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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 أكتوبر 7 خميسال   1العدد،العشرون و الثالث الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1 مصر تستطيع أن تكون نموذًجا عالميًا في تطوير إستراتيجية تمويل "التنمية المستدامة"، األمم المتحدة . 

  أن العالم يحتاج بشكل عاجل إلى التركيز على التمويل إلنقاذ لألمم المتحدة منسق المقيم ،"إيلينا بانوفا" أكدت ،

أهداف التنمية المستدامة ووضعها على المسار الصحيح خاصة بعد الضربة القوية لجائحة كورونا من خالل 

 تقارب الجهود المختلفة التخاذ خطوات فعالة في تعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 أنه يمكن لمصر أن تكون نموذًجا عالميًا في تطوير استراتيجية تمويل واضحة وذات مصداقية ألهداف أضافت و

التنمية المستدامة وذلك من خالل مواءمة جميع تدفقات التمويل والسياسات مع األولويات االقتصادية واالجتماعية 

 والبيئية.

  تتوافق تماًما مع األهداف األممية للتنمية « حياة كريمة»ة الرئاسية إلى أن المبادرة التنموي "إيلينا بانوفا"وأشارت

المستدامة، مؤكدة أن األمم المتحدة تدعم بقوة تنفيذ أهداف المبادرة وستساند الحكومة المصرية لتنفيذها في مختلف 

 أنحاء مصر.

  خالل الوباء، منوهة أن تجربة وأشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على استدامة االقتصاد

، مؤكدة أن إيجاد 6102مصر ملهمة فيما يتعلق بمواجهة الوباء واإلصالحات االقتصادية التي تمت منذ عام 

مصادرلتمويل أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تركيز من الجميع، وأن هناك فجوة كبيرة في إيجاد مصادر 

 أفريقيا.تمويل ألهداف التنمية المستدامة في 

  / 2 ضرورة االستثمار بأنظمة المعلومات للوصول للفئات األكثر احتياًجا ،محمود محيي الدينالدكتور . 

  الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث األممي الخاص لتمويل  ،الدكتور محمود محيي/ استعرض

، التطور الرئيسي في تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا أن إيجاد مصادر تمويل جيدة 6101أجندة 

ياة كريمة" تُعد أكبر مثال هو السبيل األفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيًرا إلى أن المبادرة الرئاسية "ح

 على توطين األهداف األممية للتنمية المستدامة داخل مصر.

  ،وأكد أنه من الضرورى مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين خالل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل مصر

ن األمور المهمة التى يجب مشيًرا إلى أن توفير الحماية االجتماعية لمختلف الفئات بجانب نظام صحى جيد يعد م

 مراعتها خالل تنفيذ وتوطين األهداف األممية للتنمية المستدامة فى مختلف بلدان العالم.

  محمود محيي الدين إلى أنه من الضرورى أن يتم التركيز وبقوة على االستثمار فى مجال أنظمة / وأشار الدكتور

فيما يتعلق بمختلف القطاعات مثل القطاع الصحى والتعليم المعلومات التى من شأنها توفير المعلومات المهمة 

والقطاعات اآلخرى، مما يساعد صناع القرار على استهداف الفئات األكثر احتياًجا بسهولة، ذلك ألنه بدون توافر 

 معلومات لن يكون من السهل تحقيق أي تقدم في أهداف التنمية المستدامة.

  3 0202نقطة في شهر سبتمبر 4..9 إلي   بصورة طفيفة ينخفضمؤشر مديري المشتريات المصري   . 

 سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر التابع لمجموعة " IHS Markit من " تراجعاً بصورة طفيفة  

 . 6160نقطة في شهر سبتمبر ..84، إلى 6160 نقطة في شهر أغسطس 4..8

 " وأشارت مؤسسة  IHS Markit اإلنتاج بشكل طفيف في نهاية الربع الثالث من العام انخفض " إلى أن قد

كما سجلت الشركات تراجعاً طفيفاً في الطلبات الجديدة الواردة إليها ، الحالي، بعد تحسن طفيف في شهر أغسطس

خالل الشهر، وهو ُمرتبط بانخفاض طلب العمالء وضعف الظروف االقتصادية بشكل عام. وعلي وجه 

 . 6160ت للعمالء األجانب بشكل حاد وللمرة األولي منذ شهر مارس الخصوص، تأثرت المبيعا

  أن تراجع اإلنتاج الصناعي غير المنتج للنفط والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث، كانت  ،وأضافت المؤسسة

عالوة  ، لطويل للشهر الخامس علي التواليعدالت طفيفة، في حين ظل المؤشران فوق متوسطهما علي المدي امب
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علي ذلك، أدت التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالوباء إلي زيادة ثقة الشركات في أن النشاط سيتحسن خالل 

العام المقبل. وفي الواقع ارتفع المستوي العام للتفاؤل إلي أعلي درجة مسجلة منذ أن بدأت هذه السلسلة تحديداً في 

أعضاء اللجنة توقعات إيجابية. وذلك بفضل اإلجراءات التي من  %10، حيث قدم حوالي 6106شهر أبريل 

تتخذها الدولة بشأن زيادة معدالت التطعيم في مصر من جهة وتخفيف إجراءات السفر لدعم النشاط السياحي من 

 جهة أخري.

