
1 

 

                                                 
1 https://alborsaanews.com/2022/02/07/1505976 

  

 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 فبراير 10 خميسال   2العدد،العشرون و سادسال الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1الحاليخالل العام  المصرياالقتصاد  ألداءالدولية البحثية وقعات المؤسسات ت. 

  وجاءت توقعات المصريمؤسسة بحثية لالقتصاد  30، توقعات العالمية مؤسسة فوكس إيكونومكيسرصدت ،

، وكان جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو االقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو 6و% 4.2النمو ما بين %

، األكثر تفاؤال بالسيطرة على التضخم الوطني، وكان بنك الكويت 8.7و% 4.9المتوسط ما بين % فياألسعار 

خالل  المصريالتوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو االقتصاد هذه  يعززو

من الناتج المحلى  5.9تراوحت توقعات عجز الموازنة بين %إلى أن قد  ،  وأشارت المؤسسة الحاليالعام 

 .أكثر المتفائلين« فيتش سوليوشنز»، وكانت 8و% اإلجمالي

  مع تحسن األوضاع بوتيرة الحالي المالياستعاد زخمه الربع األول من العام  المصري ادإن االقتصوأشارت إلى ،

، لكنها توقعت أن يكون النمو اهدأ 2021أسرع بحسب البيانات األولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 

ت خالل أكتوبر ونوفمبر المشتريا مديريظل استمرار انكماش مؤشر  في، الحاليمن العام  الثانيخالل الربع 

 المتوسط أقل من متوسط الربع األول. فيوديسمبر، وتسجيله 

  عن  0.1بزيادة % الحالي الماليخالل العام  5.2% المصرينمو االقتصاد « فوكس إيكونوميكس»ويتوقع محللو

 8.28المقبل أيضا، وأن تستقر أسعار الفائدة لليلة واحدة عند % الماليالعام  %5.2، والماضيتوقعات الشهر 

العام  6.7المتوسط، % فيورجحوا أن يسجل التضخم  ،المقبل الماليالعام  8.21وعند % الحالي الماليالعام 

 .المركزينطاق مستهدفات البنك  في، ليظل 2023خالل  6.6و% الحالي

 مازال قادراً على التماسك والتعامل المرن مع  المصرياالقتصاد أن  مؤسسة موديز للتصنيف االئتماني ترىو

، وما تفرضه من ضغوطات على األسواق الناشئة تهدد بتخارج األمريكي الفيدراليتشديد السياسة النقدية للبنك 

 .األجنبيرأس المال 

  معدالت التوظيف وزيادة الصادرات  فيوأشارت المؤسسة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر

غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية لألسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف 

 االئتمانى لمصر.

  جي»مؤشر السندات الحكومية لألسواق الناشئة  فيموديز أن يؤدى إدراج السندات المصرية مؤسسة وتوقعت .

 سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل. فيى تحسين السيولة إل« . مورجانبي

  في المصرفيوحافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع ( مصر عندB2  وقالت إن ،)مستقر

ول ، كما أن مبادرات تعميق الشماالقتصاديالبنية التحتية واإلنفاق القوى يدعمان النمو  فياستمرار االستثمارات 

 توفر فرصاً تجارية كبيرة للبنوك. المالي

  بدافع من اإلنفاق القوى 2022للسنة المالية  5.5عند % المصريوتوقعت الوكالة نمواً حقيقياً لالقتصاد ،

 البنية التحتية. فيواستمرار تدفق االستثمارات 

 % قروض غير المنتظمة ، وهو ما يدعم استقرار نسبة ال20أضافت أن ذلك سيساعد على نمو قروض البنوك

( بشكل معتدل مع انحسار NPLالقروض، رغم ترجيحها ارتفاع حجم القروض المتعثرة ) إجماليمن  4حول %

 إجراءات دعم الجائحة وانتهاء فترة تأجيل السداد.

  يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن  االقتصاديإن النمو  إلى ،بنك االستثمار فاروسوأشار

 موازين االستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض.

  كان جيداً نسبياً خالل السنة  الحقيقيمصر، لكن أداء القطاع  فيأضاف أن الوباء أعاق مسار النمو بعد اإلصالح

تكونت خالل  التيساعدت الهوامش المالية  ، حيث ثر تضرراً من الوباء، وهو العام األك2020/2021المالية 

 التيعلى مواجهة التحديات  الخارجيسبقت الوباء باإلضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل  التيالسنوات 

أظهرت بعض المرونة،  التيدعماً من القطاعات  الحقيقي اإلجماليوتلقى الناتج المحلى  ،فرضتها كورونا
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وأيضا والسنة المالية  3.6ليحقق نمو % 2019/2020 الماليالعام  فيحافظت على معدالت نمو حقيقية إيجابية و

 .3.3شهدت نمو % التيالماضية 

  فإنه سيتلقى بعض الدعم من  الحاليالعام  المصريتدعم نمو االقتصاد  التيبجانب األساسات وأوضح البنك أن

 الماليالعام  5.7إلى % الحالي الماليالعام  5.5مصر تدريجيا من % فيسنة األساس المنخفضة، وتوقع النمو 

المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العمالقة والقطاعات المرنة نسبيا مثل الزراعة واإلنشاءات والبناء والنقل 

ضربها الوباء،  التيوالعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات  واالتصاالت والتجارة الداخلية

 القطاع. فيمثل السياحة واالستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط االستثمارات 

 الحفاظ على النمو عند معدالت مقبولة ونتوقع  فيساعد كل من االستهالك العام والخاص  وأشار البنك إلى أن قد

شهد تحسن الفترة  الذيالصادرات  صافييتبعه  الحقيقيالنمو  في أساسيكونه مساهم  فياالستهالك  أن يواصل

 .الماضية ومكون االستثمار

  وأشار إلى أن أكبر المخاطر على الرؤية المستقبلية للنمو هو االنتشار الواسع ألوميكرون، واستمرار التضخم

، النقديت اإلنتاج والتضخم محليا، وتؤدى لتسريع وتيرة التشديد بصورة تضغط على تكلفة مدخال المرتفع عالمياً 

قطاع السياحة أكبر من  فيبما يرفع معدالت خروج استثمارات المحافظ المالية األجنبية، وكذلك أن يكون النمو 

 المتوقع.

  توقعات السيناريو  5.5من % 4.6% المصرياسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو االقتصاد  فيوذكر أنه

 .الحالي الماليوذلك خالل العام  األساسي

 ترويض التضخم خالل الجائحة، كما أن  في، مدعوما بعوامل عالمية، نجح المركزيإن البنك  وأشار أيضاً إلى

 فيم ساه 2020 فياألسواق وتراجع أسعار السلع  فياستقرار الطلب المصحوب بتدابير الحكومة لتجنب نقص 

لكن االتجاهات  ،2021 الماليالعام  4.5وعند % 2020 الماليالعام  5.7المدن عند % فياستقرار التضخم 

المعروض بما دفع األسعار العالمية  فيالطلب لم يتوازى معه تعافى  في والتعافيالعالمية انعكست بعد ذلك 

 ي.بعنف بسبب أثر سنة األساس غير الموات لالرتفاع عن مستويات ما قبل الجائحة، مع ارتفاع مؤشرات التضخم

  سياسة  المركزيعالميا والضغوط التضخمية فخالل الجائحة سلك  النقديوذكر أن مسار الفائدة سيعكس التشديد

، لكن منحنى العائد اآلن عاد لطبيعته ويأخذ 4نقدية ميسرة لتحفيز االستثمارات ودعم النمو وخفض الفائدة %

نحو التشديد  العالميظل االتجاه  فيلنهاياتها،  النقديلى توقعات وصول دورة التيسير شكال حادا بما يؤشر ع

 .النقدي

 ليحافظ على جاذبية العوائد الحقيقية  2022قد يتجاوب مع ذلك برفع الفائدة خالل  المركزينعتقد أن أن  أضافو

خالل  1إن هناك مجاال لرفع الفائدة % ، وأشار إلى الدين المحلى فيلجذب تدفقات األجانب  الكافيعند المستوى 

على المدى المتوسط، لكن  المقبل، وأن فائدة أذون الخزانة سترتفع تدريجياً  الماليخالل العام  1.5و% 2022

الفائدة األمريكية  فيأسعار الفائدة األمريكية، لكن تلك الزيادة  فيليس بشكل حاد، على خلفية الزيادة المتوقعة 

اجع عالوة المخاطر بسبب انخفاض المخاطر الناجمة عن الوباء، وتعافى الحسابات الخارجية يخفف من أثرها تر

 لمصر.

 اعتباره التكلفة على  فيتوقيت وجدوى رفع الفائدة، وسيأخذ  فيسوف يدقق  المركزيأضاف نؤمن أن البنك و

ظل  في، الجارييخص الحساب إن األسوأ قد مر فيما  ، وأشار إلىيقوده االستثمارات الذيالميزانية، والنمو 

، الحالي الماليمليار دوالر العام  9.2، وتوقع أن يستعيد ميزان الخدمات قوته ليسجل العالميانفتاح االقتصاد 

 القادم. الماليمليار دوالر العام  14ويرتفع إلى 

 مقابل  الحالي الماليمليار دوالر العام  12.5إلى  الجاريسينكمش عجز الحساب  أن بنك االستثمار فاروس وقدر

وتحسنه يعتمد على تعافى السياحة،  الجاري، ولكن اتجاه عجز الحساب الماضي الماليمليار دوالر العام  18.4

 التياألصول األجنبية للبنوك  صافي، إلى تخفيف الضغوط على الجاريومن المتوقع أن يؤدى تحسن الحساب 

 تعرضت للضغوط بسبب الجائحة.

 فيالتوقعات،  في، لكنهم متحفظون أكثر من الحكومة الحاليسيستمر خالل العام  الماليوحيد إن الت وأشار إلى 

، وتوقع أن يسجل عجز الموازنة الحالي الماليالحصيلة الفعلية، عن توقعات الحكومة، خالل العام  فيظل الفروق 

 توقعات الحكومة. 6.7%، وذلك مقابل الحاليخالل العام  اإلجماليمن الناتج المحلى  7الكلى إلى %

 % لمسار  اإليجابي، وهو األمر اإلجماليمن الناتج المحلى  1.5ورجح أن تحافظ الحكومة على فائض أولى قدره

العام  اإلجماليمن الناتج المحلى  88.8، ليسجل %الماضيالدين، ورجح تراجع الدين بعدما اتجه لالرتفاع الفترة 

 .الماضي الماليالعام  اإلجماليلدين المحلى للناتج تقديرات ا 91، مقابل %الحالي المالي

 من  17.5تعادل % والتي، الحالي الماليتريليون جنيه العام  1.25اإليرادات إلى  إجماليوصول  البنك توقعو

مليار جنيه، وعلى صعيد اإلنفاق، توقع أن تسجل  953، وأن تسجل الحصيلة الضريبية اإلجماليالناتج المحلى 

 معظمها مدفوعات فوائد وأجور ودعم. الحالي الماليتريليون جنيه العام  1.75المصروفات 
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 هو ثالث أكبر اقتصاد  ،المصريإن االقتصاد إلى ، مؤسسة ضمان الصادرات األلمانية يولر هيرميس وأشارت

أثر عليه بشكل طفيف رغم االنكماش الكبير  Covid-19لقارة األفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا ا في

من الناتج المحلى  8)% السياحيالنشاط  فيللتجارة الدولية بما أثر على إيرادات قناة السويس(، والخسارة الكبيرة 

األسواق الناشئة ونما بنسبة  فيعلى معظم أقرانه  المصرياإلجمالي( ورغم من هذه المحن، فقد تفوق االقتصاد 

 .2020عام  في 3.6تزيد على %

  ًفي، رغم استمرار القيود واالضطرابات 3.5+ % حواليعند  2021عام  فيأضافت أن زخم النمو ظل مستقرا 

 سالسل القيمة العالمية.

 على المدى المتوسط،  5.5وأن يحوم حول أكثر من % 5.2إلى % الحالي الماليأن يتسارع النمو العام  توتوقع

مصر تحت  فيالموثوقة، إذ ال يزال التضخم  المركزيبفضل أسس االقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك 

 .5.5% حوالي)ضمن هدف البنك المركزي( عند  2021السيطرة حتى نهاية عام 

  مواجهة أزمة  يفأضافت أنه على الرغم من قدرتها على الصمودCovid-19 ال تزال مصر تواجه تحديات ،

وتظل معدالت  ،المستقبل فيطويلة األمد، ال يزال تحقيق االنتقال نحو اقتصاد يحركه القطاع الخاص يمثل تحدياً 

األسواق الناشئة األخرى،  فيمصر أقل من اإلمكانات وكما هو الحال  فيالقوى العاملة والتوظيف  فيالمشاركة 

 مصر. فيإلى تفاقم ضعف سوق العمل  -19أزمة كوفيدأدت 

 هيمع توسيع نطاق تنمية رأس المال البشرى  الرسميالقطاع  فيإن خلق المزيد من فرص العمل  وأشارت إلى 

 قوى طويل األجل. اقتصاديتحديات السياسة الرئيسية للحفاظ على نمو 

 ،20202حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتل المرتبة األولى عربيا خالل  اإلسكوا. 

  أن حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من  "إسكوا"أكدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

إلجمالي محسوبا ، وذلك وفقا لحساب الناتج المحلي ا2020الضعف ليحتل بذلك المرتبة األولى عربيًا خالل عام 

على أساس مماثالت القوة الشرائية، بدال من أسعار الصرف، معتبرة أن هذا األساس يبين األحجام الحقيقية 

 لالقتصادات، ويصحح فوارق األسعار بين البلدان.

  18وأكد التقرير أن مصر سجلت أعلى زيادة في ناتجها المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها % 

ذلك وفقا لرصد األداء االقتصادي للبلدان من خالل مراقبة ناتجها المحلي اإلجمالي محسوبًا على أساس مماثالت و

 .2020و 2017القوة الشرائية بين عامي 

  3أن تصبح مركًزا إقليميًا لتجارة النفط والغاز فيمشروعات البتروكيماويات تعزز رغبة مصر  ،فيتشوكالة. 

  سوليوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع أكدت وكالة فيتش

البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها في أن تصبح مركًزا إقليميًا لتجارة النفط والغاز، في ظل موقعها 

 االستراتيجي.

  مليون طن خالل  3.34مصر بلغ وأشار تقرير وكالة فيتش سوليوشنز إلى أن إنتاج قطاع البتروكيماويات في

على أساس سنوي وفقًا لبيانات  %50، كما حقق القطاع نمًوا في اإليرادات بنسبة 2021-2020العام المالي 

 وزارة البترول والثروة المعدنية.

  وأوضحت الوكالة أن المشروعات الجديدة التي تنفذها مصر في قطاع البتروكيماويات تشمل مشروع مشتقات

مليون دوالر أمريكي، ومشروع المصرية لإليثانول الحيوي باستثمارات  119ل بالسويس باستثمارات الميثانو

 7.5مليون دوالر أمريكي، ومشروع مجمع البحر األحمر للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات  112

نتاجية للبتروكيماويات، ومجمع مليون طن سنويًا إلى الطاقة اإل 3.7مليار دوالر أمريكي؛ والذي يستهدف إضافة 

مليون طن سنويًًّا من  4.7مليارات دوالر أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ  8العلمين للبتروكيماويات باستثمارات 

 البتروكيماويات.

  في المتوسط خالل الفترة  %11وأكدت الوكالة أن الصادرات المصرية من الكيماويات شهدت نمًوا سنويًا بنسبة

مليار دوالر  5.2إلى  2015مليار دوالر أمريكي في عام  3.1( مع ارتفاع قيمة الصادرات من 2020 -2015)

مليار دوالر أمريكي  4.7لتصل إلى  2020في عام  %11، في حين تراجعت بنسبة 2019أمريكي في عام 

 على التجارة.” كورونا“بسبب تأثير جائحة 

 قق نمًوا مستداًما مع االنتقال من االعتماد على االستيراد أن االقتصاد المصري من المرجح أن يح وأشارت إلى

أن المنتجات المصنعة محليًا أصبحت أكثر تنافسية في الخارج، ومن  ، وأوضحتإلى التوجه نحو التصدير

المرجح أن تقوم عدة شركات بتوسيع نشاطها الصناعي في مصر واالستفادة من سوق العمل الكبير، والخدمات 

 يدة وإمكانية الوصول إلى األسواق اإلقليمية.اللوجستية الج
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 ثانياً : األخبار األسبوعية:

  ،تناقش المشروع القومي لتنمية األسرة وملف الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .4بناء القدرات أمام لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب

 إن القضية السكانية في مصر تعد أحد  التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى أشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة

معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن 

شون في أسر فقط من األفراد الذين يعي %7المصري، مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم األسرة، وأن 

، أفراد 7-6لألفراد الذين يقيمون في أسر بها  %48أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى  4بها أقل من 

 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.  10من األفراد الذين يعيشون في أسر بها  %80وأن 

 سنة وبالتالي تقع في سن  24إلى  15هي من عمر  2006أن الفئة العمرية األكثر عدداً في تعداد  وضحتوأ

 0هي من عمر  2017، وأن الفئة العمرية األكثر عدداً في 2017الزواج، مما أسفر عن زيادة في المواليد في 

من تعداد السكان(، وبالتالي نتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج واإلنجاب من سنة  %25سنوات ) 9إلى 

ث طفرة في الزيادة السكانية مرة  أخرى بالرغم من انخفاض معدل النمو ، مما ينذر بحدو2042حتى سنة  2030

.وأوضحت السعيد أنه على الرغم من النجاحات قصيرة األمد 2042وحتى  2030السكاني، وذلك في الفترة من 

 4.4في مجال تنظيم األسرة في التسعينيات من القرن الماضي، وخفض معدالت اإلنجاب في مصر من 

، إال أن النتائج لم تكن مستدامة أو مستمرة على األجل 2008)طفل/سيدة( في  3إلى  1988عام )طفل/سيدة( 

 الطويل.

  وأكدت أن الهدف االستراتيجي العام لخطة تنمية األسرة هو االرتقاء بجودة حياة المواطن واألسرة المصرية من

أن محاور الخطة تشمل محور التمكين خالل ضبط النمو السكاني واالرتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى 

محور التدخل الخدمي من خالل خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم األسرة  االقتصادي ،

وإتاحتها بالمجان للجميع، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خالل رفع وعي المواطن بالمفاهيم 

االجتماعية واالقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خالل  روباألثااألساسية للقضية السكانية 

إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة لألسرة المصرية ، باإلضافة إلى محور التدخل 

 التشريعي من خالل وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. 

  151.7أن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم األسرة يقدر بحوالي أيضاً وأكدت 

جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجاالت الصحة، التعليم، اإلسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز 

وحول أنشطة وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في مجال التدريب وبناء ، المصري للدراسات االقتصادية

هالة السعيد إلى التدريبات المقدمة من خالل المعهد القومي / القدرات وتأهيل الكوادر في الدولة؛ أشارت الدكتورة 

ناء وتطوير القدرات الذراع التدريبي للوزارة، حيث أوضحت أن برامج المعهد لب -للحوكمة والتنمية المستدامة 

 برنامج تدريبي. 578إجمالي عدد المتدربين و 43شملت نحو  2021-2020خالل 

  متدرب في مرحلتها األولى، كما تم تدريب  1100مبادرة كن سفيرا والتي انتهت من تدريب  أن أشارت إلىو

تم من  والتيمستقبل رقمي ل هيمحافظة، ومبادرة  12سيدة ضمن برنامج القيادات النسائية المصرية في  3.873

سيدة كمرحلة أولى على المبادئ العامة للحاسب اآللي، باإلضافة إلى عدد من البرامج  1000خاللها تدريب 

خارج الجمهورية شملت برنامج تطوير القيادات الحكومية وبرنامج القيادات النسائية األفريقية، وغيرها  التدريبية

 من البرامج االخرى. 

  دورة  632إلى التدريبات على تطبيق خطط وموازنات البرامج واألداء والتي تم من خاللها تنظيم  اً أيض أشارتو

 شخص في الوزارات المختلفة. 8070تدريبية وورشة عمل استفاد منها 

  واستعرضت جائزة مصر للتميز الحكومي والبرامج التدريبية التي تم تقديمها من خاللها، ومحور بناء القدرات

ون مع اإلمارات، مشيرة إلى دور الوزارة من خالل التدريب في مجال التحول الرقمي مع المحافظات بالتعا

وأشارت كذلك إلى التدريب في  ،والتدريب على تقديم الخدمات أو من خالل وحدات وسيارات الخدمات المتنقلة

العمل على إنشاء حاضنات  على فكر ريادة األعمال المقدم للطلبة والشباب وكذلك 2030إطار مشروع رواد 

إلى وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة  الدكتورة / هالة السعيد،أشارت وأعمال بالتعاون مع الجامعات المختلفة، 

بالقاهرة والذي بلغ عدد خريجيه حتى اآلن  الديموغرافيوالبرامج التدريبية التي تمت من خاللها، والمركز 

جرافيا، والدبلوم الخاص بالسكان والتنمية، والماجستير في فلسفة في الدبلوم العام في الديمو خريج 2468

 الديموجرافيا، ودبلوم السكان والتنمية المستدامة.
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 ،5تطلق دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج واألداء وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 

  اإلدارة االستراتيجية دليل عمل إدارة المشروعات أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ممثلة في وحدة

والبرامج واألداء، وذلك في إطار عمل الوزارة لتوفير الدعم الالزم لوحدات الجهاز اإلداري للدولة في مجال 

 إدارة المشروعات والبرامج واألداء.

 يل تم إعداده بناء على المنهجيات إن الدلإلى هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية / الدكتورة  أشارتو

العملية وأفضل الممارسات العالمية ليشكل المرجعية األساسية لعملية إدارة المشروعات والبرامج واألداء بالجهاز 

اإلداري، حيث يضع الدليل اآلليات والمنهجيات واإلجراءات لبدء وتخطيط وتنفيذ، وكذلك المتابعة والتحكم 

امج بشكل فعال، موضحة أن الدليل يوضح المراحل والعمليات والخطوات والنماذج وإغالق المشروعات والبر

 المختلفة الالزمة إلدارة المشروعات والبرامج ويبين األدوار والمسئوليات والتوقيتات.   

  أوضحت أن الدليل يضع منهجية موحدة لجميع وحدات الجهاز اإلداري مما يحقق التكامل بين تلك الوحدات و

 د على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل وأكثر فاعلية.ويساع

  خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والمشرف على اإلدارة  سأشار المهندو

االستراتيجية إلى أن الدليل يساعد المؤسسات في تنفيذ االستراتيجية وتحقيق الغايات واألهداف المدرجة ضمن 

شروعات االستراتيجية يساعد الخطة االستراتيجية، مؤكًدا أن التنفيذ الفعال للمشروعات والبرامج ومحافظ الم

على تحقيق األهداف والمنافع المرجوة وإنجاز العمل في حدود المدد والموازنات والنطاق والموارد ومتطلبات 

 الجودة المحددين للمشروع أو البرنامج. 

 أن الدليل يضمن وضع األولويات التي تساعد في اختيار وتنفيذ المشروعات والبرامج الصحيحة أضاف و

توائمة مع الخطة االستراتيجية مما يعظم العائد من تنفيذها، ويضمن تحقق الغايات التي من شأنها أن تنعكس الم

 على نجاح الدولة في القيام بدورها بتحسين مستوى معيشة الفرد.

  6تحقق أعلى مستوى على اإلطالق 2021صادرات مصر في. 

  45.2 ةمصر اإلجماليلغت صادرات أشار السيد الدكتور / مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن قد 

، مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها، حيث سجلت الصادرات السلعية والبترولية المصرية 2021مليار دوالر في 

 مليار دوالر. 32.6للعام الذي سبق 

 بينما استحوذت 2021من إجمالي الصادرات في  %71.5حوذت على إلى أن الصادرات السلعية است وأوضح ،

 .%28.5الصادرات البترولية على 

  ويوضح اإلنفوجراف التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي يشير فيه إلى أن الصادرات المصرية

 :2021تحقق أعلى قيمة في تاريخها خالل 
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 7مليار دوالر بنهاية يناير 0.984لـ  األجنبي االحتياطييعلن ارتفاع  المصري البنك المركزي. 

  نهاية  فيمليار دوالر  40.980االحتياطيات األجنبية ارتفع إلى  صافيإن أشار البنك المركزي المصري إلى

مليون  45، بارتفاع قدره نحو 2021نهاية شهر ديسمبر  فيمليار دوالر،  40.935مقارنة بنحو  2022يناير 

 دوالر.

  8احتواء تداعيات جائحة كورونا في الماليالنظام  نجاحالمصري، البنك المركزي. 

  الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري، نجاح النظام 2020أظهر تقرير االستقرار المالي لعام ،

تداعيات جائحة كورونا دون اإلخالل بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية، مع المالي المصري في احتواء 

، بالرغم من تعرض العالم 2020/2021استمرار االقتصاد في تحقيق معدالت نمو موجبة خالل العام المالي 

 .تأثًرا بتبعات الجائحة 2020النكماش اقتصادي خالل عام 

 وع االقتصاد المصري واإلجراءات والسياسات االستباقية الفعالة التي تم جاء ذلك بفضل مرونة وتن وأوضح أن

صالح االقتصادي، مما ساهم في تخفيف اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج اإل

التصنيف  حدة األثار االقتصادية واالجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة وانعكس باإليجاب على استقرار

االئتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين األجانب في االقتصاد المصري وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة 

 حول مستقبل أدائه خالل السنوات المقبلة.

 رغم أن الجائحة تسببت في ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين االجانب مما أدى إلى تراجع  وأضاف

، إال أن مقومات االقتصاد المصري باإلضافة الي تمتع 2020ت األجنبية لألسواق الناشئة خالل عام صافي التدفقا

القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية واألجنبية قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ 

، بينما شهد النصف 2020عام  الستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خالل النصف األول من

، لتتخطى 2021الثاني من العام بداية عودة المستثمرين األجانب والتي استمرت خالل النصف األول من عام 

 مستوى ما قبل الجائحة. -في يونيو الماضي -حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية

  اطات الدولية دوره األساسي في صد التبعات األولى للجائحة صافي االحتي أدتوأوضح البنك المركزي، أن قد

وظل في النطاق الكافي نسبةً إلى االلتزامات قصيرة األجل من العملة األجنبية، وقد مكنت هذه المقومات من 

الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة 

 رؤوس األموال األجنبية. عن تقلبات

 نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة االئتمان، مدعوماً بحزمة من السياسات االقتصادية  وأشار التقرير إلى

واالحترازية، وإطالقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي وذلك دون 

ن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية اإلسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تك وُّ

العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين األسواق المحلية 

 والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

  2020في يونيو  0.49مقابل  0.51مسجاًل  2021ارتفاع مؤشر االستقرار المالي في يونيو وأظهر التقرير ،

نتيجة ارتفاع مؤشرات االقتصاد الكلي مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفع من االستقرار 

ع للمخاطر بصورة وتخطي مؤشراته للنسب الرقابية واالسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع الي تحديد القطا

دقيقة ووضع االستراتيجيات السليمة إلدارتها وفقا ألفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع 

 مقررات لجنة بازل.

  من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي  %89.8وأوضح أن أصول القطاع المصرفي تمثل

بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سالمة مالية جيدة حتى يونيو ، مشيراً إلى تطور 2019/2020

، وذلك مع االستمرار في استهداف فئات جديدة من األفراد والشركات، واالستفادة من التكنولوجيا المالية 2021

 لخدمة العمالء، وهو ما انعكس علي زيادة ثقة األفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خالل عام

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

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

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

  المالية قصيرة األجل.

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

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3،7األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   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 

 تأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمس

  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 

الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع تستمر 

األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل المستأجر على عدة 

 سنوات مستقبلية.

  للمستفيدين من شركات التأجير التمويليالرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة: 

   بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7يم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخص التمويلي

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

 .األصل وإعادة استئجاره تمويلياً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 4)

  عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام  لتمويلياعلى شركات التأجير

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

 كحد أدنى:المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية 

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

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

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل 

 ذو األصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

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

 بين 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

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

 وسبب 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
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http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-

%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 
10 https://www.youm7.com/story/2022/2/4/5-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-

%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9/5642357 

 التمويل متناهي الصغر 

 9الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  2014لسنة  141مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق ،
بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة 

لى خضوع نشاط تمويل المشروعات والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد ع
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية، 
ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل ُيحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى 

 ير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.توفير إمكانية تعديل وتطو

  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 

كام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أح
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر 

الذي يقرره مجلس إدارة والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد 
ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

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 

 المشروعات.، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا  

  ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية بوضع
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةشروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

  ،إجراء تعديالت على شرائح التمويل يقرر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 .10وض المقدمةالمختلفة برفع الحد األقصى للقر

  قرر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إجراء تعديالت على شرائح التمويل
وفيما يلي  ض سواء على المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغرالمختلفة برفع الحد األقصى للقر

 : أبرز المعلومات عن رفع حدود التمويالت

  مليون جنيها. 30إدخال المشروعات المتوسطة ضمن تمويالت جهاز تنمية المشروعات يصل 

  مليون جنيها. 15 إلىالقرض للمشروع الصغير يصل 

   ألف جنيه عبر البنوك 500 إلىرفع حدود تمويل المشروعات متناهية الصغر لتصل. 

   2020لسنة  152مع إقرار قانون  بالتزامنتعديل حدود التمويالت. 

  2021مليار جنيه ألول مرة في  7.8 إلىرفع الجهاز تمويالت العام الماضي لتصل. 

  / جارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتوأشارت الدكتورة
تعديل السياسية االئتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزي وجري  إلىوالمتوسطة، 

 30إقرارها في أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد األقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلي 
 سطة.بعض األنشطة من المشروعات المتومليون جنيها ل
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 وزارة التجارة والصناعة والتي تشير إلى أن قد حققت الصادرات المصرية غير  تقرير( يوضح 1نفوجراف )ا

 :مليار دوالر 32.34 حيث بلغت 2021البترولية مستويات غير مسبوقة في 
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 ( يوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة والتي تشير إلى 2انفوجراف ) أبرز جهود الدولة المصرية لدعم

 الصادرات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


