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المؤسسات الدولية تتوقع استمرار األداء القوى لالقتصاد المصرى. 1



أشار تقرير صادر عن مجلس الوزراء ،إلى إن قد تمكنت مصر من التعامل بنجاح مع التداعيات االقتصادية
لجائحة كورونا ،في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها االقتصاد المصري ،ومضي الدولة قدما ً في نهجها
ورؤيتها التنموية واإلصالحية ،وهو األمر الذي جنب االقتصاد القومي السيناريوهات األسوأ التي شهدتها
االقتصادات العالمية ،بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره األسواق الناشئة لتستمر النظرة
اإليجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات ألداء االقتصاد خالل السنوات القادمة ،وتضمن التقرير التوقعات المستقبلية
للمؤسسات الدولية بشأن استمرار األداء القوي لالقتصاد المصري في السنوات القادمة وذلك بعد صموده أمام
أزمة كورونا التي أضرت باالقتصاد العالمي.
 وأشار التقرير إلى التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بشأن أداء أبرز مؤشرات االقتصاد المصري،
ً
معدال أفضل من التوقعات السابقة ،عند  %8.2عام /8282
حيث توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق النمو
 ،8282مع التوقع بتعافي معظم قطاعات االقتصاد المصري ،كما توقع أن يسجل معدل النمو  %5.5عامي
 8288/8282و ،8282/8288و %5.5عام  ،8282/8282و %5.2عام .8285/8282
 وأوضح صندوق النقد الدولى ،فيما يتعلق بتوقعاته للدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،أوضح أنه من
المتوقع أن يسجل  %32عام  ،8282/8282و %23.5عام  ،8288/8282و %25.3عام ،8282/8288
و %22عام  ،8282/8282و %72.7عام  ،8285/8282يأتي هذا مع توقع الصندوق بأن يسهم تعافي
االقتصاد في االنخفاض التدريجي لمعدالت الدين العام ليسجل أقل من  %75من الناتج المحلي اإلجمالي عام
.8285 /8285
 وأضاف فيما يتعلق بالعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،توقع الصندوق أن يسجل  %2.2عام
 ،8282/8282و %5.5عام  ،8288/8282و %5.8عام  ،8282/8288و %5.2عام ،8282/8282
و %2.3عام .8285/8282
 وتوقع صندوق النقد الدولى تحقيق االقتصاد المصري فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل
إلى  %2.5في عام  ،8282/8282و %8لكل من األعوام  8288/8282و 8282/8288و8282/8282
و.8285/8282
 وأشار صندوق النقد الدولى  ،إلى تحسن أداء مصادر النقد األجنبي ،حيث توقع أن يسجل إجمالي االحتياطيات
الدولية  22.5مليار دوالر عام  ،8282/8282و 28مليار دوالر عام  ،8288/8282و 25مليار دوالر عام
 ،8282/8288و 27.2مليار دوالر عام  ،8282/8282و 58.2مليار دوالر عام  ،8285/8282وأوضح أن
الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي لالحتياطيات الدولية نتيجة لعودة
االستثمار في المحافظ المالية ،مما أدى لتعويض انخفاض تدفقات قطاع السياحة خالل أزمة كورونا.
 وأوضح أيضا ً صندوق النقد الدولى لتوقعاته حول إجمالى صادرات السلع والخدمات ،أوضح أنه من المتوقع
أن تصل لـ  22.2مليار دوالر عام  ،8282/8282و 25.8مليار دوالر عام  ،8288/8282و 52مليار دوالر
عام  ،8282/8288و57.2مليار دوالر عام  ،8282/8282و72.3مليار دوالر عام .8285/8282
 وأوضح توقعاته حول صافى االستثمار األجنبي المباشر ،أشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل  5.2مليار دوالر
عام  ،8282/8282و 2.2مليار دوالر عام  ،8288/8282و 22.2مليار دوالر عام ،8282/8288
و22.5مليار دوالر عام  ،8282/8282و 25.2مليار دوالر عام .8285/8282
 وأضاف فيما يتعلق بتوقعاته لإليرادات السياحية ،أشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل  8.2مليار دوالر عام
 ،8282/8282و 5.2مليار دوالر عام  ،8288/8282و 22.5مليار دوالر عام  ،8282/8288و 82.2مليار
دوالر عام  ،8282/8282و 85مليار دوالر عام .8285/8282
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ويوضح إنفوجراف (  )8 – 2التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولى حول أداء أبرز مؤشرات االقتصاد
المصرى:

 و توقع البنك الدولى أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام
 ،8288/8282ليسجل  %5.2مقارنة بـ  %5.5عام  8223/8222قبل األزمة  ،و رفع البنك الدولي توقعاته
لمعدل النمو في مصر عام  ،8282/8282بعدما حققت معدل نمو أفضل من توقعات البنك عام ،8282/8223
حيث رفع توقعاته لـ  %8.7في تقرير يناير  8282مقارنة بـ  %8.2في تقرير يونيو  ،8282هذا وسجل معدل
النمو الفعلي  %2.5في تقرير يناير  8282للبنك الدولي ،في حين كان البنك قد توقع في تقرير يونيو  8282أن
يسجل معدل النمو .%2
 وأشاد البنك الدولى ،إلى نجاح مصر في تخفيف اآلثار االقتصادية السلبية ألزمة كورونا ،وعلق البنك بأنه على
الرغم من تأثر االقتصاد المصري بأزمة كورونا ،إال أنه تجنب االنكماش بفضل اإلصالحات التي ساهمت في
تبني سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص األزمة ،وأيضاً ،ساعدت تعديالت السياسة النقدية في
مصر على تخفيف األثر االقتصادي ألزمة كورونا ،حيث انخفض متوسط سعر الفائدة بـ  222نقطة أساس،
باإلضافة إلى مساهمة البنك المركزي المصري في التخفيف من اآلثار االقتصادية لألزمة عن طريق توفير
االئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.