  6160إلى سبتمبر  6161ويوضح الرسم البياني تطور مؤشر مديري المشتريات من شهر سبتمبر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  بالنظر إلي نتائج المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي، نالحظ تحسن مؤشر مواعيد تسليم وأضافت المؤسسة أن

نقطة باإلضافة إلي مؤشر التوظيف الذي فاق المستوي المحايد لمدة ثالث أشهر مسجالً  76.1الموردين إلي 

ً أن مؤشر أسعار المدخ6160نقطة في سبتمبر  71.0 الت قد سجل أعلي قيمة عند مستوي . تُظهر النتائج أيضا

.  علي صعيد مؤشر 6160، األمر الذي انعكس علي زيادة معدالت التضخم خالل شهري يوليو وأغسطس 0..7

طلبات التصدير الجديدة، فقد تراجع إلي أقل من المستوي المحايد بالمقارنة بالشهر السابق بسبب التخوف النسبي 

  عودة ارتفاع أعداد المصابين نتيجة للتحورات الجديدة للوباء .وحالة الحذر العالمي تزامناً مع 

 
 
 
 
 
 
 

 

  4وكالة بلومبرج، الديون المصرية ستصمد أمام تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية . 

  تياطي الفيدرالي للسياسة مصر من بين األسواق الناشئة التي تترقب تشديد االحأشارت وكالة بلومبرج إلى إن

ستصبح أقل جاذبية  لك سندات وأذون الخزانة المصريةبما في ذ سواق الناشئةيبدو أن ديون األ وأوضحت، النقدية

للمستثمرين األجانب، بعد أن ألمح االحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنه قد يبدأ في إنهاء برنامج شراء األصول 

أن يجعل  ن شأن تشديد السياسة النقدية األمريكيةوم ،ائدة في موعد أدناه العام المقبلفي نوفمبر ورفع أسعار الف

نخفاض في التدفقات األجنبية، إذ يسعى مديرو األصول الذين يتجنبون المخاطر األسواق الناشئة عرضة إل

ومع ذلك، فإن االحتياطيات األجنبية القوية في مصر،  ،أكثر أمانا في الواليات المتحدة المرتفعة إلى تحقيق عوائد

سريع النمو، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة لديها، والتحول إلى الديون طويلة األجل في السنوات واقتصادها 

 األخيرة، يعني أنها األفضل بين األسواق الناشئة لمواجهة العاصفة. 

  انب تتمتع بواحد من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم، مما أدى إلى ازدهار حيازات األجوأضافت أن مصر

مليار دوالر في بداية أغسطس. وساعدت التدفقات  00.0للديون المصرية الخطرة عالية الربحية لتصل إلى 

لكن االعتماد على المستثمرين األجانب يجعلنا عرضة للتقلبات في أسواق  كبيرة الدولة في تمويل التوسعاتال
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ة خدمة الديون مرتفعة نسبيا أيضا. وقد يؤدي رفع الدخل الثابت، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تعني أن تكلف

 أسعار الفائدة العالمية إلى الضغط على مصر لزيادة عائداتها من أجل تجنب خروج تلك األموال.

  من الناحية  ،الموجة البيعية باألسواق الناشئةالسوق المصرية في وضع يجعلها قادرة على تجنب وأوضحت أن

 . ية تأثير كبير على السوق المحليةالتاريخية، لم يكن لتحركات أسعار الفائدة العالم

  إذا ج أن بشركة أليانس بيرنستين لبلومبر، رئيسة محللي ديون األسواق الناشئة " شماليا خان"  وأوضحت"

وأوضحت ستاندرد  رة نسبية"ر في األداء الجيد بصوتعرضت أسواق ناشئة أخرى لضغوط، أتوقع أن تستمر مص

، حيث اّند بورز فيما يتعلق بخدمة الدين، إن الحكومة المصرية حققت "تقدما ملحوظا" في تخفيف ذلك العبء

 %02نخفضت إلى إات خدمة الدين بالموازنة العامة إن مخصص أشار الدكتور / محمد معيط، وزير المالية، إلى

وفي  6166بحلول يونيو  %06أن تصل إلى ق، ومن المستهدف في العام الساب %81في يونيو الماضي من 

ليصل إلى  6100منذ عام أجل االستحقاق تضاعف متوسط  ن التحول نحو الديون طويلة األجلالوقت نفسه، فإ

 سيساعد في تجنب البالد لعمليات البيع المفاجئة. سنة  0.62

  رق األوسط وشمال أفريقيا في رينيسانس كابيتالأحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث لمنطقة الشوأشار الدكتور ،

مليار دوالر، مما خلق "احتياطيا  81.1صمد صافي احتياطيات النقد األجنبي في مصر عند مستوى إلى أن قد 

بما في ذلك  –أضاف أن تحسن االقتصاد الحقيقي  "، وجيدا للتعامل مع أي تدفقات رأسمالية خارجة محتملة

 ا في دعم البالد في مواجهة التدفقات الخارجة.سيساعد أيض –السياحة 

  وإن كان بوتيرة .0-رتفاع خالل جائحة "كوفيدحلي اإلجمالي في األاستمر الناتج الموأضافت بلومبرج أن قد ،"

أبطأ، مما يثبت مرونة االقتصاد المصري، إذ تعرضت الدول المتقدمة واالقتصادات المثيلة في الخليج المعتمد 

، وتستهدف الحكومة نمو 6160/6161في العام المالي  %0.0لضربة أكبر. ونما االقتصاد بنسبة على النفط 

في العام المالي الجاري، ليعود االقتصاد بذلك إلى مستويات ما قبل الجائحة. وخفف النمو القوي من  %7.7بنسبة 

