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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 نوفمبر 4 خميسال   1العدد،العشرون و الرابع الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

  1الحالي الماليالعام  %5.6: االقتصاد المصري ينمو "باريبا بيان  بي"بنك. 

  ظل ارتفاع نمو  يففي السنة المالية الحالية،  %5.6باريبا تسارع نمو االقتصاد المصري إلى  بيأن  بيتوقع بنك

لعام بما يحفز ، وزيادة أجور ومعاشات التقاعد في القطاع ا2021اإلنتاج الصناعي منذ نهاية الربع األول من 

 االستهالك.

  إلى حد ما في العام  فيالنمو االقتصادي وأشار إلى إن ً م معطيات الماضي، بفضل زخ الماليمصر ظل قويا

 بناء.انتعاش قطاعي التجزئة وال فياالستهالك العائلي، والدعم المعتدل لإلنفاق العام، بما انعكس 

  ًمرار توقعًا اسا، متأضاف أن اإلدارة الحذرة للمالية العامة، أدت لتراجع عجز الموازنة خالل العام الماضي هامشي

 ذلك االتجاه رغم الضغوط التصاعدية المحتملة على اإلنفاق الجاري.

  روف غم من ظالرئيسي أمام خفض أكبر للعجز يكمن في خدمة الديون الحكومية، والتي على الر التحديوذكر أن

فقط  ستلة ليللغاية، أما بالنسبة للحسابات الخارجية، فالمسأ ءبطيالتمويل األفضل، إال أنها ستخفض بشكل 

يًضا أية، ولكن النقد جاذبية الدين المصري في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تبدأ الواليات المتحدة في تشديد السياسة

اسية ع األسثغرات الحساب الجاري مع استقرار الصادرات وارتفاع الواردات المترافق مع ارتفاع أسعار السل

 وذلك بخالف عدم اليقين بشأن تعافى السياحة.

 نحو  حالي إلىال الماليالمرتفع سيخفض نسبة العجز المالي خالل العام  االقتصاديالنمو  إنار البنك إلى وأش

ضة لبعض عات عرمن الناتج المحلى اإلجمالي، رغم الزيادة في فاتورة أجور القطاع العام، لكن تلك التوق 6.8%

 المخاطر من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية.

 وأشار  ً شهر التسعة خالل األ %10من جملة اإلنفاق العام، نحو  %5إلى ارتفاع دعم الغذاء الذي يمثل  أيضا

% منذ 11نحو باألولى من العام المالي الماضي، إذ تعد مصر أكبر مستورد للقمح عالميا، وقد ارتفعت أسعاره 

 .2021نهاية يونيو 

  في عام  رسميًا ث تم إلغاء الدعم على المنتجات البتروليةأن تأثير ارتفاع أسعار النفط أقل وضوًحا حيوأوضح

 ولية.ق الد، ومع ذلك قد ال تعكس آلية تسعير الوقود الرسمية الربع السنوية االتجاه في أسعار السو2019

 إن التعديل غير ، فالحالي الماليفي أسعار النفط في العام  %40بالنظر إلى الزيادة المتوقعة بنسبة " ضاف أنأ

ل دين ستواصدمة الإن خ إلى البنك أشارو"، افي ألسعار بيعه يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية للمالية العامةالك

 جعل عوائدي، بما االنخفاض لكن بوتيرة أبطأ، مع اإلنهاء المتوقع من قبل البنك المركزي لدورة التيسير النقدي

فبراير الماضي  فيسنة  3.38ارتفاع متوسط العمر إلى  السندات بالعملة المحلية تستقر عند مستويات عالية، رغم

 230لمحلية )ا، وذلك، نظًرا النحدار منحنى العائد إلصدارات الديون بالعملة 2016يونيو  فيسنة  2.1مقابل 

(، ما 2021 سنوات في نهاية سبتمبر 5نقطة أساس للفارق بين أذون الخزانة ألجل عام وسندات الخزانة ألجل 

 يعنى أن تكلفة خدمة الدين ستنخفض بشكل تدريجي فقط.

 وق النقد مصر مرضية بفضل دعم صند فيمستويات السيولة بالعملة األجنبية  أنباريبا  بيأن  بيبنك  وذكر

اطيات بلغت احتي ، وإصدارات السندات الدولية المنتظمة، واستثمارات المحافظ المالية، كما2020الدولي في عام 

ودائع غير مليار دوالر عند إضافة ال 53تصل إلى  2021مليار دوالر في نهاية أغسطس  40.7البنك المركزي 

 .2019مليارات دوالر عن نهاية عام  5االحتياطيات، لكنها مازالت أقل بنحو  فيالمدرجة 

  المخاطر السلبية على السيولة الخارجية محدودة على المدى القصير بالنظر إلى جاذبية الدين وأشار إلى إن

ومع ذلك، التزال البالد بحاجة إلى ، %9.2سنوات نحو  10المصري، إذ تصل الفائدة الحقيقية على السندات أجل 

مليار دوالر أمريكي إذا أخذنا في االعتبار ديون القطاع العام قصيرة األجل  30تمويل خارجي كبير )أكثر من 

وشملت نقاط  ، تجدد ودائعها لدى البنك المركزي(التي يحتفظ بها غير المقيمين، وعلى افتراض أن دول الخليج س

من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية  %4.2الضعف أيضا عجز الحساب الجاري المرتفع )يقدر بنحو 

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير 

 األخبار األسبوعية 

 النشاط المالي 

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o  متناهي الصغرالتمويل 
o  أداء البورصة المصرية

 )انفوجراف(

 انفوجراف 

Contact Us 

http://www.mped.gov.eg 

 

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


2 

 

                                                 
2 https://alborsaanews.com/2021/10/25/1474963 

 مليار دوالر أمريكي( بسبب جمود الواردات وتراجع السياحة. 16، أو أكثر من 2020/2021

 أن ودريجياً، تلسياح انما سيزداد توافد وتوقع أن يؤدى النمو المتسارع على المدى القصير، إلى زيادة الواردات، بي

درات نمو صا توسيع عجز الميزان البترولي، خاصة مع عدم اليقين بشأن استدامة فييسهم ارتفاع أسعار النفط 

 الغاز الطبيعي المسال.

  2الهيكليالعام المالي الحالي بدعم من اإلصالح  %5.5 المصريدويتشه بنك يتوقع نمو االقتصاد. 
 

 

  م المالي الحالي خالل العا %5.5توقع دويتشه بنك، في تقرير له، استمرار النمو القوي لالقتصاد المصري بنسبة

ت في وتكنولوجيا المعلوما واالتصاالت، بدعم من تعافي الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة 2021/2022

الة احة مع إزات السياالرتفاع المتوقع إليرادإطار المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي، باإلضافة إلى 

 قيود السفر العالمية.

  المحلي اإلجمالي  من الناتج %2وذكر دويتشه بنك، أن الجهود الجارية للتوحيد المالي وتحقيق فائض أولي بمقدار

لى التضخم ظ ع، مع الحفا2024 الماليمن الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام  %5.5وخفض العجز الكلي إلى 

 ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي، كل ذلك سيساهم في دعم تعافي االقتصاد المحلي.

 اسات والسي وأشار إلى أن الدعم المالي المستمر لصندوق النقد الدولي والمشروط باستمرار التوحيد المالي

دات صيص وحولي مؤخًرا بتخاالقتصادية سيعطي أيًضا دفعة مطلوبة لالقتصاد، وأن ما أقره صندوق النقد الد

 مليار دوالر ستفيد هذا النمو أيضاً. 2.9سحب خاصة بقيمة 

 حور ت تماليةاحالنمو تظل محل عدم يقين نتيجة المخاطر المرتبطة بالجائحة، مثل  فيقوة التعافي  أنأوضح و

حو نا تتجه عالميً  األوضاع النقديةأن  وأضاف، ط كثافة سكانية معظمها غير ُملقحسالالت جديدة وتفشيها وس

ارتفاع لخارجي ووفي ظل احتياجات التمويل ا ، التشديد، ما قد يُسبب بعض الضغوط على تدفقات المحافظ المالية

ً في ، فإن هذه العوامل ُمجتمعة ق2020من الناتج المحلي بنهاية العام المالي  %88نسب الدين إلى  د تؤثر سلبا

مل يئة العيقوده القطاع الخاص اليزال محدود ويواجه تحديات تخص بسيناريو التعافي، كما أن النمو الذي 

 والشفافية التي ماتزال أقل من األقران.

  لب االستهالكي حاليًا مع توقعات ارتفاع الط %5بنهاية العام مقابل  %5.1ورفع البنك توقعاته للتضخم ليسجل

 لى جانبامؤشر مديري المشتريات،  فيعية العائلي، وتعافي اإلنتاج الصناعي وتحسن مؤشرات اإلنتاج الفر

 لتضخم.الضغوط الناتجة عن أسعار السلع العالمية، بما يفتح المجال الرتفاع مستدام أكثر في مستوى ا

  ن كثير مبوبصفة عامة، من المتوقع في السيناريو األساسي المطروح من البنك أن يظل التضخم السنوي أقل

ً لترفع فرص التزايد تدريجي فيبنهاية العام، لكن ضغوط األسعار ستبدأ  %7النقطة المستهدفة له والبالغة  ا

 .2022خالل النصف الثاني من  %7الوصول به إلى نحو 

 يحافظ البنك المركزي على معدالت العائد لديه رغم اتجاه السياسة النقدية عا بنك، أن ويتوقع ً د، حو التشدينلميا

تضخم، في ال وبرر ذلك بوجود احتياطيات قوية، وتقديم معدالت فائدة حقيقية مرتفعة، ورغم االرتفاع المؤقت

 فع الفائدة.، لذلك ال حاجة لر%7مازالت الضغوط التضخمية خاملة وتترك معدالت نمو األسعار أقل بكثير من 

  ورات ار التطذلك يعني أن سياسة البنك المركزي تتحول ببطء نحو الحذر، ومع األخذ في االعتبالبنك "وأضاف

 رفع أسعارتدة أن الخارجية، في ظل أن معظم الدول الناشئة بدأت فعلياً بسياسات التشديد النقدي ومن المرجح بش

ذلك لياًرا، خمصر لم يعد  فير المقبلة، نفترض أن أي خفض محتمل ألسعار الفائدة الفائدة لديها خالل الشهو

 ."هو السيناريو األقرب 2022فالتثبيت حتى النصف الثاني من 

 وياتها على مستأسعار البترول ومع وصول أسعار السلع والغذاء أل فياالعتبار االرتفاع  فيأنه مع األخذ  وذكر

صل التضخم حينما ي 2022مصر خالل النصف الثاني من  فيع مجال للتشديد النقدي سنوات، فهناك في الواق في

ساس خالل نقطة أ 25بناء على ضغوط تضخمية مستدامة، لذلك رجح البنك رفع الفائدة في مصر بنسبة  %7إلى 

 ات.ديرالربع األخير من العام المقبل، بل أن المعدل قد يكون أكبر في حال جاء التضخم أكبر من التق

 نة المالية من الناتج المحلي اإلجمالي في ميزانيتها للس %6.7أن الحكومة تستهدف عجز مالي يعادل  وأوضح

قرب للموازنة،  للناتج المحلي اإلجمالي، وعند النظر عن %5.4القادمة وذلك بناء على توقع متحفظ بتحقيق نمو 

عليم على أساس سنوي، والت %16دة قدرها مليار جنيه بزيا 108.8نجد أن اإلنفاق على الصحة يصل إلى 

من  %89.5لى إوفي الوقت نفسه، من المتوقع تراجع نسبة الدين العام  ، %10مليار جنيه بزيادة قدرها  172.6

كبر بنود أ، حيث أن مدفوعات تسديد الدين العام هي 2021بنهاية يونيو  %90.6قيمة الناتج المحلي مقابل 

 يه.مليار جن 579اإلنفاق عند 

  ن يؤدي لمتوقع أتواجه الحساب الجاري لمصر مازالت متباينة، فمن جهة، من ا التيالمخاطر  إنوأشار البنك إلى

 ش المتوقعالنتعااالنتعاش المحلي القوي في المستقبل إلى تعزيز الواردات وتقليل الحساب الجاري، في حين أن ا

تعمل ستقبل لمسفي عائدات السياحة وزيادة التحويالت من الخارج )خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي( في ا

 في االتجاه المعاكس.
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 "3مصر تنفذ برنامجا جريئا إلصالح دعم الطاقة "،األمم المتحدة اإلنمائي. 
 

  رية شرعت في أن الحكومة المص 2021أكد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تقرير التنمية البشرية في مصر

إلى  ، الفتادعم الطاقة تدريجيًا خالل خمس سنواتتنفيذ برنامج جريء إلصالح دعم الطاقة، يهدف إلى إلغاء 

وجهة إلى ية الموجود تحّول من دعم الطاقة، وعلى رأسها البترول والكهرباء، إلى دعم برامج الحماية االجتماع

 الفئات األولى بالرعاية، لزيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.

 423ر بحوالي  يقدإلى أن العالم ينفق مبلغاً مذهالً  ة اإلنمائيا برنامج األمم المتحدوأشارت دراسة جديدة أصدره 

ن طريق يدها عمليار دوالر أمريكي سنويًا على دعم استهالك أنواع الوقود األحفوري من نفط وكهرباء يتم تول

طلوب لغ المحرق أنواع أخرى من الوقود األحفوري مثل الغاز والفحم، ويساوي ذلك المبلغ أربعة أضعاف المب

عالمي لمؤتمر الاة قبل بلدان الفقيرة على مواجهة أزمة المناخ، وهو األمر الذي يمثل إحدى النقاط الشائكلمساعدة ال

 الذي يبدأ األسبوع المقبل. COP26حول المناخ 

 توفير لحفوري مكن االستفادة من هذا المبلغ الذي ينفق بشكل مباشر على دعم الوقود األوأوضحت الدراسة أن ي

مدقع في العالم أو لتغطية التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر ال ( لكل شخص19 -كوفيدلقاحات مضادة لـ)

لسلبية اك اآلثار ا في ذلوإذا ما أخذنا في الحسبان التكاليف غير المباشرة لهذا الدعم، بم، في العالم كله ثالث مرات

، ندوق النقد الدوليصللبيانات التي نشرها مؤخًرا تريليونات دوالر، وفقًا  6على البيئة، يناهز المبلغ اإلجمالي 

ي فئب، تؤدي الضرا ويسلط تحليل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الضوء على أن هذه األموال، التي يتحملها دافعو

 نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة وإعاقة العمل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.

  ب في ( عن جوان19 -قد كشفت جائحة )كوفيد إلى أن مم المتحدة اإلنمائيير برنامج األمد "أخيم شتاينر"وأشار

دعم  ات علىاالقتصاد العالمي يجب أن يتجاوزها الزمن مثل استمرار دول العالم في إنفاق مليارات الدوالر

، حيث اخالمن ع أزمةالوقود األحفوري، في الوقت ذاته الذي يعيش فيه مئات الماليين من الناس في فقر وتتسار

 .يعد دعم الوقود األحفوري غير فعال وغير عادل. ففي جميع البلدان النامية

  ح ضروريإصالح دعم الوقود األحفوري يمثل قضية شائكة سياسيًا، لكن الحقائق تظهر أن اإلصالوأوضح أن ،

أضاف و” كب،وأن يحمي الكو وإذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح، فمن شأنه أن يدعم الفقراء وأن يخلق فرص للعمل

ً جاداً حول الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه اإلصالح في د حوالت فع التنأمل أن تحفز هذه الدراسة نقاشا

 .الخضراء والعادلة في جميع البلدان

 ،مواصلة مصر لبرنامج اإلصالح يُسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تعاٍف  صندوق النقد الدولي

 .4اقتصادي

  صلة مصر إن مواإلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أشار

 .لبرنامجها اإلصالحي سيُتيح لها خلق فرص عمل وتحقيق تعاٍف اقتصادي

 ص في ألف فرصة عمل سنويًا، والتي يستطيع القطاع الخا 800إلى  700أن مصر تحتاج إلى حوالي  وأوضح

ختلفة من نواع مفي حال زيادة اإلنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أ مصر توفيرها

 التمويل.

  ن م، لتُصبح ″19-كوفيد“وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابي خالل العام الماضي ُرغم تفشي جائحة

السيولة وياطات ظ على مستوى قوي من االحتبين الدول القليلة التي حققت نمًوا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفا

 المرتفعة في النظام المصرفي.

 ك من جائحة وذليات الوثمن اإلجراءات الوقائية التي تبنتها الحكومة المصرية لحماية األشخاص األكثر تأثًرا بتداع

اهية ومتنخالل برنامج تكافل وكرامة، وأشار إلى خطوات الحكومة في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة 

 ي.االقتصاد لتعافيالصغر داعيًا إلى زيادة هذه الخطوات لتعزيز التعافي من تداعيات الجائحة لتُسهم في تعزيز ا

  لي اإلجما في أحدث تقرير آلفاق االقتصاد العالمي الصادر نمو الناتج المحلي النقد الدولي صندوقوتوقع

عام  نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر خالل فيما ستتزايد معدالت %3.3عند  2021المصري في عام 

 .2026في عام  %5.8، ثم %5.2ل إلى لتص 2022

  " مصر أكثر وجهة جاذبة لصفقات الدمج واالستحواذ في المنطقة خالل "  بيكر ماكنزيالمؤسسة العالمية

 . 5 2021النصف األول من 

  ستحواذ دمج واالشهدت مصر انتعاشا قويا في نشاط صفقات الأشار المؤسسة العالمية " بيكر ماكنزي " إلى أن قد

في االقتصاد ، لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبا في المنطقة مع استمرار تعا2021خالل النصف األول من عام 

 .لماضيا" العام 19-من تداعيات جائحة "كوفيد
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  جهة لستة أشهر، لتصبح أكثر ومليار دوالر خالل فترة ا 1.8صفقة بقيمة  18سجلت مصر وأوضحت أن قد

لثالثة امرتبة جاذبة لصفقات الدمج واالستحواذ من حيث القيمة والثانية من حيث حجم الصفقات. واحتلت مصر ال

 صفقات خالل النصف األول. 8من حيث حجم صفقات الدمج واالستحواذ الواردة إلى المنطقة، بعدد 

 (، وجاءت صفقة 21اليات المتحدة األكثر نشاطا )بإجمالي كان المستثمرون من الو وأشارت المؤسسة إلى أن

اء والمنتجات صفقات(. وهيمنت قطاعات الطاقة والكهرب 8صفقات(، تليها مصر ) 9بريطانيا في المركز الثاني )

 االستهالكية والخدمات والصناعات المالية وصناعات التكنولوجيا الفائقة على تلك الصفقات.

  أن قد ً ر دوالر. مليا 1.7صفقة بقيمة  11صفقة، تليها بريطانيا بعدد  18تحوذت مصر على اسوأضافت أيضا

ول من صفقة خالل النصف األ 22وجاءت الواليات المتحدة في المركز األول من حيث حجم الصفقات، بعدد 

تجارة و رباءالعام. وسيطر المستثمرون من المنطقة على نشاط الصفقات الصادرة، وكانت قطاعات الطاقة والكه

 التجزئة والتكنولوجيا األكثر جاذبية.

  " ما جعل العام، م عمليات الدمج واالستحواذ العالمية ارتفاعا كبيرا هذاأن قد شهدت  "فايننشال تايمزوأوضحت

ونات دوالر في تريلي 4وجرى إبرام صفقات بقيمة إجمالية تقترب من  ،ي طريقه لتحطيم األرقام القياسيةف 2021

 .مليار دوالر 500الثمانية أشهر األولى من هذا العام، فيما شهد شهر أغسطس وحده صفقات قدرها 

  صفقات  لي قيمةالخاصة بالمنطقة مختلفة قليال، إذ أنها أظهرت أن إجما " بيكر ماكنزي مؤسسة " بياناتوجاءت

والر، مقابل دمليار  40.3واالستحواذ التي شهدتها المنطقة انخفض بدرجة طفيفة هذا العام، ليصل إلى الدمج 

يبا ليصل تقر %60، على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 2020مليار دوالر في النصف األول من  43.5

 صفقات. 307إلى 

 ية وارتفاع التضخم يؤثران على نشاط القطاع مؤشر مديري المشتريات: تفاقم أزمة سلسلة التوريد العالم

 .6الخاص

  شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر  ً اصلة ت المتوفي أكتوبر، إذ تسببت االضطرابا إنخفاضاً طفيفا

فق مؤشر ونوات، في سالسل التوريد العالمية في ارتفاع تكاليف المدخالت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثالث س

في شهر  نقطة 48.7وانخفض المؤشر ليصل إلى  (HIS Markit) مجموعة الصادر عن مديري المشتريات

 .2021سبتمبرنقطة في  48.9من  2021أكتوبر

 ،ة، إذ عوض ارتفعت العمالة للشهر الرابع على التوالي، كما أن الطلب أظهر صالبة نسبي وعلى الجانب اإليجابي

ً  ،االنتعاش في السياحة االنخفاض في الصادرات السلعية لة مؤشر نزال متفوقين على متوسط سلس الوأيضا

 .2011مديري المشتريات، والذي يعد المتوسط اإلجمالي لنتائج المؤشر المسجلة منذ عام 

 في الن ً ي فقتصادي، شاط االوبالنسبة للدول المقارنة، شهدت المملكة العربية السعودية وتركيا والبرازيل تراجعا

شهدت  لمياً،وعا ،في الهند واإلمارات العربية المتحدة والمكسيك وفيتنام رياتتحين ارتفع مؤشر مديري المش

ً في أداء المؤشر، في حين انتعش النشالواليات المتحدة األمريكي  قتصادي فياط االة واالتحاد األوروبي تراجعا

 والصين والمملكة المتحدة.روسيا 

 2021إلى أكتوبر  2020يوضح الرسم البياني، تطور مؤشر مديري المشتريات لمصر من شهر أكتوبر: 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  21/20227وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تعلن مستهدفات التنمية المحلية بخطة. 

 21/2022لحالي أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي ا 

 في مجال التنمية المحلية.

  قليمية نمية اإلهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أنه في إطار تحقيق الت /وأوضحت الدكتورة

ف الجهود فقد شهدت األعوام األخيرة تكثي 2030المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 

ر لتحديد ضع مؤشلنسبية لكافة المحافظات، وولتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا ا

األولوية  ات ذاتالميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل االستثمارات العامة للقطاع

ذ وتنفي حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة

 رامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة االيجابية من قبل المواطن.ومتابعة كافة خطط وب

 افظات المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل مح "لدلي"أو خطة المواطن" أصدرت "أن الوزارة  وأضافت

المحلي  لتوطينالجمهورية لعاميين متتاليين بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود ا

 للتنمية المستدامة. 

 تبلغ  21/2022ة إلى أن االستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخط ،السعيد الدكتورة / هالة وأشارت

، %16,3نسبة بمليار جنيه، وتأتي محافظة القاهرة في المرتبة األولى من قيمة هذه االستثمارات  22,9حوالي 

 .%6.1ثم محافظة البحيرة بنحو  %6,8تليها محافظة الجيزة بنسبة 

 لتوزيع ة أن ارات حسب األقاليم أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديوفيما يتعلق بهيكل االستثما

تحواذ إقليم يشير إلى اس 21/2022الجغرافي لالستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خالل عام 

فضال عن  %16 من إجمالي االستثمارات، يليه إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة %27القاهرة على 

، باإلضافة %12 على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تناهز %14و %15إقليمي الدلتا واإلسكندرية بنسبة 

 .بالترتيب %7، %9إلى إقليمي جنوب ووسط الصعيد بنسبة 

 وتدعيم  دي، وموأشار التقرير إلى أن برنامج التنمية المحلية يتضمن خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكبار

لوحدات اجات اشبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، واألمن واإلطفاء والمرور، باإلضافة إلى برنامج تدعيم احتي

ستثمار لة االالمحلية، وتستهدف هذه البرامج التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عج

جتماعي في وع االيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النباإلضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشج

 التنمية والتخطيط، فضالً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية واإلصحاح البيئي.

 استئثار  21/2022هيكل االستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية المحلية خالل العام الرابع من الخطة  أوضح أنو

، ثم %20لى وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تربو ع %47,4األكبر بنسبة خدمات الطرق والكباري بالنصيب 

، %9ناهز ت، وخدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة %15خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 

 .%7,9من واإلطفاء والمرور بنسبة باإلضافة إلى برنامج األ

  طة مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري بخ 7,66يمة وأشار التقرير إلى تخصيص استثمارات بق

، ثم %9,7 ، تليها محافظة الجيزة بنسبة%19,5وتأتي أعلى نسبة توزيع في محافظة القاهرة بنسبة  21/2022

ه ويتم مليار جني 1,44، ويخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء استثمارات بقيمة %5,6محافظة أسيوط 

ليها محافظة ت،  %11,6حافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة القاهرة في المركز األول بنسبة توزيعها على الم

خصيص على التوالي، ويجري ت %7,7و %7,8، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة %9,6اإلسكندرية بنسبة 

لمحافظات اا على ويتم توزيعه 21/2022مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة بخطة عام  3,37استثمارات بقيمة 

 ثم محافظة %7,8، تليها محافظة البحيرة بنسبة %8,3المختلفة، وتأتي محافظة أسيوط في المركز األول بنسبة 

 ارات بقيمة.وأضاف أنه بالنسبة للبرنامج الرابع األمن واإلطفاء والمرور فيخصه استثم%7,5األقصر بنسبة 

وأخيرا  ، %14,5ة االسكندرية في مركز الصدارة بنسبة مليار جنيه، وتأتي في هذا البرنامج محافظ 1,27

وتحتل  21/2022مليار جنيه خالل عام  2,4برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ويخصه استثمارات بقيمة 

 .%33ة القاهرة المركز األول بنحو في هذا البرنامج محافظ

 360يقر تمويل سياسات التنمية لمصر بـ الدوليالبنك ، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي 

 .8الهيكليمليون دوالر لدعم اإلصالح 

  عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك  يا المشاط، وزيرة التعاون الدوليران /أعلنت الدكتورة

الشراكة االستراتيجية  مليون دوالر، وذلك في إطار 360الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 
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بين الجانبين، بهدف دعم تعافي االقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع 

 الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خالل تنفيذ العديد من اإلجراءات اإلصالحية.

 شترك بين مائي مُ لذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار، تمويل إنوأشارت إلى أن إطار تمويل سياسات التنمية، ا

لثانية من لموجة اوالبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم االقتصاد المصري وا الدوليالبنك 

 قطاع الخاصركة الاإلصالحات الهيكلية، من خالل ثالثة ركائز أساسية، هي تعزيز االستدامة المالية، وتحفيز مشا

 في جهود التنمية، وتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة.

ة للدولة لمملوكلى تستهدف تعزيز االستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات االركيزة األو .1

 خضر.من خالل تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو االقتصاد اال

قمي رول الالركيزة الثانية تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خالل دعم الشم .2

لق مصر وخلوالمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية 

ما مايات، وظائف بالقطاع الخاص، باإلضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النف

 يضع األساس لتنمية خضراء.

مية التنظيدي للمرأة، ودعم اإلصالحات التشريعية والركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين االقتصا .3

لسلوك واعد االحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لق

 لتعزز النقل اآلمن والالئق للنساء في السكك الحديدية.

 جزأ من ال يت لهيكلية التي تعد جزًءاوأضافت أن الحكومة تمضي قدًُما في استمرار اإلصالحات االقتصادية وا

يحفز لية، وسعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقب

ضيفة ، م2030مة لمستداالمساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة األمم المتحدة للتنمية ا

 يفيرتكز  يالذمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  في الدولياألول من مشروعات البنك  أن هذا المشروع هو

 االقتصادية واالجتماعية.التنمية  مرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيقمحاوره تعزير دور ال

   لى تي تستند إالولي، ووأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الد

العديد  مستدامة فيلة والركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشام

بل تابعة من قر والممن القطاعات من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة، مشيرة إلى التنسيق المستم

تمويالت وفير التالشراكات مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين في سبيل وزارة التعاون الدولي لدفع 

  اإلنمائية والدعم الفني الالزم لكافة قطاعات الدولة.

 نتابع استخدامات التمويالت التنموية وعززنا الشفافية من  ،الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي

 .9التنميةخالل مطابقتها مع أهداف 

 ودفع  لدوليةرانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات ا الدكتورة / استعرضت

 دعم تنفيذلئيين، أجندة التمويل اإلنمائي، من خالل الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنا

ما تطرقت إلى تأثير ، ك2030"، وتحقيق رؤية الدولة التنموية 2022\2018برنامج الحكومة "مصر تنطلق 

 التطورات االقتصادية العالمية على التمويالت اإلنمائية.

  ي األطرافة متعددأن كافة المشروعات التي يتم تمويلها من خالل شركاء التنمي الدكتورة / رانيا المشاط،وأكدت 

 ت الدوليةلشراكاوالثنائيين، تمس بشكل مباشر المواطن في العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل حيث ساهمت ا

لتعليم حة وا، والصفي تمويل مشروعات مترو األنفاق وغيرها، وكذلك الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

 والتعليم العالي.

  نمية وتدعيم هي أوالً: ت 2004لعام  303وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم

اقتراح  انيًا،ثعالقات التعاون االقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية واإلقليمية، 

قترضة في ية المالخارجي والحصول على المنح األجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحل معايير وضوابط االقتراض

قتصادية عالقات االارة الاالستخدام والسداد، ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح األجنبية في االستخدام؛ رابعًا: إد

دولية المؤسسات المالية الو االقتصاديلجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون 

 والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة.

 ون يث تتعاأن الوزارة قامت بتلخيص دور وزارة التعاون الدولي، في "الدبلوماسية االقتصادية"، ح وأضافت

، والتنمية إلعمارالوزارة مع كافة شركاء التنمية متعددي األطراف مثل البنك الدولي والبنك األوروبي إلعادة ا

غيرهم من ومتحدة وبنك االستثمار األوروبي، وكذلك الثنائيين مثل أمريكا والصين واليابان وكوريا والمملكة ال

سسات وليين ومؤاء الدالدول العربية واألجنبية، منوهة إلى أن الوزارة تقوم بتوفير التمويالت اإلنمائية من الشرك

 ائية ميسرة باعتبارها مؤسسات غير هادفة للربح.التمويل الدولية، التي تتيح تمويالت إنم

  إنه رغم زيادة الطلب على التمويالت اإلنمائية إال أن مصر دائًما ما تجذب الكثير من هذه التمويالت  وأشارت إلى

الميسرة بسبب قوة اقتصادها والصياغة الدقيقة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، والخبرات المتراكمة من 
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احات في الشراكات الدولية، والسداد في الوقت المناسب، موضحة أن التمويالت اإلنمائية للوزارة تشكل النج

من الدين الخارجي لمصر، مشيرة إلى أنه من أهم أدوار وزارة التعاون الدولي هو متابعة الجهات المحلية  25%

اعات دورية مع المستفيدين من الوزارات في االستخدامات والسداد، وهو دور حيوي للوزارة، حيث يتم عقد اجتم

 المختلفة لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من مطابقة التنفيذ للخطة الموضوعة لتحقيق االستفادة القصوى.

 مراحل  ديد منعلى أنه ال يوجد دوالر أو يورو يدخل مصر من خالل شركاء التنمية إال بعد المرور بالع وشددت

كما أن  ويالت،ت الدولة بما يعكس الحوكمة الشديدة التي تطبقها الدولة على هذه التمالموافقات من كافة جها

لتأكد حكومية، لهات الاختيار المشروعات الممولة من خالل شركاء التنمية يتم بعناية فائقة وتنسيق تام من كافة الج

 .كبير على المواطنمن توجيه المنح والتمويالت للمشروعات األكثر أهمية التي تحقق أثر مباشر و

  ،مكافحة للحكومة إلى أن وزارة التعاون الدولي، كان لها دور في دعم جهود اوأشارت الدكتورة / رانيا المشاط

تطاعت نها اسأجائحة كورونا من خالل الشراكات الدولية، فرغم ارتفاع الطلب على التمويالت اإلنمائية، إال 

ر دوالر مليا 6.7ينها بن شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين، منها مليار دوالر م 9.8إبرام اتفاقيات بقيمة 

ركات شمليار دوالر للقطاع الخاص في شكل مساهمات في  3.2للمشروعات المنفذة في إطار خطة الدولة، و

 وتمويالت للبنوك التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 اور ن المحذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" على مستوى العديد موذكرت أن وزارة التعاون الدولي عززت تنفي

النقل  ي قطاعومن خالل عدد من المشروعات، من بينها على سبيل المثال مشروعات البنية التحتية المستدامة ف

لتعاون موذج لنوالمواصالت، مثل مشروعات إعادة تأهيل مترو األنفاق الخط األول بالقاهرة الكبرى والذي يعد 

لمشروع يخدم اومتعدد األطراف بمشاركة بنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، 

نحو مليوني راكب، فضال عن مشروعات أخرى مثل مشروعات الطرق بسيناء بتمويل الصندوق الكويتي 

 قير من خالل بنك االستثمار األوروبي. للتنمية، تطوير ترام الرمل بأبو

 بر فيذ أكارت إلى مشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة، حيث عززت الشراكات الدولية تنوأش

جيجاوات،  50مشروع للطاقة الشمسية في المنطقة وأحد أكبر المشروعات في العالم، وهو مشروع بنبان بقدرة 

لف طن سنويًا، وقد أ 900د الكربون بنحو والذي يوفر الطاقة للمنازل وشبكة الدولة، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسي

روبي ك األوساهم في تمويل المشروع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والبن

الخضراء  شروعاتإلعادة اإلعمار والتنمية وغيرهم، كما تسعى الوزارة حاليًا لتعزيز التمويالت اإلنمائية للم

 والطاقة المستدامة.

 ت العالقا الوزارة في انعقاد اللجان العربية المشتركة التي تعمل من خاللها على تعزيز إلى دور وأشارت

وقيع تنتج عنها ماضي والمشتركة مع الدول العربية الشقيقة، حيث تم انعقاد اللجنة المصرية العراقية خالل العام ال

لقطاعات التنموية، وثائق تعاون في العديد ا 7تج عنها مذكرة تفاهم، كما انعقدت اللجنة المصرية األردنية ون 15

وجيهات تإطار  كما تتولى وزارة التعاون الدولي التنسيق بشأن اللجنة الثالثية بين مصر واألردن والعراق في

 بريليبية في أية اللالقيادة السياسية لتعزيز وتنمية العالقات بين الدول الشقيقة، ومؤخًرا انعقدت اللجنة المصر

 وثيقة تعاون تمثل إطاًرا شامال للتعاون مع ليبيا خالل الفترة المقبلة. 11وتم توقيع  2021

  ،50نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص بالنشاط االقتصادي إلى الدكتور / محمد معيط، وزير المالية% 

 .10سنوات 3خالل 

  شاط في الن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص إنأشار الدكتور / محمد معيط، وزير المالية، إلى

 يمحللالستثمار الوأضاف أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة ، سنوات 3٪ خالل 50االقتصادي إلى 

التنموية وقومية واألجنبي في مختلف المجاالت، وإتاحة العديد من الفرص االستثمارية الواعدة في المشروعات ال

 الكبرى.

 قتصادي، مو االإلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته االستثمارية واإلنتاجية باعتباره قاطرة الن ولفت

واق رية باألست المصالغني بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجا

 العالمية.

 صادية ح االقتصادي انعكست في تحسن المؤشرات االقتوأوضح أن الجهود التي بذلتها الحكومة في اإلصال

٪ من الناتج 1,46وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خالل العام المالي الماضي، حيث سجلنا فائًضا أوليًا 

تمويل ٪؛ مما دفع مؤسسات ال3,3٪، وبلغ معدل النمو 7,4المحلي اإلجمالي، وتم خفض العجز الكلي إلى 

ت لتحدياة إلى تجديد ثقتها في صالبة االقتصاد المصري وقدرته على مواجهة األزمات واوالتصنيف الدولي

 الداخلية والخارجية.

  لى الجهود المبذولة في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك من أجل التيسير عوأشار إلى إن

ير غقتصاد األعمال، ودمج اال المستثمرين، وتبسيط اإلجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية بين مجتمع

 الرسمي في االقتصاد الرسمي.
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  ولفت إلى أن نجاح التطبيق اإللزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات"ACT "سهم بشكل يالبحرية،  بالموانئ

 كبير في تقليص زمن اإلفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة وتحفيز االستثمار.

  202111في أكتوبر  %12.4إيرادات قناة السويس تنمو. 

  2021أكتوبر  أن إحصائيات المالحة بالقناة خالل شهرإلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أشار 

 ن.طمليون 112.1قدرها في تاريخ القناة  حمولة شهريةسجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة محققة أعلى 

   بور ع سفينة مقابل 1847عبور سجلت  2021وأشار إلى أن إحصائيات المالحة بالقناة خالل شهر أكتوبر

لغت ب، فيما %14قدرها سفينة بنسبة زيادة  227بفارق سفينة خالل شهر أكتوبر من العام الماضي  1620

بر من خالل شهر أكتو ألف طن 600مليون و 100ألف طن مقابل  100مليون  112الصافية إجمالي الحموالت 

 %. 11.4ألف طن بنسبة زيادة بلغت  500مليون و 11العام الماضي بفارق 

  12.4رها حققت زيادة كبيرة قد 2021وأضاف أن عائدات قناة السويس خالل شهر أكتوبر من العام الميالدي 

 100وليون م 551الجاري % من حجم إيراداتها بالدوالر حيث سجلت عائدات القناة خالل شهر أكتوبر من العام 

 900ن مليو 60ألف دوالر خالل شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق  200مليون و 490دوالر مقابل  ألف

 ألف دوالر.

  2021عام لكتوبر أوأكد رئيس الهيئة على أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها إحصائيات المالحة بالقناة خالل شهر 

ع ختلف أنواممل مع سياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها قناة السويس في التعاترجع بشكل أساسي إلى نتائج ال

الحية قارير المته التالسفن العابرة للقناة السيما ناقالت الغاز الطبيعي المسال، مشيرا في هذا الصدد إلى ما سجل

ناقلة  84 بلغت  للقناة والتي من زيادة غير مسبوقة في أعداد وحموالت ناقالت الغاز الطبيعي الُمسال العابرة

سبة زيادة قدرها ناقلة خالل شهر أكتوبر من العام الماضي بن 46خالل شهر أكتوبر من العام الجاري مقابل عبور 

إجمالي  %، حيث بلغت 87.5%، فيما زادت الحموالت الصافية لناقالت الغاز الطبيعي المسال بنسبة  82.6

ون طن مقابل ملي 9.3الطبيعي المسال خالل شهر أكتوبر من العام الجاري  الحموالت الصافية لناقالت الغاز 

 مليون طن خالل شهر أكتوبر من العام الماضي. 4.9

 ل العام اة خالوأوضح أن إحصائيات المالحة بالقناة سجلت زيادة كبيرة في أعداد وحموالت السفن العابرة للقن

 15640ر  سفينة مقابل عبو 17020ة من يناير إلى أكتوبر الجاري، حيث بلغت عدد السفن العابرة في الفتر

ا زادت %، فيم 8.8سفينة، بنسبة زيادة قدرها   1380سفينة خالل نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 

 50واقع  مليار و ب%،  8.4الحموالت الصافية العابرة للقناة خالل العشرة شهور األولى من العام الجاري بنسبة  

لعام الماضي، مليون طن خالل نفس الفترة في ا 968.6، مقابل 2021ن في الفترة من يناير إلى أكتوبر مليون ط

 مليون طن. 81.4بفارق 

  ألخيرة، اآلونة اوأكد رئيس الهيئة على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خالل

 4.6ر مقابل مليار دوال 5.2بلغ  2021يناير إلى أكتوبر لعام حيث سجلت إحصائيات المالحة خالل الفترة من 

 دوالر. مليون 575.1% بفارق  12.4مليار دوالر خالل ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 

 12المؤسسات الدولية تشهد بنجاح أهم خطوات برنامج اإلصالح االقتصادي. 

 رف صقامت مصر بتحرير سعر ، إلى أن قد مجلس الوزراء لرئاسة اإلعالميالمركز  تقرير صادر عن أشار

ومرونة  ، وهو القرار الذي عزز من قوة ومتانةسنوات 5، أي قبل 2016نوفمبر عام الجنيه في الثالث من 

لعديد حقيق اتاالقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القرار بمثابة أهم خطوات اإلصالح االقتصادي، والذي ساهم في 

ج اط اإلنتاير أنماسب المتمثلة في تحسين مناخ االستثمار وبيئة األعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطومن المك

لمصري الجنيه االمحلي وزيادة تدفقات النقد األجنبي، األمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف 

ألزمات واجهة اعن دعم قدرة االقتصاد على موتحسن أدائه ليتصدر أفضل العمالت الناشئة أمام الدوالر، فضالً 

لمعنية ادولية والتحوالت الجذرية التي طرأت على االقتصاد العالمي، ما جعله محل إشادة من قبل المؤسسات ال

 ومحط ثقة للمستثمرين.

  إلى  ، الفتااألجنبيارتفاع مصادر النقد  فيوأوضح التقرير أن سياسة تحرير سعر الصرف تؤتى ثمارها متمثلة

مقارنة بـ  2021مليار دوالر بنهاية سبتمبر  40.8، إذ سجلت %108.2االحتياطيات الدولية بنسبة  صافيزيادة 

 .2016مليار دوالر بنهاية سبتمبر  19.6

  2020 فيمليار دوالر  31.4، إذ سجلت %83.6وأظهر التقرير زيادة تحويالت العاملين بالخارج بنسبة - 

لتسجل  %28.9، وأيضا زادت اإليرادات السياحية بنسبة 2015/2016 فير دوالر مليا 17.1مقارنة بـ 2021

 .2016 - 2015 فيمليار دوالر  3,8مقارنة بـ  2021 - 2020 فيمليار دوالر  4.9

  2020 فيمليار دوالر  5.8، حيث سجلت %13.7وأضاف التقرير أن إيرادات قناة السويس قد زادت بنسبة -

، %59.3وكذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة  ،2016-2015 فييار دوالر مل 5.1مقارنة بـ  2021



9 

 

 .2016 - 2015 فيمليار دوالر  21.6بعدما سجلت  2021-2020 فيمليار دوالر  34.4لتسجل 

 حسن على ت ورصد التقرير شهادة ثقة من المؤسسات الدولية على نتائج سياسة تحرير سعر الصرف وانعكاساتها

ليار دوالر عام م 8لإليرادات السياحية وذلك بـ  الدولي، الفتا إلى توقعات صندوق النقد األجنبيمصادر النقد 

 25.1، و2024 - 2023الر عام مليار دو 20.8، و2023 - 2022مليار دوالر عام  15، و2021/2022

 .2025 - 2024مليار دوالر عام 

  نجاح أهم المؤشرات االقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية التي تشهد ب (5إلى  1)من  فاإلنفو جرايوضح

  صالح االقتصادي:خطوات برنامج اإل
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

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

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

 الية.مات المالمصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدوضمان وصول أدوات التمويل غير 

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

 قريبًا ضعاف تأالمخصمة حوالي ثالثة  كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق

في  مليار جنيه 10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3,7خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريًبا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18. وارتفعت بنسبة 2018

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

  ه قل بمقتضالذي ينتالتأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل وا

ل ن مقابالى المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفي

 ة المدة شراء األصل المؤجر.دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاي

 إلنتاجية ولها اويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أص

لتمويلي. أجير االثابتة )طويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة الت

يلة على حص استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فوراوبالتالي تستمر الشركة في 

ية لألصل إليجارنقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة ا

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

  شركات التأجير التمويليالرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من: 

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

ر نشاط التأجي ، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة2019لسنة  7اإلدارة رقم 

أن القواعد بش 2019لسنة  7عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخصيم. وقرر محمد  التمويلي

قم ديدة بروالتخصيم مادة ج التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

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

  عند قي التمويليعلى شركات التأجير ً  ق من قيام التحقامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا

ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمان فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له  الل ية من خنشاطه ووفقا

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

 العمليات ضألغرا التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات لتموي 
 للمستأجر ادرةالص االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

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

 لثانويا بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل: 
 مورد لىإ مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم

 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو األصل

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

 فيما عليه متفق وه لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة األعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة بين

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

 الدين وقيمة ئنينالدا به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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1 3http://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 
1 4 https://www.youm7.com/story/2021/11/3/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-62-

%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/5519102 

 التمويل متناهي الصغر 

 13الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  نة لس 141اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل
ات مشروع، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل ال2014

 ويلشاط تمنالمتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع 
لمالية دوات االمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واأل

سهولة غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة و
 صناعي.ري والاحتياجات النشاط التجا التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب

 قانون يكون "وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ل
عدم  ون إلىتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القان

خاضعة نوك الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبسريان أحكام هذا القانون عل
ر المصد لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال
ة ارس إدوالمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجل

تي ترغب في تمويل ماليين جنيه للشركات ال 5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 
ة لمتوسطاالمشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات 

ع الذي المدفوالحد األدنى لرأس المال المصدر و والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

 سطة كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتو
ّدد . وحطين معا  والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشا

مويل تنشاط  مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة
كذلك والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، 

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

 لية ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األه
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةبوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 المستفيدين من برامج التمويل  إجماليمن  %62تستحوذ على  وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، المرأة
 .14األصغر

  هن تي لديتضاعفت نسبة النساء الالأشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى أن قد
مرأة ، كما حصلت ال2014عام  في %14، مقارنة بـ 2019٪ في عام 27حسابات مصرفية تقريب ا لتصل إلى 

شكل لت 2020أرصدة التمويل األصغر الموجهة للنساء خالل  كما زادت٪، 51على  2020ة في عام المصري
 عدد المستفيدين من برامج التمويل األصغر. إجمالي٪ من 62

  مية رأسإلى أنه يجرى تطبيق جمعيات المدخرات والقروض القروية، مما يسمح للمرأة باالدخار وتنوأوضح 
مختلف  فيامرأة  500.000وبدء مشروعات صغيرة خاصة بها، وتستهدف هذه الجمعيات  الماليمالها 

 القتصادياتمكين ال فيوأكد التقرير أن إحدى ركائز "الخطة القومية لتنمية األسرة المصرية" تتمثل ، المحافظات
 يمكن رصده من خالل معدل مشاركتها في سوق العمل. الذيللمرأة 

 مة ات الحكوأدخل عدد ا من اإلصالحات التنظيمية الستكمال مبادر المصري المركزيك وأوضح التقرير أن البن
إلبالغ جنس وانحو تعزيز الشمول المالي للمرأة؛ منها إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المصنفة حسب ال

 ائح جديدةصدار لواء، وإللمرأة، وتوحيد تعريف األعمال المملوكة للنس الماليالشمول  فيعنها بهدف تتبع التقدم 
غير  تخدم التيللخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، باإلضافة إلى إطالق مبادرة التمويل األصغر 

 مصر، وخاصة النساء. فيالبنوك  فيالمتعاملين مع البنوك والذين يعانون من نقص 
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 المالية ووكالة فيتش الذين يتوقعون مستقبل مستقر وواعد لالقتصاد تقرير وزارة يوضح  (1)نفوجراف ا

 المصري:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