و يوضح إنفوجراف (  ) 2توقعات البنك الدولى لمؤشرات االقتصاد المصرى حيث أوضح أن مصر قد مجحت
فى تخفيف االّثار االقتصادية السلبية ألزمة كورونا :
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 و توقعت منظمة اإليكونوميست بأن يحقق االقتصاد المصري نموا ً في العام المالي الحالي بفضل دعم الدولة
للمشروعات المحورية ،كما توقعت اإليكونوميست أن يسجل معدل التضخم  %5.5عام  ،8282و %5عام
 ،8288و %5.2عام  ،8282و %5عام  ،8282و %2.5عام  ،8285وكذلك توقعت أن يسجل عجز الحساب
الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  %2.2عام  ،8282/8282و %8.2عام  ،8288/8282و %8عام
 ،8282/8288و %2.3عام  ،8282/8282و %2.2عام  ،8285/8282باإلضافة لما سبق ،فإن هناك توقعات
إيجابية لحجم الصادرات السلعية خالل السنوات المقبلة لتصل إلى  87.3مليار دوالر عام  ،8282و 22.2مليار
دوالر عام  ،8288و 28.3مليار دوالر عام  ،8282و 25.5مليار دوالر عام  ،8282و 22.8مليار دوالر عام
.8285
 وأشارت منظمة منظمة اإليكونوميست ،إلى عددا ً من التوقعات المستقبلية بشأن االقتصاد المصري ،حيث علقت
بأنه من المتوقع أن يتحسن النمو بقوة في العام المالي  ،8288/8282بفضل تعافي الطلب العالمي ،ومشروعات
الطاقة الجديدة ،وهو ما يساهم في زيادة االستثمارات ،باإلضافة إلى أن يساهم تطور قدرات معالجة المواد
البترولية في زيادة نشاط القطاع ،وسينعكس ذلك على معدالت النمو االقتصادي لتصل إلى  %5عام
 8285/8282مقارنة بـ  %2.8عام .8282/8288
 وأوضحت أن بأنه من المتوقع أن تحقق مصر انخفاضا ً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل
إلى  %5.2بحلول عام  ،8285/8282مقارنة بـ  %2.2في عام .8282/8282


و يوضح إنفوجراف (  ) 2أبرز توقعات منظمة اإليكونوميست لالقتصاد المصرى حيث أشارت إلى إنه من
المتوقع أن يحقق االقتصاد المصرى نموا ً فى العام الحالى بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية :

 وأشارت وكالة موديز إلى إنه بالرغم من التداعيات السلبية ألزمة كورونا على توقعات التصنيف االئتماني لدول
استقرارا في التصنيف االئتماني
شمال إفريقيا ودول الشام ،إال أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التي ستشهد
ً
في عام  ،8282حيث أبقت الوكالة على التصنيف االئتماني لالقتصاد المصري ،نتيجة لقاعدة التمويل المحلي
ً
فضال عن تنفيذ اإلصالحات االقتصادية والمالية خالل السنوات
الضخمة ،واستقرار االحتياطيات األجنبية،
السابقة.
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 وأوضحت وكالة موديز أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحافظ على مسار نموها االقتصادي بالمنطقة ليتماثل مع
الفترة التي سبقت جائحة كورونا ،وذلك بفضل اإلصالحات الحكومية الشاملة على مدار األربع سنوات الماضية،
كما أكدت أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل االستثمارات إلى نمو في الناتج المحلي
اإلجمالي ،فضالً عن أنه باستثناء مصر ،فإن دول المنطقة ستشهد زيادة في الدين كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
 وأشارت وكالة موديز إلى أنه من المتوقع أن يسهم التطوير في مشروعات الغاز الطبيعي في تعافي االستثمارات
األجنبية المباشرة ،وكذلك متوقع أن تسهم االستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية في دعم مسار النمو
االقتصادي بداية من العام المالي .8288/8282
 و توقعت أن يتصدر االقتصاد المصري معدالت النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط  %2.8في الفترة من
 8282 / 8282إلى  ،8282/8288فضالً عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصالحات ضرورية لتخفيض نسبة
الدين بداية من العام المالي  ، 8288 / 8282وأوضحت أن يستطيع االقتصاد المصري تغطية االلتزامات
الخارجية على مدار السنوات المقبلة ،وذلك في ضوء معدالت االحتياطيات األجنبية الحالية


و يوضح إنفوجراف ( ) 5توقعات وكالة موديز لمؤشرات االقتصاد المصري حيث أوضحت أن بالرغم من
التداعيات السلبية ألزمة كورونا على توقعات التصنيف االئتمانى لدول المنطقة إال أن مصر واحدة من الدول
القليلة التى ستشهد استقرارا ً فى التصنيف االئتمانى عام :8282