في  %1.2.مالي نتيجة للجائحة إلى تأثير ارتفاع الديون، ففي حين ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلج

 في العام السابق، فمن المتوقع أن تعود إلى مسارها النزولي خالل العام المقبل. %41.8، مقارنة بـ 6161يونيو 

 "22مصر خفضت الكربون بنسبة كبيرة آخر   نائب المدير اإلقليمى لمنظمة األمم المتحدة "اليونيدو 

 .5سنوات

 أحمد رزق نائب المدير اإلقليمى لمنظمة األمم المتحدة "اليونيدو" بالخطوات واإلجراءات التى  األستاذ / أشاد

اتخذتها مصر فى مجال الطاقة خالل الفترة الماضية والتى نجحت من خاللها فى تخفيض انبعاثات الكربون بشكل 

 سنوات. 01كبير خالل 

 ت بالتنسيق والحكومة المصرية على تحسين البيئة الخاصة وأوضح أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عمل

 ً أو مساهما بأى شكل من األشكال فى اإلضرار بالبيئة،  بالقطاع الصناعى، وأال يكون القطاع الصناعى مسببا

باإلضافة إلى كفاءة استخدام الموارد سواء مياه او طاقة او مخلفات وتولى المنظمة األممية اهتمام كبيرا لهذا 

 لف.الم

 أنه " من أهم المشروعات التى توليها المنظمة اهتماما المشروع المعنى " بإدارة كفاءة الطاقة بالقطاع  وأشار إلى

الصناعى " والذى ساعد الدولة المصرية ألول مرة فى إدخال نظم إدارة الطاقة والذى بدأ بتعريب للمواصفة 

خبير فى مجاالت إدارة الطاقة للعمل  111كوادر ألكثر من " باإلضافة إلى بناء ال ISO 50001الدولية األيزو " 

شركة فى عمليات تطبيق ورفع  17مع الشركات الصناعية المصرية فى هذا المجال و ساعدنا ما يقرب من 

شركة نجحت فى الحصول على الشهادة واالعتماد الخاص بنظم إدارة  00الوعى بنظم إدارة الطاقة من بينها 

 الطاقة".

  0.2نائب المدير اإلقليمى "لليونيدو" أن هذا المشروع ساهم فى مساعدة مصر فى تخفيض الكربون بنسبة وأكد 

سنوات الفتا إلى انه رقم مرتفع جدا ويعكس حجم كبير جدا فيما تم تخفيضه من استخدام  01طن مترى خالل 

طاقة الكهربائية مما ساهم فى رفع للطاقة فى مصر سواء كانت غاز طبيعى أو غيرها من المواد البترولية أو ال

 تنافسية وكفاءة الصناعات المصرية.

  من أهم المشروعات التى عملت عليها المنظمة أيضا فكرة إستبدال كافة المواد الضارة بطبقة أن وأضاف

األوزون مع التركيز على قطاع صناعات التكييف والتبريد الفتا إلى المشروع الخاص برفع كفاءة استخدام 

وارد سواء كانت طاقة أو مياه أو المخلفات و تقليل الهدر مشيرا إلى انه فى الوقت الحالى هناك مرحلة جديدة الم

لهذا المشروع تركز على ما يسمى " باالقتصاد الدوار " وتشجيع التكامل فى احد سالسل القيمة وهذا المشروع 

بالبيئة لما لها من دور فى دخول المنتجات يركز على المتطلبات الرئيسية للصناعات النظيفة الغير ضارة 

لألسواق العالمية مع التركيز على صناعات المنسوجات باعتبار أنها من أكبر القطاعات ومصر لها دور ريادى 

 كبير فى التصدير والربط مع األسواق الدولية".
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا
 

  تشارك في ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان  االقتصادية،الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية

 . 6 "ندرة المياه وسبل العيش واألمن الغذائي وحقوق اإلنسان"

  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى / شاركت الدكتورة

وحقوق اإلنسان" والمنعقدة تحت رعاية مصر واإلكوادور بعنوان "ندرة المياه وسبل العيش واألمن الغذائي 

 وفيجي والمجر واألردن والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

 أن قضية ندرة  المياه وسبل العيش واألمن الغذائي وحقوق اإلنسان لها آثار مهمة  ،هالة السعيد/ أكدت الدكتورة و

 اء العالم، موضحة أن مصر معرضة بشكل كبير للتأثيراتعلى حياة ورفاهية الماليين من الناس في جميع أنح

خاصة وأنها دولة ذات كثافة سكانية عالية، وتكافح مصربالفعل لمواجهة النقص  ،المحتملة ألزمة المياه العالمية

ر من مواردها المائية ، ويقد ٪1.المتزايد في المياه ، باالعتماد على مصدر واحد للمياه هو نهر النيل وهو يمثل 

تحت خط  ٪71، أي ما يقرب من متًرا مكعبًا 721صر حاليًا بنحو نصيب الفرد من إمدادات المياه السنوية في م

 متر مكعب. 711، ومن المتوقع أن ينخفض هذا إلى حوالي  6167الفقر المائي العالمي. بحلول عام 

 ياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية اإلدارة السليمة لموارد الم أضافتو

طموحة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة واألهداف والغايات 

األخرى المتعلقة بالمياه، وتشمل هذه األجندة الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وتحسين 

، من خالل تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مياهودة المياه، ومعالجة ندرة الج

مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة 

 للحدود. 

