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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 أبريل 7 خميسال 1العدد،العشرون و الثامن الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1لقياس التعافي من أثار الجائحة« اإليكونوميست»مصر تتصدر المركز األول في مؤشر  •

احتلت مصر المرتبة األولى على العالم في مؤشر األحوال الطبيعية العالمي لمجلة اإليكونوميست الذي يقيس  ▪

مؤشر اإليكونوميست للوضع ث يهدف ، حيالتعافي وانفتاح المجتمع واالقتصاد فيما بعد جائحة كورونا العالمية

يات ما قبل الجائحة، حيث تصنف كل دولة الطبيعي العالمي، إلى قياس وتحديد البلدان التي تعود إلى مستو

 .فئات: النقل والترفيه والنشاط التجاري 3باستخدام ثمانية مؤشرات مقسمة إلى 

، مما 100تعد مصر والباكستان الدولتين الوحيدتين اللتين تزيد فيهما األحوال الطبيعية عن أن لمؤشر وأوضح ا ▪

 .ائحةيشير إلى أن النشاط أعلى من مستويات ما قبل الج

حيث احتلت مصر  لقياس التعافي من أثار الجائحة« اإليكونوميست»ويوضح الرسم البياني تصدر مصر لمؤشر  ▪

 المركز األول للمؤشر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2تختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خالل الربيع والصيف« ديلي ميل» •

الشهير مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خالل " البريطاني Daily Mailاختار موقع ديلى ميل " ▪

فصلي الربيع والصيف بالعام الجاري، حيث جاءت مصر في المركز الثاني في قائمة أفضل المقاصد السياحية 

المرشحة، كما سلط الموقع الضوء على عدد من المدن السياحية المصرية، وذلك خالل التقرير الذي نشره الموقع 

: اتجاهات السفر التي يجب مشاهدتها وأين تزور في فصلي 2022أهم المقاصد لإلجازات لعام تحت عنوان "

 الربيع والصيف".

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير •

 األخبار األسبوعية •

 النشاط المالي •

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o التمويل متناهي الصغر 
o  أداء البورصة المصرية

 )انفوجراف(

 انفوجراف •
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المقصد السياحي المصري، وعدد من المدن السياحية المصرية والتي من بينها مدينة القاهرة إلى وأشار التقرير  ▪

ا بأنها جنة الغواصين، لما تتمتع به من حياة التي وصفها بأنها نابضة بالحياة، ومدينة مرسى علم التي وصفه

بحرية ثرية بالشعاب المرجانية على شواطئ البحر األحمر، كما أوضح أن مدينة الغردقة هي مدينة لقضاء 

اإلجازات لالستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها، وأشار إلى مدينة األقصر التي تعتبر أكبر 

المصرية القديمة، وإلى منطقة أهرامات الجيزة ووصفها بالعظيمة والخالدة، كما أنها تحتوي  متحف مفتوح لآلثار

 على هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

بتنوع  وأوضح التقرير أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد السياحية القليلة في العالم التي تتميز ▪

منتجاتها السياحية حيث يتمتع بمناظر طبيعية خالبة وحضارة عريقة، وفي نهاية التقرير دعا الموقع السائحين 

لزيارة المقصد السياحي المصري خالل العام الجاري، لالستمتاع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة والقيام 

 100في مصر، الفتًا إلى أن العام الجاري يوافق ذكرى مرور باألنشطة السياحية المختلفة التي يمكن تجربتها 

 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الفريدة.

 .3نقطة46.5ليسجل  2022 ينخفض في شهر مارس المشتريات لمصر مديريمؤشر  •

يقيس أداء شركات  الذي HIS Markit PMI لمؤسسةلمصر، التابع  الرئيسيالمشتريات  مديريسجل مؤشر  ▪

فبراير، مبتعدًا عن حد  فينقطة  48.1مارس متراجعًا من  فينقطة  46.5 ،البتروليالقطاع الخاص غير 

 نقطة. 50يفصل بين االنكماش والنمو، عند  الذيالتعادل، 

شهر  فيظروف األعمال  فيغير المنتج للنفط عانى من تراجع  المصريإن االقتصاد  وأشار المؤسسة إلى ▪

س، إذ أدت زيادة الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء والمواد الخام بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا مار

الوقت نفسه، خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات اإلنتاج  ، وفياإلنتاج والطلبات الجديدة فيإلى انخفاض 

ورغم زيادة  ، التوالية للشهر الخامس على حين انخفضت أعداد العمال فيبأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، 

أعباء التكلفة، لكن ضعف مستويات الطلب أدى إلى رفع نسبة صغيرة فقط من الشركات أسعار مبيعاتها، 

 .ألدنى مستوى المستقبليوأضعفت المخاوف بشأن التضخم والطلب خالل العام المقبل توقعات النشاط 

المشتريات أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط عانت من  مديريوأظهرت بيانات المكونات الفرعية لمؤشر  ▪

خالل  19-اإلنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة األولى من جائحة كوفيد فيانخفاضات 

كان مدفوًعا  والذيطلب العمالء  فينخفاض وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا غالبًا ما ينبع من اال ،شهر مارس

 بدوره بعامل مشترك آخر وهو األسعار.

ذلك الطاقة  فيعدد من القطاعات الرئيسية، بما  فيتصاعدت الضغوط التضخمية وأوضحت المؤسسة أن قد  ▪

والغذاء والوقود والمواد الخام، حيث ذكرت الشركات أن الحرب الروسية األوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن 

 اإلمداد العالمي.

وأضافت بعض الشركات أن تكاليف االستيراد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الجنيه، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار  ▪

سبعة أشهر، إال أنها ظلت أقل من  فيمستوى شهر فبراير األدنى المشتريات بوتيرة كانت أسرع بكثير من 

 المستويات المرتفعة المسجلة مؤخًرا حيث استمر انحسار مخاوف سلسلة اإلمداد المرتبطة بالوباء.

بشدة بنهاية الربع  الشرائيواستجابت الشركات المصرية الرتفاع األسعار وانخفاض الطلب بتقليص نشاطها  ▪

شراء مستلزمات اإلنتاج، وهو ما يمثل  فيالدراسة بانخفاض  فيكثر من ثلث الشركات المشاركة وأفاد أ ،األول

وبالتالي، انخفضت المخزونات إلى أدنى حد منذ شهر مايو  ،المشتريات منذ ما يقرب من عامين فيأكبر انخفاض 

2020. 

يث أشارت البيانات األخيرة إلى زيادة المقابل، كانت تعديالت األسعار محدودة للغاية ح في وأضافت المؤسسة أن ▪

ً  %23أسعار البيع. وفى حين أن  فيمتواضعة  تكاليف مستلزمات  إجمالي فيمن الشركات شهدت ارتفاعا

 فقط عوضت ذلك عن طريق زيادة األسعار. %6اإلنتاج، إال أن 

من الواضح أن  إلى "S&P Globalاس آند بى جلوبال "بشركة  االقتصادي، الباحث "ديفد أوين" وأشار ▪

االقتصاد غير المنتج للنفط قد تضرر من آثار الحرب الروسية األوكرانية خالل شهر مارس، حيث تشهد كثير من 

 .االقتصاديظل ارتفاع األسعار وحالة عدم اليقين  فيالشركات قيام العمالء بسحب الطلبات الجديدة 

القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء حيث كانت الشركات  فيأضاف أن االنكماش كان أوضح ما يكون  ▪

تضررت شركات الجملة والتجزئة أيضاً بسبب ، ووالعمالء أكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب

 –تتعرض فيها مصر بشكل خاص الضطراب الواردات  التيأسعار المواد الغذائية، وخاصة المواد  فيالزيادة 

 للقمح من كل من روسيا وأوكرانيا. عالميسبيل المثال: تعد مصر أكبر مستورد على 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تصدر تقريًرا عن دور الحكومة في تحقيق األهداف العالمية للتنمية  •

 .4المستدامة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقريًرا عن دور الحكومة في تحقيق األهداف العالمية للتنمية  ▪

إن مصر استطاعت  إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أشارت / ، حيثالمستدامة

تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف األزمة على االقتصاد القومي، 

حين كانت تعانى جميع االقتصاديات الدولية من الجائحة وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا، مضيفة أن  في

والتي تستند على  2030ة المستدامة وهي رؤية مصر مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمي

المتوازنة" وتعكس األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة  اإلقليمية"التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية  مبادئ

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

لى نمو االقتصاد المصري ساعد ع الوطنيأن برنامج اإلصالح االقتصادي  ،السعيد الدكتورة / هالة وأكدت ▪

والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة 

االقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح العبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة لالستفادة من النمو 

 العالمي وليس المحلي فقط.

تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه وأوضح  ▪

مليار جنيه )من الموازنة العامة للدولة( خالل  750فيما يخص الهدف األول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 

ـ 15/2016% بين عامي ) 50مو بلغ (  لبرامج الحماية االجتماعية بمعدل ن20/2021ـ18/2019الفترة )

مليون  3,8( ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من اإلنجازات منها في مجال الحماية االجتماعية استفادة 20/2021

مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج  1.1مليون مواطن ( من برامج الدعم النقدي، واستفادة  14.1أسرة ) 

جملة عدد المستفيدين، كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " % من  8الدعم النقدي بنسبة 

مليون مواطن ( نتج عنها خفض  4.5قرية احتياجا في مصـر )  375مليار جنيه لتطوير أكثر  15توجيه حوالي 

يد من نقطة مئوية . وقد نتج عن هذه الجهود تحسن العد 11معدالت الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ 

٪، وانخفاض 29,7 بلغيل 99/2000ألول مرة منذ  19/2020المؤشرات التنموية منها انخفاض معدل الفقر عام 

.وفيما يخص الهداف الثاني 2019/2020% عام  4.5إلى  17/2018٪ عام  6,2معدل الفقر المدقع من 

 .القضاء التام على الجوع

٪ مقارنة بالثالث  50سنوات ( بمعدل نمو بلغ  3الخبز ) في  مليار جنيه لدعم 150أشار التقرير إلى توجيه و  ▪

مليار جنيه لدعم السلع التموينية  252إلى جانب توجيه  واطنمليون م 72سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين 

اطن، مليون مو 64% مقارنة بالثالث سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين  47سنوات ( بمعدل نمو بلغ  3) في 

 روقد نتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية حيث بلغت نسبة األسر األكث

٪ ، كما بلغت نسبة األسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين  91احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي 

 % في الحضر. 74,9٪ مقابل  91,1لى في الريف لتصل إ النسبة٪، وترتفع هذه  84حوالي 

 االكتفاءوبلغت نسبة  2014٪ عام  87٪ مقارنة بنسبة بلغت  95الذاتي من األسماك  االكتفاءكما بلغت نسبة   ▪

 .2015٪ عام  93٪ مقارنة بنسبة بلغت  98الذاتي من اللحوم البيضاء 

 270وجهت الدولة  أوضح إلى أن قد فقد ية،الصحة الجيدة والرفاهب والخاص الهدف الثالث أشار التقرير إلىو ▪

٪  70( للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 20/21ـ  18/19مليار جنيه ) من الموازنة العامة للدولة ( خالل الفترة )

مستشفى،  113بالثالث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من اإلنجازات ، منها إنشاء وتطوير  قارنةم

نقطة إسعاف، وفي مجال التأمين الصحي  143رير بالمستشفيات الحكومية ، إنشاء وتطوير س 5937إضافة 

ً لمعايير الجودة، وفي  طبيةمنشأة  203 تجهيز ، مستشفى ومركز طب أسرة 171 تطويرالشامل فقد تم  طبقا

مصاب، مليون مواطن   1,2مليون مواطن، إلى جانب عالج  50مجال القضاء على فيروس سي فقد تم فحص 

مليون سيدة ، وفي مجال القضاء على قوائم االنتظار فقد  1,1وفي مجال صحة المرأة واألم والجنين فقد تم فحص 

ألف عملية جراحية متنوعة، وفي مجال  885إجراء واألولى،  المرحلةتم االنتهاء بالكامل من عالج حاالت و

وحدة غسيل كلوي،  180 تطويروليون مواطن، م 25الكشف عن األمراض المزمنة واالعتالل الكلوي تم فحص 

مليون مواطن، الكشف على  14.3جهاز غسيل كلوي، وفي مجال العالج على نفقة الدولة : استفادة  2600توفير 

 مستفيد من برنامج " تكافل وكرامة".  ونملي 1,8

الموازنة العامة للدولة ( خالل  مليار جنيه ) من 440وفيما يتعلق بالهدف الرابع التعليم الجيد فقد وجهت الدولة  ▪

٪ مقارنة بالثالث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك  42( لبرامج التعليم بمعدل نمو بلغ 20/21ـ  18/19الفترة )

مليون طالب  3.9مليون جهاز لوحي " تابلت "، مشاركة  2من اإلنجازات، يذكر منها توفير حوالي  دتحقق العدي

معهد أزهري،  148ألف فصل، إنشاء وتطوير  37إنشاء وتطوير حوالي وللقراءة،  في مسابقة المشروع القومي

جامعات  3تم افتتاح ومدراس للتعليم الفني الصناعي،  8إنشاء ومدرسة للتكنولوجيا التطبيقية،  21إنشاء و
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كلية جديدة في الجامعات الخاصة، صدور  79جامعات أهلية، إنشاء  4معهد فني، افتتاح  12تكنولوجية، تطوير 

جامعة حكومية وخاصة جديدة، االنتهاء من المرحلة األولى لمشروع مدينة زويل للعلوم  13قرار بإنشاء 

ادة عدد الجامعات زيوالدولية بالعاصمة اإلدارية الجديدة،  للجامعاتأفرع  3بدء الدراسة في ووالتكنولوجيا، 

 26كلية على االعتماد المحلي، اعتماد  26جامعة، حصول  100جامعة ضمن قائمة أفضل  31المصرية لـ 

 عضو هيئة تدريس في مجال القياس والتقويم .  8470معمل بحثي وخدمي، تدريب 

ة قد تم توفير قروض بقيمة وفيما يتعلق بالهدف الخامس المساواة بين الجنسين ففي مجال التمكين االقتصادي للمرأ ▪

ألف سيدة، كما بلغت نسبة استفادة المرأة من قروض جهاز تنمية  360مليار جنيه، واستفاد منها  2.4

سيدة على مهنة الخياطة والتطريز والطباعة على المالبس، كما  2065، إلى جانب تدريب %43المشروعات 

ألف سيدة من برامج محو األمية  148,3يه، استفادة مليون جن 51قيمة مبيعات معارض األسر المنتجة  لغتب

لقاء توعوي للتعريف  11 تنظيمالمالية والمصرفية ) الشمول المالي (، وفي مجال التمكين االجتماعي للمرأة تم 

آالف سيدة من غير  8قومي لنحو  رقمباالستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، استخراج بطاقات 

فعالية ثقافية  6279، عقد احتياجاألف شهادة " أمان " للنساء في المناطق األكثر  53جانب منح القادرات، إلى 

 واعظة . 49خاصة بالمرأة، وفي مجال تعزيز دور المرأة في نشر قيم التسامح فقد تم تأهيل وتدريب 

امة الموجهة لقطاع مياه والنظافة الصحية فقد بلغت االستثمارات الع النظيفةوفيما يخص الهدف السادس المياه  ▪

٪ مقارنة  93( بمعدل نمو بلغ 20/21ـ  18/19مليار جنيه خالل الفترة ) 93الشرب والصرف الصحي حوالي 

شرب  مياهمشروع  121وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من اإلنجازات، يذكر منها تنفيذ  السابقة،بالثالث سنوات 

 الصحيمشروع للصرف  140شبكات مياه الشرب، تنفيذ كم ل 1540إضافة  يـوم، /3ألف م  2230بطاقة 

 3ألف م  2015مشروع صرف صحي بالقرى، كما بلغت طاقة المحطات المضافة  365بالمدن، إلى جانب تنفيذ 

 يوم. /

االستثمارات العامة الموجهة لقطاع الطاقة  توفيما يتعلق بالهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة فقد بلغ  ▪

( ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من اإلنجازات ، يذكر 20/21ـ  18/19مليار جنيه خالل الفترة ) 336حوالي 

السوق المحلي من المنتجات البترولية  احتياجاتمليون عداد ذكي ومسبق الدفع، تلبية  5,5منها تركيب حوالي 

 3.5مليون طن،  كما تم تحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو  85.4بحوالي 

وحدة تجارية، كما بلغ حجم صادرات الغاز  5327مصنع و  155منطقة جديدة و  229و مليون وحدة سكنية،

في مؤشـر " جودة  زمرك 44مليار دوالر، وقد نتج ذلك تقدم مصـر  3.2بقيمة  3مليار قدم  664الطبيعي نحو 

 .  2019عام  77إلى المركز  2014عام  121التغذية الكهربائية " من المركز 

مليار جنيه ) من الموازنة العامة  270وفيما يخص الهدف الثامن العمل الالئق ونمو االقتصاد فقد وجهت الدولة  ▪

٪ مقارنة بالثالث  82بمعدل نمو بلغ  صادية( للبرامج الداعمة للتنمية االقت20/21ـ  18/19الفترة ) للدولة ( خالل

ألف شركة ومؤسسة في  724,3سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من اإلنجازات ، يذكر منها دمج 

 194ظيف (، إلى جانب توفير ألف فرصة عمـل بالداخل ) من خالل نشرات التو 368القطاع الرسمي، توفير 

مراكز في مؤشر " بيئة االقتصاد  6العمالية بالخارج، وقد تقدمت مصر  تبألف فرصة عمل من خالل المكا

مركز في مؤشر "  14إلى جانب تقدم مصـر  2019عام  135إلى المركز  2014عام  141الكلي من المركز 

 . 2019عام  46إلى المركز  2014 عام 60كفاءة النقل الجوي بالمطارات "، من المركز 

واالبتكار والهياكل األساسية فقد بلغت االستثمارات العامة الموجهة لقطاع  صناعةوحول الهدف التاسع ال  ▪

٪ مقارنة بالثالث سنوات  175( بمعدل نمو بلغ 20/21ـ  18/19مليار جنيه خالل الفترة ) 150الصناعة حوالي 

ألف  32إصدار  ة،مجمعات صناعية جديد 5العديد من اإلنجازات منها افتتاح السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق 

مليون عميل  136مليون منزل، استفادة  1.7رخصة صناعية جديدة، توصيل خدمة االتصاالت األرضية لنحو 

شركة لتصدير تكنولوجيات  257وحـدة بالمجمعات الصناعية، دعم  3625من خدمات المكاتب البريدية، إنشاء 

منحة  740جديدة، إلى جانب تقديم  اختراعبراءة  1717 تسجيلحاضنة تكنولوجية،  32ديثة، االنتهاء من تنفيذ ح

 ماجستير من خالل برنامج علماء الجيل القادم. 

 الهمم،مؤسسة رعاية وتأهيل ألصحاب  236تطوير  المساواة تموفيما يتعلق بالهدف العاشر الحد من أوجه عدم  ▪

وجهاز تعويضي  صناعيألف طرف  480طاقة خدمات متكاملة ألصحاب الهمم، توفير ألف ب 845إصدار 

ندوة لتفعيل برامج تشغيل أصحاب  225 لإلعاقة، عقدرائدة على االكتشاف المبكر  344ألصحاب الهمم، تدريب 

برنامج وتنظيم  48من أصحاب الهمم، تنفيذ  10782 نييألف شخص من ندوات التوعية، تع 5.5الهمم، استفادة 

 مواطن.ألف  37استفاد منها أكثر من  الهمم،لذوي  عنشاط ثقافي متنو 7774بطولة رياضية، تنفيذ  62

مليار جنيه ) من الموازنة  187وحول الهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة فقد وجهت الدولة   ▪

% مقارنة بالثالث  75( لبرامج اإلسكان والمرافق بمعدل نمو بلغ 20/21ـ  18/19العامة للدولة ( خالل الفترة )

 14منطقة غير آمنة و  185، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من اإلنجازات ، يذكر منها تطوير  بقةسنوات السا

 7,9 توجبهوألف وحدة سكنية،  333.5مواطن، إنشاء  8190وحدة استفاد منها  1638غير مخططة، إنشاء 

مليار جنيه لتطوير  78.5ألف مستثمر، توجيه  22مليار جنيه لخدمات التمويل العقاري للمستثمرين استفاد منها 

کم ضمن المشروع القومي للطرق، ونتج عن ذلك تقدم مصر  7000مدينة عمرانية قائمة،  إنشاء وتطوير  21

، و تقدم مصر  2019عام  28المركز إلى  2014عام  118مركز في مؤشر " جودة الطرق " من المركز  90

 .2019عام  52إلى المركز  2014 امع 100مركز في مؤشر " البنية التحتية " من المركز  48
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بئر، وحفر وتطوير  237وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر االستهالك واإلنتاج المسؤوالن فقد تم حفر وتطوير  ▪

كم في بطون الوديان استفاد منها  50ه األمطار، وتنمية بئر وخزان لحصاد ميا 670خزان أرضي، إنشاء  195

ألف فدان بالظهير  850من المنشآت المائية، إلى جانب زراعة  3239حوالي ألف فدان، وإنشاء وتطوير 

من المياه من محطات الخلط  3الصحراوي باالعتماد على المياه الجوفية المضافة، توفير أكثر من مليون متر

ً للمعالجة الثنائية والثالثية بمحافظات الصعيد، إنشاء  59ري، نهو وتطوير بوابات ال محطة تحلية  19مشروعا

المياه، تطوير  استهالكسنوات ( بما يعمل على ترشيد  3)  2240لمياه البحر، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 

محطة  194ة مأخذ ومسقى، تجديد ورفع كفاء 489ألف فدان، تطوير  200شبكات الصرف المغطى لحوالي 

 ألف فدان من مبادرة الري الحديث.  365 استفادةرفع، 

منشأة سياحية على  18کم، حصول  38,7المناخي فقد تم حماية شواطئ بطول  العملوحول الهدف الثالث عشر  ▪

معدة  709 توفيرمحطات وسيطة ثابتة،  3بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية،  إنشاء  160شهادة بيئية، تشغيل 

.أما عن  ليةوحدة بيوجاز منز 146مصانع لتدوير المخلفات، إلى جانب إنشاء  5للمخلفات الصلبة، رفع كفاءة 

رحلة حقلية لرصد نوعية المياه في نهر النيل والبحيرات  40الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء فقد تم تنفيذ 

طن / سنوياً ، تنفيذ مشروع  91رة المنزلة بمقدار والبحار، خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحي

معالجة وتدوير الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير لألسمدة لخفض أحمال التلوث على البحر المتوسط 

موقع لألنشطة البترولية على خليج  11طن / سنوياً، فضال عن تنفيذ خطة اإلصحاح البيئي لعدد  4.45بمقدار 

ألف كم من  7.7ص الهدف الخامس عشر الحياة في البر فقد تم تقييم النظم البيئية لنحو السويس . وفيما يخ

مليون جنيه، كما تم  242مليون زائر بإيرادات  2كما بلغ حجم الزائرين للمحميات الطبيعية  طبيعية،المحميات ال

 مواقع بالمحميات الطبيعية. 4اعتماد 

دورة تدريبية  546قافلة دعوية و  5777مؤسسات القوية فقد تم تنظيم أما الهدف السادس عشر السالم والعدل وال ▪

أكاديمية األوقاف الدولية  افتتاحالفكري وتصـويب المفاهيم الخاطئة،  طرفحملة توعوية لمواجهة الت 175و 

 مقرأة ومكتب 1025مركز ثقافي إسالمي، و  13 افتتاحلتأهيل وتدريب األئمة والواعظات وإعداد المدربين، 

 فأل 113 تنفيذمسجد،  1805مدرسة علمية، إحالل وتجديد وصيانة  206مدرسة قرآنية ، و  600قرآني، و 

موقع ثقافي،  تنفيذ  56مؤسسة ثقافية، افتتاح  940مليون مواطن، إحالل وتطوير  4.5نشاط ثقافي ، استفاد منها 

 133طفل، تنظيم  1890استفاد منها أسبوع ضمن مشروع " أهل مصر " لدمج أبناء المناطق الحدودية ،  20

برنامج الثقافة للجميع، استفاد منها  ضمنألف نشاط  33,2 تنظيمألف نشاط في إطار جهود تنمية الموهوبين، 

 الثقافي.ألف نشاط ضمن حماية وتعزيز التراث  15مليون مواطن، تنظيم 1,3

ندوق مصر السيادي أول استثمار خارجي الهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق األهداف فقد حقق ص اأم  ▪

 20بين مصر واإلمارات بقيمة  راتيجيةبعد اإلعالن عن تأسيس منصة استثمارية است 2019ضخم في نوفمبر 

مليار دوالر، إلى جانب االكتتاب في غالبية الجولة الثالثة من زيادة رأسمال صندوق التعليم المصري بقيمة 

ل تمويل المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد تم مليون جنيه، وفي مجا 250تتخطي 

مدرسة (، طرح ثاني، الميناء  24المدارس المتميزة للغات طرح أول )  لمشروعات ) إنشاء وتشغي 4طرح 

 مليار جنيه. 6.6الجاف بالسادس من أكتوبر، الميناء الجاف بالعاشر من رمضـان ( بتكلفة كلية تبلغ 

شركة مـن برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات  6071تم استفادة  :وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية  ▪

نزاع ومشكلة تتعلق  475معرض ومؤتمر دولي بالقاهرة، حل  142مليار جنيه، إلى جانب تنظيم  28,9 تبلغ

ت المستثمرين، تطوير وميكنـة مراكز جديدة لخدما 5 افتتاحمشروع استثماري،  190باالستثمار، الترويج لنحو 

فرصة  2720، واستثمارية صةفر 5816، إتاحة استثماريةمناطق  5خدمة للمستثمرين، تطوير  36أكثر من 

تسجيل  ألف ترخيص مزاولة نشاط للمشروعات االستثمارية، 40استثمار صناعي، إلى جانب إصدار أكثر من 

مليار جنيه،   14المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية ألف عالمة تجارية، وبلغت قيمة االستثمارات 25,6

محطات مياه شرب جوفية في جنوب السودان،  7المائي تم إنشاء  ألمنوفي مجال التعاون اإلقليمي في مجال ا

 مركز التنبؤ باألمطار والتغيرات المناخية بدولة الكونغو، تنفيذ المرحلة الخامسة لتشغيل وصيانة المعدات افتتاح

 مقاطعةسد لحصاد مياه األمطار في  افتتاحالمخصصة للمشروع المصري األوغندي لمقاومة الحشائش بأوغندا، 

لياتوندي بجمهورية أوغندا، إلى جانب  تشغيل المرحلة األولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 

أجل التنمية في أفريقيا فقد تم تقديم منح  ميجاوات، وفي مجال تعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من 80بقدرة 

دورة تدريبية في مجاالت األمن والري والصحة والكهرباء،  182نتج عنها  ، مليون جنيه 62ومساعدات بحوالي 

 تشجيعمنحة دراسية لطالب أفارقة، وفي مجال  27متدرب من الكوادر األفريقية ، وتقديم  5320استفاد منها 

فريقية فقد تم متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من خالل الشركات ة في األسواق اإلتواجد الشركات المصري

 2000مليار دوالر لتوليد  3سد " جوليوس نيريري " الجاري تنفيذه في تنزانيا بتكلفة تتعدى  أهمهاالمصرية و

م وواعظ ومعلم للخارج إما 3001ميجاوات من الطاقة، وفي مجال مواجهة التطرف الفكري في الخارج تم إيفاد 

وتدريب األئمة، كما تم تفعيل  لبرنامج لتأهي 49لتعزيز الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي، تنفيذ 

مؤتمرات من سلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع " ، إتاحة  5مشاركة العلماء المصريين بالخارج من خالل تنظيم 

فعالية في إطار رئاسة مصر لالتحاد  264شاب،  تنفيذ  5698 منها أكثر من استفادفرصة تدريب وبعثات  456

دورة  182 تنظيماألفريقي، إصدار موسوعة تاريخ أفريقيا العام،  الشأنمطبوعة تتعلق ب 20األفريقي، إصدار

 .فعالية ثقافية ضمن 25تدريبية لبناء قدرات الكوادر األفريقية، إقامة 
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 .20215 فينمو االستثمارات بقطاع التكنولوجيا المالية  %300: المركزيالبنك  •

أظهر التقرير الصادر عن مبادرة "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري تحقيق معدالت نمو بلغت  ▪

وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة  2021في قيمة االستثمارات التي اجتذبها هذا القطاع خالل عام  300%

ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع  55بما يعادل  2021شركة في  112إلى  2014شركتين فقط في  من

 دول أفريقية نشاًطا في هذا المجال.

سلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدالت الشمول المالي و ▪

من عدد السكان، باإلضافة إلى  %57.3م الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه ، وكذا انتشار استخدا%56.2بنسبه 

مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات األعمال المتخصصة في هذا  18ما يزيد عن 

 المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجاالت التكنولوجيا المالية.

مليون  250لخمس الماضية ضخ تمويالت في هذا المجال بقيمة شهدت السنوات اوأوضح البنك المركزي أن قد  ▪

ألف دوالر فقط في  900مليون دوالر مقارنة بحوالي  159نحو  2021دوالر في السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 

. كما 2021صفقة في  32إلى  2017صفقات في عام  3أضعاف من 10، كما زادت الصفقات الجديدة 2017

ن الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولي خالل م %43رصد التقرير أن 

 الفترة المقبلة.

مصر أول دولة بمنطقة الشرق األوسط تصدر سندات مركز المعلومات )رئاسة مجلس الوزراء(،  •

 .6الساموراي

إصدار مصر ألول  فيه يستعرض تقريراً  مجلس الوزراء رئاسةمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأصدر  ▪

مليون دوالر، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق األوسط تصدر ذلك  500سندات مقومة بالين الياباني بقيمة 

 النوع من السندات.

سنوات؛ مما يجعلها أكثر تميزا عن السندات  5وألجل  %0.85يبلغ معدل الفائدة السنوي للسندات  إنه وضحأو ▪

المقومة بالدوالر وأقل تكلفة، وقد جاء اإلصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني )سوميتومو ميتسوي(، وتغطية 

 ”.الستثمارنيبون للتأمين على الصادرات وا“مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية 

ويوضح اإلنفوجراف تقرير وزارة المالية الذي رئاسة مجلس الوزراء الذي يشير إلى أن مصر أول دولة في  ▪

 منطقة الشرق األوسط تصدر سندات الساموراي:
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 .7في مصر الصناعيمليار جنيه قيمة الناتج  942مركز تحديث الصناعة:  •

الصناعة المهندس محمد عبد الكريم إن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة  كد المدير التنفيذي لمركز تحديثأ ▪

خالل الفترة من  %163.8كبيرة خالل السنوات الماضية، حيث حقق الناتج الصناعي باألسعار الجارية نمواً بلغ 

يار مل 357مليار جنيه مقارنة بحوالي  942لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى  2019/2020وحتى  2013/2014

. كما شهد القطاع طفرة في حجم االستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات 2013/2014جنيه في السنة المالية 

مليار جنيه عام  49لتصل إلى  2013/2014مليار جنيه عام  6.1التحويلية لتتضاعف سبعة مرات من 

2019/2020. 

ً  وأكد ▪ أن تلك الجهود لم تكن وليد اللحظة بل نتاج لعمل دائم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة  أيضا

والصناعة وكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والمجتمع الصناعي الخاص والعام، وكانت نقطة االنطالق 

 .2030هي رؤية مصر 

وزارة التجارة والصناعة  تعملجنبية للقطاع الصناعي، على مستوى جذب االستثمارات المحلية واألوأوضح أن  ▪

من خالل هيئاتها المختلفة على تعزيز التصنيع المحلي من خالل عدة برامج وسياسات تنشيطية وتحفيزية تهدف 

إلي زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة فرصه التصديرية، وتشمل تلك البرامج، أوال رفع كفاءة منظومة برنامج 

الصادرات وذلك من خالل توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات مع التركيز على  تنمية

القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وكذلك التركيز على أسواق تصديرية جديدة، والترويج 

دعم اندماجها في سلسلة القيمة للشركات المحلية من خالل مساعدة الشركات لالشتراك في المعارض الدولية و

 العالمية.

مجمع صناعي تكاملي بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من  11وأشار إلى أنه تم مؤخراً تطوير  ▪

ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية نحو الصناعات التكميلية، وزيادة دور المطور 

مطور صناعي لترفيق وتجهيز وبيع األراضي الصناعية، وإتمام عمليات  12السماح لعدد  الصناعي من خالل

التشبيك الصناعي بين الموردين والمستوردين المحليين لتشجيع االعتماد على الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات 

لية منها طبقاً الحتياج السوق ( منتج مستهدف توفير البدائل المح131اإلنتاج، وأخيرا إعداد قائمة مبدئية تشمل )

 المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة من خالل مركز تحديث الصناعة على بهدف رفع وأشار أيضاً إلى  ▪

عي، برنامج القدرات التنافسية للشركات الصناعية المصرية وتتضمن تلك الخدمات برامج مكون التدريب الصنا

التنمية المستدامة، برنامج التحول الرقمي والدعم التكنولوجي، برنامج زيادة القدرة التنافسية، برنامج عالمة 

الجودة المصرية بكل فخر صنع في مصر، برنامج الخدمات المالية وتيسير الحصول على تمويل، برنامج 

نيع المحلي، برنامج االقتصاد األخضر وبرنامج تحسين االبتكار وريادة االعمال، البرنامج القومي لتعميق التص

 اإلنتاجية.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

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

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

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

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

  رة األجل.المالية قصي

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

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

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

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه الى   ▪

تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق 

 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  ▪

جار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي )طويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئ

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

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

 سنوات مستقبلية.

 :الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي •

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

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

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

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

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

ً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير  ▪ ألصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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 التمويل متناهي الصغر ▪

 :8الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

، 2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون  ▪
بتنظيم 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 

ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية،  الصغيرة والمتوسطة
ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى 

 صناعي.توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

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 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
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 

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

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانو
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

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

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

 .9الماضييوليو  مليار جنيه منذ 2.2ألف مشروع صغير بقروض  12.4التنمية المحلية: تنفيذ وزارة  •

إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية إلى وزير التنمية المحلية،  ،محمود شعراويأشار اللواء/  ▪
في يوليو الماضي وحتى اآلن، في  2021-2022 -، ساهم منذ بدء العام المالي الحالي”مشروعك“والمحلية 

في توفير مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات  218ألف مشروع، بقروض بلغت مليارين و 12.4تنفيذ 
 190حتى اآلن بلغ ” مشروعك“ن إجمالي عدد المشروعات التي نفذها إ، أوضح ألف فرصة عمل 123حوالي 

 مليون فرصة عمل. 1.4مليار جنيه وفرت أكثر من  22.6ألف مشروع بقروض 

وحتى اآلن ” مشروعك“وأوضح أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء  ▪
ألف فرصة  137جنيه، مشيرا  إلى أن هذه المشروعات وفرت مليار  2.6ألف مشروع، بقروض  22بعدد 

ألف  124مليار جنيه ووفرت المشروعات  2.6ألف مشروع، بقروض  21عمل، تليها محافظة سوهاج بعدد 
ألف فرصة عمل، ثم  93مليار جنيه وفرت  1.6ألف مشروع، بقروض  19فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 

 16ألف فرصة عمل، ثم الشرقية بعدد  93مليار جنيه وفرت  1.8روض بلغت ألف مشروع، بق 17الدقهلية 
 ألف فرصة عمل. 121مليار جنيه وفرت  2.4ألف مشروع بقروض 

على تنفيذ عدد من التدخالت بالمراكز المستهدفة خالل المرحلة ” مشروعك“وأكد أن الوزارة تعمل من خالل  ▪
ا يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى ، مم”حياة كريمة“األولى للمبادرة الرئاسية 

مساهمة مشروعك في دعم التكتالت اإلنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خالل برنامج 
التنمية المحلية بصعيد مصر، فضال  عن تيسير الحصول على التراخيص إلنشاء المجمعات الحرفية واستخراج 

شغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خالل المشروعات اإلنشائية، والتوسع في تنفيذ رخص ت
 ، و تطوير األسواق القروية.”شغلك في قريتك“مبادرة 

، لما ”مشروعك“وأشار إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل  ▪
ية ودفع عجلة اإلنتاج في مختلف المجاالت، وتنفيذا  لالستراتيجية الوطنية ورؤية لها من دور محوري في تنم



10 

 

                                                 
10 https://alborsaanews.com/2022/04/06/1528077 

، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية 2030مصر 
 الصغر وريادة األعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

أن مشروعك ال يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات، ولكن  ،محمود شعراوي /اللواءوأضاف  ▪
يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خالل استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار 

في البنك  األوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار
إلصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع 

 والمساهمة في تمويل حمالت التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

ات، ( مقرا  لمشروعك تغطي جميع المراكز اإلدارية بالمحافظ260وأوضح أنه تم تغطية جميع المحافظات بـ ) ▪
الوطنية المشاركة بمشروعك مع اإلشراف الشخصي من جانب  6الـ وتم توحيد منهجية اإلقراض من البنوك 

 المحافظين لتذليل أية معوقات.

 .10تطلق برنامًجا لتحفيز التجارة اإللكترونية لتمكين المشروعات الصغيرة” إسكوا“ •

ا لتحفيز انتشار التجارة  ،”إسكوا“سيا أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آ ▪ برنامج 
(، بدعم من مركز ريادة األعمال التابع لغرفة التجارة الدولية واإلسكوا ومركز التجارة eCAPاإللكترونية )

 الدولي، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوّسطة من خالل االنتقال إلى اعتماد البيع عبر اإلنترنت.

شركة صغيرة ومتوسطة من المنطقة العربية لالنتقال إلى البيع عبر  100اء قدرات ويهدف البرنامج إلى بن ▪
اإلنترنت، إما عن طريق تطوير مواقع التجارة اإللكترونية الخاصة بها أو عن طريق البيع في األسواق 

هذه الشركات لمدة عام كامل من الدعم التقني والتجاري، وكذلك الدعم لبناء  وستستفيد، اإلنترنتالموجودة على 
 .منصاتها عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى فرص التدريب والترويج والتواصل

وأوضحت اإلسكوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة ال بد أن تكون مسجلة وعاملة في إحدى الدول  ▪
نتج أو خدمة قابلة للبيع عبر اإلنترنت. كما يجب أن تكون متواجدة عبر اإلنترنت من العربية، وأن يكون لديها م

خالل وسائل التواصل االجتماعي، أو من خالل موقع إلكتروني غير محسن بالكامل. كما يجب أن تكون على 
توسطة ودعت االسكوا الشركات الصغيرة والم ،استعداد لتخصيص شخص أو أكثر من أعضاء الفريق للمشروع

للتسجيل في البرنامج عبر ملء استمارة تقديم الطلب المتاحة باللغة العربية واالنجليزية والفرنسية في موعد 
 أبريل الجاري. 20أقصاه 
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف 

رئاسة مجلس الوزراء، والذي يشير إلى أن تم إضافة حزمة استثمارية تحفيزية تقرير يوضح ( 1نفوجراف )ا ▪

 :2022/2023لالقتصاد المصري بالعام المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير ستاتيستا جلوبال بيونس ريبورت، والذي يشير إلى أن القاهرة األولى إفريقياً في يوضح ( 1نفوجراف )ا ▪

 العالمي:مؤشر مدن األعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