 واشارت وكالة فيتش إلى إنه من المتوقع أن يستمر األداء المتفوق لالقتصاد المصري على مستوى العالم ،حيث
توقعت أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  %2.2عام  ،8282/8282و %5.5عام
 ،8288/8282و %5.3عام  ،8282/8288و %5.2عام  ،8282/8282و %2.2عام  ،8285/8282كما
توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة  %3.5عام  ،8282و %7.5عام  ،8288و %7.8عام  ،8282و%5.3
عام  ،8282و %5.7عام  ،8285وكذلك توقعت ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات ليسجل  25.7مليار
دوالر عام  ،8282و 22.2مليار دوالر عام  ،8288و 52.7مليار دوالر عام  ،8282و 52.2مليار دوالر عام
 ،8282و 55.5مليار دوالر عام .8285
 وتوقعت فيتش النسبة لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي أن يسجل  %2.2عام
 ،8282/8282و %2.5عام  ،8288/8282و %2.2عام  ،8282/8288و %2.8عام  ،8282/8282و%2.2
عام .8285/8282
 وأوضحت وكالة فيتش أن معدل النمو االقتصاد المصري يعد واحدا ً من أقوى معدالت النمو االقتصادي لدول
المنطقة ،وذلك نتيجة للحصول على اللقاح واالستثمارات الحكومية ،كما أنه من المتوقع أن يكون االستثمار في
قطاع البترول ،والمشروعات الحكومية محركين رئيسيين للنمو على المدى القصير إلى المتوسط ،فضالً عن
توقعها بأن ترتفع معدالت النمو لالقتصاد المصري لتصل لـ  %5عام  8288/8282بفضل انتعاش السياحة
والتخفيف من حدة القيود الالزمة لمواجهة انتشار الفيروس.


و يوضح إنفوجراف (  )5توقعات وكالة فيتش للمؤشرات المستقبلية لالقتصاد المصرى حيث من المتوقع أن
يستمر األداء المتفوق لالقتصاد المصرى على مستوى العالم :
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 وأشارت أيضا ً وكالة ستاندرد تشارترد إلى إن مصر ستتصدر معدالت النمو بمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا في عام  8288مقارنة بعام  ،8282حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو  %5.5عام 8288/8282
نموا في المنطقة عام ،8282
مقارنة بـ  %8عام  ، ،8282/8282و توقعت بأن يكون االقتصاد المصري األسرع ً
باإلضافة إلى توقعها بعودة معدل نمو االقتصاد المصري لمعدالت ما قبل جائحة كورونا بحلول العام المالي
 ،8288متقد ًما على معظم اقتصادات المنطقة وأوضحت أن مصر تعد من الدول القليلة المستوردة للنفط في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي لم تعانى من اختالالت غير معالجة في االقتصاد الكلي خالل أزمة
فيروس كورونا .


و يوضح إنفوجراف (  )7توقعات وكالة ستاندرد تشارترد لمؤشرات االقتصاد المصرى حيث أوضحت أن من
المتوقع أن تتصدر مصر معدالت النمو بمنطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا فى عام : 8288

 وأكد معهد التمويل الدولي أن االقتصاد المصري استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا
واتخاذ التدابير الكافية للتعامل مع تداعيتها ،متوقعا ً أن يسجل معدل النمو االقتصادي  %8.2عام ،8282/8282
و %2.7عام  ،8288/8282و %2.3عام  ،8282/8288و %5.2عام  ،8282/8282وبالنسبة للفائض األولي
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل  %2.5عام  ،8282/8282و %2.2عام
 ،8288/8282و %8.2عام  ،8282/8288و %8.7عام .8282/8282
 و توقع معهد التمويل الدولى ،أن العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،متوقع أن يسجل  %2.5عام
 ،8282/8282و %7.5عام  ،8288/8282و %5.5عام  ،8282/8288و %5.5عام  ،8282/8282وبالنسبة
لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،توقع أن يسجل  %2عام  ،8282/8282و %8.2عام
 ،8288/8282و %8.5عام  ،8282/8288و %8.2عام .8282/8282
 و توقع المعهد أيضا ً أن تؤدي اإلصالحات الهيكلية باالقتصاد المصري إلى جانب التقدم في خطوات التحول
الرقمي لزيادة النمو االقتصادي ،كما أكد أن االقتصاد المصري كان االقتصاد الوحيد في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا الذي لم يشهد انكماشا ً عام  ،8282وذلك بفضل اإلجراءات المالية والنقدية الفعالة ،باإلضافة إلى أن
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زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد االقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الصدمات الخارجية بشكل أفضل
وتحسين القدرة التنافسية.