 إلى  6108مة المصرية سعت منذ عام فيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي أن الحكوأوضحت و

، وصلت تغطية مياه الشرب المدارة  6161جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافًا واستدامة، وفي عام 

. وتم ٪27إلى  ٪71من المواطنين، بينما تمت زيادة الصرف الصحي المدار بأمان من  ٪..بأمان إلى حوالي 

ي للمناطق الريفية على أنه استثمار حاسم في الحق في الصحة االعتراف بتحسين خدمات الصرف الصح

والرفاهية لألجيال القادمة ومكون حيوي في القضاء على الفقر، كما استثمرت مصر بكثافة في مجاالت معالجة 

وهذا  ،وإعادة التدوير وإعادة االستخدامندرة المياه وتحسين جودة المياه من خالل تعزيز كفاءة استخدام المياه 

 يساهم في توفير العمل الالئق في النظم الغذائية كثيفة العمالة وتوفير األمن الغذائي.

 حيث توظف ما يقرب من أكبر قطاعات االقتصاد المصري أن الزراعة واحدة ،السعيد الدكتورة / هالة وأكدت ،

عي من من اإلنتاج الزرا ٪21من السكان. ويأتي أكثر من  ٪71من القوى العاملة وتوفر سبل العيش لـ  ٪01من 

اء منوهة عن مشاركة معظم النس ،يبرز أهمية حماية صغار المزارعين، مما الحيازات الزراعية الصغيرة

، ال سيما تلك المتعلقة باألمن الغذائي واإلنتاج الحيواني، موضحة أن رؤية مصر الريفيات في األنشطة الزراعية

، من خالل تمكين االستخدام المستدام لصالح لبناء سبل عيش الئقة عات المجتمعتضمن تمكين جميع قطا 6101

 ، حتى "ال نترك أحدًا يتخلف عن الركب".راضي والمياهالفقراء للموارد الطبيعية وخاصة األ

 قرية  8611من ، والذي يهدف إلى تطوير أكثر لريف المصري مبادرة "حياة كريمة"مشروع تنمية ا أشارت إلىو

مليار دوالر أمريكي. وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على  01، بتكلفة تزيد عن واتعلى مدى ثالث سن

الفقر وتوفير الخدمات األساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، كما تخصص الخطة االستراتيجية القومية 

، وتطوير الحفاظ على المياهمصري لمجاالت تحسين جودة المياه، و مليار جنيه 11.للموارد المائية في مصر 

 مصادر جديدة للمياه.

 واعتماد الدولة على ضا تحديث وإعادة تأهيل نظام الريأن هذه التدابير تشمل أي ،السعيد الدكتورة /هالة وأضافت ،

، قامت باإلضافة إلى ذلك ،فاءة المائية، وتبطين قنوات الرينظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات الك

، فضالً عن تعزيز حصاد تخدام مياه الصرف الصحي المعالجةباستثمارات كبيرة في إدارة وإعادة اس الحكومة

المياه وتخزينها وتحلية المياه. وتساهم هذه الجهود أيًضا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 

، وال سيما الهدفان الثالث ارعينية الزراعية ودخل صغار المزبشأن القضاء على الجوع ومضاعفة اإلنتاج

 والرابع.

 لى موقع مصر كأبعد دول بالنظر إ ،بير، وهو توافر المياهوأكدت أن جهود مصر في هذه المجاالت يعيقها تحد ك

، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق اإلنسان ذات الصلة يتوقف على حوض النيل

، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مضيفة أن هذا الجانب الثالث من د المياه العابرة للحدودفي موار التعاون الفعال

، وقد قدمت مصر تقريرها الوطني حول ستدامة يمثل أولوية بالنسبة لمصرالهدف الثالث من أهداف التنمية الم

 جهود تنفيذ األهداف الثانية والخامسة والسادسة من أهداف التنمية المستدامة .

  وأشارت إلى أن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف
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ومن الضروري للغاية أن يولي المجتمع الدولي اهتماًما  ،ع حقوق اإلنسان المتعلقة بالمياهالتنمية المستدامة وجمي

بلد ما على حقوق اإلنسان للسكان المعالين في  أكبر لآلثار الناتجة عن استخدامات مجرى مائي عابر للحدود في

بلد آخر، مضيفة أن تناقص توافر المياه للفرد في مصر يهدد بشكل مباشر األمن الغذائي في مصر وسبل عيش 

وبالتالي من الضروري اعتماد نهج  ،مزارعين وأصحاب األراضي بشكل خاصسكان الريف. ويتأثر صغار ال

ن المعمول به فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بالحصول على المياه، ومن المهم قائم على قانون حقوق اإلنسا

بنفس القدر توسيع النهج الضيق الذي يعتمده حاليًا مجلس حقوق اإلنسان والذي يركز بشكل غير متناسب على 

المستدامة وآثارها من أهداف التنمية  2مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، متجاهالً الجوانب األخرى للهدف 

 على حقوق اإلنسان.

