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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري العشرون ،العدد2

الخميس 8يوليو 2021

أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:




التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o



التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)

انفوجراف




توقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،أن ترتفع نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر إلى  %2.4في
العام الجاري  4242و %2.4في العام المقبل .4244



وأشار البنك في تقريره حول التوقعات االقتصادية اإلقليمية ،إلى إن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم
أعلنت عن تسجيلها نموا ً اقتصاديا ً في السنة التقويمية  ،4242أما على أساس السنة المالية ،فيتوقع البنك أن
ينخفض النمو إلى  %4.2في العام المالي  ،4242-4242قبل أن يرتفع إلى نسبة  %2.2في العام المالي -4242
.4244



وأضاف أن متوسط النمو االقتصادي سجل في األرباع الثالثة األولى من السنة المالية ( 4242-4242حتى نهاية
يونيو) . %2.1



ويشير البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أن هذا النمو كان مدفوعا ً بشكل أساسي بالتحسن في تجارة الجملة
والتجزئة ،والزراعة ،واالتصاالت ،والبناء ،وقابله تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.



وأوضح البنك أن من المتوقع أن يواصل قطاع االتصاالت نموه ،وأن يساهم انخفاض معدالت البطالة في دعم
حركة االستهالك واالستثمار الخاص ،كما يتوقع أن تنتعش تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،أما المخاطر
فتشمل بطء عمليات التطعيم ،وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة ،وتباطؤ الزخم في المشاريع االستثمارية
الكبرى.



وأشار البنك من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر ،بما يعكس االنتعاش البطيء في السياحة،
والضغوط المالية المتزايدة ،وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.وبالنسبة لعام  ،4244يتوقع
االقتصاديون في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية استمرار النمو االقتصادي في المنطقة بنسبة ، %2.4
شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصالحات هيكلية ،وتعافي االستثمار األجنبي ،وتحسن التجارة.

Contact Us
http://www.mped.gov.eg

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار ،يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر إلى  %2.4في .1 4242



صندوق النقد يشيد بإدارة مصر ألزمة كورونا ويتوقع نموا بـ %2.4العام المقبل
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توقعت " سلين اآلر" ،رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر ،أن يحقق االقتصاد المصرى نموا فى -4242
 4242يبلغ  ،%4.2وأن مرحلة التعافى بدأت بالفعل متوقعة نهوض أقوى فى العام المالى المقبل بنسب نمو تصل
إلى  ،%2.4مؤكدة أن التعافى االقتصادى فى مصر والعالم مازال مشوبا بحالة "عدم اليقين" جراء الجائحة،
قائلة" :بالنسبة للعام المالى  42/42مازلنا نتوقع نموا يبلغ  ،%4.2ونرى أن التعافى قد بدأ مع توقعات بنهوض
أقوى فى العام المالى القادم يصل بالنمو إلى  ،%2.4إال أن التعافى يظل مشوبا ً بحالة من "عدم اليقين" بسبب
ظروف "الجائحة" ليس فقط فى مصر ولكن فى جميع أنحاء العالم ولذا سيكون مهما أن نهتم بنقطة الضعف.



وأشادت بتعامل الحكومة المصرية فى إدارة أزمة جائحة "كورونا" ،مؤكدة أن مصر استطاعت إدارة األزمة
بشكل جيد متبعة سياسات حكيمة اتخذت فى التوقيت المناسب ،مشيرة" :أستطيع القول أن السلطات المصرية
أدارت آثار الجائحة بشكل جيد خاصة األثر االجتماعى لزأزمة ،حي قامت بتطبيق سياسات حكيمة وفى وقتها
عبر تقديم دعم مالى ونقدى برؤية دعم االقتصاد مع الحفاظ على االستقرار االقتصادى  ،وكان هذا توازنا شديد
األهمية.



وأوضحت أن "باإلضافة إلى إتخاذ إجراءات عملية منها توفير المخصصات المالية للجانب الصحى من أجل
مكافحة الجائحة ،باإلضافة لتقديم الدعم للقطاعات األكثر تأثرا ً مثل قطاع السياحة وكذا تقديم حماية اجتماعية
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https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81/
2
https://www.youm7.com/story/2021/6/29/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%805/5373039
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للفقراء والشرائح والطبقات األكثر تأثرا وكل هذه اإلجراءات وفرت الحماية لالقتصاد المصرى من تداعيات
الجائحة وخففت من اآلثار الصحية واالجتماعية وفى نفس الوقت حافظت على االستقرار االقتصادى ،وأعادت
بناء االحتياطيات ،وأيضا حافظت على ثقة المستثمرين".


صندوق النقد الدولى ،تقليل دور الدولة في االقتصاد يحقق النمو المستدام للقطاع الخاص . 3



أشارت " سلين اآلر" ،رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر ،إلى أهمية تحقيق النمو االقتصادي المستدام،
وأهميته ،أوضحت إن هناك بعض القواعد واألمور التي يمكن أن تحقق نموا اقتصاديا مستدام ،أولها تقليل دور
الدولة في االقتصاد ،وتحسين بيئة األعمال حتى ينمو القطاع الخاص.