و يوضح إنفوجراف (  ) 2توقعات معهد التمويل الدولى لمؤشرات االقتصاد المصرى المستقبلية حيث أشار إلى
إن استطاع االقتصاد المصرى التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وإتخاذ التدابير الكافية
للتعامل مع تداعياتها :



نموا في الشمول الرقمي . 20101
مؤسسة روالند بيرجر ،مصر ضمن أسرع  01دول ً



أشار تقرير صادر عن مؤسسة روالند بيرجر لالستشارات  ،إلى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى
 8282لتصبح فى المركز  52من  28دولة حول العالم مقارنة بالمركز  58فى  ،8227كما ارتفعت قيمة المؤشر
لتصل الى  52نقطة بزيادة ثماني نقاط عن قيمة المؤشر فى 8227؛ مما جعلها ضمن أسرع  22دول نموا فى
مجال الشمول الرقمى خالل عام 8282؛ حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن األداء فى هذا المجال
بعد ميانمار وفيتنام.



وأوضح التقريرأنه يتم حساب المؤشر بنا ًء على مجموع النقاط فى أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمى واستطاعت
مصر تحقيق تقدم فى  2أبعاد رئيسية للمؤشر ،واستقرت فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر فى بُعد اإلتاحة الرقمية
الذى يقيس مدى قدرة األفراد على الوصول إلى اإلنترنت وكفاءته بنحو  22نقطة ،كما تقدمت بنحو  22نقطة فى
بُعد السياسات الرقمية الذى يقيس مرونة إجراءات الثقة واألمان وسياسات االستخدام والخصوصية  ،كما تقدم
ترتيب مصر فى بُعد القدرة المالية الرقمية لألفراد الذى يحدد قدرتهم على شراء األجهزة الحديثة ومستويات
أسعار خدمات اإلنترنت ،بنحو  5نقاط ،بينما استقر عدد نقاط بُعد االستعداد الرقمى أى العالقة بين مستويات
التعليم الرقمى والقدرة على تطبيقها ،عند مجموع  55نقطة.



البنك الدولى  ،االقتصاد العالمي سينمو بنسبة  %4عام  0100؛ وتوزيع اللقاح واالستثمار أساسيان لمواصلة
التعافي. 3



أشار البنك الدولى إلى إن من المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة  %2عام  ،8282بافتراض أن التوزيع
األولي للقاحات فيروس كورونا سيصبح واسع االنتشار خالل العام لكن البنك الدولي يفيد بأن التعافي سيكون
ضعيفا على األرجح ،ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصالحات لتعزيز
االستثمار.



وأوضح أن على الرغم من أن االقتصاد العالمي ينمو مجددا بعد انكماشه بنسبة  %2.2في  ،8282فإن الجائحة
تسببت في خسائر كبيرة  ،ودفعت بالماليين نحو الفقر ،وربما تقلص النشاط االقتصادي والدخل لفترة طويلة.
وتتمثل قمة األولويات على صعيد السياسات في األمد القريب في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة
توزيع اللقاحات على نطاق واسع و دعم التعافي االقتصادي ،ستحتاج السلطات أيضا إلى تيسير دورة إعادة
االستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي.



وأضاف البنك الدولى  ،يبدو أن االقتصاد العالمي دخل في مرحلة تعاف ضعيف ،يواجه صانعو السياسات
2

http://gate.ahram.org.eg/News/2610197.aspx
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccinedeployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery
3
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تحديات كبيرة في الصحة العامة ،وإدارة الدين ،وسياسات الموازنة ،وأنشطة البنوك المركزية واإلصالحات
الهيكلية في الوقت الذي يسعون فيه لضمان أن يكتسب هذا التعافي العالمي الذي ما زال هشا قوة دفع ويرسي
األساس لنمو قوي وللتغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل المعاكسة على صعيد االستثمار ،ثمة حاجة
لدفعة كبيرة لتحسين بيئة األعمال ،وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات ،وتعزيز الشفافية والحوكمة  ،وبحسب
تقديرات البنك الدولي ،فإن انهيار النشاط االقتصادي العالمي في  8282كان أقل شدة بقليل مما كان متوقعا في
السابق ،وذلك ألسباب على رأسها االنكماش األقل حدة في االقتصادات المتقدمة والتعافي األكثر قوة في الصين.
في المقابل ،فإن تعطل النشاط في أغلبية اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية كانت أشد حدة مما كان
متوقعا.


وأوضح البنك الدولى أن يحتاج صانعو السياسات إلى مواصلة الحفاظ على التعافي ،والتحول تدريجيا من دعم
الدخل إلى سياسات تعزيز النمو وفي األمد األطول ،في اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية ،ستساهم
السياسات الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ،والبنية التحتية الرقمية ،والقدرة على الصمود في وجه
تغير المناخ ،وممارسات الشركات والحوكمة في تخفيف الضرر االقتصادي الناجم عن الجائحة ،والحد من الفقر
وتعزيز الرخاء المشترك وفي سياق يعتري فيه الضعف مراكز المالية العامة ويرتفع الدين ،فإن اإلصالحات
المؤسسية التي تستهدف تحفيز النمو الذاتي تكتسب أهمية خاصة .ففي الماضي ،كان المستثمرون يعترفون بعوائد
النمو الناتجة عن جهود اإلصالح برفع توقعاتهم للنمو في األمد الطويل وزيادة تدفقات االستثمار.