 على أن ضمان حقوق اإلنسان المرتبطة بالحصول على المياه يتطلب آليات أكثر فعالية على مستوى األمم  وأكدت

المتحدة ومنظماتها، وهناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين كيانات األمم المتحدة لمعالجة الثغرات في أطرنا 

ياق التعاون في مجال موارد المياه العابرة المعرفية والمعيارية فيما يتعلق بكيفية احترام حقوق اإلنسان في س

المنظمة العالمية للحدود وفي تطبيق ما يسمى برابطة المياه والغذاء والطاقة والنظم اإليكولوجية، وينبغي أن تقود 

، بالتعاون مع مجلس حقوق اإلنسان والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل لألرصاد الجوية

، مناقشة سياسية رفيعة المستوى قبل لمتحدة المعنية بالموارد المائيةاألعضاء اآلخرين في لجنة األمم االدولية و

من أجل سبل العيش واألمن بشأن الحصول على المياه  6160مؤتمر استعراض منتصف المدة لألمم المتحدة لعام 

 ، خاصة بالنسبة للسكان األكثر احتياجا.الغذائي

  ،ترأس اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 7 الحكومة المصرية واألمم المتحدة لمناقشة استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر

 م لألمم المتحدة في القاهرة اجتماع عقدت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتنسيق مع مكتب المنسق المقي

لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية واألمم المتحدة للمكون األول للصندوق المشترك ألهداف التنمية 

، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر"المستدامة "استراتيجية تمويل 

وجذب مصادر تمويل متعددة لتحقيق خطط مصر التنموية وعلى رأسها رؤية  6101المستدامة أهداف التنمية 

 .6101مصر 

 إلى تحدي تمويل أهداف التنمية المستدامة،  ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،هالة السعيد/ أشارت الدكتورة و

، وأهداف 6120ر مع أهداف أجندة أفريقيا موضحة أن األجندة الوطنية للتنمية المستدامة متوافقة إلى حد كبي

التنمية المستدامة األممية، مؤكدة التزام مصر بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه انطالقًا من هذه 

الرؤية تم تنفيذ المرحلة األولى من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي بنجاح، كما تم تصميم 

 .6160وهى مرحلة اإلصالحات الهيكلية وإطالقها في عام المرحلة الثانية 

 أن البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي يتضمن تدابير شاملة قصيرة األجل ومتوسطة المدى في خمس  وأضافت

ركائز تتمثل في الخصائص الديموجرافية، والخصائص السكانية، واألداء المالي، واللوجستي، والحوكمة، مشيرة 

امج يهدف إلى تغيير هيكل االقتصاد من خالل زيادة الوزن النسبي لثالثة قطاعات رئيسية هي إلى أن البرن

الصناعة والزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف اإلصالحات ثالثة أسواق مترابطة وهي 

 سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل.

 كلي يشمل خمس ركائز تكميلية وداعمة هي تعزيز بيئة األعمال أن البرنامج الوطني لإلصالح الهي وأوضحت

ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، وتحسين الشمول 

المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، باإلضافة إلى ضمان الحوكمة العامة واستكمال الرقمنة، واالستثمار في 

 رأس المال البشري في قطاعات التعليم والصحة والحماية االجتماعية.تنمية 

  هالة السعيد إلى أنه من المهم تأمين تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن خالل العقد / وأشارت الدكتورة

مة بحلول عام القادم لهذه االستثمارات متعددة السنوات، موضحة أنه من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدا

فإن التمويل المطلوب يتجاوز التدفقات الحالية لتمويل التنمية، كما تتطلب استثمارات أهداف التنمية  6101

 .0-المستدامة المحددة االقتراب من مصادر تمويل جديدة، مؤكدة أهمية تحليل اآلثار الناتجة عن أزمة كوفيد

تقلبها، كما يجب في الوقت نفسه تسخير تدفقات التمويل والمخاطر األخرى المتوقعة على تدفقات التمويل و

 الجديدة في هذه االستثمارات.

  6160و  6104وذكرت أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت اإلشارة إليها في التقرير الوطنى الطوعى لعامي ،

ديد ، كما هو الحال في الع6101باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه تقدم البالد نحو تحقيق أجندة 

إلى تفاقم التحدي المتمثل في تمويل أهداف التنمية  الدكتورة / هالة السعيد،وأشارت ، من البلدان الناشئة والنامية

، مما يتطلب تعبئة الموارد المالية من أجل توفير حزم تحفيز مناسبة COVID-19المستدامة بسبب انتشار جائحة 

ة، موضحة أن الجائحة أبرزت أيضا أهمية التنسيق على جميع المستويات حيث إن وحماية الشرائح الضعيف

الحكومات في حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لتكون قادرة على احتياجات عملية التعافي وتسريع تحقيق أهداف 

 التنمية المستدامة.
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  استباقي حزمة تحفيز مالية شاملة  إلى أنه على المستوى الوطني أطلقت الحكومة المصرية بشكلأيضاً وأشارت

من الناتج المحلي اإلجمالي( للتخفيف من تأثير األزمة بهدف توسيع دائرة  ٪6مليار جنيه مصري ) 011بقيمة 

الحماية االجتماعية لدعم القطاعات المتأثرة بشدة والفئات الضعيفة وتعزيز األنشطة االقتصادية، موضحة أن هذه 

مكنت االقتصاد المصري من أن يكون واحدًا من االقتصادات القليلة التي حققت نمًوا وقت  االستراتيجية االستباقية

 األزمة.

