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8 أسئلة وأجوبة بالغة األهمية عن 
التمويل الجديد لمصر من صندوق النقد

التسعير والسداد والغرض واإلجراءات والصرف والمتابعة

النقد  لصندوق  التنفيذي  المجلس  وافـــق 
الدولي على ترتيب احتياطي مدته 12 شهًرا 
دوالر  مليار   5.2 نحو  يعادل  لمصر،   )SBA(
أمريكي أو 184.8 في المائة من حصة مصر 

بالصندوق.
تسمح الموافقة بصرف فوري لما يعادل نحو 
2 مليار دوالر أمريكي. وسيتم توزيع الباقي على 

مرحلتين.
سيتم سداد كل دفعة على ثمانية أقساط ربع 
سنوية متساوية تبدأ بعد 3 سنوات من تاريخ 
في  ــى  األولـ الدفعة  ســـداد  وسيبدأ  الــصــرف. 

سبتمبر 2023.
يتم تحديد سعر الفائدة على االقتراض بموجب 
اتفاق SBA عند 100 نقطة أساس على سعر 
الفائدة SDR )حالًيا عند %0.082(. ونظًرا 
ألن إجمالي اقتراض مصر من الصندوق يتجاوز 
187.5 في المائة من الحصة، يتم تطبيق رسوم 
إضافية بقيمة 200 نقطة أساس. وترتفع هذه 
الرسوم اإلضافية إلى 300 نقطة أساس إذا ظل 
االئتمان أعلى من 187.5 في المائة من الحصة 

بعد ثالث سنوات.

ــواق  ــرع األسـ ــدة مــن أسـ كــانــت مــصــر واحــ
ا قبل تفشي فيروس كورونا الذي  الناشئة نمّوً
نجم عنه تعديل التوقعات االقتصادية. ويهدف 
استقرار  على  الحفاظ  إلــى  التمويل  برنامج 
)أ(  أولــويــات:  مع  مصر  في  الكلي  االقتصاد 
حماية اإلنفاق االجتماعي والصحي الضروري 
مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط.  )ب( 
الحفاظ على معدل تضخم منخفض واستقرار 
مالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن. )ج( 
لتعزيز  الرئيسية  الهيكلية  اإلصالحات  تنفيذ 

الشفافية والحكم والمنافسة.

ــراءات  ــ ــن اإلجـ ــاإلضــافــة إلـــى الــعــديــد م ب
المالية  الشفافية  لتعزيز  المالية  الهيكلية 
تظل  الــديــون،  في  الضعف  نقاط  من  والحد 
من  ــزة  ــرك م بمجموعة  مــلــتــزمــة  الــســلــطــات 
الخاص  القطاع  لدعم  الهيكلية  اإلصالحات 

بقيادة النمو وخلق فرص العمل.
المتزايدة  التقارير  إعداد  التدابير  تشمل   
الشفافية  لتحسين  للدولة  المملوكة  للشركات 
قانون  على  والــمــوافــقــة  الــمــالــي.  واإلفــصــاح 
وتقليل  التجارة  لتسهيل  المعدل  الجمارك 
لقانون  وتنقيحات  الجمركية؛  غير  الحواجز 

المنافسة.
محط  االجتماعية  الحماية  تحسين  كــان 
مدى  على  السلطات  إصــالح  لبرنامج  تركيز 
ذلك،  على  وبناء  الماضية.  العديدة  السنوات 
فقد تم إدخال حد أدنى من اإلنفاق االجتماعي 
للسنة المالية 21/20 لضمان حماية اإلنفاق 
خالل  ضعًفا  األكــثــر  واألشــخــاص  الصحي 
العام  ــفــاق  اإلن مــراجــعــة  سيتم  كما  ــة.  ــ األزم
بمساعدة البنك الدولي لتقييم فعالية اإلنفاق 
وبعد  االجتماعية،  الحماية  على  البداية  في 
ذلك على الصحة والتعليم، لتحديد أي ثغرات 

وتوصيات لمعالجتها.

توفير  ــى  إلـ الــمــالــيــة  الــســيــاســة  ــهــدف  ت
تأثراً.  األكثر  والقطاعات  لــأفــراد  الدعم 
لإلنفاق  إضــافــيــة  مخصصات  يشمل  بــمــا 
مثل  االجتماعية  البرامج  وتوسيع  الصحي، 
المستهدف  المؤقت  والدعم  وكرامة،  تكافل 

تأثراً. األكثر  للقطاعات 
ــيــة  ــهــدف مــيــزانــيــة الــســنــة الــمــال ــســت ت
عن  يقل  ال  ــا  أســاســًيّ فائًضا   21/2020
0.5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
تجنب  مع  باألزمة  المرتبط  اإلنفاق  لموازنة 
وتخطط  العام.  الدين  في  المفرطة  الزيادة 
الذي  األساسي  الفائض  السلطات الستعادة 
المائة  في   2 بنسبة  األزمة  قبل  سائًدا  كان 
السنة  فــي  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  مــن 
الظروف  تطبيع  مــع   22/2021 المالية 

ــى مسارها  إل الــديــون  ــادة  االقــتــصــاديــة إلعـ
الهبوطي.

تسعير  بشأن  إضافية  تدابير  توجد  وال 
السلطات  البرنامج إصالح  إطار  الوقود في 
النقد  لصندوق  التابع   SBA من  المدعوم 
الدولي. وتضمن آلية تسعير الوقود التي تم 
وقود  أسعار  بقاء   2019 عام  في  تقديمها 
تأثر  وعــدم  التكلفة  استرداد  عند  التجزئة 
سنوية  ربــع  تعديالت  خــالل  مــن  الميزانية 
النفط  أسعار  في  التغيرات  لتعكس  منتظمة 

الصرف. والتحركات في سعر  العالمية 

حابي

النقد الدولي أجوبة  نشر صندوق 
تفاصيل  عن  مهمة  أسئلة   8 على 
لمصر  الــمــقــدم  الــجــديــد  التمويل 

بقيمة تعادل 5.2 مليار دوالر.
القرض وشرائح  األجوبة عن تسعير  كشفت 
والمتابعة،  الــصــرف  ــراض  وأغـ وآجــالــه  صرفه 

وجميع اإلجراءات المرتبطة بها.

ــا حــجــم هـــذا الــتــمــويــل؟ ومــا 1 م
مقدار اإلنفاق األول؟ وما شروط 

دفع هذا القرض؟
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الجديد؟  البرنامج  ــداف  أه هي  ما 
السابق؟  البرنامج  عن  يختلف  كيف 

وهل سيعالج آثار COVID-19؟

انتهاج  المصري  المركزي  البنك  يواصل 
سياسة نقدية قائمة على استهداف التضخم 
)± 3 في  المائة  في  البالغ 9  النطاق  ضمن 
ويظل   .2020 لعام  المتوسط  في  المائة( 
السوق  تحركه  الـــذي  الــمــرن  الــصــرف  سعر 
ا من إطار السياسة للمساعدة على  جزًءا مهّمً
امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على 
على  يقتصر  تدخل  مــع  التنافسية،  الــقــدرة 

ظروف السوق غير المنضبط.

واحتياجات  المرتفع  العام  الدين  يزال  ال 
قابلية  ويخلق  خطًرا  يمثل  الضخمة  التمويل 
المالية.  السوق  في ظروف  بالتغيرات  للتأثر 
تقدماً  السلطات  أحــرزت  كورونا،  أزمة  قبل 
نحو  من  العام  الدين  تخفيض  في  ملحوظاً 
104 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
المائة من  في 2017/2016 إلى 85 في 
 ،19/2018 في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
لكن األزمة ضغطت بشكل كبير على المالية 
العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   93

بنهاية السنة المالية 20/21.
ــفــاق  ــمــوجــب ات وســيــســاعــد اإلقــــــراض ب
احتياجات  تقليل  على  االئتماني  االستعداد 
المتقلبة،  الــســوق  ظــروف  ظــل  فــي  التمويل 
األزمــة  لمعالجة  الــالزمــة  المساحة  ودعـــم 
األكثر  للقطاعات  الدعم  وتقديم  الصحية، 

تضرًرا.
ســيــكــون من  الـــظـــروف،  تطبيع  بـــدء  مــع   
البالغ  األساسي  الفائض  استعادة  الضروري 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   2

وإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي.
السلطات  تتخذ  الــمــخــاطــر،  مــن  وللحد 
ــال اســتــحــقــاق الــديــون  ــة آجـ خــطــوات إلطــال
وتعزيز تعبئة اإليرادات على المدى المتوسط 
وخلق  اإلجمالية  التمويل  احتياجات  لخفض 

مساحة مالية لإلنفاق ذي األولوية.

الفساد  من  والحد  الحوكمة  تعزيز  كان 
وتشمل  اإلصــــالح.  لــبــرنــامــج  ــا  هــاّمً ــا  هــدًف
تفصيلية  مالية  معلومات  نشر  اإلصالحات 
للدولة  المملوكة  الــشــركــات  جميع  حــول 
المالية  للسنة  االقــتــصــاديــة  والــســلــطــات 
تحسين  ذلـــك  فــي  بــمــا   ،2019/2018
السلطات  ستدخل  كما  المحاسبة.  قواعد 
وتمكين  المنافسة  قــانــون  على  تــعــديــالت 
عمليات  تنظيم  من  المنافسة  تنظيم  جهاز 
السلوك  من  والحد  واالستحواذ  االندماج 

للمنافسة. المناهض  االقتصادي 
النفقات  جميع  نشر  السلطات  وتعتزم 
على  مــوحــدة  بطريقة  بــاألزمــات  المتعلقة 
اإلنترنت  شبكة  على  المالية  وزارة  موقع 
وخطط المشتريات الحكومية، بما في ذلك 
عن  ومعلومات  المستفيدة  الشركات  أسماء 

به. المعمول  للقانون  وفًقا  الملكية 
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السياسة  في  التغيرات  هي  ما 
النقدية وسعر الصرف؟

عبء  من  االقتراض  سيزيد  هل 
الديون؟

النقد  صــنــدوق  يتعامل  كيف 
الدولي مع مشاكل الفساد؟ كيف 
أمــوال  استخدام  ضمان  يمكن 

القرض لألغراض المقصودة؟

والتوضيح  بالشفافية  الــصــنــدوق  يــلــتــزم 
واالستماع إلى األشخاص الذين يؤثر عليهم. 
مكتب  ذلك  في  بما  الصندوق،  موظفو  يتوفر 
الممثل المقيم للصندوق في القاهرة، للتفاعل 
على  والتشاور  والــحــوار  المعلومات  وتــبــادل 

المستويين العالمي والوطني.

كيف يمكن تبادل وجهات النظر 8
النقد  صــنــدوق  مشاركة  ــول  ح

الدولي؟

الهيكلية  اإلصــاحــات  هــي  مــا 
المقترحة في البرنامج؟

ماذا عن اإلجراءات المالية؟ هل 
أسعار  في  ــادة  زي هناك  ستكون 

الوقود والكهرباء؟

 بنك مصر يوافق على إصدار خطاب ضمان 
بقيمة تعادل مليار جنيه لصالح المقاولون 

العرب وبتروجيت وأبناء حسن عالم وكونكورد

أفيك تبدأ صرف مستحقات شركات المقاوالت المصرية 
بمشروع القطار الكهربائي

خط السالم - العاصمة اإلدارية - العاشر من رمضان

إكزيم بنك  أتم اإلغالق المالي للتمويل بنحو 1.5 مليار دوالر  األسبوع الماضي

الصينية،  كريك   – أفيك  شركة  تستعد 
»السالم  الكهربائي  القطار  لمشروع  المنفذة 
رمضان«،  من  العاشر  ـ  اإلداريــة  العاصمة  ـ 
المقاوالت  شركات  مستحقات  صرف  لبدء 

المصرية.
الشركات  بإحدى  مطلعة  مصادر  وقالت 
في  التنفيذ  أعمال  في  المشاركة  المصرية 
الــصــادرة  حــابــي  لنشرة  خــاصــة  تصريحات 
عن بوابة حابي جورنال، إن الشركة الصينية 
اإلغالق  إتمام  في  الماضي  األسبوع  نجحت 
 1.5 نحو  قيمته  تبلغ  الــذي  للتمويل  المالي 
والتصدير  االستيراد  بنك  مع  دوالر،  مليار 
ا  جــّدً قريًبا  وستبدأ  بنك،  إكزيم  ـ  الصيني 
المقاوالت  شــركــات  مستحقات  صــرف  فــي 

المصرية العاملة في المشروع.
المصرية  الشركات  أن  المصادر  وأوضحت 
بالعاصمة  الكهربائي  القطار  بمشروع  العاملة 
خاصة  ــى  األول لمجموعتين،  تنقسم  ــة  اإلداريـ
المقاولون  شركات  ومنها  المدنية  باألعمال 
وكونكورد  عــالم  حسن  وأبناء  والـــرواد  العرب 

أواًل  مستحقاتها  بصرف  وستبدأ  وبتروجيت، 
حيث إن أعمالها في المراحل األولى للمشروع، 
السكك  أعمال  فتضم  الثانية  المجموعة  أما 
الحديدية، وتبدأ في المراحل األخيرة من التنفيذ 

ومن بينها شركة أوراسكوم كونستراكشن.
وافق  مصر،  بنك  أن  حابي  نشرة  وعلمت 
بقيمة  دوالري  ضمان  خطاب  إصــدار  على 
تعادل مليار جنيه، لصالح 4 شركات مقاوالت 
عالم،  حسن  أبناء  العرب،  المقاولون  هــي: 
كونكورد، وبتروجيت للمقاوالت، لتنفيذ أعمال 
ـ  الكهربائي ال    سالم  القطار  في مشروع 

العاصمة اإلدارية ـ العاشر من رمضان.
وكانت جريدة حابي قد انفردت في مارس 
مصر  بنك  اقتناص  عن  بالكشف   ،2019
إصدار  عملية  الحكومية،  البنوك  أكبر  ثاني 
كريك  أفيك  شركة  لصالح  ضمان  خطابات 
الصينية المنفذة لمشروع القطار الكهربائي، 
الرسمي  البنك  يكون  بــأن  اتفاق  ــرام  إب بعد 
بقيمة  ضمان  خطابات  إلصــدار  والحصري 
مليون  إلى 450  بين 400  تتراوح  إجمالية 
دوالر، يتم تنفيذها وفًقا الحتياجات الشركة 

الصينية مع بدء أعمال التنفيذ.

أمنية إبراهيم

اللجنة الوزارية
 انتهت من التعديالت.. 

وإعادة صياغة في 
بعض المواد

نحو 1.8 مليار جنيه قيمة سندات التوريق 
لمحفظة ديون عامر القابضة

سندات  طــرح  قيمة  أن  حابي  نشرة  علمت 
توريق محفظة الديون المملوكة لمجموعة عامر 

القابضة تدور في حدود 1.8 مليار جنيه.
هيرميس  المالية  المجموعة  وتستعد 
دور  تتولى  التي  االكتتابات  وتغطية  لترويج 

ترويج  ومدير  ومرتب  المالي  المستشار 
البنوك  مخاطبة  لــبــدء  الــتــوريــق،  عملية 

لتمويل اإلصدار خالل شهر .
ــر الــقــابــضــة قد  ــت مــجــمــوعــة عــام ــان ك
بــروتــوكــول  توقيع  عــن  أمــس،  أول  كشفت 
لترويج  هيرميس  المالية  المجموعة  مع 
ووضع  التوريق  عملية  إلدارة  االكتتابات، 
ــطــرح بعد  ال شـــروط اإلصــــدار وأســـلـــوب 

النافي  الــفــحــص  إجــــراءات  مــن  االنــتــهــاء 
لــلــجــهــالــة، والــتــنــســيــق مــع جــمــيــع أطـــراف 
لخلق  والتسويق  الترويج  وكذلك  اإلصدار، 
في  االكتتاب  تغطية  مــن  يمكن  بما  طلب 

الطرح.
محفظة  تـــوريـــق  عــمــلــيــة  »إن  ــالـــت:  وقـ
نقدية  تدفقات  توفير  في  ستساهم  الديون 

استثمارها«. إلعادة  الشركة  تحتاجها 

رنا ممدوح

Barnett Waddingham استشاري أول 
جدول إكتواري مصري

مع الرقابة المالية

عــلــمــت نــشــرة حــابــي أن شــركــة بــارنــيــت 
 Barnett-Waddingham واديــنــجــام 
هيئة  اســتــشــاري  دور  ستلعب  اإلنجليزية، 
الرقابة المالية في وضع أول جدول إكتواري 
تأمينات  شركات  اعتماد  ظل  في  مصري، 
الحياة وتكوين األموال في مصر على جداول 

إنجليزية في المقام األول.
تشمل مهام الشركة، إنشاء جداول إكتوارية 

والجزئي  الكلي  والــعــجــز  الــوفــاة  لــمــعــدالت 
ــراض  الــمــســتــديــم، وجــــداول لــمــعــدالت األمـ

الحرجة ومعدل األمراض ألي سبب.
تحديد  على  اإلكــتــواريــة  الحسابات  تقوم 
تساعد  بــصــورة  وقياسها  التكرار  مــعــدالت 
شركات التأمين على تسعير خدماتها بكفاءة 
وقيمها،  التعويضات  صــرف  دوريـــة  وتــوقــع 
وتحديد االحتياطات المالية الواجب تكوينها 

وكذلك آجال ودرجة مخاطر استثمارها.
واديــنــجــام  بــارنــيــت  لموقع شــركــة  ــا  ــًق ووف

من  كاملة  مجموعة  تقدم  فإنها  اإللكتروني، 
وإدارة  ــواريــة  اإلكــت االســتــشــاريــة  الــخــدمــات 
المخاطر لشركات التأمين على الحياة، بدًءا 
إلى  كاملة  خارجية  بمصادر  االستعانة  من 

االستشارات وترتيبات الدعم.
كما تعمل الشركة على انتقاء وتدريب كوادر 
الوظيفة  وبمتطلبات  اإلكتوارية  الحسابات 
متطلبات  وحــســاب  والمراجعة  اإلكــتــواريــة، 
رأس المال وصحة النماذج الداخلية لشركات 

التأمين على الحياة.

حابي

قانون التأمين الموحد يقترب
 من مجلس النواب

رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية:

أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس 
الهيئة العامة للرقابة المالية،

أن المجموعة الوزارية االقتصادية انتهت من 
التي  الموحد،  التأمين  قانون  تعديالت  بعض 
وتعديالت  المواد  بعض  إعــادة صياغة  شملت 

أخرى غير جوهرية.
وأشار عبد المعطي، إلى أنه من المقرر إحالة 
القانون إلى مجلس النواب خالل أيام لمناقشته 
وإقــراره نهائًيّا، متوقًعا أن تتم المناقشة خالل 

الدورة الحالية للمجلس. 
وقال عبد المعطي، إن القانون الجديد سيسهم 
في تعزيز نشاط التأمين، وضمان زيادة مساهمته 
يتماشى  بما  اإلجــمــالــي،  المحلي  الناتج  فــي 

واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية. 
إلى  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وتسعى 
مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى نحو 50 
ورفــع صافي  مليار جنيه بحلول عام 2022، 
استثمارات شركات التأمين إلى نحو 150 مليار 
جنیه، باإلضافة إلى ارتفاع حجم صناديق التأمين 

الخاصة لتصل إلى 100 مليار جنيه. 
يتكون القانون الجديد من 10 أبــواب تضم 

231 مادة. ووضع القانون الحد األدنى لرأس 
المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين 
وإعادة التأمين بما ال يقل عن 150 مليون جنيه 
نقًدا أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية بالنسبة 
تكوين  وعمليات  األشــخــاص  تأمينات  لشركة 

األموال، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، على 
أن يرتفع رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه في 
حالة ممارسة أي من فروع البترول أو الطيران 

أو الطاقة.
الجديد األنشطة  القانون   ويخضع مشروع 
التأسيس  لقواعد  التأمين  بنشاط  المرتبطة 
والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة 
سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها 
األساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط. 
 ويسمح المشروع للشركات غير المقيدة في 
البورصة بأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة 
من المساهمين، على أن يكون الرئيس التنفيذي 
من خارجهم، أما الشركات المدرجة في البورصة 
فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها 

التنفيذي من خارج المساهمين.

فاروق يوسف

رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة 
العامة للرقابة المالية

بعض الشركات املصرية العاملة مبشروع القطار الكهربائي

الشركة

شركات املقاولون العرب 

أبناء حسن عام 

الرواد

كونكورد

بتروجيت

أوراسكوم كونستراكشن 

األعمال

مدنية

مدنية

مدنية

مدنية

مدنية

سكك حديدية

أهم األخبار

اضغط على العناوين

كلمة الرئيس 
السيسي في 

ذكرى ثورة
 30 يونيو

مدبولي: 
4.5 تريليون

 جنيه استثمارات
 6 سنوات

الصناديق 
السيادية تركز 

على رأس المال 
المخاطر

اندماج األهلي 
وسامبا يخلق 
ثالث أكبر بنك 

بالمنطقة

العربي تنفي 
وجود تغيرات 

مع توشيبا 
اليابانية

إيديتا تقترض 
80 مليون درهم 

مغربي من البنك 
العربي

بي بي
 تبيع وحدة 

البتروكيماويات
 بـ 5 مليارات دوالر

األهلي ومصر 
يدعمان 

المنوفية بمبلغ 
135 مليون جنيه
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