وتستخدم البنوك المركزية في بعض اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية برامج شراء األصول استجابةً
لضغوط األسواق المالية الناجمة عن الجائحة ،وذلك ربما للمرة األولى في العديد من الحاالت وحين تم توجيه
تلك البرامج إلى معالجة إخفاقات األسواق ،بدا أنها تسهم في تحقيق استقرار األسواق المالية خالل المراحل
األولى من األزمة لكن في االقتصادات التي تستمر فيها عمليات شراء األصول في التوسع ويتبين أنها تمول
عجز الموازنة ،فإن تلك البرامج ربما تؤدي لتآكل استقاللية البنك المركزي ،وتهدد بإضعاف العملة ما يؤدي
إلزالة الدعائم التي قامت عليها توقعات التضخم ،وتزيد المخاوف بشأن القدرة على تحمل أعباء الدين.



ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الكلي في اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية ،ومنها الصين،
 %5في  ،8282بعد انكماشه  %8.5في  .8282ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد الصيني  %7.3في العام
الجاري بعد تسجيل معدل نمو يصل إلى  %8في العام الماضي .وباستثناء الصين ،من المتوقع أن تنمو
اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة  %2.2في  8282بعد انكماشها بنسبة  %5في  .8282وفي
االقتصادات منخفضة الدخل ،من المتوقع أن يرتفع النشاط  %2.2في  ،8282بعد انكماشه بنسبة  %2.3في
.8282



و توقع أن ينمو النشاط االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  %0.0في العام الجاري ،
وتوقع أيضا ً نمو االقتصاد المصرى بمعدل  %0.2خالل العام المالي الحالي ( ) 0100-0101على أن يرتفع
إلى  %8.5خالل العام المالي للمقبل ( .)0100- 0100



و يوضح الجدول التوقعات الخاصة بالبنك الدولى لمعدالت النمو بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
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مؤسسة ماجنيت لمستثمري الشرق األوسط  082 ،مستثمرا نشطا بالشركات الناشئة بالشرق األوسط وشمال
أفريقيا في . 40101



أشارت مؤسسة ماجينت لمستثمرى الشرق األوسط  ،إلى إن قد حققت الشركات الناشئة بمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا رقما قياسيا بإجمالي  855مستثمرا نشطا في  8282بزيادة  %23على أساس سنوي مقارنة بالعام
السابق  8223وبلغ إجمالي االستثمارات في الشركات الناشئة مليار دوالر خالل العام.



وجاءت اإلمارات في المركز األول بـ  %88من عدد المستثمرين في  8282تليها السعودية بـ  ، %23وجاء
قطاع التكنولوجيا المالية على رأس القطاعات التي حققت نموا في الطلب خالل  8282بسبب الجائحة ،وقامت
 52شركة بضخ استثمارات في حلول المدفوعات اإللكترونية عبر اإلنترنت وعبر الهواتف الذكية.



وأشارت مؤسسة ماجينت  ،إلى إنخفاض في نشاط مسرعات وحاضنات الشركات الناشئة في المنطقة خالل
 ،8282بنسبة  %82على أساس سنوي .وشكلت حاضنات الشركات الناشئة  %22فقط من إجمالي المستثمرين
النشطين بالمنطقة بسبب التأثير االقتصادي لـفيروس كورونا .



وأوضحت المؤسسة أن قد جاءت مصر بالمركز الثاني في استثمارات رأس المال المغامر بالشرق األوسط
وشمال أفريقيا خالل  ،8282بعدما تقدمت عليها اإلمارات العربية المتحدة التي استحوذت على  %55من إجمالي
التمويالت  ،وشكلت صفقات رأس المال المخاطر التي جرت في مصر  %82من إجمالي الصفقات في المنطقة
خالل  ،8282لتأتي خلف اإلمارات مباشرة التي استحوذت على  %85من الصفقات ،فيما جاءت السعودية في
المركز الثالث بنسبة .%22

4

https://enterprise.press/ar/stories/2021/02/23/256-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية  ،التحول إلى االقتصاد الرقمى والخدمات المالية
اإللكترونية توجها عالميا. 5



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن التحول إلى االقتصاد الرقمى والتوسع
فى الخدمات المالية االلكترونية بات يمثل توج ًها ونه ًجا عالميًا تتبناه مختلف دول العالم حيث يعتبر التحول إلى
االقتصاد الرقمى أحد نواتج وثمار التفاعل بين تطبيقات االقتصاد العالمى والثورة المعرفية والتطورات المتالحقة
فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.



وأوضحت ،أن التحول لالقتصاد الرقمى أصبح ضرورة بسبب ما تفرضه التحديات التنموية االقتصادية
واالجتماعية التى تشهدها دول العالم ،خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف " بالثورة
الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديات أبرزها؛ التغير المستمر فى أساليب اإلنتاج واألهمية النسبية
لعناصره ،واالحتماالت المتزايدة الختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف ،وذلك فى ظل االتجاه المتزايد إلى
ً
فضال عن الميكنة المتطورة فى عمليات التصنيع ،وانتشار الذكاء الصناعي،
االستخدام الكثيف للتكنولوجيا،
وتعاظم دوره فى مجال األعمال فى إطار سعى المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية ،موضحة أن التحول لالقتصاد
الرقمى يتيح قدرة أكبر على التحرك بشكل أسرع ،وتحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.



وأضافت أن تداعيات أزمة جائحة كورونا قد كشفت عن الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية
وفيما بينها ،مؤكدة على أن عملية رقمنة االقتصاد تسهم فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ،8222باعتماد
سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب االقتصاد الرقمى الجديد من خالل تكوين المهارات والكفاءات
الرقمية للمؤسسات واألفراد مع االرتقاء بسياسات االبتكار.



وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تطلق أول منصة تفاعيلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 6



أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع فيس بوك ومؤسسة رايز أب أول " SMB Business
 "BOTمنصة تفاعلية لريادة األعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن المنصة تمثل أحد آليات نشر ثقافة ريادة
االعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة الشباب ودعم أفكارهم بتقديم المساعدة الالزمة لهم حول
مشروعاتهم وذلك في إطار حرص الدولة المصرية ووزارة التخطيط في دعم فكر ريادة األعمال واحتضان
الشباب ودعمهم في إخراج أفكارهم وتوجيههم نحو خلق فرص عمل بأنفسهم.



أشارت الدكتورة /هالة السعيد  ،إلي سعي الوزارة المستمر في توفير اآلليات الداعمة لفكر ريادة األعمال ،و
حرص الوزارة علي إنشاء حاضنات األعمال من خالل مشروع رواد  8222والذي أطلقته الوزارة لنشر ثقافة
العمل الحر وتدعيم فكر الشباب واستخراج األفكار اإلبداعية منهم ودعم إيمانهم بقدرتهم علي استحداث أفكار
ومشروعات من شأنها المساهمة في عملية تنمية الدولة اقتصاديًا بل وتوفير فرص عمل وخفض معدالت البطالة.



و أكدت أن إطالق هذه المنصة هي خطوة مهمة تدعم فكر التحول الرقمي وتفعيل آليات التكنولوجيا الحديثة،
موضحة أن الدولة ال تختذل أي جهد أو خطوة نحو تدعيم التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية للتقدم
بمستوي الخدمات والمشروعات والمنافسة ضمن المؤشرات التنافسية العالمية  ،وأضافت أن المنصة يتم من
خاللها تمكين مجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أكثر النصائح والتوصيات إلتخاذ
القرارات المفيدة لشركاتهم ،بهدف إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق
األوسط من خالل توفير معلومات موثوقة .



و أعلنت شركة فيس بوك عزمها على العمل مع الوزارة ورايز أب لتحديد احتياجات مجتمع المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وتكييف المنصة ،حيث يهدف المشروع إلى توفير المعلومات والموارد التي تدعم الشركات الناشئة
على جبهات مختلفة مثل توجيه الدعم المالي مع جمع المساعدات أو المخططات لدعم األعمال التجارية لتحمل
أعباء وباء كورونا والتوجهات لبناء القدرات .



وأضاف األستاذ /عبد الحميد شرارة ،مؤسس رايز أب  " ،أن سيوفر برنامج  Business Botمصدرا ً للتوجيه
5

https://www.youm7.com/story/2021/2/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7/5214389

https://benokinvest.com/archives/41064
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والدعم الذي تحتاج إليه مختلف الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وسيعمل البوت
كمصدر موثوق للمعلومات واإلرشادات لمساعدة الشركات الناشئة في كل مرحلة ،وربطها بالموارد األنسب التي
تحتاجها للتقدم والنمو"  ،ومن المقرر أن تعمل مؤسسة رايز أب على إدارة المبادرة بخبرتها ومعرفتها الكبيرة
بمنظومة ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة ،حيث تلتزم رايز أب بتزويد البوت بالمحتوى التعليمي
للشركات الناشئة ورواد األعمال الطموحين ،مسترشدين بركائزها السبع الرئيسة.


وسيركز الدور الحيوي لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية على تزويد المنصة بمختلف المبادرات المتاحة مثل
التمويل والتعليم المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر بشكل خاص ومنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا بشكل عام ،حيث سيتم توفير تلك الفرص المختلفة من قبل كل من القطاعين العام والخاص ،ويتسق هذا
المشروع مع استراتيجية الحكومة المصرية لدعم الشركات ذات األحجام المختلفة ومبادرات الشباب.



و في ضوء تأثير جائحة كورونا على األعمال وتوجه مصر نحو دعم الشباب ،فستعمل المنصة كمصدر كبير
للدعم والمساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم بقائها وازدهارها في أنحاء المنطقة ،ويمكن الوصول إلي
البوت من خالل الرابط التالي .https://m.me/MPEDEGYPt



الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  %0 ،ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية
خالل شهر ديسمبر . 70101



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة واإلحصاء ،البيانات األولية للرقم القياسي إلنتاج الصناعات التحويلية
واالستخراجية عن شهـر ديسمبر  ، 8282وأشار إلى إن إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخـراجية
(بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) بلغت  33.25خالل شهر ديسمبر ( 8282أولي) مقابل  37.82خالل
شهر نوفمبر ( 8282نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها .٪8
 أهم األنشطة االقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:



بلغ الرقم القياسـي لصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية  282.75خالل شهر ديسمبر 8282
مقارنة بشهر نوفمبر  ،8282حيث بلغ  222.22بارتفاع قدره  ،% 8.2وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء
والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.



بلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات المعادن الالفلزية (طوب وزجاج وأسمنت)  23.85خالل شهر ديسمبر
 8282مقارنة بشهر نوفمبر  ،8282حيث بلغ  22.57بارتفاع قدره  ،٪5.7وذلك بسبب زيادة الطلب على مواد
البناء.
 أهم األنشطة االقتصادية التي شهدت انخفاضاً:



بلغ الرقم القياسـي لصناعة المشروبات 222.58خالل شهر ديسمبر  8282مقارنة بشهر نوفمبر  8282حيث بلغ
 222.22بانخفاض قدره  ،٪8.5وذلك بسبب انخفاض الطلب مع تواجد موسم الشتاء.



وبلغ الرقم القياسـي لصناعة المالبس الجاهزة  28.22خالل شهر ديسمبر  8282مقارنة بشهر نوفمبر ،8282
حيث بلغ  25.52بنسبة انخفاض قدرها  ،%2.5وذلك بسبب وجود نقص في عقود التوريد.



الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية ،تكليف رئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في «مصر الرقمية».8



أكد الدكتور /محمد معيط وزير المالية ،أن هناك تكلي ًفا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في «مصر
الرقمية» ،وفقًا ألحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا ألقصى درجات الدقة والتأمين للمعامالت الحكومية
اإللكترونية والعمليات المالية ،من خالل شفرات التوقيع اإللكترونى ،على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم
اإلدارة الرشيدة للمال العام ،بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف األمثل للتكنولوجيا فى التحديث
المستدام لألنظمة المالية المميكنة.



وأضاف إننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية ،وهناك مشروع قومى لتطوير
منظومتى اإلدارة الضريبية واإلدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة اإلجراءات ،وتعزيز الحوكمة ،وتيسير حركة
التجارة الداخلية والخارجية ،ورفع كفاءة التحصيل الضريبى ،وتحفيز االستثمار ،وزيادة معدالت النمو
االقتصادى ،الفتًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير «سلطة التصديق اإللكترونى الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا
ألحدث المعايير العالمية ،على النحو الذى يتوافق مع االنتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».



وأوضح أنه تم إصدار  ١٥ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام  ٩٠٠٢وحتى اآلن ،التى تُجدد
كل ثالث سنوات؛ إدرا ًكا ألهمية التوقيع اإللكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى
محاولة لالختراق أو التالعب أو التزوير ،موض ًحا أنه سيتم خالل الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع
اإللكترونى لـ  ١٩ألف موظف بالجهاز اإلدارى للدولة ،قبل نقلهم للعمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

http://gate.ahram.org.eg/News/2611603.aspx
https://alborsaanews.com/2021/02/21/1420044
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نشرة السندات  00.4 ،مليار دوالر التزامات خارجية على مصر فى  0100معظمها ودائع عربية. 9



كشفت نشرة السندات الدولية التى طرحتها مصر قبل أسبوعين أن البالد يتعين عليها سداد التزامات خارجية بقيمة
 82مليار دوالر خالل العام الحالى  ،حيث أشارت وزارة المالية إلى إنه وفقًا لجدول سداد الديون المحدث فى 22
يونيو الماضي ،على مصر سداد  82.2مليار دوالر خالل  8282بينها  22.8مليار دوالر فى النصف األول
و 22.8مليار فى النصف الثانى ،وتنخفض معدالت السداد إلى  22.3مليار دوالر فى  ،8288ومن المفترض أن
يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية فى عام  ، 8272لكن حصة كبيرة من الديون المفترض
سدادها تشمل الودائع من البالد العربية التى يتم تمديدها باستمرار ،ووصل إجمالى الودائع التى تعود لتلك الدول
إلى  27.8مليار دوالر ،بينها  7.5مليار للسعودية و 5.7مليار دوالر لإلمارات و 2مليارات للكويت.



وأضافت أن تستحوذ المؤسسات الدولية على  22مليار دوالر من ديون مصر الخارجية ،بينما تعد الصين أكبر
مقرض على أساس ثنائى لمصر بعد السعودية واإلمارات بأرصدة دائنة تجاوزت  2.2مليار دوالر ،وطرحت
مصر سندات دولية فى  2فبراير بقيمة  2.2مليار دوالر على  2شرائح آجال  5و 22و 22عاماً.



وأشارت النشرة إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى  %2.2من الناتج المحلى اإلجمالي خالل الفترة من
يوليو إلى يناير الماضي مقابل  %2.5خالل الفترة نفسها من العام المالى الماضى.



مليارا ،فيما زاد اإلنفاق إلى  282مليار جنيه مقابل
وارتفعت اإليرادات العامة إلى  523مليار جنيه مقابل 272
ً
مليارا ،فيما
مليارا ،وعلى صعيد اإليرادات ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى  225.7مليار جنيه مقابل 257
727
ً
ً
زادت اإليرادات األخرى إلى  228.5مليار جنيه مقابل  225.7مليار جنيه.



وأضافت النشرة أن جاءت زيادة اإلنفاق مدفوعة بارتفاع اإلنفاق على شراء األصول غير المالية إلى 227.7
مليارا ،واإلنفاق على الدعم والمزايا االجتماعية إلى  222.5مليار جنيه مقابل 225
مليار جنيه مقابل 75.2
ً
مليارات جنيه ،وزيادة ميزانية األجور إلى  225.8مليار جنيه مقابل  272.2مليار ،فيما انخفضت فاتورة الفوائد
إلى  222.5مليار جنيه مقابل  228مليار جنيه.

https://alborsaanews.com/2021/02/23/1420446
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،8222مشروع 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 حاليًا 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 سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  2,7مليار جنيه مصري في  8222إلى  22.5مليار جنيه في
 .8222وارتفعت بنسبة  %22تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  2.3مليار 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  28لسنة  ،8223بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،8223بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  8223بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(2مكرراً) 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:10



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.