 الدولة بدأت مجموعة واسعة من االستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو االقتصادي والتنمية  أضافت أنو

كريمة" ، والذي يهدف إلى تحويل أكثر  االجتماعية، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري: "حياة

قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، كما أنه تم إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية  8711من 

ألهداف التنمية المستدامة على منصة األمم المتحدة ؛لما له من أثر إيجابي في خفض معدالت الفقر ،حيث يعد 

مليار دوالر على  87مليون مواطن من سكان مصر بتمويل  74العالم تستهدف أكثر من أكبر مبادرة تنموية في 

 سنوات.  0مدى 

 الشراكات الفعالة بين ، أوضحت أن ما يتعلق بالجهود الوطنية في تمويل أهداف التنمية المستدامةضافت فيو أ

التنمية، موضحة أن تلك الشراكات يمكن القطاعين العام والخاص كأحد الحلول الواعدة لتحديات التمويل من أجل 

أن تكون بدياًل رئيسيًا لتمويل التنمية في تنفيذ المشروعات االستراتيجية الرئيسية دون وضع المزيد من الضغوط 

على ميزانية الحكومة، وفي نفس الوقت زيادة حصة القطاع الخاص في االقتصاد وفي تنفيذ االستثمار المؤثر، 

 عديل قانون االستثمار لمعالجة جميع عقبات السنوات الماضية.مشيرة إلى أنه تم ت

 كأحد اآلليات الرئيسية لتعزيز  6104إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في عام الدكتورة / هالة السعيد، أشارت  و

الشراكة مع القطاع الخاص ومستثمرين محليين ودوليين، من أجل خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة 

النمو العالي، بما في ذلك الصناعة، واألدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، باإلضافة إلى قطاع  ذات

 الخدمات اللوجستية وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه.

  أن مصر أصدرت في ونوهت عن خطة الدولة لالنتقال إلى التمويل المستدام والمشروعات الخضراء، مشيرة إلى

أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم أول إصدار من  6161

مليون دوالر لمدة خمس  171مليون دوالر؛ وبسبب ارتفاع الطلب، ارتفع اإلصدار إلى  711السندات الخضراء 

 سنوات.

  ألخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين أن مصر تولي أهمية قصوى للنمو االقتصادي ا وأكدت

وزارتي التخطيط والبيئة أول دليل لمعايير االستدامة البيئية في خطة التنمية الـُمستدامة، بهدف توفير الـمعايير 

اإلرشادية لدمج معايير التنمية الـُمستدامة في الخطط التنموية، حيث قامت الدولة بمضاعفة نسبة االستثمارات 

-68بنهاية عام  %71، لتُصبِح 6166-60في خطة عام  %01إلى  6160-61عام  %07عامة الخضراء من ال

6167. 

  الذي أصدرته الوزارة بالتعاون مع برنامج  6160تقرير التنمية البشرية مصر  الدكتورة / هالة السعيد،وناقشت

إلى عام  6100قة في تاريخ مصر من عام األمم المتحدة اإلنمائي، مشيرة إلى أن التقرير يغطي فترة غير مسبو

 ، حيث يشير إلى اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية المنفذة. 6161

 مما يضع الدولة في فئة التنمية 1.111بلغت  6161أن قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر لعام  وأوضحت ،

، ولى أعلى من متوسط العالم العربياألدولة، ليصبح للمرة  .04من أصل  002البشرية المرتفعة، ويحتل المرتبة 

وأشارت إلى بدء الوزارة بالشراكة مع جامعة الدول العربية العمل على أول تقرير وطني شامل عن التمويل من 

أجل التنمية، مشيرة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين هو المؤلف الرئيسي للتقرير، وأن إعداد التقرير اعتمد 

األكاديميين المتميزين والحكوميين وشركاء التنمية الدوليين، ويتناول النطاق الكامل على نهج تشاركي يضم 

 للتمويل من أجل التنمية ويحدد التدخالت السياسية الرئيسية.

 أشارت إلى توقيع الحكومة بالشراكة مع األمم المتحدة على البرنامج المشترك "استراتيجية تمويل أهداف التنمية  و

مصر" الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك التابع لألمم المتحدة في مارس المستدامة  في 

، والذي يهدف إلى وضع إطار تمويل وطني متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على 6160

امة، والفجوات والتحديات المستوى الوطني بهدف تحديد الموارد الوطنية المستخدمة لتمويل أهداف التنمية المستد

 في هذا السياق، واألدوات واآلليات المالية المبتكرة لسد هذه الفجوات.

 أنه في إطار البرنامج المشترك، تتم معالجة أربعة مجاالت رئيسية هي تحديد تكلفة أهداف التنمية  أضافتو

لتنمية المستدامة، ووضع الميزانية المستدامة حسب القطاع، ورسم خرائط لتدفقات التمويل الرئيسية مع أهداف ا

من منظور يراعي النوع االجتماعي، وإنشاء استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الفرص 

 المتاحة لزيادة وتحسين تخصيص التدفقات المالية نحو أهداف التنمية المستدامة.

 نامج هي التعليم والصحة والحماية االجتماعية والمياه وأوضحت أن القطاعات الرئيسية التي يغطيها هذا البر

والصرف الصحي والنقل مع اهتمام خاص بالمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن اختيار تلك 

 القطاعات يستند إلى عاملين رئيسيين هما األولويات الوطنية، والنهج القائم على األدلة.
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  / التعديالت الجديدة تتيح مزايا وإعفاءات للصادرات  ،وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامعالدكتورة

 . 8 المصرية

 إن مصر انتهت مؤخراً من المفاوضات الخاصة إلى يفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أشارت الدكتورة / ن

األورومتوسطي والتي صادقت  بملحق قواعد المنشأ التفصيلية الجديدة للسلع في إطار المعاهدة اإلقليمية للمنشأ

، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتبسيط قواعد المنشأ 6100عليها مصر خالل عام 

 األورومتوسطية على المصنعين والمصدرين المصريين.

