته على امتصاص
الصدمات الخارجية والداخلية.



وأضافت أن هذه اإلصالحات تتمحور حول تنويع وتطوير أنماط اإلنتاج ،وتحسين مناخ وبيئة األعمال واالستثمار
من أجل تعزيز دور القطاع الخاص ،والنهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهني ،مع إرساء أسس االقتصاد ال ُمنتج
القائم على المعرفة ،مشيرة إلى أهمية أن تشمل هذه اإلصالحات كل محافظات الجمهورية ،مؤكدة على العمل من
أجل توطين أهداف التنمية المستدامة داخل مختلف المحافظات ومراعاة الميزة التنافسية لكل محافظة.



وأوضحت أن هذه اإلصالحات والتدابير يتم فيها اتباع النهج التشاركى بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع
المدنى والخبراء واألكاديميين؛ وذلك بهدف ضمان شمول البرنامج اإلصالحى لكل األطراف ،ومن أجل العمل
على كشف المعوقات الهيكلية الحالية ،وتحديد المجاالت الدقيقة لإلصالحات للوصول إلى أهداف ومؤشرات أداء
محددة.



وأضافت الدكتورة /هالة السعيد ،أنه فى إطار العمل على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص؛ أنشات الدولة
صندوق مصر السيادى بهدف االستغالل األمثل ألصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية
والحفاظ على حقوق األجيال القادمة ،مشيرة إلى أن الصندوق يأتى كآلية للتعاون بين القطاع العام والخاص
وتشجيع االستثمار المشترك مع الشركاء المحليين واألجانب من أجل خلق فرص عمل للشباب فى مصر،
والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
https://alborsaanews.com/2021/04/05/1433426
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وأشارت إلى أن جائحة كوفيد 91-أفرزت الحاجة إلى تعزيز المرونة وإعادة ترتيب األولويات ،مشيرة إلى قيام
الدولة المصرية بزيادة االستثمارات فى القطاعات ذات المرونة القادرة على الصمود أمام األزمات ،حيث تركز
الخطة االستثمارية بشكل كبير على رأس المال البشري ،ال سيما فى قطاعات الصحة والتعليم باإلضافة إلى
توسيع شبكات األمان االجتماعي ،الفتة إلى زيادة استثمارات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بنسبة
 %622لدعم عملية التحول الرقمي ،كما أشارت أيضا إلى أهمية التحول لالقتصاد األخضر والذى يمثل أولوية
قصوى لمصر ،مشيرة إلى أن إصالحات تسعير الوقود ،واالستثمارات فى مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح ،ومشاريع تحويل المركبات التى تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعى باإلضافة إلى التحول نحو النقل العام الذى
يعمل بالكهرباء ،كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف الالئقة.



وأكدت الدكتورة /هالة السعيد ،استهداف مضاعفة االستثمارات العامة الخضراء ،لتصل إلى  ٪62فى
 0200/0209ثم  ٪12على مدى السنوات الثالث المقبلة ( ،)0201/0205الفتة إلى إطالق مصر أول سنداتها
الخضراء لتصبح بذلك أول دولة فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.



وأضافت إن مصر قد اتخذت خطوات غير مسبوقة للتأكيد على دعم تمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز
الدور الحيوى الذى تلعبه المرأة المصرية فى تنمية االقتصاد ،مؤكدة أن المرأة أصبحت شريكة فاعلة على
المستوى التنفيذى من خالل شغل مناصب قيادية فى الجهاز اإلدارى للدولة ،وأن وجود النساء فى مناصب قوية
يضمن إدخال منظور المساواة بين الجنسين فى صنع السياسات.



وأكدت الدكتورة /هالة السعيد ،أن التنفيذ الناجح لإلصالحات يتطلب التزاما قويا وتضامنا بين جميع أصحاب
المصلحة من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ،وذلك من خالل التنسيق المستمر والتواصل الفعال ،مشيرة
إلى أهمية تحقيق النمو االقتصادى السريع على أن يكون هذا النمو شامل ومتوازن ،وينعكس ذلك من خالل جهود
الحكومة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات ،الفتة إلى مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة
القرى األكثر احتياجا ،وتحسين مستويات المعيشة لسكانها والتى تضم المرحلة الجديدة لها تطوير  9122قرية من
أجل توفير الخدمات المختلفة ألهالى تلك القرى.