وأضافت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ،أن من العوامل المهمة لتحقيق النمو المستدام ،هو تحسين
“الحوكمة” وتقوية الحماية االجتماعية ،واالستمرار في تحسين المهارات الخاصة بقوة العمل الشابة في مصر،
باإلضافة إلى استغالل الفرص المتاحة لمصر في التصدير ،وزيادة تواجد مصر في التجارة الدولية ،مؤكدة أن
هذه األسس الرئيسية التي ستزيد من فرص النمو االقتصادية لمصر.



وذكرت أن مصر بها عدد كبير من اإلمكانات التي تسهم في تحقيقها لنمو اقتصادي جيد ومستدام ،منها وجود قوة
عاملة شابة وديناميكية ،ومهارات كبيرة متوفرة ،وأوضحت " أن من المهم أن نضمن أن جميع الموارد موجودة
ومتاحة ،ويتم تخصيصها بشكل أفضل من أجل دعم القطاع الخاص" .



وأضافت " أن الدولة تاريخيا لعبت دورا كبيرا في االقتصاد بمصر ،وهي مستمرة في لعب هذا الدور الكبير،
والمشروعات المملوكة للدولة تمثل النصيب األكبر في األنشطة االقتصادية ،وفي بعض األحيان تستفيد من
ميزات إذا ما قورنت بنظرائها في القطاع الخاص " .



وشددت على أنه ومن أجل تحسين مستقبل النمو ،وضمان نمو قوي وأكثر شمولية ،فال بد من تقليل هذا التواجد
الكبير تدريجيا ،لكي تلعب الدولة دورا تمكينيا بدال من الدور القيادي في االقتصاد ،أوضحت " أن الخطوة األولى
واألهم هي أن تقوم السلطا ت بوضع استراتيجية شاملة لملكية الدولة ،وتوضح الدولة بشكل واضح مبدأ دور
الدولة ،وتحديد األوقات التي تتدخل فيها الدولة ،وذلك لضمان توفير الفرص المتساوية ،وتكافؤ الفرص بين
الشركات الحكومية والخاصة ،وهناك فرص مناسبة لقيام المشروعات المملوكة للحكومة ،بالتنافس بأفضل أداء،
وبالتالي تحقق أفضل نتائج مالية " .



وأضافت أن " األساس اآلخر هو فرصة النمو القوية ،والتي تعني لمصر الكثير ،وتتمثل في الصادرات ،حي
نرى أن هناك فرصا ً قوية ،ولكن ذلك يتطلب تقليل حواجز التجارة القائمة ،خاصة اإلجراءات الجمركية
واللوجستيات ،والتي بدأت السلطات المصرية في التعامل معها " .


مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى  24.4نقطة خالل يونيو
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أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة (  ) HIS Markitأن ظروف العمل استقرت
إلى حد كبير في االقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية النصف األول من العام ،مدعومة بتجدد النشاط
وزيادة حجم الصادرات وتحسن أعداد السائحين .وأشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى زيادة طفيفة
في األعمال التجارية الجديدة ألول مرة منذ  7أشهر ،مما أدى إلى انخفاض أقل في التوظيف واستقرار مستويات
المخزون.



وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي  PMIالخاص بمصر أرتفاعا ً عند  21.1نقطة في شهر يونيو ،مقابل
 22.4نقطة في شهر مايو مسجال أعلى مستوياته منذ نوفمبر .4242



ويوضح الجدول تطور مؤشر مديري المشتريات من شهر يونيو  4242إلى يونيو : 4242

https://economyplusme.com/69514/
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/3ad9462bf0c24632829166babc3a1798
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وأوضحت المؤسسة كان االرتفاع بمقدار  2.1نقطة في المؤشر مدفوعا في الغالب بالعناصر الفرعية لإلنتاج
والطلبات الجديدة ،حي ارتفع كالهما فوق الـ  22للمرة األولى في  7أشهر .وقد أشارت هذه القراءات إلى زيادة،
في النشاط واألعمال التجارية الجديدة ،والتي أرجعتها الشركات المشاركة إلى تحسن ظروف السوق مع تخفيف
قيود جائحة كورونا.



وأشار كثير من الشركات إلى ارتفاع أعداد السائحين مع فتح السفر الخارجي ً ،فضالً عن التحسن في طلبات
التصدير .في الواقع ،تسارع معدل نمو مبيعات التصدير إلى أعلى معدالته منذ شهر فبراير .على الجانب االاخر،
كانت هناك بعض اإلشارات إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر على المبيعات اإلجمالية.



ويوضح الرسم البيانى مؤشر طلبات التصدير الجديدة الخاص بمصر :



خبيرة دولية ،مصر األولى بالشرق األوسط وشمال أفريقيا فى تسريع التحول الرقمى ودعم رائدات األعمال
.
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أشارت "آنا دورانجريتشا" الخبيرة العالمية فى الشؤون االجتماعية و المدنية باالتحاد من أجل المتوسط  ،إلى إن
مصر تعد األولى بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا فى تسريع التحول الرقمى وتقديم نموذج للشراكة بين
القطاعين العام و الخاص لالنتقال نحو الرقمنة السيما فيما يتعلق بنشاط النساء "رائدات األعمال".



وأكدت أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة و اتخذت العديد من المبادرات حتى أصبحت من بين الدول األسرع
نموا فى الشمول الرقمى و فى دعم المشروعات التي تقودها المرأة ،وذكرت بأن مصر كانت أول دولة افريقية
ً
توقع اتفاقات فى هذا الشأن خالل المنتدى االقتصادي العالمي و كذلك مع البنك االوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.



وأشادت بالبرامج التى اعتمدها االتحاد المصرى للصناعات لمساعدة سيدات األعمال على اكتساب المهارات
الرقمية الضرورية ،الفتة كذلك إلى المشروعات الجارية بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ( وهى منظمة
األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) في المناطق الريفية .


األمم المتحدة ،انهيار السياحة يكبد االقتصاد العالمي  2تريليونات دوالر . 6



أشار مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى إن االقتصاد العالمي يواجه خسائر تصل إلى 2
تريليونات دوالر بسبب انهيار حركة السياحة العالمية.



وأوضح المؤتمر  ،إن جائحة فيروس كورونا وإجراءات مكافحتها تسببت في أزمة ذات تأثيرات كارثية على
الدول النامية ،وخاصة التي تعتمد على السياحة ،محذرة هي ومنظمة السياحة العالمية التابعة لزأمم المتحدة من أن
تعافي قطاع السياحة سيعتمد بدرجة كبيرة على انتشار عمليات التطعيم ضد كوفيد 21 -على مستوى العالم،
وستكون منطقة أمريكا الوسطى األشد تضررا من التداعيات االقتصادية للجائحة في ظل احتمال انكماش
اقتصادها خالل العام الحالي بنسبة  %24من إجمالي الناتج المحلي تقريبا.



وأضاف أونكتاد ،أن البدائل المتاحة للعمال الذين فقدوا وظائفهم قليلة خاصة في المناطق التي ال تملك دولها
الموارد المالية الالزمة لدعم أجور العمال في الشركات المتعثرة كما فعلت دول االتحاد األوروبي.



وأشار إلى أن السياحة واألنشطة المرتبطة بها تعتبر في الغالب المصدر الوحيد للدخل بالنسبة للكثير من العمالة
غير الرسمية في الدول النامية" مثل دول جنوب شرق آسيا والتي قد تكون ثاني أشد مناطق العالم تضررا من
الجائحة ،مع انكماش اقتصادها المعتمد على السياحة بما يتراوح بين  2و %1من إجمالي الناتج المحلي خالل
العام الحالي.

https://www.albawabhnews.com/4387366
https://gate.ahram.org.eg/News/2842378.aspx
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،برنامج اإلصالحات الهيكلية يستهدف توفير
فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص . 7



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إطالق الحكومة المصرية للبرنامج
الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي ،بهدف واضح هو تنفيذ سلسلة من اإلصالحات التي من شأنها أن
تؤدي إلى استقرار االقتصاد الكلي ،والشمول ،والنمو المستدام.



وأوضحت أن السنوات األخيرة ،نفذت الدولة بالفعل بنجاح عددًا من مشروعات تطوير البنية التحتية الكبرى مع
القطاع الخاص كتطوير محور قناة السويس والعديد من المشاريع ضمن قطاع الطاقة مثل إنشاء أكبر محطة
للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة "بنبان" بمحافظة أسوان ،بجانب إنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية جديدة أبرزها
العاصمة اإلدارية الجديدة.



وأضافت أن الحكومة المصرية ملتزمة بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح لتعزيز مرونة اقتصادها
وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية والداخلية ،مشيرة إلى إطالق برنامج اإلصالحات الهيكلية والتي تستهدف
القطاع الحقيقي بإصالحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل ،وخلق فرص عمل جديدة ،وتنويع
أنماط اإلنتاج وتطويرها ،باإلضافة إلى تحسين مناخ األعمال ،وتوطين الصناعة ،وتعزيز القدرة التنافسية
لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد إلى اإلصالحات التشريعية والمؤسسية التي تضمنها برنامج اإلصالح والتي
تمثلت أبرزها في قانون االستثمار الجديد ،وقانون الترخيص الصناعي ،وقانون اإلفالس وخروج األسواق،
متابعه أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد المصري،
ووضعه على خريطة االستثمار.



وأوضحت أن البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية يستهدف القطاعات الحقيقة واألسواق الثالثة المترابطة
متمثلة في سو ق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل ،مع زيادة التركيز على تنويع هيكل اإلنتاجية لثالثة
قطاعات رئيسة ذات أولوية وهي الزراعة ،والصناعة ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،متابعه أن البرنامج
يرتكز علي خمسة ركائز رئيسة أبرزها تعزيز بيئة األعمال ودور القطاع الخاص ،النهوض بسوق العمل وكفاءة
التدريب المهني والتقني والتكنولوجي ،تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل.



و أوضحت فيما يتعلق بتعزيز بيئة األعمال ودور القطاع الخاص أن الحكومة المصرية تعتزم اعتماد عددًا من
السياسات لإلسراع بعملية التحسين ومنها تبسيط وميكنة إجراءات اإلفراج الجمركي للبضائع في الموانئ
المصرية ،واعتماد نظام إدارة وتحليل المخاطر ،وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سالسل التوريد من
خالل إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكك الحديدية.



وأوضحت حول اإلصالحات التشريعية واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ،مشيرة إلى إجراء تعديالت
على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بهدف زيادة
تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجاالت األعمال المتضمنة وأنواع المشاركة.



وأضافت أن الحكومة تعمل كذلك على تكثيف برنامج تحدي البنية التحتية لتحفيز نشاط القطاع الخاص ،موضحة
أن االستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خالل السبع سنوات الماضية بلغت  2.7تريليون جنيه
متجاوزة  222مليار دوالر ،مضيفه أنه نتيجة لالستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية  ،تحسنت القدرة
التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ ،وحول جهود مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أجندة التنمية،
أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى المناقشات الجارية حول استثمار القطاع الخاص في الخدمات التعليمية من
خالل المشروع القومي إلنشاء وتشغيل مدارس مشاركة متميزة للغات.



أشارت الدكتورة  /هالة السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى آليات تعزيز الشراكة مع القطاع
الخاص ،والذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع ،وأشارت جهود الدولة
لالنتقال نحو االقتصاد األخضر ،مشيرة إلى إطالق أول سندات خضراء في الشرق األوسط ،بهدف تنويع قاعدة
المستثمرين في مصر وتوعية الناس بالتقدم الذي تحرزه الدولة في مجال االستدامة.



وحول جهود الحكومة في مجاالت الطاقة والنقل أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى تطبيق "معايير االستدامة
البيئية" لتخضير خطة االستثمار الوطنية ،بموجب هذه المعايير ،متابعه أن مصر تقوم حاليًا بإعداد إستراتيجيتين
قوميتين تتمثل في اإلستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ،واإلستراتيجية الوطنية للهيدروجين ،الستكشاف فرص
إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة ،وتابعت السعيد الحدي حول قطاع النقل موضحة أبرز جهود
الدولة في القطاع متمثلة في النقل النظيف عبر السكك الحديدية الكهربائية والمركبات الكهربائية واستبدال
المركبات القديمة بأخرى حديثة باستهالك أكثر كفاءة للطاقة ،وميكنة الخدمات الحكومية ،وفيما يخص مشروعات
الطاقة المتجددة والري أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان
https://gate.ahram.org.eg/News/2858136.aspx
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ً
فضال عن
– أسوان ،على جانب إنشاء مزارع الرياح بخليج السويس (جبل الزيت) باستخدام التكنولوجيا الحديثة،
استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة نظام الري وتقليل الفاقد من المياه ،مضيفة أن مصر تستضيف مؤتمر
المناخ  ،COP27في  4244بشرم الشيخ ،مشيرة إلى التطلع نحو التعاون مع الحكومة الفرنسية وغرفة التجارة
الفرنسية في هذا الصدد.


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تنجح في إدراج  3مبادرات ومشروعات تنموية على منصات األمم
المتحدة . 8



نجحت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،للمرة الثانية بإدراج ثالث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل
الممارسات التي تحقق ألهداف التنمية المستدامة" التابعة إلدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة
وذلك بعد نجاحها في إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة اإللكترونية التابعة للـ  ،UNDESAوتضمنت
المبادرات الثالث مشروع رواد  4212وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة إلعداد ومتابعة
الخطة االستثمارية.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن نجاح الوزارة للمرة الثانية في
مؤشرا علي نجاح الدولة المصرية
إدراج ثالث مشروعات ومبادرات رئيسة ضمن منصات األمم المتحدة يمثل
ً
ً
ودليال على سير مصر في النهج الصحيح نحو تنفيذ األهداف
وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
األممية والمحلية ممثلة في رؤية مصر  ،4212مؤكدة حرص الوزارة على اتساق مشروعاتها مع أهداف التنمية
المستدامة.



وأضافت أن المشروعات التي تمت إدراجها تم اختيارها بنا ًء على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة
ً
فضال عن
المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ،وكذا أن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من األهداف األممية،
التركيز على المبادرات المعنية بالفئات األكثر احتيا ًجا إلى جانب أن تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على
أرض الواقع وأثرت باإليجاب في حياة المواطنين.



وأوضحت أن المبادرة األولى ضمن المبادرات المدرجة بالمنصة والمتعلقة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وأن البرنامج يعد ً
مثاال للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة ،لالرتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم
خدمات الئقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد ،وهو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل
على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل اإلقليم أكثر جذبًا لالستثمارات ،وكذلك لتحسين الظروف
المعيشي ة للمواطنين ،وتطوير نموذج للتنمية اإلقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية ،مشيرة إلى أن
منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ االستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية
وتطوير نظم العمل ،بحي تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من
الالمركزية.



وأضافت الدكتورة /هالة السعيد ،فيما يتعلق بمشروع رواد  4212التابع لوزارة التخطيط أشارت إلى أن
المشروع يهدف إلى بناء نظام بيئي متكامل وشامل لريادة األعمال ي ُم اكِّن الشباب من خلق مشروعاتهم الخاصة،
بما يسهم بدوره في توطيد دور ريادة األعمال في تنمية االقتصاد الوطني من خالل تنفيذ الركائز األربعة
للمشروع ،والتي تتمثل في التعليم والتدريب ،وحمالت التوعية بريادة األعمال ،وحاضنات األعمال ،وبناء
ً
فضال عن أن نهج مشروع رواد  4212سيساعد في تحقيق وربط أهداف التنمية
القدرات للمسئولين الحكوميين،
المستدامة األول والرابع والخامس وكذلك األهداف من الثامن إلى العاشر والهدفين الثاني عشر والسابع عشر.



وأوضحت فيما يخص المنظومة المتكاملة إلعداد ومتابعة الخطة االستثمارية ،مشيرة ً أن المنظومة تهدف إلى ربط
أهداف التنمية المستدامة األممية وأهداف رؤية مصر  4212ببرنامج عمل الحكومة المصرية (،)4244-4222
وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات اإلسناد بجمهورية مصر العربية ،يأتي ذلك إلى جانب تمكين
كل جهات اإلسناد الرئيسة والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خالل
االستمارات اإللكترونية لطلب التمويل والتي تتالءم مع طبيعة جهات اإلسناد المختلفة.




الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،مبادرة "حياة كريمة" تحقق األهداف األممية
الـ. 9 21
أكدت الدكتورة  /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية حرص الوزارة الجاد وجهودها المستمرة
لضمان اتساق المشروعات والمبادرات التي تطلقها مع أهداف التنمية المستدامة ،موضحة أن نجاح الوزارة للمرة
مؤشرا على سير مصر
الثانية في إدراج أربعة مشروعات ومبادرات رئيسة ضمن منصات األمم المتحدة يمثل
ً
في المسار الصحيح نحو تنفيذ األهداف األممية للتنمية المستدامة ،والنسخة الوطنية منها ،متمثلة في "رؤية مصر
."4212
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وأشارت إلى أهمية المنصة اإللكترونية التي أطلقها قسم أهداف التنمية المستدامة التابع إلدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية في األمم المتحدة ( ،)UNDESAفي ضوء اكتساب الدول والمنظمات الدولية واالقليمية الكثير من
الخبرات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ اعتماد "األجندة األممية  "4212في عام  ،4222مما
استدعى جمع تلك الخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة في منصة واحدة لتعميم االستفادة وتبادل
المعرفة ،خاصة بالنظر إلى قابلية تلك التجارب الناجحة للتكرار أو توسيع نطاقها ،متابعه أن ذلك برز بشكل
واضح في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.



و أكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن المشروعات والمبادرات تم اختيارها من جانب األمم المتحدة بنا ًء على عدة
اعتبارات موضوعية ،تتمثل أبرزها في أن تخدم كل مبادرة هدف أو أكثر من األهداف األممية ،وأن تكون
ً
فضال عن التركيز على أن تضمن تلك الممارسات مشاركة
الممارسات الجيدة محددة بوضوح وقابلة للقياس،
مختلف أصحاب المصلحة أو تكوين شراكات (محلية -إقليمية -دولية) ،إلى جانب أن يكون للممارسة آليات للرصد
لضمان المساءلة واالستدامة.



وأضافت أن تصميم تلك المشروعات والمبادرات المصرية تم بنا ًء على حوار مستمر يتسم بالشفافية مع مختلف
شـركاء التنمية المحليين والدوليين ،تأكيدًا وتعزيزا ً للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية
الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى أبرز مالمح المبادرات والمشروعات األربع المدرجة ضمن منصات األمم
المتحدة والتي تمثل مقومات نجاح مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تم إطالق المرحلة األولى منها في يناير
 ،4221في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود إلتاحة االستثمارات الالزمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين،
موضحة أن المبادرة تحقق األهداف األممية الـ  27واستهدفت  172قرية ،وأسهمت في خفض معدالت الفقر في
بعض القرى بنسبة  22نقطة مئوية ،كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات األساسية بحوالي  22نقطة مئوية
ً
فضال عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة  2.2مليون
في بعض القرى،
مواطن.



وأشارت إلى نجاح مبادرة "حياة كريمة" ،في خفض معدالت الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها
المبادرة ،مما ساهم في إدراجها في المنصة اإللكترونية التابعة إلدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتماعية ( )UNDESAضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق األهداف األممية للتنمية المستدامة
 ، SDGs Good Practicesموضحة أن ذلك لكونها تتالقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة األممية ،كما
أنها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني ،وقابلة للقياس.



وأشارت أيضا ً إلى إطالق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"،
لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع  2222قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر 22-مليون مواطن،
وبتكلفة إجمالية تتخطى  722مليار جنيه ،بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية
اإلقليمية المتوازنة ،والتي تُعد أحد الركائز األساسية لرؤية مصر .4212



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى المنظومة المتكاملة إلعداد ومتابعة الخطة االستثمارية ،أوضحت أن
المنظومة ألول مره تمتلك الحكومة مثل هذه المنظومة ،والتي بدأ العمل بها عام  4222وتمثل نظام إلكتروني
متكامل يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية ،والقطاعية ،والمكانية في ضوء
أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر  ،"4212وذلك عبر تلقي طلبات االستثمارات الحكومية من قِّبَل الجهات
المختلفة ومراجعتها ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها التنموي ،متابعه أن أبرز أهدافها المنظومة تتمثل في تحقيق
توافق بين كل من أهداف التنمية المستدامة األممية وأهداف رؤية مصر  4212وبرنامج عمل الحكومة المصرية
(.)4244-4222



وأوضحت فيما يتعلق ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مشيرة أن الحكومة المصرية قامت بإطالقه بالتعاون
مع البنك الدولي في عام  4227ووزارة التنمية المحلية ،في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر
 ،" 4212وذلك لمواجهة تباين مستويات النمو ومعالجة الفجوات التنموية وضمان إتاحة الخدمات األساسية في
المناطق الريفية والصعيد.



وأكدت على دور وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية المحلية ،في صياغة
معادلة تمويلية تساهم في توجيه االستثمارات إلى المحافظات وفقا ً الحتياجاتها التنموية وأن تعميم تلك الممارسات
على كافة المحافظات اعتبارا ً من العام المالي  4242/4221قد أدى إلى تعبئة الموارد بزيادة قدرها  %122تم
توجيهها إلى المحافظات األكثر احتياجاً ،بما يتالقى مع الهدف العاشر من األهداف األممية للتنمية المستدامة :الحد
من أوجه عدم المساواة.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى مساهمة البرنامج في خفض معدالت الفقر بنسبة  ٪2.24و ٪1.71في
المناطق الحضرية والريفية في صعيد مصر على التوالي ،مقارنة بالمستويات ال ُمسجالة في عام ،4222/4227
بما يتالقى مع الهدف األول من األهداف األممية للتنمية المستدامة :القضاء على الفقر ،مضيفه أن البرنامج نجح
في تنفيذ أكثر من  1722مشروع منذ بدء تنفيذه.
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وحول مشروع "رواد  "4212أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن إطالق وزارة التخطيط لمشروع "رواد
 "4212تأكيدًا ألهمية نشر ثقافة ريادة األعمال وفكر العمل الحر لدى الشباب الذي يمثال الشريحة األكبر من
المجتمع ،مشيرة إلى توقيع بروتوكوالت تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة األمريكية والجامعة
األلمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة ،استفاد منها  122شابا ً وفتاة بدراسة الماجستير والمنح المختلفة في ريادة
األعمال ،موضحة أن ذلك جاء بهدف بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى
مشــروعات واالستفادة مــن طاقــاتهم لل ُمساهمة في دعــم النمــو االقتصــادي ،وخلق فرص العمل ،إضافة إلى
ً
فضال عن إطالق برنامج تدريبيي
إنشاء  22حاضنات أعمال في مجاالت الذكاء االصطناعي والسياحة وغيرها،
لرفع كفاءة مديري الحاضنات ،وفقا ً ألسس ومعايير دولية بالتعاون مع الجامعة األمريكية.


الدكتورة  /رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولى ،المؤسسات الدولية تتوقع استمرار النمو في مصر ليتجاوز
. 10 %2



أشارت الدكتورة  /رانيا المشاط  ،وزيرة التعاون الدولى ،إلى قيام وزارة التعاون الدولي بتوثيق إطالق كتاب
«مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل اإلنمائي» ،من كلية
لندن لالقتصاد ،وأوضحت ،أن ما نحاول سرده في هذا الكتاب هو التأكيد على الريادة المصرية في تدشين إطار
مؤسسي للدبلوماسية االقتصادية ،لتعزيز عالقاتها مع شركاء التنمية ُمتعددي األطراف والثنائيين ،وأن الدولة
تمضي قدُ ًما في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية بما يالئم أولوياتها ،لنقدم ً
مثاال يُحتذى به
للدول األخرى في كيفية مطابقة التمويل اإلنمائي مع أهداف التنمية المستدامة واستخدام منصات التعاون التنسيقي
المشترك في تحقيق التكامل في الجهود المبذولة من قبل شركائنا بما يالئم رؤية الدولة التنموية.



وأشارت إلى أن الكتاب يُركز أيضًا على ما تقوم به مصر لسرد المشاركات الدولية في المحافل العالمية ،وعرض
ما يتم إنجازه بكل شفافية ،ومشاركة خريطة التمويالت اإلنمائية بكل تفاصيلها على الموقع اإللكتروني لوزارة
التعاون الدولي ،لتكون متاحة للمواطنين وشركاء التنمية وكافة المعنيين بالتمويل اإلنمائي على مستوى العالم،
لتثبت مصر ريادتها في مجال مطابقة التمويل اإلنمائي مع أهداف التنمية المستدامة بجهود وطنية خالصة.



وأوضحت الدكتورة  /رانيا المشاط ،أن كل ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة،
وضمان اتساق التمويل التنموي مع أولوياتها وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي اتفق العالم عليها في عام
.4222



كبيرا للعالم ،وأثبت أنه ال يمكن لدولة في العالم أن تواجه الجائحة بمفردها،
وأشارت إلى أن عام  4242مثل تحديًا ً
لذلك يطرح الكتاب فكرة تدشين إطار مؤسسي ينظم التعاون متعدد األطراف لضمان اتساقه مع األهداف األممية
 ،4212مع ضمان حوار متكامل وبناء بين األطراف ذات الصلة.



وأضافت الدكتورة  /رانيا المشاط ،أن وزارة التعاون الدولي ،تقوم انطال ًقا من دورها إلدارة عالقات جمهورية
مصر العربية مع شركاء التنمية ،باالتفاق على التمويالت التنموية باإلضافة إلى اتفاقيات الدعم الفني ،للشركات
الحكومية ،وأشارت أن "الحكومة لديها برنامج طروحات طموح تود تنفيذه خالل األشهر المقبلة" .كما أكدت أن
الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص ،من خالل الشراكات الدولية السيما على مستوى
كبيرا من قبل المؤسسات الدولية في الوقت الحالي.
التمويالت الخضراء التي تلقى روا ًجا واهتما ًما ً



ونوهت بأن الدولة تركز على األولويات في المشروعات التي تتعلق بفرص عمل جديد وتعزيز وسائل االتصال
والرقمنة باإلضافة إلى قناة السويس كأولوية وطنية تضم  24صناعة مختلفة منها األدوية والخدمات اللوجيستية
وغيرها.



وأشارت الدكتورة  /رانيا المشاط ،إلى أن المؤسسات الدولية تتوقع أن يواصل االقتصاد المصري أداءه االستثنائي
نموا يفوق  %2خالل العام المالي الجاري ،مدفوعًا باستمرار اإلصالح االقتصادي والهيكلي ،وأوضحت
ليحقق ً
إن أحد األسباب الرئيسية لتماسك االقتصاد المصري وقت الجائحة هو برنامج اإلصالح االقتصادي الوطني الذي
تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي خالل الفترة من  ،4221-4224فضال عن اإلصالحات الهيكلية ،مشيرة إلى أن
التعاون مع صندوق النقد يعزز الشفافية ويحفز القطاع الخاص على ضخ االستثمارات .



مؤخرا عن الموجة الثانية من اإلصالحات الهيكلية مرتكزة على بعض القطاعات
ونوهت بأن الحكومة أعلنت
ً
الطموحة مثل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والتصدير ،وتعمل الدولة على تعزيز
تعاونها مع كافة الشركاء.
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 221مليون سائح زاروا مصر خالل  22سنوات . 11



كشفت اإلحصاءات والبيانات المنشورة بالتقرير السنوي لالتحاد المصري للغرف السياحية عن أن عدد السائحين
الذين زاروا مصر خالل العشر سنوات الماضية ،في الفترة ما بين  4222وحتى  4242اقترب من  224مليون
سائح.



وأشار األتحاد إلى أن حركة السياحة في مصر تأثرت بشدة بعد عام  4222والذي كان قد سجل أعلى أرتفاع في
عدد السائحين وصل إلى  22مليون سائح ،وقد مر القطاع السياحى فى مصر بفترات صعبة ،منذ عام  4222وبدأ
كبيرا ،حي بلغ عدد السائحين
ازدهارا
في التعافي تدريجيًا ،وحقق عام  4221من حي األعداد واإليرادات
ً
ً
 21.2مليون سائح بإجمالى إيرادات  21.21مليار دوالر وهى اإليرادات األعلى فى تاريخ السياحة المصرية.



أضاف ،إنه عام  4242فى شهرى يناير وفبراير واصلت السياحة المصرية نجاحاتها إال أنه في شهر مارس
وتفشي جائحة كورونا في العالم وما تبعه من اتخاذ معظم دول العالم إجراءات تعليق حركة الطيران الدولى ،فقد
اعتبارا من  21مارس  4242وتوقفت حركة
تم تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية
ً
السياحة تما ًما فى البالد مما أدى إلى هبوط الحركة السياحية إلى مستويات غير مسبوقة ،كما في كل بلدان العالم.



يوضح الجدول أعداد السائحين الوافدين من  4222إلى : 4242



البنك المركزى المصري ،السيولة المحلية ترتفع  14.1مليار جنيه في مايو الماضي . 12



أشار البنك المركزى المصري ،إلى إن السيولة المحلية  ،M2ارتفعت بنحو  74.4مليار جنيه خالل مايو
الماضي ،لتصل إلى  2.424تريليون جنيه ،مقابل  2.222تريليون جنيه في أبريل الماضي.



وأضاف ،أن المعروض النقدي  ،M1ارتفع خالل شهر مايو الماضي ،بمقدار  41.272مليار جنيه ،ليصل إلى
 2.444تريليون جنيه ،مقابل  2.214تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.



وأفاد بأن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ،ارتفع  42.224مليار جنيه في مايو ليسجل  472.211مليار
جنيه مقابل  424.227مليار جنيه في نهاية أبريل .4242



وأوضح أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خالل مايو الماضي ،لتصل إلى مستوى 222.112
مليار جنيه ،مقابل  222.224مليار.



وذكر البنك المركزي أن أشباه النقود صعدت بمقدار  21.222مليار جنيه في مايو ،لتصل إلى  2.212تريليون
جنيه ،مقابل  1.127تريليون جنيه في الشهر السابق عليه ،وزادت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية 24.724
مليار جنيه في مايو الماضي ،لتصل إلى  1.122تريليون جنيه ،مقابل  1.142تريليون جنيه في أبريل الماضي.
11
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و تراجعت الودائع الجارية وغير الجارية بالعمالت األجنبية بنحو  1.712مليار جنيه ،لتصل إلى ما يعادل
 422.441مليار جنيه في مايو  ،4242مقابل  422.222مليار جنيه في أبريل . 4242



وأوضح البنك المركزي المصري ،أن صافي األصول المحلية ،ارتفع  12.442مليار جنيه في مايو ،ليصل إلى
مستوى  2.224تريليون جنيه ،مقابل  2.122تريليون جنيه في الشهر السابق عليه ،وأضاف أن صافي األصول
األجنبية وصل إلى ما يعادل  421.422مليار جنيه في مايو الماضي ،متراجعا من مستوى  474.412مليار جنيه
المسجل في أبريل .4242



وأشار إلى أن االئتمان المحلي ارتفع خالل مايو بمقدار  12.247مليار جنيه ليصل إلى مستوى  2.411تريليون
جنيه ،مقابل  2.442تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.




الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ٪7.1 ،ارتفاعا في قيمة اإلنتاج الصناعي بالربع األول عام
. 13 4242
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء " ،النشرة الربع سنوية إلحصاء اإلنتاج الصناعي للقطاع العام /
األعمال العام والقطاع الخاص" عن الربع األول (يناير -مارس) عام  4242ومن أهم المؤشرات ما يلي:

 )2أشار الجهاز المركزى إلى إن قيمة اإلنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) بلغت  221.2مليار
جنيه خالل الربع األول (يناير-مارس) لعـام  4242مقابل  242.2مليار جنيه خالل الربع المقابل لعام 4221
بنسبة ارتفاع قدرها . %2
 )4ويساهم نشاط صناعة تكرير البترول وصناعه منتجات أفران فحم الكوك بالنسبة األكبر في قيمة اإلنتاج الصناعي
خالل الربع األول (يناير -مارس)  ،4242حي بلغت  ، ٪42.4ويليه نشاط استخراج البترول الخام والغاز
الطبيعي بنسبة  ٪42.2ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة  %22.2من قيمة اإلنتاج الصناعي (بدون
استخراج البترول الخام وتكريره).
 )1وبلغت قيمة اإلنتاج لصناعة المنتجات الغذائية  11.4مليار جنيه للربـع األول عـام  4242مقـابل  12.4مليار
جنيه للربع األول عام  4221بنسبة ارتفاع قدرهـا  ،%4.2بينما بلغت  12.2مليار جنيه للربع الرابع 4221بنسبة
ارتفاع قدرها  ،%12.4وذلك الرتفاع الطلب.
 )2وبلغت قيمة إنتاج صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن  12.2مليار جنيه للربع األول عام
 4242مقابل  42.4مليار جنيه للربع األول عام  4221بنسبة ارتفاع قدرها  %4.2بينما بلغت 44.4مليار جنيه
للربع الرابع  4221بنسبة ارتفاع قدرها  %22.1وذلك الرتفاع الطلب لسد احتياجات السوق .
 )2و بلغت قيمة اإلنتاج لصناعة المشروبات  7.2مليار جنيه للربع األول عام  4242مقابل  2.1مليار جنيـه للربع
األول عام  4221بنسبة ارتفاع قدرها  ،%12.2بينما بلغت  2.4مليار جنيه للربع الرابع  4221بنسبة ارتفاع
 %1284وذلك للزيادة الطبيعة لإلنتاج الموسمي .

https://gate.ahram.org.eg/News/2857977.aspx
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،4222مشروع 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 الت خصيم 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؛ حي زادت من  187مليار جنيه مصري في  4222إلى  22.4مليار جنيه في
 .4222وارتفعت بنسبة  %22تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  2.1مليار 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 .حي 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 لزأصل
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  24لسنة  ،4221بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،4221بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  4221بشأن 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 ً لزأغراض 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:14



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.


شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على  %66.55من القطاع بنهاية مايو . 15 0202



أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قد سجلت تمويالت شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي
الصغر نحو  417.44مليار جنيه بنهاية مايو  ،4141مقابل  1.7411مليار جنيه بنهاية مايو .4141



وكشفت أن الشركات استحوذت علي نسبة  %55755من األرصدة ،ثم الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة
“أ” بنسبة  ،%50714واستحوذت الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة “ج” على نسبة ،%5751ثم الجمعيات
والمؤسسات األهلية من الفئة “ب” على نسبة .%5714



واستحوذ النشاط التجاري علي نسبة  ،%51755ثم النشاط الزراعي على نسبة  ،%10745ثم النشاط الخدمي
على نسبة  ،%15754ثم النشاط اإلنتاجي على نسبة  ،%5705وسجل عدد المستفيدين نحو  574..مليون
مستفيد بنهاية مايو  ،4141مقابل  57145مليون مستفيد بنهاية مايو  ،4141ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية
على منح التراخيص المبدئية لـ  4شركات جديدة بقطاع التمويل متناهي الصغر.

14

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
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http://www.emff-eg.com/2021/07/05/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-2/
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير األونكتاد والذي يشير إلى إن مصر تحتفظ بمكانتها كأكبر متلقً لالستثمارات فى
إفريقيا فى : 0202