 أنه تم االنتهاء من إعداد دليل للمتعاملين االقتصاديين بشأن قواعد المنشأ االنتقالية الجديدة وأعلنت ،

األورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة األورومتوسطية قريباً، مشيرةً إلى أن إعداد هذا 

، UFMفاقيات التجارية واالتحاد من أجل المتوسط الدليل تم بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ممثلة في قطاع االت

 .GIZوالوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

 تضمنت تعديالت القواعد الجديدة إلغاء ازدواجية وتعدد القواعد للسلعة الواحدة للعديد من البنود  أن وأضافت"

عن إيجاد قواعد بديلة عديدة  السلعية وتوحيد النسب الخاصة بالمكون األجنبي ألغلب السلع الصناعية فضالً 

 لبعض السلع يمكن للمصنعين االختيار فيما بينها بحسب طبيعة وهيكل كل صناعة".

 أن ممثلي الصناعة المصرية ساهموا بشكل كبير في كافة مراحل التفاوض عن طريق استطالع آرائهم  وأوضحت

االتفاق، الفتةً إلى أن تطبيق هذه القواعد في جميع مشاريع القواعد المقترحة بما يعكس مصالحهم الصناعية في 

 على النحو الصحيح سيسمح للسلع المصرية أن تتمتع باإلعفاءات والمزايا المقررة.

  مساعد الوزيرة للشؤون االقتصادية والمشرف على قطاع االتفاقيات والتجارة  ،إبراهيم السجينى األستاذ /وأوضح

شرح القواعد الجديدة والتعديالت التي تمت على قواعد المنشأ في هذا  الخارجية بالوزارة أن هذا الدليل يستهدف

اإلطار والتي تمثل تبسيط للعديد من القواعد الخاصة بالسلع والمنتجات المصدرة للدول أعضاء في االتفاقيات 

 القائمة حالياً في اإلطار األورومتوسطي.

 عد المنشأ الملحقة باتفاقيات التجارة الحرة المطبقة مع إلى أن القواعد الجديدة ستحل محل بروتوكوالت قوا وأشار

تلك الدول والتجمعات وتحديداً االتحاد األوروبي ومجموعة دول أغادير ومجموعة دول االفتا وتركيا باعتبارها 

ً إلى  ً إلى أن القواعد الجديدة ستطبق جنبا األسواق التي تشكل في مجموعها الشريك التجاري األول لمصر، الفتا

 جنب مع القواعد المطبقة حالياً ولفترة انتقالية لحين إلمام المشغلين االقتصاديين بها.

  وأضاف أن إعداد هذا الدليل يأتي استكماالً لجهود قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة في التعاون مع

مصر وشركائها التجاريين، وحرصاً على المنظمات الدولية لتعظيم االستفادة من االتفاقيات التجارية المبرمة بين 

 تعريف مجتمع الصناعة ورجال األعمال بأخر المستجدات التي تطرأ في إطار تلك االتفاقيات.

 9  مليار دوالر بنهاية سبتمبر 04..92البنك المركزى يعلن ارتفاع االحتياطى األجنبى لـ . 

 مليار دوالر (  81.467.0ألجنبية  لتصل إلى ) أشار البنك المركزي المصري إلى أرتفاع صافي االحتياطات ا

بارتفاع قدره ، 6160ار دوالر ( في نهاية أغسطس ملي 81.216.0، مقارنة ب ) 6160في نهاية شهر سبتمبر

 مليون دوالر. 070نحو 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت تالتأجير التمويلي وال، مشروع قانون يجمع نشاطي 6104أطلقت الهيئة، خالل عام

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

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

مليار جنيه في  01.2إلى  6108ر جنيه مصري في مليا 0,1خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. ..4تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %04. وارتفعت بنسبة 6104

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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.

  التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير

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 

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

  بتعديل قرار مجلس .610لسنة  46ية، قراراً رقم أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المال ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير .610لسنة  1اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  .610لسنة  1والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير والضوابط المن

ً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 8)  .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  فيستخدام التمويل الممنوح له المستأجر با 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 
 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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 التمويل متناهي الصغر 

 10الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  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

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

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.

 ن من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانو
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 

ين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل مالي 5مليون جنيه، و 41الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

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 

 من النشاطين. يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل

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

مالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة ال
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 

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

 3.3 11  مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر حتى نهاية يوليو الماضى . 

  مليار جنيه حتى نهاية  1..66أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع

، كما ارتفع أعداد المستفيدين إلى 6161مليار جنيه خالل الشهر نفسه من عام  01.7مقابل  6160يوليو من عام 

عام مليون مستفيد خالل الفترة المماثلة من ال 0.00مقارنة بـ 6160مليون مستفيد في نهاية يوليو من عام  0.08

 الماضي.

 الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب األول من حيث قيمة  الهيئة العامة توأظهر

،  6160، من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر يوليو عام %76، وبنسبة %72.10أرصدة التمويل بنسبة 

ثاني من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية وجاءت الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )أ( في المركز ال

، واحتلت الحصة السوقية ألرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ج( المركز الثالث %.01.4

 .%6.12وأخيًرا الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ب( بحصة  %0.00بنسبة 

 2مويل متناهى الصغر رغم جائحة فيروس كورونا بفضل جاء النمو فى أعداد المستفيدين من الت وأضافت أن 

إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهى )تيسيرات للعمالء المنتظمين فى السداد، تيسيرات التعامل مع العمالء 

المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويالت الجديدة، وبما يأخذ فى االعتبار تخفيض سعر الفائدة 

، وكذا أي مزايا 6161مارس عام  02يداع واإلقراض األخيرة والصادرة عن البنك المركزى المصرفى لإل

أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خالل الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى 

اد تلك المراجعة من مجلس المصرى في سداد االستحقاقات االئتمانية لعمالء البنوك من المؤسسات مع اعتم

 أسابيع على األكثر من تاريخه. 0إدارة/أمناء الجهة الممولة في خالل فترة 

التمويل متناهي الصغر نتيجة تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة  تارتفعوأوضحت أن قد 

ذوي حاالت عدم االنتظام وبشكل المانحة للتمويل متناهي الصغر في تقدير الظروف االستثنائية الراهنة للعمالء 
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خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات االقتصادية األكثر تضرًرا من األزمة، ومتابعة تطبيق 

مبادئ حماية العمالء من حيث حسن المعاملة واالحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة المالئمة وفقًا لما تتيحه 

مثل تأجيل األقساط، مطالبة جهات التمويل بمراعاة المرونة الالزمة في تفعيل  آليات ومبادئ التمويل المسؤول

آلية الجدولة للتمويالت غير المنتظمة في وقت مناسب درًء للتعثر ووفقًا للدراسة كل حالة على حدى، وبما يسمح 

 بالسداد المالئم لقدرة العميل الراهنة.

 الدولي تبحثان توفير التمويالت اإلنمائية الالزمة لدعم أنشطة التعاون وزيرة و ،الصناعةالتجارة و يرةوز

 . 12 جهاز تنمية المشروعات

 / وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة  ،نيفين جامع عقدت الدكتورة

اعا ناقشا خالله سبل توفير اجتم، والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

التمويالت الالزمة للتوسع في أنشطة الجهاز ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير اآلالف من 

 فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم واالرتقاء بمستوى معيشتهم.

 نيفين جامع بالتعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات، حيث تعتبر  الدكتروة / وأشادت

الوزارة شريكا أساسيا وداعما ألنشطة الجهاز وتعمل دائما على حشد الموارد المالية الضرورية التي تمكنه من 

مشروعات الصغيرة ومتناهية التوسع في مختلف المشروعات التي ينفذها بكافة المحافظات، سواء لتمويل ال

الصغر ودعمها فنيا وتسويقيا أو تنفيذ مشروعات تطوير البنية األساسية والمجتمعية باستخدام العمالة الكثيفة غير 

 المنتظمة وتدريبها إلكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مستقرة.

 المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدالت تمويل  وأضافت أن الجهاز قد اكتسب ثقة عدد كبير من الجهات

المشروعات خالل السنوات األخيرة واهتمام الدولة بهذا القطاع وحرص السيد رئيس الجمهورية على تقديم كافة 

سبل الدعم للعاملين في هذه المشروعات حيث نجح الجهاز خالل السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ 

يه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة مليار جن 02حوالي 

ت مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر باإلضافة إلى مشروعا 0.8العمالة تم من خاللها تمويل ما يزيد عن 

جهات الحكومية وأكدت أن الجهاز يسعى حاليا إلجراء ربط إلكتروني بجميع ال ،البنية األساسية كثيفة العمالة

المعنية بتنمية وتطوير المشروعات لتقديم الخدمات بشكل أسهل للمواطنين، وذلك وفق بروتوكول تم توقيعه 

 مؤخًرا مع وزارة االتصاالت.

  وأشارت إلى أن التعاون مع هذه الجهات والدول المانحة يتم من خالل وزارة التعاون الدولى وفى إطار العمل

موضحة أنه قد تم مناقشة خطط عمل الجهاز المستقبلية  6101مية المستدامة ورؤية مصر على تحقيق أهداف التن

وإمكانية توفير الدعم المالى لمساعدته في تطوير خدماته والتوسع فيها وتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير التمويالت 

مزايا قانون تنمية الالزمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على االستفادة من 

 المشروعات والبدء في مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

 رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع  / أكدت الدكتورةو

نمو االقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي 

شروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل مع شركائها في التنمية متعددي األطراف والثنائيين على توفير الدعم للم

 ورواد األعمال السيما النساء والشباب.

  أن التمويالت اإلنمائية التي يتم توفيرها من خالل شركاء التنمية، تأتي في رانيا المشاط / الدكتورة وأضافت ،

طن في محور إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية االقتصادية، لوزارة التعاون الدولي، والتي تضع الموا

االهتمام، من خالل المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها، لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل القوة 

 الدافعة للشراكات الدولية التي تنفذها وزارة التعاون الدولي.

 من خالل أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  أوضحتو

اتفقت الوزارة على العديد من التمويالت التنموية لقطاع المشروعات  6161التمويالت اإلنمائية، وفي عام 

مليار دوالر تمويالت للقطاع الخاص  0.6مليون دوالر للقطاع الحكومي، و 871الصغيرة والمتوسطة، من بينها 

راضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إق

على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا، وذلك من خالل شركاء التنمية مثل البنك األوروبي إلعادة 

 اإلعمار والتنمية وبنك االستثمار األوروبي والبنك الدولي.
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 رابعاً: انفوجراف 

 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يشير تقرير يوضح  ( 1 نفوجراف )إ

سنوات السابقة بإجمالي تمويالت  7مليون مشورع صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خالل ال  1.1إلى أن 

 مليار جنيه : 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