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،مصر األولى فى جذب االستثمار األجنبى على
مستوى شمال افريقيا. 11



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن الدولة تحرص من خالل اإلصالحات
التشريعية والمؤسسية وكذلك تطوير البنية التحتية على تحفيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا فى
تحقيق المستهدفات التنموية ،سواء من خالل خلق فرص العمل الالئق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام.



أضافت أن مصر جاءت فى المرتبة األولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب تدفقات االستثمار األجنبى فى عام
 0291بواقع  1مليارات دوالر ،وفقا لتقرير االستثمار العالمى الصادر عن ُمؤتمر األمم الـ ُمتحدة للتجارة والتنمية
( )UNCTADفى عام .0202



وأوضحت أنه كان لجهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات األخيرة دور كبير فى الصمود أمام جائجة كورونا،
فعلى الرغم من االنخفاض النسبى فى بعض المؤشرات االقتصادية نتيجة للجائحة ،إال أن الجهود الجادة لإلصالح
وما نفذته الدولة من إصالحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف االستثمارات العامة لقطاعات البنية األساسية والتى
وصلت إلى  9..تريليون جنيه خالل آخر ستة أعوام ،وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود ،انعكست
على تحقيق معدل نمو بلغ  %1.0فى النصف األول من العام المالى ( 0202-0291قبل بداية أزمة كورونا)،
باإلضافة إلى ما يتميز به االقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.



وأضافت الدكتورة /هالة السعيد ،أن كل ذلك قد ساهم فى أن يصبح االقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة
على استيعاب الصدمات االقتصادية وأزمة كوفيد  ،91حيث جاءت مصر ضمن عد ٍد محدو ٍد من دول العالم التى
حققت نموا موجبا فى ظل الجائحة ،وحظيت بإشادة العديد من المؤسسات الدولية.



وأشارت إلى أنه من المؤشرات اإليجابية كذلك ،اقتران هذا النمو بانخفاض معدالت البطالة إلى  %..0فى الربع
الثانى من ( ،)0209-02باإلضافة إلى تراجع ملموس فى معدل التضخم والذى بلغ  %5.3فى يناير  ،0209وهو
أدنى مستوى له فى  95عاما.



وأشارت إلى تبنى الدولة مجموعة من السياسات االستباقية التى تستهدف التعامل مع الجائحة فى إطار الحرص
على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط االقتصادي ،مؤكدة اعتماد الدولة
خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات االجتماعية ،السيما الفئات األكثر تأثرا بالجائحة ،من
أجل التخفيف من تداعيات الركود االقتصادى على المواطنين من جراء جائحة كورونا ،هذا إلى جانب تبنى الدولة
إجراءات فورية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة ،وتعليق مدفوعات خدمة الديون لألفراد والمنشآت ،باإلضافة
إلى اهتمام الحكومة بشبكات الحماية االجتماعية وخلق فرص العمل ،من خالل التوسع فى عدد المستفيدين من
برنامج تكافل وكرامة ،والتوسع فى تنفيذ مبادرتى “حياة كريمة” للقرى االكثر احتياجا ،و”مراكب النجاة”
باعتبارها أبرز األدوات لتعزيز مظلة الحماية االجتماعية.
https://alborsaanews.com/2021/04/05/1433414
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بموشرات الحوكمة أهم
الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تحسين ترتيب مصر ٔ
أولويات عمل "المعهد القومي للحوكمة" . 12



أكدت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة
موشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد ،الفتة إلى أن
والتنمية المستدامة أن تحسين وضع مصر في ٔ
موشرات الحوكمة والتنافسية
أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره في ٔ
المختلفة ،موضحة أنه في هذا الصدد ،أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ثاني تقرير سنوي لمتابعة
موشرا مختلفا للحوكمة ،يتم إصدارها من 90
الموشرات الدولية والمتضمن تصنيف مصر في ٔ 93
أداء مصر في ٔ
موسسة ومنظمة دولية ،وإقليمية ومحلية.
ٔ
وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،أن التقرير يهدف إلى تتبع التغيرات في وضع مصر ومكانتها في ما يخص
الموشرات المختلفة ،إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها االقتصادي ،فضال عن دراسة
ٔ
الموشرات ،باإلضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية
أسباب تحسن أو تراجع وضع مصر في هذه ٔ
في مجال تعزيز الحوكمة.



و أشارت الدكتورة  /شريفة شريف ،المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مؤشر الحوكمة
الوطني يهدف إلى رصد األداء الوطني في الحوكمة ووضع تقرير سنوي في هذا الشأن باإلضافة إلي المجاالت
المختلفة للتنمية المستدامة على الصعيد االقتصادي ،البيئي ،واالجتماعي ،موضحة أن المؤشر المقترح يعتمد في
قياسه على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات بهدف أن يعكس صورة أكثر حيادية وموضوعية للوضع الراهن
ومتماش من
وجهود الدولة في تعزيز الحوكمة والتحديات التي تواجهها ،الفتة إلى أنه مؤشر ذو مرجعية علمية
ٍ
حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها مثل مؤشرات الحوكمة العالمية ،ومؤشر مو
إبراهيم للحوكمة اإلفريقية ،و.Doing Business



وأوضحت الدكتورة /شريفة شريف ،فيما يتعلق بأهمية إنشاء مؤشر وطني للحوكمة ،أشارت إلى أنها تتمثل في
رصد أداء مصر في مختلف المجاالت الخاصة بالحوكمة ،إلى جانب نشر السياسات الوطنية واإلنجازات الوطنية
في مجاالت التنمية المستدامة ،فضال عن تحسين األداء ونشر الوعي المجتمعي ،تحسين ممارسات الحوكمة
الرشيدة ،باإلضافة إلى إبراز الجهود الوطنية لتنعكس في المؤشرات الدولية واإلقليمية لتصنيف مصر ،والتعرف
على أوجه القوة والضعف في أداء مصر والخروج بتوصيات ،األمر الذي سيساهم في تحسين وضع مصر في
المؤشر والمؤشرات الدولية األخرى ،الفتة إلى هدف مستقبلي مهم وهو قياس أداء دول أخرى في المنطقة
(الشرق األوسط ،الدول العربية ،إفريقيا).





الدكتورة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،استثمارات الصناعات الغذائية ت ُسهم بنسبة %05.4
من الناتج المحلي بقيمة  422مليار جنيه. 13



أكدت الدكتورة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات
االنتاجية باالقتصاد القومي حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير لألسواق اإلقليمية والعالمية،
مشيرة الى ان استثمارات القطاع تبلغ نحو  122مليار جنيه ويساهم بنسبة  %05.1في الناتج المحلي اإلجمالي
ويوفر  %06.0من حجم العمالة في مصر.



وأضافت أن الصناعات الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة  ،واألولى من حيث
العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط  %02خالل الفترة من  .0202-0291كما بلغت قيمة صادرات
الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية خالل عام  0202حوالي  1مليارات و  .02مليون دوالر وهو ما يمثل
 %00من اجمالي الصادرات المصرية .



وأشارت إلى إن خطة الوزارة الهادفة للوصول إلى  922مليار دوالر صادرات سنوية تعول بصفة اساسية على
تحقيق طفرة في معدالت تصدير الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ،مشيرة الى ان الوزارة ال تألو جهدا
في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.



وأشارت أيضا إلى إن برنامج االصالح االقتصادي الذي اطلقته الحكومة المصرية في نهاية عام  0291يسير
بخطى ثابتة نحو تحقيق اهدافه  ،وذلك بما تضمنه من محاور لالصالح التشريعي والمالي فضال عن البنية التحتية
بما يساهم في تهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة التي تعد قاطرة التنمية االقتصادية.



وأضافت أن الدولة قامت بإطالق استراتيجية مصر  0262التي ارتكزت في مجال الصناعة علي خمسة محاور
أساسية تضمنت التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين
منظومة التدريب المهني والفني ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.



واشارت إلى ان االستراتيجية تهدف الى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر
ويحقق نم و شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل المالئمة والبناءة ،ليصبح
https://gate.ahram.org.eg/News/2686880.aspx
https://alborsaanews.com/2021/04/04/1432813
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االقتصاد المصري العبا اساسيا في منظومة االقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة علي مواكبة كافة التطورات
العالمية.


وأوضحت أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة هذا الصدد تضمنت اعداد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع
الصناعي في مصر تتيح اكثر  5322فرصة استثمارية تضم األسس الرئيسية لربط سالسل التوريد المحلية
للصناعات القائمة من خالل تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم
في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.



وأضافت الدكتورة /نفين جامع ،أن الوزارة ساهمت ايضا فى إصدار عدد من قوانين منها قانون التراخيص
الصناعية والالئحة التنفيذية الخاصة به ،والذى من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات
الصناعية الجديدة لما يقرب من  %32من الصناعات وتعديل الالئحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين،
مشيرة الى الوزارة تسعى في الوقت الحالي الى االنتهاء من البرنامج الجديد لرد االعباء التصديرية بعد مناقشته
مع جميع القطاعات المصدرة في مصر وعرضه على مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات ومن ثم رفعه الى
السيد رئيس مجلس الوزراء القراره للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية لألسواق الخارجية .




وزارة السياحة واالّثار ،مصر تستقبل  422ألف سائح في  3أشهر واإليرادات  022مليون دوالر. 14

وأشارت األستاذة /غادة شلبي نائبة وزير السياحة واآلثا  ،إن إيرادات القطاع تراوحت بين  022و 322مليون
دوالر في الربع األول من هذا العام ،بينما بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البالد نحو  122ألف سائح.


الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء ،يعلن معدل التضخم الشهرى بالجمهورية لشهر مارس. 15



أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،معدل التضخم الشهرى بالجمهورية لشهر مارس حيث بلغ
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية ( )992.1نقطة لشهر مارس  ،0209مسجال بذلك
ارتفاعا قدره ( )%2.0عن شهر فبراير .0209



وسجل معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية ( )%5.3لشهر مارس  0209مقابل ( )%5.0لنفس الشهـر
من العام السابق




البنك المركزى المصري ،احتياطى النقد األجنبى لمصر يرتفع  239مليون دوالر خالل مارس. 16

ارتفع احتياطى النقد األجنبى لمصر إلى  52.66.مليار دوالر بنهاية مارس الماضي ،مقابل  52.0مليار دوالر
بنهاية فبراير بزيادة  96.مليون دوالر ،وارتفعت أرصدة العمالت األجنبية إلى  60.010مليار دوالر61.121 ،
مليارا بنهاية فبراير.


 29.7انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري في شهر يناير . 17 0202



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يناير  ،0209وقد
بـلغت قيـمة العجز في الميـزان التجاري  6.91مليار دوالر خالل شهر يناير  0209مقابل  6.31مليار دوالر
لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها .٪ 9..1



وأشار الجهاز المركزى إلى إن قيمـة الصادرات انخفضت بنسبـة  ٪ 3.5حيـث بلغـت  0.12مليـار دوالر خـالل
شهـر يناير  0209مقابل  0..0مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة
صادرات بعض السلع وأهمها( :منتجات البترول بنسبة  ،٪ 0.1البترول الخام بنسبة  ،٪ 99.1مالبس جاهزة
بنسبة  ، ٪ 3.2عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  ،)٪ 0.6بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خالل
شهر يناير  0209مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمـدة بنسبة  ، ٪91.6فـواكه طازجة بنسبة
 ، ٪9..1لدائـن بأشكالهـا األوليـة بنسبة  ، ٪ 99.1سجاد وكليم .)% ..9



واوضح الجهاز أن قد انخفضت قيمـة الواردات بنسبة  ٪ 96.1حـيث بلغت  1.01مليار دوالر خـالل شهر يناير
 0209مقابل  0.1.مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض
السلع وأهمها( :منتجات البترول بنسبة  ، % 1.1سيارات ركوب بنسبة  ،٪ 95.9مواد أولية من حديد أو صلب
بنسبـة  ،٪6..البترول الخام بنسبة  ،) ٪ 16..بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خالل شهر يناير0209
مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( :فول صويا بنسبة  ، ٪ 900.5ذرة بنسبة  ,٪ 56.1لدائن
بأشكالها األولية بنسبة  ،٪ 93.1أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة .) ٪ 90.2

14

https://gate.ahram.org.eg/News/2683947.aspx
https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News/PressRelease/2021488188_%D8%A7%D9
%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%20032021%20(1).pdf&Type=News
16
https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/NIR-March-2021.aspx
17
https://gate.ahram.org.eg/News/2685125.aspx
15
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0293مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.



كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقا واعدا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  6,.مليار جنيه مصري في  0295إلى  92.0مليار جنيه في
 .0293وارتفعت بنسبة  %93تقريبا مقارنة بالعام الماضي البالغة  3.1مليار جنيه.



التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟


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



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


الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا رقم  30لسنة  ،0291بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  .لسنة  ،0291بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  .لسنة  0291بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(5مكررا) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:



تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.



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



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



سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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التمويل متناهي الصغر


الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:18



وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة
 ،4114بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ،وجاء مشروع القانون لينظم كال من نشاط تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ،والتمويل متناهي الصغر ،تنظيما قانونيا متكامال بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية
غير المصرفية ،ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة
التطبيق ،باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.



وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ،ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،وأشار مشروع القانون إلى عدم
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري ،في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  41مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.



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



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


الهيئة العامة للرقابة المالية ،أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر تقترب من الـ 02مليار جنيه. 19



أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية ،إلى إن قد سجلت إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر للشركات
والجمعيات والمؤسسات نحو  91.060مليار جنيه بنهاية يناير  ،0209مقابل  90.132مليار جنيه بنهاية يناير
 ،0202واستحوذت الشركات على نسبة  %15.31من أرصدة التمويالت  ،ثم الجمعيات والمؤسسات فئة "أ"
على نسبة  ،%63.50ثم الجمعيات والمؤسسات فئة "ج" على نسبة  ،%6.0.ويليها الجمعيات والمؤسسات فئة
"ب" على نسبة .%6.20



وأوضحت أن قد استحوذ النشاط التجاري على نسبة  %02.12من األرصدة ،ثم النشاط الزراعي على نسبة
 ،%93..6ثم النشاط الخدمي على نسبة  ،%96...والنشاط اإلنتاجي  ،%0.02وسجل عدد المستفيدين من
النشاط نحو  6.913مليون عميل بنهاية يناير  ،0209مقابل  6.953مليون جنيه بنهاية يناير .0202
 جهاز تنمية المشروعات يقدم  5.1مليار جنيه لتحفيز اإلنتاجية فى الشركات الصغيرة. 20



اشار األستاذ  /محمد عبدالملك ،رئيس القطاع المركزي للمكاتب اإلقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة،
إنه تم تخصيص  1.5مليار جنيه لتحفيز اإلنتاج وتوسعة برامج الدعم المقدرة للمشروعات وبرامج تنمية
الصادرات ،وأفكار أخرى يتم دراستها فى الجهاز.



وأوضح ،إن القطاع على مدار عقود طويلة عانى مشكالت التراخيص والتمويل والحوافز الضريبة وغيرها من
األدوات المشجعة على التنمية للمشروعات القائمة وأمام الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة.



وأوضح أن فلسفة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة على حل المشكالت التى يواجهها القطاع ،بداية
18

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

https://benokinvest.com/archives/44076
https://alborsaanews.com/2021/04/04/1432873
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بالتعريف الذى خلط المفاهيم ،خاصة مع تعدد جهات إصدار التراخيص قبل سنوات ،لكن القانون الجديد الصادر
فى  4141ضم كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات وحدد فئاتها.


أوضح أن المنتمين إلى القطاع غير الرسمى كانوا يعانون من التقديرات الجزافية للمتحصالت الضريبية فى
بعض الفترات ،ما منعهم لفترات طويلة من تقنين األوضاع ،وهو ما تم مراعاته بصورة جيدة فى القانون
الجديد.قال إن توفيق األوضاع والتسجيل ضريبيا وفقا للقانون الجديد ،يعفى المشروعات من المخالفات التى تمت
ممارستها فى السنوات قبل التقنين.



وأضاف أن تم تقديم حوافز المعاملة الضريبة المبسطة لكل المشروعات التى يقل حجم أعمالها عن  11ماليين
جنيه ،وفى بعض الحاالت يمكن االنتقال إلى ضرائب الدخل حال وجود حاالت خسائر كبيرة ،كما توجد
إعفاءات من ضريبة رأس المال حال تغيير النشاط.تابع :الضرائب الجمركية على المواد المستخدمة المستوردة
لإلنشاءات تصل إلى  ،%4كما أعفى القانون الجديد المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.تابع :القانون
الجديد يتيح ألنشطة كثيرة حوافز خاصة باألراضى ،ويمكن منح أراض صناعية بالمجان أو بأسعار رمزية،
ويوجد  11مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة بأسعار تمليك وإيجار ُمناسبة.


البنك المركزي المصرى 81.6 ،مليار جنيه تسهيالت ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 21



أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيالت االئتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ضمن برنامج ضمان التسهيالت لدى شركة ضمان مخاطر االئتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات
االقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي  85.6مليار جنيه ،فيما
بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج  45.6مليار جنيه.



وأشار البنك المركزى المصرى إلى أن برنامج ضمان التسهيالت المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ،يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيالت إلى هذا القطاع الحيوي.



وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العمالء بلغت  41.4مليار جنيه مصري في نهاية يناير
 ،4141تضمن تسهيالت ائتمانية تبلغ  56.5مليار جنيه ،مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على
 %45.6من إجمالي الضمانات القائمة ،تليها المشروعات المتوسطة .%15.4



وأشار البنك المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة ،فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة األكبر
من الضمانات القائمة بنسبة  ،%81.4يليه القطاع الزراعي  ،%15ثم القطاع الخدمي  ،%11.4والتشييد والبناء
 ،%5.4وأخيرا القطاع التجاري .%4.4



وأوضح البنك المركزى إلى إنه وفقا للتوزيع الجغرافي ،قد أستحوذ إقليم الدلتا استحوذ على  %16.4من إجمالي
الضمانات القائمة ،يليه إقليم القاهرة الكبرى  ،%45.4ثم إقليم الصعيد  ،%16.6واإلسكندرية  ،%4.5ومدن
القناة .%5.5



وأوضح أن الضمانات القائمة الممنوحة للبنوك لضمان تسهيالت ائتمانية لمشروعات المرأة مثلت نسبة %5.65
من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يناير .4141



وأوضح البنك المركزي أن القطاع الزراعي استحوذ على  %81.5من إجمالي الضمانات القائمة ،تاله القطاع
التجاري بنسبة  ،%44.8ثم القطاع الصناعي  ،%11.4وقطاع التشييد والبناء فالقطاع الخدمي .%1.4
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https://www.youm7.com/story/2021/4/5/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-65-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/5269863
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:

14

رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير مؤسسة ومضة ومركز ليجاتوم للتنمية وريادة األعمال مارس 0201الذي
يشير إلى إن كصر ضمن أبرز أسواق التجارة اإللكترونية فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا :

