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"فوربس" تختار االقتصاد المصرى ثالث أفضل اقتصاد عربي فى . 1 0202



اختارت مجلة فوربس الشرق األوسط ،االقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية ،بعد كل من
المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،وتلى مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع
والخامس على التوالي.



وأشارت فوربس األمريكية ،وحسب الناتج المحلي لكل دولة ،احتفظت السعودية بالمركز األول لقائمة أكبر
االقتصادات العربية لعام  ،0202وتوقعت وصول ناتجها المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية إلى  924.8مليار
دوالر بنهاية هذا العام ،على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار
أسواق النفط ،حيث سجل ناتجها المحلي اإلجمالي  522.7مليار دوالر في . 0202



وجاءت اإلمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي اإلجمالي  422.7مليار دوالر في ،0202
مقارنة بقيمة بلغت  374.3مليار دوالر. 0202



وجاءت مصر في المركز الثالث عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي اإلجمالي  384.3مليار دوالر ،مقارنة بقيمة
بلغت  3.2.9مليار دوالرفى . 0202



ويوضح اإلنفوجراف أفضل اقتصادات فى الشرق األوسط واختيار مصر كأفضل ثالث اقتصاد فى الشرق
األوسط :




مصر الرابعة عالميًا في مؤشر «اإليكونوميست» عن القدرة على مواجهة «كورونا». 2

احتلت مصر المرتبة الرابعة بين أكبر  72اقتصادا على مستوى العالم ،في «مؤشر عودة الحياة الطبيعية» الجديد،
الذي أطلقته مجلة اإليكونوميست الدولية ،ليرصد من خالل عدد من العوامل والمؤشرات عودة الحياة الطبيعية في
بلدان العالم ،بعد اآلثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ودفعت الدول لفرض قيود شديدة على التنقل خالل العام
الماضي ،ويغطي المؤشر الجديد  72من أكبر اقتصاديات العالم ،تمثل مجتمعة  %82من الناتج المحلي العالمي
و %5.من السكان.
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https://extranews.tv/extra/category/27/topic/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8
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ويتكون مؤشر اإليكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها من ثمانية مؤشرات فرعية مقسمة إلى ثالث مجموعات
األولى مجموعة النقل والسفر ،ومجموعة الترفيه ،ومجموعة مبيعات التجزئة والعمل ،ومن خالل المجموعات
الثالث يتم رصد مدى عودة الحياة لطبيعتها على مستوى بلدان العالم ،في الوقت الحالي ،مقارنة بالفترات السابقة
التي كانت متأثرة باستمرار اإلجراءات االحترازية بسبب جائحة كورونا.



وأشارت اإل يكونوميست ،إلى إن مؤشر الحياة الطبيعية إنخفض في أبريل  0202ألدنى مستوى ليسجل  37نقطة
بسبب القيود التي فرضتها الدول مع بدء انتشار فيروس كورونا ،لكنه تحسن تدريجيًا خالل األشهر التالية ويسجل
في الوقت الحالي  .5نقطة ،وهو ما يعكس أن العالم قطع نصف المسافة للعودة بالحياة لما كانت عليه قبل جائحة
كورونا.



وأوضحت وزارة التعاون الدولى ،إن مجيء مصر في المرتبة الرابعة يعكس المرونة التي تعاملت بها الدولة مع
جائحة كورونا ،وقدرتها على الصمود في مواجهة األزمة من خالل اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية ،في
الوقت الذي تواصل فيه سعيها نحو تنفيذ رؤيتها التنموية  0232وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأوضحت أن االقتصاد المصري كان محل إشادة العديد من المؤسسات الدولية التي أشارت إلى قدرته على تحقيق
نمو اقتصادي إيجابي خالل العام الماضي ،حيث أشاد البنك الدولي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
نموا إيجابيًا خالل العام الماضي رغم انكماش معظم اقتصاديات العالم ،مع توقعات
بتحقيق االقتصاد المصري ً
إيجابية باستمرار النمو خالل األعوام المقبلة ليعود لمستوى ما قبل الجائحة ،وذلك بفضل المشروعات القومية
الكبرى التي يجري تنفيذها واإلصالحات االقتصادية التي تمت في الفترة من .0228-022.


صندوق النقد الدولى ،يرفع توقعاته لتدفقات النقد األجنبى لمصر . 3



توقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع صافى تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة للسوق المصرية إلى  9..مليار
دوالر فى العام المالى الحالى ،مقابل  7.4مليار العام الماضى ،ثم إلى  22.5مليار فى العام المالى /0200
 ،0203و 2..7مليار فى العام المالى .0207 /0204



وثبت صندوق النقد الدولى ،تقديراته لمعدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى لمصر عند  0.9%فى العام المالى
الماضى ،ترتفع إلى  7.0%فى العام المالى الحالى ،ثم إلى نحو  7..%العام المالى المقبل ،وهو المعدل نفسه
الذى كانت عليه فى العام المالى  ،0228 /0229على أن تصل إلى  7.9%فى العام المالى .0207 /0204



وأشار الصندوق إلى إن إيرادات القطاع السياحى فى مصر العام المالى الماضى بلغت  4.4مليار دوالر ،مقابل
مشيرا إلى أنها ستشهد ارتفاعًا فى العام المالى الحالى إلى نحو9
 0.4مليار كان يتوقعها فى شهر يناير الماضى،
ً
ارا فى العام المالى  ،0203 /0200ورجح الصندوق زيادة إيرادات قطاع السياحة
مليارات ،ثم ترتفع إلى  27ملي ً
المصرى فى العام المالى  0204 /0203إلى نحو 02.9مليار دوالر ،تصل إلى  07.2مليار فى العام المالى
.0207 /0204



وأشار صندوق النقد الدولى ،إلى إن إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى  7.8مليار دوالر فى العام المالى الماضى،
مقابل  7.5مليار توقعها سابقًا فى المراجعة األولى للبرنامج ،وستشهد تلك اإليرادات ارتفاعًا إلى  ...مليار فى
العام المالى الحالى  ،0200 /0202ثم  ..8مليار فى العام المالى  ،0203 /0200لتصل إلى  5..مليار فى العام
المالى .0207 /0204



وخفض الصندوق فى التقرير توقعاته لمعدل التضخم للعام المالى الماضى ،ليسجل نحو  7.5%مقابل  ..3%تنبأ
بها سابقًا فى المراجعة األولى للبرنامج ،الصادرة يناير الماضى ،كما عدَّل من توقعاته بشأن معدل الدين اإلجمالى
الذى سيتراجع إلى  80%من الناتج المحلى اإلجمالى ،مقابل  83%توقعها فى المراجعة األولى للبرنامج،
لينخفض إلى  98.9%فى العام المالى الحالى ،وإلى  58.8%فى العام المالى .0207 /0204



ورفع تقديراته بشأن إجمالى االحتياطات الدولية المتوقع أن تسجل  42.2مليار دوالر بنهاية العام المالى الماضى
مقابل  42..مليار رجحها فى المراجعة األولى للبرنامج ،ترتفع إلى  44.2مليار فى العام المالى الحالى ،ثم 77.2
مليار فى العام المالى . 0207 /0204



وخفَّض تقديراته المتعلقة بحجم إيرادات الضرائب إلى نحو  908مليار جنيه للعام المالى الماضى ،مقابل 947.5
مليار كان قد توقعها فى المراجعة األولى للبرنامج ،لكنها سترتفع إلى  8.9.0مليار فى العام المالى الحالى
.0200 /0202
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https://almalnews.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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صندوق النقد الدولى ،مصر تتغلب على الجائحة وتواصل النمو . 4



توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق االقتصاد المصري "تعافيا قويا" خالل العام المالي  ،0202/0200ليصل نمو
الناتج المحلي اإلجمالي إلى  ،%7.0وأشاد الصندوق بيانه بالسياسات التي تبنتها السلطات خالل الجائحة ،كما
وأشار الصندوق أن "كانت مصر من بلدان االقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في .0202
وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات ،مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي ،أبدى
االقتصاد المصري صالبة في مواجهة الجائحة".



وذكر صندوق النقد أنه "على مدى االثني عشر شهرا الماضية ،كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة
أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة األثر الصحي واالجتماعي للجائحة مع ضمان
االستقرار االقتصادي ،واستمرارية القدرة على تحمل الدين ،والحفاظ على ثقة المستثمرين" هذه السياسات
الجريئة هى :
 )2برنامج اإلصالح االقتصادي ساعد في حماية االقتصاد من صدمة "كوفيد. "28-
 )0تقديم الدعم المالي لمؤسسات األعمال والعاملين في القطاعات األشد تضررا مثل السياحة والصناعة
التحويلية .
 )3تأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويالت النقدية إلى األسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة .
 )4قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة األساسية بمقدار  422نقطة أساس خالل عام . 0202
 )7إطالق المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات األشد
تأثرا ،منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد االستحقاقات االئتمانية
القائمة لمدة  .أشهر.



وحذر صندوق النقد الدولى من أن "اآلفاق ال تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة ،بما فيه ما يتعلق بالتعافي
الكامل في قطاع السياحة" ،كما أشار أيضا إلى ارتفاع الدين العام واالحتياجات التمويلية اإلجمالية الكبيرة في
البالد ،واللذان يجعالنها "معرضة للصدمات الخارجية ،كارتفاع تكاليف االقتراض بالمستويات العالمية مع سحب
االقتصادات المتقدمة إجراءاتها لتحفيز النشاط االقتصادي بالتدريج".



و دعا صندوق النقد الدولي القائمين على وضع السياسات إلى ضرورة العمل على تقليص الدين العام واعتباره
أولوية ،باإلضافة إلى التركيز على اإلصالحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.


رينيسانس كابيتال ،االقتصاد المصري سينمو بنسبة  %4 - 5.4في الربع الثاني من . 5 0202



أشار بنك االستثمار رينيسانس كابيتال ،إلى إن االقتصاد المصري سينمو بنسبة  %7 - 4.7في الربع الثاني من
العام الحالي ،وسيواصل اكتساب الزخم خالل بقية العام ،وأبقى بنك االستثمار أيضا على توقعاته السابقة لنمو
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %4.0هذا العام ،وأن يتسارع ليصل إلى  %7العام المقبل.



وأوضح أن النمو المتوقع سيأتي مدفوعا بتعافي قطاع السياحة ،وزيادة تدفقات المحافظ االستثمارية الوافدة،
وحدوث انتعاش اقتصادي يمكنه تعزيز الواردات ،ومواصلة تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-
 ،"28والتوسع في برنامج التطعيم ،وأوضح البنك أن ترجع النتائج الفصلية القوية جزئيا أيضا إلى انخفاض تأثير
سنة األساس التي شهدت انكماش االقتصاد بنسبة  %2.5في الربع الثاني من . 0202



وأضاف بنك االستثمار رينيسانس كابيتال ،أن قطاع السياحة سيبدأ مرة أخرى في تقديم مساهمة إيجابية في النمو
االقتصادي للبالد خالل الربع الثاني من عام  .0202وأشار إلى أن شهر مايو الماضي شهد مرور  2.7مليون
مسافر عبر المطارات المصرية بزيادة أكثر من  %02على أساس سنوي مقارنة بشهر مايو  .0202لكن أعداد
السائحين الوافدين إلى مصر في مايو  0202ال تزال أقل بمقدار الثلث عما كان قبل الجائحة ،مما يشير إلى أن
القطاع ال يزال في حالة تعافي.



يتوقع رينيسانس كابيتال أن يتسع العجز في الحساب الجاري بنسبة  %4من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام
 ،0202مقارنة بـ  %3.2في عام  ،0202وكان إنخفاض عائدات السياحة أحد العوامل المسببة لتفاقم عجز
الحساب الجاري .إال أن التعافي المتوقع في القطاع وتحسن الواردات سيعني أنه من المرجح أن يظل العجز ثابتا
عند  %4في عام  ،0200وأشار أن" :على الرغم من تدهور الحساب الجاري ،فإن النمو يعود إلى االقتصاد،
وهذا ما يشجعنا كثيرا" ،وأشار إلى إن الزيادة الكبيرة في تدفقات المحافظ االستثمارية خالل عام  0202كانت
بمثابة مؤشرا إيجابيا أيضا .ولفت إلى أنه ،في حين شهد الربع الثاني من عام  0202موازنة سلبية – بمعنى أن
تكون التدفقات الخارجة أكثر من التدفقات الوافدة – فقد شهد االقتصاد المصري تعافيا كبيرا منذ ذلك الحين.
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وأشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر يعني أن التدفقات الوافدة تعافت بسرعة في األشهر التي أعقبت
عمليات البيع المكثف في األسواق الناشئة جراء فيروس "كوفيد ،"28-إذ ارتفعت من  22.4مليار دوالر في مايو
 0202لتصل إلى  0.مليار دوالر في يناير الماضي .وقد تباطأت وتيرة التدفقات منذ ذلك الحين ،في حين
ارتفعت قيمة حيازات األجانب من أدوات الدين المصري لتصل إلى  08مليار دوالر في مايو.


ويتوقع رينيسانس كابيتال أن تواصل أسعار الفائدة المرتفعة في مصر جذب استثمارات المحافظ بشكل كبير.
وأوضح أن" :كان ثلثا تدفقات المحافظ خالل الربع األول من عام  0202في سوق أدوات الدين ،ونعتقد أن هذا
األمر سيستمر".



ويتوقع أيضا ً بنك االستثمار رينيسانس كابيتال أن تظل سياسة البنك المركزي لإلقراض دون تغيير عند %8.07
حتى نهاية عام  ،0200وأضاف" ،ال نتوقع أن نرى تخفيضات من شأنها أن تؤثر على أسعار الفائدة التي تجذب
تدفقات رأس المال التي تمول الحساب الجاري".



وأشار بنك رينيسانس كابيتال إلى أن ما زالت مصر أيضا في طريقها لتسجيل معدل تضخم أحادي الخانة ،على
أن يعوض احتواء التضخم في السلع غير الغذائية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ،ويمكن أن تتسبب الزيادات
العالمية في أسعار المواد الغذائية في مخاطر حدوث تضخم على المدى القصير ،والذي كان أمرا مقلقا بعض
الشيء في وقت سابق من العام الحالي ،إذ أن مصر تستورد نسبة كبيرة من المواد الغذائية ،بحسب وبلغ معدل
التضخم في أسعار المواد الغذائية لشهر يونيو  0202أكثر من  %3على أساس سنوي ،ومن المرجح أن يستمر
في االرتفاع .وأضاف أن معدل التضخم غير الغذائي كان أقل بكثير ،مما ساعد على احتواء التضخم الرئيسي
نسبيا عند  .%4.8وقال "نتوقع حدوث تضخم من متوسط الخانة الواحدة وهو سبب آخر كي نتوقع أن تظل
أسعار الفائدة ثابتة نسبيا".



وأضاف أن من لمخاطر الكلية التي يجب أن نراقبها ،هى إن تباطؤ وتيرة التعافي العالمي من شأنه أن يقوض
زخم النمو الحالي ،وأن يؤثر على التجارة العالمية ،وكذا عمليات قناة السويس .ويمكن أن يتسبب رفع أسعار
الفائدة األمريكية في إبطاء التدفقات االستثمارية إلى األسواق الناشئة ويقوض تجارة الفائدة .وفي حين أن هذا غير
متوقع" ،فإنه بالتأكيد يمثل مخاطرة وشيء يجب مراقبته في المستقبل" ،إلى جانب ذلك ،فإن الوتيرة البطيئة نسبيا
لعملية توزيع اللقاحات في مصر إذ أن ما بين  3..إلى  %4فقط من السكان تلقوا الجرعة األولى من اللقاح،
مقارنة بنحو  %05في المغرب قد تعني ضرورة تشديد القيود مرة أخرى خالل موجات "كوفيد "28-القادمة ،مما
سيعرقل مسيرة التعافي .وقال أيضا إنه يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على عجز الحساب
الجاري والتضخم ،حيث أن مصر تعد مستوردا صافيا.



وأشار األستاذ  /أح مد حافظ رئيس قسم البحوث في رينيسانس كابيتال لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إلى
إن بنك رينيسانس كابيتال متفائل بشأن أداء سوق األسهم في النصف الثاني من  0202ال سيما في الربع الرابع
من العام :يبدو أن هناك تحوال في الديناميكيات التي هيمنت على السوق ألكثر من عام إذ أن المؤسسات غير
المصرية تعد بائعة صافية والمؤسسات المحلية هي الوحيدة التي تقوم بالشراء على نحو واضح ،أشار إلى أن
عمليات البيع المكثف من جانب المؤسسات األجنبية أوشكت على االنتهاء .وأوضح إن رينيسانس كابيتال يرى
تراجعا في نشاط المستثمرين األجانب ،مما يشير عادة إلى انعكاس السوق ،مضيفا أن كل هذا يقود إلى التفاؤل
بشأن أداء السوق في النصف الثاني من عام  ،0202وأوضح أيضا ً أن المستثمرون األفراد يعودون إلى األسماء
التقليدية وهو مؤشر آخر على تحول السوق ،حيث شهد الشهر الماضي تحسنا طفيفا في نشاط البورصة المصرية
مقارنة ببعض األسواق األخرى ،مشيرا إلى األسهم القيادية التقليدية في السوق ،إلى جانب زيادة االهتمام
بالعقارات واألسمدة والحديد والصلب والتكرير واألسمنت والشركات ذات رؤوس األموال الكبيرة.



ويتوقع رينيسانس كابيتال أداء جيدا وقويا لنشاط الطروحات العامة في النصف األول من عام  ،0200وأضاف
"نحن منسق عالمي مشترك في طرح شركة إي فاينانس والذي يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية والذي
نأمل أن يتم خالل هذا العام" .وحيث إن لدى رينيسانس كابيتال اثنين أو ثالثة طروحات عامة أخرى من المتوقع
أن إطالقها في الفترة بين أواخر عام  0202ومطلع عام  0200في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والصناعة
والعقارات التجارية.



وأضاف البنك أن الفجوة بين مصر واألسواق الناشئة األخرى ال تزال ثالثة أضعاف متوسطها التاريخي .وتداول
مؤشر إم إس سي آي لألسواق الناشئة بمعدل  0.2مرة أعلى من مكرر األرباح اآلجلة لمدة  20شهرا مقارنة
بمؤشر إم إس سي آي مصر على مدار األعوام العشرة الماضية ،وفقا لبلومبرج ،وقد اتسعت هذه الفجوة بشكل
ملحوظ منذ تفشي الجائحة .وأضاف أنه خالل الشهر الماضي تفوقت مصر في األداء من حيث الدوالر ،مما ساعد
في تضييق الفجوة ،على الرغم من أنها ال تزال بفارق ستة أضعاف .وأضاف "نعتقد أن هذا المستوى من التقييم
جذاب للغاية".
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استطالع رأي لوكالة رويترز يتوقع نمو االقتصاد المصري بنسبة  %0.2في . 6 0202/0202



أجرت وكالة رويترز استطالع رأي مع عدد من الخبراء االقتصاديين ،حيث يتوقعون نمو االقتصاد المصري
بنسبة  %0.9في العام المالي الحالي  ،0202/0202وتقل هذه التوقعات عن توقعات سابقة بلغت  %3.3للنمو
والتي تضمنها االستطالع األخير الذي أجرته رويترز في أكتوبر الماضي .وتأتي توقعات الخبراء االقتصاديين
عند الحد األدنى للنطاق المستهدف لنمو االقتصاد والذي حددته وزارة المالية ما بين  .%4-0.9وتتوافق توقعات
الخبراء االقتصاديين مع التوقعات األخيرة لصندوق النقد الدولي للنمو االقتصادي في مصر.



وأشارت وكالة رويترز إلى أن يرجع خفض توقعات النمو إلى تراجع نشاط السياحة ،والذي كان أيضا العامل
الرئيسي وراء التوقعات بنمو ضعيف .



وأشارت " األستاذة  /مونيت دوس" ،محلل أول االقتصاد الكلي لدى إتش سي لألوراق المالية إلى التوقعات
بتراجع إيرادات قطاع السياحة خالل الفترة المتبقية من العام المالي الحالي باعتبارها العامل الرئيسي وراء تراجع
االقتصاد .وتراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر مسجال حوالي  3.5مليون سائح في عام  ،0202بانخفاض
 %57على أساس سنوي من مستوى قياسي بلغ  23مليون سائح في .0228



و تشير توقعات الخبراء أيضا إلى مواصلة ارتفاع معدل النمو خالل العامين الماليين المقبلين ،وإن كان بمعدل أقل
قليال في العام المالي  0200/0203مما كان متوقعا في السابق .ومن المتوقع أن يسجل االقتصاد المحلي نموا
بنسبة  %7في العام المالي  ،0202/0200وأن يتسع هذا النمو ليصل إلى  %7.4في العام المالي التالي –
بإنخفاض عن التوقعات األخيرة البالغة .%7.7



وأوضحت " األستاذة  /مونيت دوس" أن االستثمارات الخاصة المحلية ،التي تحفزها سياسات التيسير النقدي
المستمرة للبنك المركزي ،ستقود النمو االقتصادي ،جنبا إلى جنب مع االستثمارات الحكومية ،ويتوقع الخبراء
االقتصاديون أن يخفض البنك المركزي سعر اإلقراض لليلة واحدة بمقدار  222نقطة أساس ليصل إلى %9.07
بنهاية يونيو  ،0202على أن يظل ثابتا حتى يونيو  ،0203وعندها من المحتمل أن يقرر البنك المركزي رفع
أسعار الفائدة بمقدار  07نقطة أساس لتصل إلى .%9.72



ويتوقع الخبراء االقتصاديون أن يصل التضخم السنوي العام في الحضر إلى  %7.4بدال من  %7.9في العام
المالي الحالي .وأبقى الخبراء االقتصاديون على توقعاتهم السابقة بأن يصل معدل التضخم إلى  %5في كل من
العامين الماليين  0200/0203و.0203/0204



وتوقع الخبراء االقتصاديون أيضا أن يبلغ سعر الدوالر نحو  2..22جنيه بحلول ديسمبر  ،0202بينما يبلغ حاليا
 27..5جنيه للدوالر .وكان االستطالع السابق لوكالة رويترز توقع أن يصل الدوالر إلى  2..7جنيه بنهاية
 .0202وتوقع الخبراء أن يعاود الجنيه تراجعه بشكل طفيف في عام  0200ليصل إلى  2...3جنيه للدوالر ،إال
أن هذه أيضا توقعات أكثر تفاؤال مما جاء في االستطالع السابق.

 أما بالنسبة لبقية العالم:


يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد االقتصاد العالمي تعافيا بشكل أسرع هذا العام بعد تسجيل انكماش أقل من
المتوقع العام الماضي .وقال الصندوق إلى إن االقتصاد العالمي قد ينمو بنسبة  %7.7في عام  0202بزيادة قدرها
 % 2.3عن توقعاته قبل ثالثة أشهر "مما يعكس التوقعات بمزيد من النشاط المدعوم بطرح اللقاحات الخاصة
بفيروس "كوفيد " 28-في وقت الحق من العام الحالي ودعم إضافي للسياسات في عدد قليل من االقتصادات
الكبيرة" .وتبلغ توقعات النمو للعام المقبل حاليا .%4.0



ويتوقع الصندوق أيضا أن تسجل األسواق الناشئة نموا قدره  %..3في  ،0202بزيادة عن توقعاته األخيرة البالغة
 .%..2وتوقع أن يصل النمو االقتصادي األمريكي إلى  %7.2لهذا العام (بزيادة نقطتين مئويتين عن التقديرات
األخيرة للصندوق) ،في حين من المتوقع أن ينمو االقتصاد الصيني بنسبة  %9.2في ( 0202بانخفاض قدره 2.2
نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق السابقة).
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


صا تفصيليًا عن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر . 7
وزارة التخطيط تصدر ملخ ً



أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر ،والذى
قدمته الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،ممثلة عن جمهورية مصر العربية بالمنتدى
السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر
جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة :رؤية مصر  ،0232والتي تم إطالقها في عام  022.من
خالل نهج تشاركي ،بأبعادها االقتصادية والبيئية واالجتماعية.



أشارت إلى أن تحديث رؤية مصر  0232يرجع إلى الحاجة لمواجهة عدد من التحديات والتي تتضمن ندرة
المياه ،والزيادة السكانية ،والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية واإلقليمية ،باإلضافة إلى استيعاب تداعيات
فيروس كوفيد  ، 28 -متابعة أن عملية التحديث تمت في إطار تشاركي مع كل شركاء التنمية بما يتسق مع أجندة
أفريقيا  02.3وأهداف التنمية المستدامة األممية.



ويمثل التقرير الوطني الطوعي آلية لتطوير وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وتضمن التقرير التحديات
التي مثلت عائقًا نحو تنفيذ األهداف األممية ،ووضع نظرة مستقبلية حول أولويات الدولة خالل المرحلة القادمة
لمواجهة تلك التحديات والمضي قد ًما نحو تحقيق التنمية المستدامة ،واتبعت عملية تطوير التقرير نه ًجا تشاركيًا
ً
متكامال ،حيث تم عقد العديد من ورش العمل واالجتماعات مع أصحاب المصلحة من الوزارات والجهات
الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين ،قاموا فيها بعرض اآلراء والمقترحات ،كما
ساهموا بإرسال تفاصيل عن مشروعاتهم ومبادراتهم التي تخدم تحقيق األهداف الـ  ،25وإمداد فريق العمل
بالبيانات والمعلومات وذلك الستخدامها في التقرير لكي يعكس صورة واقعية وشاملة عن الجهود والتحديات
المتعلقة بكل هدف أممي.



وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،إن التقرير يبدأ باستعراض األطر الحاكمة التي تعمل مصر من خاللها على
تحقيق التنمية المستدامة ،وهي رؤية مصر  0232والتي ت ُ َعد النسخة الوطنية من أجندة التنمية المستدامة األممية.
حيث مرت الرؤية بعملية تحديث شاملة لتعكس التطورات المحلية واإلقليمية والدولية المتعددة التي ظهرت منذ
إطالقها للمرة األولى في  .022.وتتسم النسخة المحدثة لرؤية مصر  0232باالتساق الكبير مع كل من األهداف
األممية وطموحات أجندة أفريقيا .02.3



وأضافت أن تتضمن األطر الحاكمة برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي بمرحلتيه ،حيث أسفرت المرحلة
األولى ( )0228-022.عن تحسن في العديد من مؤشرات االقتصاد الكلي ،أبرزها معدالت النمو السريع،
والتحكم في التضخم ،وخفض عجز الموازنة ،مع االهتمام بالحماية االجتماعية .ومن ثم تم إطالق المرحلة الثانية
في عام " 0202اإلصالحات الهيكلية" ،والتي تركز على تحسين التنافسية ومناخ األعمال في مصر ،ودعم
القطاعات اإلنتاجية ،وذلك لضمان استدامة النتائج اإليجابية التي تم تحقيقها خالل المرحلة األولى ،وتأتي ضمن
األطر الحاكمة توطين أهداف التنمية المستدامة ويقصد بها نقل عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من المستوى
المركزي إلى المستوى المحلي في كل محافظات الجمهورية ،واالستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة ،وذلك
لضمان تحقيق العدالة الجغرافية للعملية التنموية وعدم ترك أحد خلف الركب.



وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن في هذا الصدد تم إطالق خطة المواطن على مستوى المحافظات ،كما تم
إعداد تقارير محلية عن حالة ا لتنمية المستدامة والفجوات التنموية الخاصة بكل محافظة من خالل قياس وتحديث
قيم  30مؤشر لـ  22هدف من أهداف التنمية المستدامة .باإلضافة إلى تطوير صيغة تمويلية من خالل اتباع
مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة االستثمارات
العامة.



وأضافت أيضا ً أن تشمل األطر الحاكمة التي تعمل مصر من خاللها على تحقيق التنمية المستدامة؛ السياسات
القائمة على األدلة ،حيث تؤمن الدولة المصرية بأن نجاح السياسات ينبع من قدرتها على التصدي للمشكالت
ومواجهة التحديات ،ولضمان فعالية السياسات فمن الضروري االستناد إلى األدلة والبيانات والتحليل الكمي .كما
تساهم السياسات القائمة على األدلة في توجيه عملية صنع السياسات ،ومن األمثلة البارزة في هذا اإلطار،
التعاون مع عدد من المنظمات الدولية ومراكز الفكر لدراسة تأثيرات جائحة كوفيد 28-على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة في مصر.



وأوضحت أن بعد ذلك ينتقل التقرير الطوعي لعرض مختلف التطورات في كل هدف من األهداف الـ  25األممية،
وتشمل تقييم التقدم المحرز في كل هدف بشكل موضوعي ،وذلك بنا ًء على أحدث البيانات المتاحة خاصةً تلك
المرتبطة بالمؤشرات المتفق عليها من ِق َبل األمم المتحدة لقياس التقدم نحو األهداف ،وعرض مجهودات الدولة
المختلفة تجاه تحقيق كل هدف ،وتتضمن االستراتيجيات القطاعية والبرامج والمبادرات والتدخالت بمختلف
https://gate.ahram.org.eg/News/2874168.aspx
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أنواعها مع محاولة تقييم أثرها ،وذلك أيضا ً بالتركيز على التطورات منذ عام  .0229وفي بعض األهداف يتم
استعراض أبرز التحديات التي تسعى الدولة لفهم جذورها ومواجهتها بشكل فعال.


كما تشمل التطورات في األهداف األممية إبداء أمثلة للشراكات المتعلقة بكل هدف مع القطاع الخاص والمجتمع
المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية اآلخرين ،وذلك لتوضيح أن العمل التنموي في مصر ليس حكرا ً على
الدولة ،حيث تشارك المؤسسات األخرى بشكل فعال بمبادرات أو مشاريع أو برامج تساهم في التقدم نحو كل من
األهداف الـ  ،25باإلضافة إلى وضع وباء كوفيد 28-في االعتبار ،من خالل عرض السياسات التي اتخذتها مصر
لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة في كل هدف من األهداف .وكذلك قياس أثر الجائحة المباشر على مختلف
المؤشرات ،واستنتاج توقعات حول وضع مجموعة مختارة من المؤشرات لكل هدف أممي بحلول عام .0232



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إن التقرير الطوعي يستعرض التحديات البارزة على المستوى الوطني،
والتي تتضمن تتبع اإلجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات التي تمت اإلشارة إليها في التقرير السابق في
 0229وهي :البيانات ،والتمويل ،والحوكمة ،والزيادة السكانية ،كما يتضمن التقرير التحديات التي ظهرت بشكل
جلي خالل السنوات األخيرة ،والتي تستوجب تكثيفا ً للمجهودات لمواجهتها بشكل عاجل وهي عدم المساواة
الرقمية ( )Digital Divideخاصة بين الحضر والريف ،وهو تح ٍد تفاقمت تداعياته السلبية بسبب تفشي وباء
كوفيد ،28-وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل مما يتسبب في إهدار العديد من الفرص االقتصادية
واالجتماعية ،باإلضافة إلى تحديات بيئية متعددة األوجه تتسبب في تفاقم خطر تهديد األمن المائي والغذائي
لمصر.


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،اإلصالح الهيكلى يستهدف زيادة مساهمة قطاع االتصاالت بالناتج
المحلى اإلجمالى بـ %4عام . 8 0205/0202



أشارت الدكتورة  /ندى مسعود ،المستشار االقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس وحدة
السياسات االقتصادية الكلية بالوزارة ،إلى إن اإلصالح الهيكلى يستهدف زيادة مساهمة قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي اإلجمالي ،بنسبة  %7عام  0204 /0203مقابل  %0.9عام /0228
 ،0202وذلك مع الحفاظ على معدالت نمو مرتفعة للقطاع في حدود  ،%2.وتحسين ترتيب مصر طبقا ً لمؤشر
التعقيد التكنولوجي الصادر عن  Oxford Insightsلتحتل المركز  47عام  ،0204مقابل احتاللها المركز 77
عام . 0202



وأوضحت ،أن من المستهدف أن يتراوح معدل النمو السنوي ألعداد المتدربين في برامج وزارة االتصاالت
وجهاتها التابعة لرفع إنتاجية القطاع إلى ما بين  %02لـ  ، %07باإلضافة إلى توفير ما بين  202لـ  242ألف
فرصة عمل جديدة بحلول . 0204



وأكدت أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الشركات الناشئة التابعة للقطاع بنسبة تتراوح ما بين  %22لـ  ،%27وأن
يبلغ حجم صادرات القطاع المستهدف نحو  9مليار دوالر عام  ،0204من خالل زيادة حصة صادرات المنتجات
اإللكترونية واألجهزة التكنولوجية الحديثة.



وأكدت أنه من المستهدف رفع معدل النمو االقتصادي ليتراوح ما بين  %.لـ  %5عام  0204/0203مقابل
 %3..عام  ،.0202/0228كما يستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة واالتصاالت في الناتج
المحلي اإلجمالي ليسجل ما بين  %32لـ  %37عام  0204/0203مقارنة بـ  %0.عام  ،0202/0228وكذلك
تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضا ً يتراوح ما بين  3لـ  7مليار دوالر عام 0204/0203
مقابل تسجيل عجز بنحو  9..مليار دوالر عام . 0202/0228



وأضافت إنه من المستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليسجل %94.7
عام  0204/0203مقابل  %95.7عام  ،0202/0228فضالً عن زيادة الفائض األولي كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي ليسجل  %0عام  0204/0203مقارنة بـ  %2.9عام  ،.0202/0228وخفض العجز الكلي كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى  %7.7عام  ،0204/0203مقابل  %9عام.0202/0228




مصر تحقق فائضا أوليا قدره  32مليار جنيه في . 9 0202/0202

أشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى إن مصر تخفض عجز الموازنة وتحقق فائضا أوليا بما يفوق
التوقعات في  ،0202/0202حيث حققت مصر فائضا أوليا بنحو  %2.4من الناتج المحلي اإلجمالي ،أو 83.2
مليار جنيه ،في العام المالي الماضي  ،0202/0202و تزيد هذه النسبة عن المستهدف الذي حددته الحكومة في
8

https://www.youm7.com/story/2021/7/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%89%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89/5397824
9

https://enterprise.press/ar/stories/2021/07/26/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b6%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%af%d8%b1%d9%87-93%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%81/
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وقت سابق عند  ،%2.8وأيضا عن تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة  %2من الناتج المحلي اإلجمالي .حققت
مصر فائضا أوليا بنسبة  %0قبل انتشار "كوفيد ."28-وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع الفائض األولي إلى %2.7
في العام المالي  ،0202/0200قبل أن ينخفض إلى  %2.3في العام التالي.


وبلغ عجز الموازنة  %5.4في العام المالي  ،0202/0202بإنخفاض من  %9في العام المالي السابق .وتجاوزت
هذه النسبة مستهدف وزارة المالية عند  ،%5.9ولكنها جاءت في الغالب متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي
عند  .%5.3ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة ليصل إلى  %..5من الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي
الحالي ،قبل أن ينخفض إلى  %..0في العام المالي .0200/0203



وأرتفعت اإليرادات بنسبة  %20على أساس سنوي (لتصل إلى  228مليار جنيه) ،لتتجاوز المصروفات التي
نمت بنسبة  %8على أساس سنوي ،و تراجعت نسبة الدين العام إلى  %82..من الناتج المحلي اإلجمالي في العام
المالي  ،0202/0202وذلك بفضل تحول الحكومة إلى الديون طويلة األجل إلى جانب قدرتها على زيادة أجل
ديونها من  2.3عام قبل يونيو  0225إلى  3.47عام في يونيو .0202


مصر تواصل انتصاراتها في معركة كورونا ،وتنجح فى الحفاظ على مكتسبات اإلصالح االقتصادي .10



أصدر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء تقريرا ً يشير فيه إلى التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل
السياسات المرنة واالستراتيجيات الحكيمة ،والتي ساهمت في الحفاظ على مكتسبات اإلصالح االقتصادي ،وسط
إشادات دولية بذلك ،حيث شكلت الخطوات االستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة كورونا ،والسياسات
االقتصادية اإلصالحية والهيكيلة التي اتخذتها الدولة المصرية حائط صد أمام التداعيات السلبية لألزمة ،خاصة
مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة سواء على الصعيد االقتصادي
واالجتماعي والصحي ،وهو األمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدالت نمو إيجابية بشهادة
المؤسسات الدولية ،كما بث رسالة طمأنينة لدول العالم بأن مصر تظل مقصدا ً سياحيا ً آمنا ً صحياً ،في ظل
الضوابط واإلجراءات االحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة.



وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز الثاني عالميا ً في مؤشر اإليكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها
إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ  84.9نقطة ،وذلك بعد هونغ كونغ التي جاءت في المركز األول بـ
 222.0نقطة :



ويوضح إنفوجراف (  ) 2حصد مصرالمركز الثاني عالميا ً في مؤشر اإليكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها:



أضاف التقرير أنه وفقا ً لبلومبرج احتلت مصر المركز الرابع عالميا ً واألول إقليميا ً وقاريا ً بمؤشر طرق السفر
اآلمنة صحياً ،وذلك بعد كل من رومانيا التي جاءت بالمركز األول ،وسويسرا بالمركز الثاني ،وإسبانيا في
المركز الثالث.

https://gate.ahram.org.eg/News/2877080.aspx
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ويوضح إنفوجراف (  ) 0تقرير وكالة بلومبرج والذي يشير إلى أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا ً واألول
إقليميا ً وقاريا ً بمؤشر طرق السفر األمنة صحيا ً :



احتلت مصر وفقا ً للمجلس الدولي للمطارات المرتبة الثامنة عالميا ً والثانية قاريا ً وإقليميا ً في عدد المطارات التي
حصلت على شهادة االعتماد الصحي ،وذلك بـ  22مطار ،فيما بلغ عدد المطارات التي حصلت على شهادة
االعتماد الصحي في إسبانيا  47مطاراً ،والواليات المتحدة األمريكية  42مطاراً ،وكندا  29مطاراً ،وكل من
المغرب وإيطاليا  2.مطاراً ،واليونان  24مطاراً ،والمكسيك  20مطارا ً ،أوضح التقرير أن عدد المطارات التي
حصلت على شهادة االعتماد الصحي في كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا  8مطارات ،وأستراليا  9مطارات،
وكل من تركيا والمملكة المتحدة  5مطارات ،وكل من كوريا الجنوبية وفرنسا والبرازيل  .مطارات ،ونيجيريا 7
مطارات.



ويوضح إنوجراف (  ) 3يوضح تقرير المجلس الدولي للمطارات الذي يشير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثامنة
عالميا ً والثانية قاريا ً وإقليميا ً في عدد المطارات :

10


وأشار التقرير إلى رتيب دول العالم وفقا ً للناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية) خالل عام  ،0202مشيرا ً
إلى أعلى  7دول عربية ،والتي جاءت من بينها مصر بـ  384.3مليار دوالر ،والسعودية  924.8مليار دوالر،
واإلمارات  422.7مليار دوالر ،والعراق  282.5مليار دوالر ،وقطر  2..مليار دوالر ،وبالنسبة ألعلى  7دول
أفريقية ،فمن المتوقع أن تحقق نيجيريا ناتجا ً محليا ً إجماليا ً يصل إلى  724مليار دوالر ،وجنوب أفريقيا 308.7
مليار دوالر ،تلتها الجزائر بـ  272.7مليار دوالر ،ثم المغرب  204مليار دوالر.



ويوضح إنفوجراف (  ) 7 / 4تقرير صندوق النقد الدولى الذي يضع االقتصاد المصري فى الترتيب الثانى إفريقيا ً
والثالث عربيا ً فى : 0202
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وأشار التقرير إلى إشادات مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر ألزمة كورونا ،مشيرا ً إلى إشادة البنك الدولي
باستجابة مصر ألزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية ،حيث تضمنت
االستجابة زيادة اإلنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية االجتماعية لتوفير الحماية للفئات
األشد احتياجا ً ،من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة مصر ألزمة كورونا بسياسات حكيمة وفي الوقت
المناسب ،مؤكدا ً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من األثر الصحي واالجتماعي للوباء ،إلى جانب الحفاظ على
االستقرار االقتصادي .



وذكرت مجموعة أكسفورد لألعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة االقتصاد المصري مدعوما ً
بسياسات برنامج اإلصالح االقتصادي ،كما أتاحت الفرصة لالستفادة من األزمة بتحقيق التقدم في العديد من
القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وثمنت وكالة فيتش السياسات التي تم تنفيذها
خالل أزمة كورونا وإجراءات اإلغالق األكثر اعتداالً ،والتي بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على
مستوى العالم التي شهدت نموا ً إيجابيا ً طيلة أزمة كورونا ،فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي
في عام  0202بعد أن تسلحت بثمار برنامج اإلصالح االقتصادي لمواجهة أزمة كورونا ،وأكدت وكالة موديز أن
مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها اإليجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة
كورونا بفضل سياسات اإلصالح الشاملة على مدار السنوات الماضية.



ويوضح إنفوجراف (  ) .إشادات مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر خالل أزمة كورونا :
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0229مشروع 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؛ حيث زادت من  3,5مليار جنيه مصري في  0224إلى  22..مليار جنيه في
 .0229وارتفعت بنسبة  %29تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  9.8مليار جنيه.



التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟


التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه
الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل
دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.



ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي .حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية
الثابتة (طويلة األجل) الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.
وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة
نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل ،على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل
المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.


الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  90لسنة  ،0228بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  5لسنة  ،0228بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  5لسنة  0228بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(4مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:



تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.



تمويل شراء األصل ذات المواصفات الخاصة وذات التكنولوجيا العالية الذي يصعب تسويقه بالسوق الثانوي:
تقوم شركات التأجير التمويلي بعد شرائها لألصل المؤجر من المستأجر بتوجيه التمويل مباشرة إلى مورد
األصل ذو المواصفات الخاصة و/أو ذو التكنولوجيا العالية محل التمويل.



استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر :على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويلي ألغراض
استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر أن يتم توجيه التمويل على شرائح وفقا لما هو متفق عليه فيما
بين الشركة والمستأجر ،ووفقا لمستخلصات إنجاز األعمال المقدمة من جانب المستأجر للشركة.



سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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التمويل متناهي الصغر
الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:11



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.
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أشارت الدكتورة  /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغير ،إلى إن الجهاز سيضخ  1.1مليار جنيه لتمويل اآلالف من المشروعات متناهية
الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبكافة محافظات الجمهورية .



وأضافت أن ضخ هذه األموال يأتي وفقا للعقود التي وقعها الجهاز مؤخرا مع بنوك مصر والقاهرة والزراعي
المصري ،مع إعطاء أولوية للمراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة
كريمة” لتشجيع شباب هذه المناطق على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن مستوى
معيشتهم.



وذكرت أن هذا التمويل سيتم وفقا لآلليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشروعات  154لعام  4141والتي
أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى  511ألف جنيه مما يسمح بالتوسع في
تمويل هذا النوع من المشروعات التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة مما
يؤدي إلى تحقيق مردود إيجابي على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.



وأوضحت أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التحول للقطاع الرسمي لالستفادة
من هذه التمويالت الجديدة المقدمة من الجهاز ،وكذلك للتمتع بعدد كبير من التيسيرات الجديدة التي يقدمها لهم
القانون  154لعام  4141الجديد.
11

http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D
8%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
12
http://www.emff-eg.com/2021/07/28/1-1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84/
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سار مدته  5سنوات يتيح ألصحاب هذه
وأشارت إلى أن من بين هذه التيسيرات الحصول على ترخيص مؤقت ٍ
المشروعات تشغيل مشروعاتهم بشكل رسمي معترف به من كافة أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق
أوضاعهم بشكل كامل والحصول على رخصة التشغيل النهائي.



وأكدت الدكتورة  /نيفين جامع ،أن هذه المشروعات فور حصولها على الرخصة المؤقتة ستحصل على معاملة
ضريبية مبسطة تتمثل في ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن  451ألف جنيه،
و 4511جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين  451ألف جنيه وأقل عن  511ألف جنيه ،و5
آالف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي  511ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.



وأشارت إلى إن العقود التي وقعها جهاز تنمية المشروعات مع البنوك الثالثة تستهدف الوصول للمواطنين في
المراكز والقرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ،حيث سيتم تمويل المشروعات في هذه المناطق وفقا
للدراسة الميدانية التي أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية واالستثمارية التي تتفق مع طبيعة المحافظات
المختلفة ،األمر الذي يضمن نجاح المشروعات التي يتم تمويلها وقدرتها على االستمرار وتوفير المزيد من
فرص العمل.
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بدأ عام  4112بإطالق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة في المناطق األكثر احتياجا ،وفي عام  ،4141تم إعالن مؤسسة “حياة
كريمة” مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهي المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة ،وبالفعل تم التعاون بين ثالث
وزارات رئيسية هي وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية و وزارة التنمية المحلية و وزارة التضامن االجتماعي،
فضال عن مشاركة حوالي  11مؤسسة مجتمع مدني ،وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى
والمراكز التي بلغ نسبة الفقر بها أكثر من  ،%01فتم تقديم الدعم المادي للفئات األكثر احتياجا ،وتوفير بعض
الخدمات عبر إصالح البنية التحتية ،وترميم وتطوير المنازل ،وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير
الخدمات الصحية وتوفير األدوية واألجهزة التعويضية ،والمساهمة في توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات
وغير القادرين ،وخالفه.



وبدأ عام  4141بالتوسع في المبادرة لتصبح “المشروع القومي لتطوير الريف المصري” ،وهنا أصبحنا نتحدث
عن تطوير ما يقرب من  4511قرية ،و 81333من التوابع والعزب ،في حوالي  41محافظة ،بعدد سكان
يقارب  %50من سكان مصر ،تعاني من نقص في المرافق بكافة أنواعها ،والخدمات ،وإنخفاض فرص التنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ولتنفيذ هذه الخطة الطموح يتم العمل بشكل متناسق بين الوزارات والجهات
التنفيذية المعنية ،وكذلك إشراك القطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني ،والمواطن الريفي نفسه،
في وضع أهداف التنمية المرجوة ،وخطوات تنفيذها طبقا لألولويات .وقد تم تحديد األهداف في أربعة مجاالت
رئيسية هى :
 )1البنية التحتية األساسية (شبكات المياه والصرف الصحي ،شبكات الغاز ،الكهرباء االتصاالت
واإلنترنت…).
 )4الخدمات العامة واالجتماعية (المدارس ،المستشفيات والوحدات الصحية ،مكاتب الخدمات ،الوحدات
الزراعية والبيطرية ،مراكز الخدمات األمنية ،المراكز التكنولوجية ،مراكز الشباب.)..
 )8الحماية االجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية االجتماعية والتمكين االقتصادي ،تنمية الحرف
اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة…).
 )4التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خالل إشراك المواطنين في تنفيذ وتشغيل
وضمان استدامة هذه المشروعات ،تنمية مهارات أهل الريف ،والعمل على زيادة الوعي والثقافة.)..
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير مجلة " سي إي أو ورلد " التى تشير إلى إن مصر فى المركز ال 96عالميا ً
فى مؤشر أفضل الدول فى جودة الحياة : 0201



إنفوجراف (  ) 0يوضح تقرير مؤسسة فوربس الشرق األوسط ،والتى توضح أن مصر ضمن أكبر 5
اقتصادات بالمنطقة العربية :