البنك المركزى المصرى ،يقر حزمة إجراءات جديدة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة. 11



أصدر البنك المركزي المصرى أمس قرارا بإلزام البنوك بزيادة حصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة من محافظ تسهيالتها االئتمانية من  %41إلى  ،%45ومن المتوقع أن يترجم ذلك إلى ضخ تمويل
إضافي بنحو  111مليار جنيه يوجه لما يزيد عن  141ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ومتوسط بنهاية
عام  .4144و وجه البنك المركزي بتخصيص  %11كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة ،األمر
الذي من شأنه ضخ تمويالت بنحو  55مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية  ،4144وفق القرار وسيتعين على
البنوك وضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات االقتصادية المستهدفة ،ليتم متابعة
التنفيذ بصفة ربع سنوية ،ويأتي هذا استمرارا الستراتيجية الشمول المالي التي أعلن عنها المركزي في عام
 ،4112والتي تدرج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد محاورها الرئيسية.



وأضاف أن ستكون البنوك أيضا قادرة على تقييم الجدارة االئتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة ،بناء على نماذج التقييم الرقمي ،وذلك دون الحاجة إلى البيانات المالية ،وسيجري بدال من ذلك،
تخصيص درجة ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناء على عوامل سلوكية واجتماعية
أخرى .وسيُطلب من البنوك وضع نظام التقييم الرقمي الخاص بها ،والذي يجب أن يأخذ في االعتبار المخاطر،
وأن يكون متناسبا مع الشركات التي تقدم منتجات وخدمات مختلفة ،على أن يجري مراجعته بشكل دوري.
ويتعين أيضا على البنوك موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح .وال
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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
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11
https://enterprise.press/ar/#723390295934920051-40059285462215-972614954477310108

14
يمكن استخدام هذا النموذج إال للشركات التي يبلغ حجم إيراداتها أو مبيعاتها السنوية  41مليون جنيه على
األكثر ،مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور ،كما يجب
أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.


البنك المركزى يعدل ضوابط االستثمار فى صناديق االستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 12



أقر البنك المركزي تعديالت جديدة على مساهمات البنوك فى صناديق االستثمار الخاصة بالمشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،ورفع وزن مخاطرها النسبى إلى  %41بدال من  ،%1وكذلك ضم صناديق جديدة لنسبة الـ%45
من التسهيالت المطلوب توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،على أن تسرى على المساهمات الجديدة
وليس بأثر رجعى.



وقرر البنك المركزي إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار في صناديق الصناديق
()Funds of Fundوالصناديق والشركات المستهدفة لالستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة
والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ%45المقررة من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك
الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن ،وحدد
لذلك شروط هى:

 )1الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 )4يتم االعتداد من تاريخ االستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات
الصغيرة والمتوسطة في الصندوق أو إجمالي مساهمة البنك فيه ،أيهما أعلي ،وذلك وفقا لما يلي:
 خالل السنة األولى :نسبة  %11من إجمالي المساهمة .
 خالل السنة الثانية :نسبة  %51من إجمالي المساهمة.
 خالل السنة الثالثة :نسبة  %01من إجمالي المساهمة.
 بدءا من السنة الرابعة :يتم االعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق  ،ويتم موافاة قطاع الرقابة واالشراف بتقرير دوري
ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة
والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.


وقررالبنك المركزي حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل  %41على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع
صناديق االستثمار سواء صناديق الصناديق ( )Funds of Fundأو الصناديق والشركات المستهدفة لالستثمار
في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك بدال من  %1قبل ذلك  ،ووضع
البنك المركزي شروط لالستفادة من الوزن النسبى المخفض الستثمارات البنوك فى الصناديق وهي:

 )1وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات على أن ال تتجاوز إجمالي
قيمة استثمارات البنك نسبة  %11من رأس المال األساسي للبنك ،وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم
الزيادة من رأس المال األساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
 )4أال تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة  %51من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى ال تدخل ضمن
المجموعة المصرفية .
 )0أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد
األدنى للمعيار ،مع االلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال . ICAAP
 )4أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
 )5أن يتم الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها
باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
 )6أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال
الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة  0سنوات متتالية الحقة .

https://alborsaanews.com/2021/02/22/1420476

12

15



األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


انفوجراف (  ) 1يوضح تقرير مؤسسة روالند بيرجر الذي يشير إلى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول
الرقمى  0202لتصبح فى المركز  02من  20دولة حول العالم ويوضح أن مصر ضمن أسرع  12دول
نموا ً فى مجال الشمول الرقمي :0202



انفوجراف (  ) 2يوضح تقرير بنك أبو ظبي األول الذي يتوقع بتحسين أداء الجنية المصرى خالل  0201و
توقعات متفائلة للمستثمرين فى مصر والعالم:

