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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

0202 نوفمبر 91 خميسال   3العدد،عشر الثانىالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1مصر اتخذت تدابير رئيسية لتخفيف آثار فيروس كورونا السلبية على االقتصاد ،البنك الدولي . 

  نتشار إتخذت مصر تدابير رئيسية للحد من وباء كورونا؛ ا إنه استجابةً لألزمة الناتجة عنأشار البنك الدولى إلى

أنه تضمنت االستجابة زيادة اإلنفاق على قطاع ، و أضاف وتخفيف آثاره السلبية على االقتصاد،كورونا فيروس

ختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس، ورفع مكافآت ورواتب حية لشراء التجهيزات الالزمة واألالرعاية الص

لجوية مؤقتا في المطارات في القطاع الطبي، بجانب فرض التباعد االجتماعي وتعليق حركة المالحة االعاملين 

كما اتخذت الحكومة  إجراءات، لدعم االقتصاد والحماية االجتماعية، وتعزيز الشمول المالي أثناء ، المصرية

 األزمة.  

  من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة  %0.1يعادل مليار جنيه، أو ما  011عتماد ميزانية بمبلغ إأشاد بتخصيص

، لتمويل بعض النفقات الصحية االستثنائية ، و لتعزيز برامج الحماية االجتماعية لتوفير 9102/9191المالية 

 حماية جزئية للفئات األشد احتياجا من التداعيات االقتصادية الناتجة عن الجائحة.

 0.0جنيه لمدة ثالثة أشهر للعمالة غير المنتظمة وهم حوالي  011ف وأشار التقرير إلي أنه تضمن هذا صر 

ألف مستفيد لبرنامجي تكافل  061(، وتم إضافة مستهدف 9191مليون فرد )ثم تم تمديد هذه المبادرة حتى نهاية 

عات مليون أسرة، مع زيادة المدفو 1.0وكرامة للتحويالت النقدية، ومن ثّم توسيع نطاق التغطية ليصال إلى 

 للسيدات قادة المجتمعات المحلية في المناطق الريفية أيضا.

  تم تيسير السياسة النقدية لتمكين األفراد والشركات من الحصول على االئتمان بشروط أفضل، و أوضح أيضاً إنه

مارس  06نقطة أساس تراكمية في  101وذلك من خالل قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية 

على اإليداع واإلقراض لليلة واحدة، وهي  ٪2.10و  ٪5.10، ليصل سعر الفائدة إلى 9191سبتمبر  92و 9191

 .9106في أدنى مستوياتها منذ يناير 

  بتيسير إجراءات فتح  المصرى تعزيز الشمول المالي ، قام البنك المركزيو أشار البنك الدولى إلى إنه فى سيبل

( POS) "نقاط البيع"تدابير لتسهيل المدفوعات اإللكترونية وتشجيع مدفوعات الحسابات المصرفية، وأدخل 

تقديم دعم موجه لقطاعات محددة، من خالل مبادرة البنك المركزي لمنح  ،واستخدام أجهزة الصراف اآللي

 ٪0للمشروعات الصناعية والزراعية الخاصة ومعدل خصم بنسبة  ٪5قروض ميسرة بمعدل خصم تفضيلي يبلغ 

كما قامت الحكومة بتخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي، ودعم أسعار الكهرباء لجميع ،و ياحةطاع السلق

 الصناعات مع تثبيتها لمدة خمس سنوات، من أجل تحسين هياكل التكلفة وتثبيت األسعار.

 ح الرأسمالية، مع تخاذ العديد من اإلجراءات لدعم البورصة، بما في ذلك تأجيل ضريبة األرباو أوضح إلى إنه تم إ

إلغائها بشكل دائم لألجانب، باإلضافة إلى تخفيض الضريبة على أرباح األسهم وضريبة الدمغة على معامالت 

 . البورصة

  ً جتماعي لتقييم مصرأداة تتبع لسياسات النوع اال المجلس القومي للمرأة فيإلي إصدارو أشار التقرير أيضا

من منظور النوع االجتماعي ، من أجل مساعدة الحكومة على تحديد  COVID-19ستجابة السلطات ألزمة إ

 استراتيجيات التخفيف التي تستهدف النساء بشكل استباقي.

 2محللون: استثمارات األجانب فى محافظ األوراق المالية لن تتأثر بخفض الفائدة. 

 وال األجنبية فى سوق الدين المحلي، استبعد محللون ومتعاملون تأثير خفض أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس األم

 فى ظل معدالت الفائدة الحقيقية المرتفعة، وعدم االنعكاس الكامل للتخفيضات الماضية على فائدة األذون والسندات.

 / إن معدالت الفائدة  إلى ،رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك االستثمار فاروس و أشارت الدكتورة
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من أعلى المعدالت عالميًا، كما أن مؤشرات االقتصاد تتحسن بشكل ملحوظ لذلك فعند الحقيقية فى مصر هى 

رغم تباطؤ نمو االقتصاد المصري  ،و أوضحت أن مكافئة المخاطر واألرباح ستكون سوق جاذب جداً لالستثمار

ا خالل العام المالي المتأثر بفيروس كورونا، لكن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى سيحقق اقتصادها نموً 

الحالي رغم تبعات الجائحة وفق توقعات المؤسسات العالمية فى مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين، والبنك 

 .ألوروبى العادة االعمار والتنميةا

  أن مؤشر مديرى المشتريات سجل توسعًا للشهر الثالث على التوالى خالل أكتوبر الماضي ووصل و أشارت إلى

فى نهاية الربع الثالث من العام تزامنًا مع  %1.1شهًرا، وتراجعت معدالت البطالة إلى 61مستوياته فى  ألعلى

وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر ،التخفيف التدريجى للقيود االحترازية التى فرضتها الجائحة

نقطة أساس فى سبتمبر وما يزيد  216و نقطة أساس خالل األسبوع الماضي مقابل نح 211سنوات إلى  0أجل 

، أن خفض الفائدة سيدعم النمو ويحفظ استثمارات القطاع الخاص، أضافت،ونقطة أساس فى مايو 611على 

 متوقعة تعافى اإلقراض الرأسمالى خالل العام المقبل.

 إن تدفق رؤوس األموال فى مصر كان جيدًا، ومن المرجح  إلى ،وحدة اإليكونومست االستخباراتية و أشارت

استمراره، كما أن الزيادة فى معدالت التضخم كانت طفيفة وعلى األرجح قصيرة األجل وهو ما دعم المركزي فى 

 قرار خفض الفائدة.

  / محمود نجلة، المدير التنفيذى ألسواق النقد والدخل الثابت بشركة األهلى لصناديق االستثمار و اضاف األستاذ

إن خفض أسعار الفائدة يؤثر على المستويات السائدة فى السوق بال شك، لكن حدة ذلك ومحافظ األوراق المالية، 

 ائد المقبولة.التأثير وسرعته يتحكم فيها العرض والطلب، وسقف وزارة المالية ألسعار الع

  ،أضاف أن أسعار فائدة األذون والسندات لم تنخفض بالقدر الذي تراجعت به فائدة البنك المركزي منذ بداية العام

لذلك فاستثمارات األجانب وتأثرها بذلك الخفض لن يكون كبيًرا خاصة أن مصر من األسواق الناشئة التى أثبتت 

من تحويل استثماراته، وتمت األمور بشكل مرن، ومع تراجع المخاطر قوتها وقت األزمة، ولم يعانى أى مستثمر 

 طبيعي أن يتقبل المستثمر تراجع العوائد.

  مقابل  %01.622رتفع إلى إيوم  20ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن سعر العائد على أذون الخزانة أجل

 %02.11مقابل  %01.501 لتصل إلى %1.211يوم تراجعت  059مطلع مارس الماضي، وأجل  09.25%

، وأجل عام انخفضت نحو %02.220مقابل  %01.029لتصل إلى  %1.2أشهر انخفضت  2مطلع مارس، وأجل 

 .%02.156مقابل  %01.100لتصل إلى  1.110%

 دويتشه بنك، أن الخفض التدريجي ألسعار الفائدة فى مصر، سيجذب المزيد من المستثمرين،  البنك األلماني و أشار

 السياسة النقدية ذات المصداقية المرتفعة المتبعة من قبل البنك المركزي. فى ظل

 فى اجتماع الخميس الماضي، وبدعم من توقعات أسعار الفائدة، تلقت وزارة المالية  البنك المركزى إلى إنه  و أشار

عرضا  022عرض وافقت منها على  102يوم، عبر  101مليار جنيه على األذون أجل  01عروض تجاوزت 

فيما تلقت على األذون أجل  ، مليارا 09ة العطاء المطلوبة عند مرات قيم 1مليار جنيه، بزيادة تجاوزت  29بقيمة 

ويسثتمر فى  ،ارات جنيه وهى قيمة العطاء نفسهاملي 2مليار جنيه وافقت منها على  99يوم عروض تجاوز  059

  منهم أمريكيين. %62صندوقاً دولياً يستثمر فى مصر  961مصر وفقًا لمحافظ البنك المركزي ما يزيد على 

  ،02023-0202النصف األول من  "السياحة"يتوقع تعافى  المركز المصري للدراسات االقتصادية . 

  أن تكون بداية تعافى للقطاع السياحى خالل "المركز المصرى للدراسات االقتصادية "توقع تقرير صادر عن

مليون سائح بما يمثل  1وفقا للعديد من التقارير الدولية، وذلك بقدوم نحو  9199-9190النصف األول من العام 

مليون دوالر، بافتراض  211، وبالتالى تحقيق إيراد سياحى بنحو 9105من السياحة المعتادة من عام  %25نسبة 

ل استحواذ النقل الجوى ظهور مصل فعال لعالج الفيروس، وإزالة دول العالم قيودها على الطيران الدولى فى ظ

من السائحين وفقا لطريق الوصول، وقدوم السياح العرب إلى مصر حيث إن هذه الشهور  %20 – 21على نحو 

 هى المفضلة لديهم لزيارة مصر.

  وتوقع التقرير أن نشهد سيناريوهات أكثر حدة لتأثير األزمة على القطاع السياحى عما سبق إصداره فى التقرير

د كبير، خاصة وأن الشهور القادمة هى ذروة الموسم السياحى فى مصر، وقد أشارت جميع التوقعات األول إلى ح

إلى حدوث موجة ثانية من الجائحة أشد عنفا من الموجة األولى بالتوازى مع حلول فصل الشتاء، وقد بدأت بالفعل 

 مرة أخرى. فى أوروبا مما اضطر العديد من الدول األوروبية إلى فرض قرارات اإلغالق

  إلى قدوم 9190-9191تقديرات التقرير لتأثير الجائحة على قطاع السياحة خالل العام المالى الحالى  و أشارت ،

، وبالتالى "أحدث البيانات المنشورة" 9105من السياحة المعتادة مقارنة بعام  %02مليون سائح تمثل  9.9نحو 

والر مقارنة بالمستهدف هذا مليار د 05ما يعنى خسارة نحو  مليون دوالر، وهو 161تحقيق إيراد سياحى بنحو 

وتم بناء هذه التقديرات على افتراض استمرار الوضع الراهن على المستويين المصرى والعالمى كما هو ،العام

عليه وفى ظل عدد اإلصابات الحالية دون حدوث زيادة أكثر من الحالية، ويتفق هذا التوقع إلى حد كبير مع توقع 

على األقل،  9190لمركز فى التقرير األول الذى توقع فيه تعثر النشاط السياحى العالمى وفى مصر حتى يونيو ا
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 مليار دوالر. 05.2وخسارة 

  عام ازدهار كبير لقطاع السياحة فى مصر  9190-9192أن يكون عام  و يتوقع التقرير  فى االّجل المتوسط ، أن

سنوات، وبالتالى  1الج الفيروس، حيث يكون قد تم استخدام المصل لنحو حال ظهور مصل وإثبات فعاليته فى ع

ظهور نتائجه اإليجابية والتمكن من السيطرة على المرض، وكذلك تعافى االقتصاد وعودة الدخول إلى مستوياتها 

 باألساس.المعتادة إلى حد كبير مما يسمح بالتعافى الملموس لقطاع السياحة الذى يعد من األنشطة الترفيهية 

 على القطاع السياحى على أرض الواقع ومطابقتها  02التقرير تأثيرات الموجة األولى لفيروس كوفيد و أشار

إلى االستعانة بالبيانات الصادرة  الصادر فى مارس الماضى، مشيراً "رأى فى أزمة  "بالتوقعات السابقة للتقرير

سمية محلية منشورة بخصوص التأثير الفعلى للجائحة على عن منظمة السياحة العالمية نظرا لعدم وجود بيانات ر

قطاع السياحة، وهى بيانات تصلح للمتابعة األولية آلثار األزمة على القطاع إال أنها ال تعكس تطور أحوال 

العاملين فى القطاع على أرض الواقع، وتم استكمال البيانات من خالل التواصل المباشر مع عينة ممثلة من 

 ياحة والخبراء فى المجال.شركات الس

  أى خالل شهرى يناير  9191وتشير البيانات إلى تحقق معدل تغير موجب فى أعداد السائحين فى بداية العام

على التوالى، وهو ما كان ينبئ بعام مزدهر لقطاع السياحة  %6و %01بزيادة قدرها  9102وفبراير مقارنة بعام 

خالل أشهر أبريل ومايو ويونيو والتى تمثل ذروة  %011ة تزيد عن فى مصر، لكن تراجع عدد السائحين لنسب

التى بلغ عدد السائحين  9102وشهد شهر أبريل أقل عدد سياحة وافدة بنحو ألف سائح فقط مقارنة بأبريل ،األزمة

ألف سائح على  991ألف و 52ألف سائح، وبدأ يظهر شئ من التحسن فى يوليو وأغسطس بوفود  219خالله 

 فى أغسطس الماضى. %59لى لتنخفض نسبة تراجع الحركة السياحية إلى التوا

  انعكس تراجع الحركة السياحية بالتأكيد على انخفاض اإليرادات السياحية، والتى و أوضح التقرير إلى أن

، وهو ما يرجع للتدهور 9102مقارنة بالفترة المناظرة من  9191خالل النصف األول من  %00تراجعت بنحو 

 %51مليون دوالر بانخفاض قدره  110ير لإليرادات فى الربع الثانى من العام الذى شهد ذروة األزمة محققة الكب

 .9102مقارنة بالربع المناظر عام  %21مقارنة بالربع السابق، وبنحو 

 دعم  وأوصى التقرير بعدد من المقترحات لتخفيف حدة الموجة الثانية من الجائحة على القطاع السياحى، تضمنت

السياحة المصرية بكافة أطرافها لحين اجتياز األزمة الحالية من خالل عدة إجراءات تتمثل فى تعزيز السفر 

الداخلى عن طريق تقديم تخفيضات على العطالت للمسافرين من جميع األعمار، والحفاظ على قوة العمل الخاصة 

بالعاملين والتى توفر تدريب لمن اضطرتهم الظروف بالقطاع عبر الحوافز المالية المقدمة للشركات التى تحتفظ 

للتوقف عن العمل، والتعجيل بإتمام اإلجراءات الخاصة بتأجيل الضرائب والرسوم واالقتطاعات وإعادة جدولة 

 القروض التى تؤثر على العاملين بقطاعى السياحة والنقل.

  تطوير المناطق السياحية وتحسين إدارة واقترح التقرير استغالل الوضع الراهن من ضعف حركة السياحة فى

األماكن والمنشآت السياحية ورفع قدرات الكوادر العاملة بقطاع السياحة، باإلضافة إلى زيادة القيمة المضافة 

للقطاع عن طريق توفير التسهيالت الالزمة لتنقالت ذوى االحتياجات الخاصة فى األماكن السياحية، وتنويع 

ياحية وتصميم برامج جديدة تناسب جميع األعمار، والترويج لالماكن السياحية بطرق األنشطة والمنتجات الس

مبتكرة، والعمل على توفير المنشآت السياحية والترفيهية للسياحة االفتراضية، بجانب استعادة ثقة المستهلك 

، وإجراء اختبارات ما المحلى واألجنبى فى جودة المنتج السياحى من خالل تشديد تطبيق معايير الصحة والسالمة

قبل الرحلة بصرامة ودقة لتجنب فترات الحجر الصحى اإلجبارى، وأخيرا تحسين بيئة األعمال الالزمة لجذب 

االستثمارات السياحية وتوحيد اإلجراءات والمعايير المطبقة على المنشآت السياحية المختلفة خاصة فى فترة 

 األزمة الحالية.

  02024مليون يورو لعام  2.0.1تتفق مع ألمانيا على تمويالت تنموية بقيمة  وزارة التعاون الدولى . 

  مشروًعا جديدًا  00اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع ُممثلي المؤسسات الحكومية والتنموية األلمانية، على تمويل

من جولة مفاوضات التعاون مليون يورو من خالل ُمساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ض 019.5بقيمة 

وتتوزع المشروعات التي تم االتفاق عليها في مجاالت  ، 9191ين المصرية واأللمانية لعام الثنائية بين الحكومت

التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر 

الستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز ا

إلدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة اإللكترونية، واإلصالح اإلداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، 

 .وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية

 أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا  و أشارت وزارة التعاون الدولى

مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية  0.1تسجل 

والحماية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم واإلصالح اإلداري والحوكمة والزراعة 

 االجتماية.

 ينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية واأللمانية، إلى شقين األول من  و أوضحت وزارة التعاون الدولى، إلى أن
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خالل اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خالل برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق 

مليون يورو، باإلضافة إلى  11مبادلة الديون المصرية األلمانية بقيمة عليها بالمرحلة األولي من برنامج 

المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين األولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ 

 مليون يورو. 21إجمالي قيمة الشرحيتين 

 5مليون دوالر بقطاع األدوية 57عمار يستثمر البنك األوروبي إلعادة اإل  ،وزارة التعاون الدولى . 

  / 10رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، استثمر  أشارت الدكتورة 

مليون  901مليون دوالر في قطاع األدوية في مصر من خالل المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 

يعكس جاذبية السوق المحلية دوالر، الستغالل الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع األدوية المصري، بما 

 لالستثمارات، في العديد من القطاعات التنموية.

 أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، يعتبر أحد شركاء التنمية البارزين لجمهورية مصر وأوضحت ،

ا، موضحة مشروعً  091مليار يورو، في  6.5العربية، حيث تبلغ استثمارات البنك اإلجمالية في مصر أكثر من 

أن االستثمار الجديد للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية سيدعم السوق المحلية كوجهة جاذبة لالستثمارات، 

 كما يعزز برامج التعاون اإلنمائي الفعال مع جمهورية مصر العربية .

 لتنموية من خالل برامج وأضافت أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، ساهم في العديد من المشروعات ا

التعاون اإلنمائي الفعال، من أهمها أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم "محطة بنبان" بأسوان، في نموذج 

استثنائي للتعاون بين األطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية، بخالف العديد 

لقطاع الخاص باعتباره شريًكا رئيسيًا للتنمية وتحفز دخول من المشروعات األخرى، التي تعزز دور ا

أن محفظة التعاون الجارية مع  ،و أوضحت الدكتورة / رانيا المشاط،  االستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة

 29في  مليار يورو للقطاع الخاص 9.1مليار يورو، بواقع  2.6البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تبلغ نحو 

 مشروًعا. 01مليار يورو للقطاع الحكومي في  0.2مشروًعا، و

 6 "الكوميسا" تطلق مبادرة لدعم الترويج لإلستثمار فى الدول اإلفريقية فى ظل كورونا . 

  أطلقت الوكالة اإلقليمية لالستثمار التابعة لمنظمة "الكوميسا" مبادرة لتعزيز قدرات وكاالت االستثمار الوطنية

أن فيروس كورونا،و أوضحت  الترويج لالستثمار فى الدول األعضاء والتغلب على آثار فيروس كوروناعلى 

مقارنة بعام  %22بنسبة  9191تدفقات االستثمار األجنبى المباشر العالمى هبطت فى النصف األول من عام 

التخاذ دول العالم ومنها دول  ستثمار الصادر عن "األونكتاد"؛ نتيجةوفقا آلخر تقرير حول اتجاهات اإل ،9102

"الكوميسا" تدابير بعيدة المدى لمنع انتشار الفيروس، تشمل القيود على السفر وإغالق الحدود وقيود على 

 التجمعات وتعليق الخدمات الحكومية.

 لى وأشارت إلى أنه استجابة للتباطؤ الدراماتيكى المتوقع فى تدفقات االستثمار على الصعيد العالمي، كان ع

ستثمارات ديم خدماتها وسياساتها لتسهيل اإلوكاالت ترويج االستثمار أن تقوم باستمرار بتحديث طبيعة وطرق تق

 حتفاظ بها.واإل

 إن تفشى فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم أدى إلى تعطيل االقتصادات  و أشارت المنظمة إلى

مال بشكل مختلف وأثر على تدفقات االستثمار العالمية وجعل عمل واألعمال التجارية وأجبرهم على القيام باألع

، أن معالجة هذه التحديات تتطلب من الجميع التكيف مع طرق وأكدت، وكاالت ترويج االستثمار أكثر صعوبة

 جديدة للقيام باألنشطة المختلفة ومواءمة أفضل الممارسات المتطورة فى العمل، مشيرة إلى أن هذا سيساعد الدول

أن المبادرة  توأضاف، اآلن وأيضا فى مرحلة ما بعد "كورونا" حيث قد تتغير بعض طرق التشغيل بشكل دائم

تهدف لخلق فهم لظروف السوق والعوامل المحركة له، وكذلك إجراء التقييمات المالية واالقتصادية للمشاريع 

االستثمارية وتعبئة فرص االستثمار وتبادل أفضل الممارسات حول األساليب التى تنتهجها وكاالت ترويج 

 االستثمار لتسويق وجذب العمالء المحتملين.

 تريليون دوالر في الربع الثالث من  050الدين العالمي يسجل مستوى قياسيا يبلغ يل الدولى، معهد التمو

02027 . 

  تريليون دوالر في الربع الثالث من  919سجل مستوى قياسيا يبلغ الدين العالمي أشار معهد التمويل الدولى إلى أن

" 02-المالية لمواجهة جائحة "كوفيد ، في ظل اإلجراءات9102تريليون دوالر عن عام  00، بزيادة 9191

 .عالميا

  تريليون دوالر بنهاية  911من المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ  هإنو أوضح إلى
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 .02-مع مواصلة الحكومات والشركات اإلنفاق بسخاء في مواجهة جائحة كوفيد 9191العام 

  من الناتج المحلي اإلجمالي  % 219إلى قفز  إجمالي دين األسواق المتقدمةو أشار معهد التمويل الدولى إلى أن

. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج اإلجمالي في 9102في نهاية  % 151لسنة، مقارنة مع حوالي في الربع الثالث من ا

النسبة العالمية غ ، ومن المتوقع أن تبل% 110ع الثالث، وسجلت الصين بالمئة في الرب 901األسواق الناشئة نحو 

 للعام بأكمله. % 160حوالي 

  9191إلى   9101و يوضح الرسم البيانى تطورات الدين العالمى من : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8الدول الدائنة تنعش آمال تخفيف أعباء الديون لدى نظيراتها الفقيرة . 

  " على مساعدة جديدة إلعادة هيكلة استطاعت أفقر دول العالم، الحصول  "، أن فاينانشيال تايمز أشارت صحيفة

ديونها، إذ اتفقت االقتصادات الرائدة والدول الدائنة على مبادئ جديدة لتخفيف الديون، وبالتالي مساعدة الدول 

أن مجموعة العشرين  ،و حيث الفقيرة على مكافحة اآلثار االقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا

، على إطار عمل مشترك جديد لتخفيف أعباء الديون، إذ يسمح هذا وافقت ، عالمالتي تضم أكبر اقتصادات ال

الطلب للدول الفقيرة المثقلة بالديون، بالتقدم بطلب لتخفيف أعباء الديون، بما في ذلك عمليات الشطب مع ضمان 

 تفاوض جميع الدائنين على نفس المستوى.

  لتعليق سداد الديون، الذي وافقت عليه حكومات تعد هذه الخطوة  "  فاينانشيال تايمز"،و أشارت ً امتداداً مهما

دولة من  11فقد سمحت مبادرة تعليق خدمة الدين، التي بدأ العمل بها منذ مايو، في البداية لـ، مجموعة العشرين

، الشهر وقد تم تمديد تلك المبادرة، أفقر دول العالم بتعليق مدفوعات القروض الثنائية، التي تستحق هذا العام

 أعوام. 6الماضى، حتى يونيو من العام المقبل، مع توزيع أقساط السداد على 

  ،ويهدف اإلطار المشترك الجديد، إلى معالجة مشاكل القدرة على تحمل الديون طويلة األجل في الدول الفقيرة

أعاقت مبادرة تعليق خدمة  ومحاولة التعامل مع مشكلة إمكانية المقارنة بين الدائنين الرسميين والتجاريين التي

 الدين.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  ،011منظمة السياحة العالمية تتوقع تعرض الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية 

 . 9مليون وظيفة للخطر الفترة القادمة

  هو منتدى  ( باريس للسالم ) إن منتدى أشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية، إلى

عالمى رفيع المستوى يضم مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية أبرزها األمم 

ة، وتشجيع التعاون والتواصل الدولي ووضع المتحدة واليونسكو والبنك الدولى، ويؤكد أهمية الجهود الدولي

ومناقشة الحلول للقضايا الملحة على مختلف المستويات، مؤكدة أن مصر تشارك للمرة األولي بشكل رسمي 

ذتها مصر بالمناقشات بالمنتدي في نسخته الثالثة بما يعكس الدور الريادي لمصر والخطوات االيجابية التي اتخ

 كورونا . بعد أزمة فيروس

 هالة السعيد أن تجربة مصر غير المسبوقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا حظت  الدكتورة / وأضافت

حول القطاعات التي شهدت توقف تام عن العمل خالل األزمة كقطاع السياحة كبيرة ، و أشارت   بإشادة دولية

مليون  011ياحة العالمية بوجود نحو والسفر ألن انعكاساته الدولية كبيرة جدًا، مشيرة إلى تقدير منظمة الس

 01وظيفة في خطر الفترة القادمة باإلضافة إلى االنخفاض في إيرادات السياحة علي مستوي العالم بنسبة بين 

 . %01إلى 

  أنه تم عرض التجربة المصرية حيث أن قطاع السياحة في مصر من القطاعات الحيوية جدًا حيث  وأوضحت

من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إضافة إلي كونه موردًا رئيًسا في استثمارات  يسهم في توفير عدد كبير

الدولة للنقد األجنبي، مضيفة ان مصر اتخذت مجموعة من االجراءات االستباقية لمواجهة تداعيات فيروس 

ء لمساندة اجرا 011كورونا وخاصة في القطاعات األكثر تضرًرا كقطاع السياحة، حيث تم اتخاذ أكثر من 

 القطاعات المختلفة والمتضررة.

  إلي أن القطاع شهد توقف تام حيت تم اتخاذ  الدكتورة/ هالة السعيد، قطاع السياحة أشارت و أوضحت فيما يخص

،  موضحة أن تلك االجراءات تضمنت تقليل األعباء المالية علي قطاع السياحة، ات للقطاعمجموعة من االجراء

شهور حيث يقدم الوزير المختص بتقديم طلب لمجلس  0المالية والسيادية علي القطاع لمدة  بتقليل كل المستحقات

والحفاظ علي العمالة لديهم، النواب لتأجيل المدفوعات لتخفيف األعباء لضمان استمرارية عمل تلك المؤسسات 

ؤسسات لتستطع االنفاق منه علي كذلك إلي مبادرة البنك المركزي بالتسهيل االئتماني ليكن متاًحا لتلك الم ةمشير

العملية التشغيلية، مضيفة أن فترة األزمة مثلت فرصة لرفع البنية األساسية للمؤسسات والفنادق والمطاعم مع 

جراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة الفته إلي إحول ، و لعمالة عن االجراءات االحترازيةتوفير تدريبات ل

ن صندوق الطوارىء شرط أن يحافظ كل صاحب عمل علي العمالة لديه صرف مرتبات العمالة السياحية م

 إضافة إلي منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثالثة شهور ويتم تكرارها لنهاية العام.

  ،حول االقتصاد المصري أوضحت أن مصر تعد من الدول القليلة التي حققت و أشارت الدكتورة / هالة السعيد

عدل نمو ايجابي حتي االّن حيث كان السبب ذي ذلك مجموعة من العوامل تضمنت تحقيق التوازن بين المحافظة م

على اإلجراءات االحترازية واستمرار االقتصاد إضافة إلي تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي الذي ساهم في 

ه على الرغم من اتخذا العديد من الدول إتاحة مساحة مالية ساعدت في مساندة المؤسسات واالقتصاد، مضيفة أن

االجراءات التقشفية إال أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء عالوات مع 

رفع حد االعفاء الضريبي علي الدخول مما أعطي مساحة للمواطنين لالنفاق بصورة أكبر حيث ان االنفاق 

 %01االقتصاد، مشيرة إلي اتجاه مصر لزيادة االستثمارات العامة بنسبة االحتياجي يسهم في استمرار 

للقطاعات ذات األولوية كقطاعات الصناعة والصحة واللتعليم وقطاع االتصاالت التي ارتفعت االستثمارات 

ية لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة لالستمرارا في ظل أزمة ترتبط باالنسان %011الموجهة له بنسبة 

 والصحة العامة.

  حيث لم يكن هناك  6100وأوضحت أن كل تلك االجراءات لم تكن لتتحقق قبل برنامج االصالح االقتصادي في

المساحة المالية الكافية لمساندة االقتصاد أو االحتياطي االستراتيجي الذي يسمح بتوفير السلع في األسواق 

شهد أزمات في توافر السلع حيث تم توفير كل السلع في األسواق موضحة أن مصر من دول العالم القليلة التي لم ت
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%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7/ 

حيث لم يشعر المواطن بأي نوع من المعاناة، مضيفة أن مصر لديها تنوع اقتصادي بتوافر الصناعة والزراعة 

واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع التجارة واللوجيستيات تساعد في االستناد على القطاعات 

 خري عند وجود توقف جزئي في اي قطاع .األ

 ،من إجمالي الوظائف  %54المرأة تشغل  الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية

 . 10%23الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 

  إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه  أشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية، إلى

المرأة في النشاط االقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي 

أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم االستفادة من الطاقات 

التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته  اإلنتاجية واإلبداعية

العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو 

 االقتصادي.

  والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على "، 6101االستراتيجية الوطنيِة لتمكيِن المرأةَ و أوضحت أن

التمكين االقتصادي للمرأة، موضحة أن هذه االستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى 

التقدم المتحقق في مجال التمكين االقتصادي المرأة، وعملت الدولة خالل السنوات األخيرة على تنفيذها من خالل 

يات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، حيث عدد من اآلل

تحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل 

ى جانب االهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوًصا المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إل

الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء اإلنسان المصري، وهي أحد األهداف االستراتيجية للدولة المصرية على 

تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خالل حزم من البرامج التدريبية أبرزها برنامج تأهيل 

ية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي القيادات النسائ

من القيادات النسائية  011للمرأة، وهيئة الرقابة اإلدارية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 

مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت  على 6102المصرية، وتخرجت الدفعة األولى من البرنامج في يوليو 

محافظات(، وهو ما يعزز جهود وتوجه  0الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات) 

 الدولة للتوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة في المحافظات واالقاليم المصرية.

 القتصادي للمرأة من خالل قطاع المشروعات الصغيرة هالة السعيد إلى االهتمام بالتمكين ا/ وأشارت الدكتورة

والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل الالئق والمنتج للسيدات في مختلف 

األقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من 

تميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن اإلقليمي الحكومة المصرية ل

 .6101للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 

  ات إلى إنجاز أشارتتشجيع تمكين المرأة من خالل ريادة األعمال، و أوضحت الدكتورة / هالة السعيد، حول

في مجال تمكين المرأة والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة  6101مشروع رواد 

من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة  %00األعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 

، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ %01مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 من اجمالي عدد المدربين في المحافظات. %01مستقبلك في المدارس والجامعات 

  النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في األعوام القليلة  و أشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى

من إجمالي  %00الحكومية، فتشغل المرأة المصرية  الماضية، وشمل ذلك: زيادة نسبة المرأة في الوظائف

(، كما تطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس اإلدارة %06الوظائف الحكومية )مقارنةً بالمتوسط العالمي 

، ورغم أن هذه النسبة ال تزال أقل من 6102عام  %01.6لتصل إلى  6100عام  %2.0عموًما من 

عد مؤشراً على تطور تمثيل المرأة في هذا المجال، وبلغت نسبة تمثيل السيدات في التطلعات واإلمكانيات إال إنها تُ 

، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير 6102في  %01مقارنة بنحو 6102في عام  %06مجالس إدارة البنوك إلى 

يتم بشكل لتعزيز قاعدة البيانات الالزمة لرصد التطور المحقق في مؤشر تمثيل المرأة في مجالس اإلدارات حيث 

، والذي يتم إصداره بالتعاون مع كل من: المجلس القومي  Women on Boardدوري إصدار تقرير 
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 للمرأة، وهيئة الرقابة المالية، والجامعة االمريكية في القاهرة.

  وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق األوسط  %0.0وأضافت أن نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت

، الفتة إلى %02، كما بلغت نسبة اإلناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو %0.0افريقيا والمقدر بـوشمال 

وفقاً  %60أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات الالتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 

 %00لمرأة المصرية على ، كما حصلت ا6100فقط في عام  %00ألحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 

من إجمالي القروض الموجهة إلى األعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد 

 .%0القروض نسبة 

  ،11تصدر تقرير "حصاد مرحلة البناء" لقطاع الموارد المائية والري وزارة التخطيط و التنمية االقتصادية 

 ة االقتصادية تقرير "حصاد مرحلة البناء" للعام الثاني على التوالي، والذي أصدرت وزارة التخطيط والتنمي

( في 02/6161 -02/6102يتناول المشروعات التي تم االنتهاء منها بالكامل خالل العامين الماضيين )

 قطاع الموارد المائية والري.

 مشروعاً  002أنه تم االنتهاء من تنفيذ  ، و أشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية

 610محافظة منها  60مليار جنيه في  0.0بقطاع الموارد المائية والري بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 

ً بتكلفة كلية بلغت  (، الفتة إلي أن التكلفة الكلية 02/6161مليار جنيه خالل العام المالي ) 0.0مشروعا

(، ُمقارنة بالعام المالي 02/6161في ) %00.0لمنتهية حققت معدل نمو بنسبة االستثمارية للمشروعات ا

(02/6102.) 

  مشروعاً في محافظات الصعيد،  000وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى االنتهاء من تنفيذ

محافظات الحدودية تم االنتهاء مليار جنيه خالل العامين الماضيين، وفي ال 0.2بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 

مشروعات مشتركة بين أكثر من محافظة بتكلفة  0مليون جنيه، إضافة إلي  220مشروعاً بتكلفة  62من تنفيذ 

فيما يخص التوزيع  و،مليون جنيه 00بتكلفة  مشروعات في دول حوض النيل، 2مليون جنيه، و 00.0

( أوضح التقرير أن 02/6161 -02/6102الفترة ) الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الري خالل

مليون جنيه، تالها من حيث التكلفة محافظة  200.0محافظة أسوان حظت بأكبر عدد من المشروعات بتكلفة 

 00مشروعات، تلتها محافظة اإلسماعيلية بعدد  2مليون جنيه بعدد  006.2البحر األحمر بتكلفة بلغت 

 مليون جنيه. 02مليون جنيه لعدد  002.2جنيه والبحيرة بتكلفة  مليون 000.0مشروع بتكلفة بلغت 

  بحيرات  0أبرز المشروعات المنتهية خالل العامين الماضيين، والتي تضمنت إنشاء و أشار التقرير إلى

سدود تخزينية، بمحافظة البحر األحمر، إنشاء محطة صرف الفارما، بمحافظة شمال سيناء، إلي  0صناعية و

بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية، بمحافظة الوادي الجديد، وإحالل وتجديد محطة ري الخيام،  60 جانب تجهيز

بمحافظة سوهاج، مع إنشاء محطة طلمبات رفع فارسكور الجديدة، بمحافظة الدقهلية، إضافة إلي حفر بحيرتين 

افظة أسوان، وتحديث أنظمة صناعيتين وحائط ترابي للحماية من السيول واالستفادة من مياه األمطار، بمح

وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة )مرحلة أولى(، بمحافظة األقصر، وإنشاء بحيرة صناعية 

محطة طلمبات رفع على مصرف المحسمة  6وحاجز ترابي بمنطقة وادي عبادي، بمحافظة أسوان، إنشاء عدد 

ألف فدان،  00جانب إنشاء محطة ري قوتة، يستفيد منها  غرب قناة السويس، بمحافظة اإلسماعيلية، إلي

  بمحافظة بني سويف. 

  كم من المجاري المائية،  061.6وأشار التقرير إلي نتائج المشروعات المنتهية والتي تضمنت تأهيل وتبطين

داخل الكتل السكنية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتأهيل وتبطين الترع الُمتعبة، وتغطية ترع 

مأخذ  602كم، وتطوير  01.0كم، إلي جانب حماية شواطئ بطول  0.6كم ومصارف بطول  0.2بطول 

ألف فدان، وشبكات  66.0ومسقى لتعظيم االستفادة من مياه الري، فضاًل عن تطوير شبكات الري لمساحة 

بئر للعمل بالطاقة  01جهيز بئر جوفي، وت 001ألف فدان، وحفر وتطوير  000.6الصرف المغطى لنحو 

 خزان أرضي. 000الشمسية، وحفر 

  02/6102حول األثر التنموي للمشروعات المنتهية في قطاع الموارد المائية والري خالل الفترة ) و أوضح- 

 001من المياه الجوفية السطحية والعميقة، وزراعة  0مليار م 60(، أفاد التقرير بأنه تم استغالل 02/6161

 .0مليار م 6ان باالعتماد على المياه الجوفية الُمضافة، وبلغ حصاد مياه األمطار والسيول نحو ألف فد
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  ،بالربع الثالث من  %3.2انخفاض معدل البطالة ليصل إلى  الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء

313112 . 

 نتائج بحث القوى العاملة للربع  ( 00/00/6161)  أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم األحد

فى  %2,0من إجمالي قـوة العمـل مقابل  %0,0، حيث بلغ معدل البطالة  6161سبتمبر( لعام  -الثالث )يوليو 

ن الربع المماثل من العام ع ٪1,0، وبانخفاض قدره  ٪ 6,0بانخفاض قدره  6161الربع الثاني من عام 

نخفاض إلي عودة األنشطة اليومية المعتاده لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات ويرجع هذا األ، السابق

 األحترازية التي أتخذتها الدوله للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد خالل الربع السابق.

  السابق  مليون فرد خالل الربع60,022مليون فرد مقابل  62,000سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــلو

بلغت فى الريف  مليون فرد بينما 06,062وقد بلغت قوة العمل فى الحضر   ٪0,0بنسبة ارتفاع  مقدارها 

مليون فرد بينما بلغت 60,022أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور ،مليون فرد 00,006

 مليون فرد.0,020لإلناث 

  مليون ذكور 0,020من  إجمالى قوة العمل ) ٪0,0سبة مليون متعطل بن6,100سجل عدد المتعطلين و

ألف متعطل   000بإنخفاض قـدره  6161مليون متعطل فى الربع الثاني  6,000ألف إناث( مقــابـل  021،

 .٪0,2ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة   000، وبـإنخفاض قــدره  ٪02,2بنسـبة  

  من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى  بينما كان  ٪0,2الذكــور   بلغ مـعدل البـطالة بينو

 في الربع المماثل من العام السابق . ٪0,0في الربع السابق مقابل  2,0٪

  من إجمالى اإلناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان  ٪00,6بلغ معدل البطالة بين اإلناث  و

 في الربع المماثل من العام السابق . ٪ 66,0مقابل   في الربع السابق 00,6٪

  01,2معدل البطالة في الحضر ليصل إلى و أشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء، إلى إنخفاض٪  

في  ٪01,0مقابل   6161فـــي الربــع الثاني  من عام  ٪06,0من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 

من إجمالى قوة العمل فى ٪0,0معدل البطالة في الريف ليصل إلى ،و إنخفاض من العام السابق الربع المماثل

 فى الربــع المماثل من العام السابق.  ٪0,0مقابل  6161فى الربع الثاني من عام  ٪ 0,0الريف ، بينما كان 

  ع السابق بنسبة إرتفاع مليون فرد في الرب 60,000مليون فرد  بينما كان  60,001وبلغ عـدد المشتغلين

مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف  00,102وقد  بلغ عدد المشتغلين فى الحضر  2,0٪

مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك االرتفاع الي عودة الحياة لطبيعتها مرة اخري بعد انهاء االجراءت  00,100

 فترة.االحترازية المتعلقة بفيروس كورونا فى خالل تلك ال

 

  سنة فأكثر( خالل الربع  00من جملة السكان  ) ٪ 00,0بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط االقتصادي

في الربع المماثل من العام   ٪ 06,6مقابل    6161خالل الربع الثاني من عام    ٪02,2الحالى، بينما كان 

 السابق.

  الزراعة وصيد األسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى األنشطة اإلقتصادية حيث بلغ عدد وحقق نشاط

ألف من 012مليون من  الذكور،  0,060مليون مشتغــــــــل  ) 0,000المشتغلين فى هذا النشـاط 

 من إجمالي المشتغلين محتالً المركز األول ضمن األنشطة اإلقتصادية. ٪61,0اإلناث( بنسبة 

 مليون من الذكور  0,002مليون مشتغل )0,000غ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة وبل

 . من اجمالي المشتغلين ٪00,6الف من االناث (بنسبة 002،

  مليون من   0,660مليون مشتغل )  0,022كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية

 من إجمالي المشتغلين. ٪00,0نسبة  ألف  من اإلناث( ب 602الذكور ، 

  ألف من  02مليون من الذكور ،0,000مليون مشتغل )0,002وبلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء

 من اجمالي المشتغلين. ٪06,2االناث (بنسبة 

  مليون من الذكور،  6,020مليون مشتغل ) 6,660وبلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين

 من إجمالي المشتغلين. ٪2,0من األناث( بنسبة الف 01

 

 

:المساهمة فى النشاط االقتصادى 
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%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
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%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%801-4-

%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5068092 

 من الناتج  3102/3102تريليون جنيه عام  0.5ساهمت بـ،مشروعات البترول قاطرة التنمية االقتصادية

والتمكن من تحقيق  %31إلى موجب  %00نجحت فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز من سالب  ،المحلي

 . 13االكتفاء الذاتي واستئناف التصدير

  ساهم قطاع البترول والغاز في دفع عجلة االقتصاد القومى، حيث شهد هذا القطاع طفرة هائلة على كافة األصعدة

وجاء على رأسها صناعة الغاز خالل السنوات الست الماضية، وفيما يلي أهم المؤشرات والمشروعات التي تم 

 تنفيذها والتي كانت كالتالي:

  من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة بقيمة  %60بنسبة  6102/6102ساهم قطاع البترول والغاز عام

 تريليون جنيه. 0.0

 6102/6102منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام  حقق قطاع البترول ألول مرة. 

  إلى موجب  %00نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خالل األعوام السابقة من سالب

 ا مكنًا من تحقيق االكتفاء الذاتي للبالد واستئناف التصدير.، مم61%

 ستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من ي  إحراز تقدم كبير لدفع عجلة اإلنجح قطاع البترول ف

مزايدات عالمية خالل تلك  0أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث تم طرح عدد 

ث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط واألحمر والدلتا الفترة للبح

والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز ألول 

ودية والتي سمحت ببدء مرة في منطقة البحر األحمر، وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السع

 00مزاولة النشاط البترولى ألول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وأسفرت تلك المزايدات عن ترسية 

منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات 

 مليون دوالر. 602مليار دوالر ومنح توقيع حوالى  0.2حدها األدنى حوالى 

 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية  20توقيع  6161حتى يونيه 6100شهدت الفترة من يوليه

مليار دوالر ومنح توقيع قدرها حوالى  00.2للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها األدنى حوالى 

 بئراً. 000مليار دوالر لحفر  0.0

 ( عقد 00تم توقيع عدد ) تنمية الكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك

ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق ،مليون دوالر 02.220ية تقدر بـ بإجمالي منح تنم

 البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

  مشروعات المسح السيزمى االقليمى والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك تم تنفيذ عدد من

في إطار البرنامج األول الخاص بجذب االستثمارات في مجال البحث واإلنتاج  لمشروع تطوير وتحديث 

 . قطاع البترول

 الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى رتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدالت غير مسبوقة وخاصة الغاز إ

معدالته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى اإلسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على اإلنتاج بما ساهم 

ً والوصول الى معدالت غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من   0في زيادة اإلنتاج تدريجيا

 .6102مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 

  بنهاية شهر سبتمبر و ً بفضل تزايد اإلنتاج المحلى  6102تحقق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محليا

ً نتيجة االنتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز  من الغاز تدريجيا

اج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة اإلنت

ستيراد وتقليل استخدام النقد األجنبي الموجه لإلسنوات وبالتالي ترشيد 0الطبيعى المسال ألول مرة منذ أكثر من 

ً على الموازنة العامة للدولة،ستيراد التي تشكل عبئفاتورة اإل ستمرار في زيادة فاء الذاتي واإلوبعد تحقيق االكتا

اج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من انتاج نتإ

 الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

  : و يوضح األنفوجراف طفرة إنتاج الغاز يعزز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية 
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 2.3 14 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة المصرية منذ بداية العام . 

  مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، مقسمة  2.6رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة

خالل شهر فبراير، وهو أعلى شهر شهد زيادة فى مليار جنيه  0.060مليون جنيه خالل شهر يناير، و 20إلى 

مليار  0.0مليون جنيه خالل شهر أبريل، و 002مليون جنيه خالل مارس، و 600رؤوس أموال الشركات، و

 002مليون جنيه خالل شهر أغسطس، و 011مليار جنيه خالل شهر يوليو، و 0.0جنيه خالل شهر يونيو، و

 مليون جنيه فى نوفمبر. 010ن فى شهر أكتوبر، ومليو 612مليون جنيه خالل سبتمبر، و
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال9105أطلقت الهيئة، خالل عام

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

 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 تويعد نشاط ال

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

مليار جنيه في  01.6إلى  9102مليار جنيه مصري في  1,1خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 5.2تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %05. وارتفعت بنسبة 9105

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

 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

األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.  الثابتة )طويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا

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 

 سنوات مستقبلية. المستأجر على عدة

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 9102لسنة  59أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 9102لسنة  1اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  9102لسنة  1إدارة 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 2)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

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

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

 المستندات 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 
 للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 الدورية 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

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

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

 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 بين

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

 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 وسبب
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 التمويل متناهي الصغر 

 15الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  لسنة  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 4114

المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل 
ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة 
 صناعي.التطبيق، باإلضافة إلى 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 41مالية، 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 

عد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قوا
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 

 شاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة ن
بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 

 وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

 052.2 % 16 زيادة فى قيمة عقود التأجير التمويلى خالل عام . 

  قيمة عقود التأجير التمويلى بالسوق المصرى قفزة كبيرة بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من سجلت

مليار جنيه بنهاية سبتمبر من  6.0مليار جنيه مقارنة بتسجيل قيمة  0.0، حيث بلغت قيمة العقود 6102عام 

 العام الماضى.

  األكثر نشاًطا، عن شهر سبتمبر الماضى، لتتقدم بذلك تصدرت شركة بى إم للتأجير التمويلى، ترتيب الشركات و

 % 00.0مليار جنيه، لتستحوذ على  6.00مركزين عن ترتيب شهر أغسطس، عبر الوصول بقيمة العقود إلى 

مليون جنيه،  000المركز الثانى بقيمة عقود بلغت "كوربليس" شركة واحتلت، من إجمالى الحصص السوقية

بالوصول إلى  "جلوبال ليس " شركة هايمراكز عن الشهر السابق وتل 0دمة ر متقفى سبتمب %2.0بحصة سوقية 

 .%0.02مليون جنيه، واستحوذت على حصة سوقية بلغت  000.0قيمة عقود 

 مليون جنيه  000.6التعمير للتأجير التمويلى، فى الترتيب الرابع، عبر الوصول بقيمة عقود إلى  شركة وجاءت

مليون جنيه،  002.2، بإجمالى قيمة عقود " المجموعة المالية هيرمس"ها ، تبعت% 0.00وحصة سوقية 

وحلت شركة كيو إن بى للتأجير التمويلى فى المركز السادس بين شركات التأجير ،  %0.00وحصة سوقية 

 0.2وحصة سوقية  600.0إلى  التمويلى األكثر نشاًطا، عن شهر سبتمبر الماضى، عبر وصول قيمة عقودها

من  % 0.00مليون جنيه، مستحوذة على  600.2ا شركة جى بى للتأجير التمويلى، بقيمة عقود هي، تل%

 تعامالت السوق.

  يون جنيه، بحصة مل 600.6شركة يو إى فاينانس الترتيب الثامن عقب وصول قيمة عقودها إلى  و جاءت
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17 https://alborsaanews.com/2020/11/18/1399842 
18 https://www.youm7.com/story/2020/11/16/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-

%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%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA-50-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/5070015 

 020.0وقيمة عقود  % 0.10بحصة سوقية  "إيجى ليس"ها تنمية للتأجير التمويلى ي، تل% 0.62سوقية 

 مليون جنيه.

  ،6مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خالل  32.2جهاز تنمية المشروعات 
 . 17سنوات

 جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية  أعلن

من  %01مليار جنيه تمثل نحو  62.2( بلغ نحو 6161الى سبتمبر  6100الصغر خالل الفترة من) يوليو 

،و أضاف 6161سبتمبر  01وحتى  0226يناير  0مليار جنيه خالل الفترة من  00.0إجمالي التمويل البالغ 

آالف مشروع للمراة يمثل  012مليار جنيه لحوالي  2.0أن إجمالي التمويل الموجه لمشروعات المرأة بلغ نحو 

 من اجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. 00%

  إلى أن نسبة مشاركة السيدات في خدمات الشباك الواحد  أشارمجال الخدمات المالية  يخص فيماو أوضح الجهاز

البطاقة -الرقم القومي للمنشأة-السجل التجاري-من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها)الرخص %62بلغت 

من  % 06أن نسبة حصول المرأة على أنشطة التسويق بلغت  وأضاف، مينات االجتماعية(التأ-الضريبية

دين بالجهات الحكومية التسجيل بسجالت صغار المور-خدمات)تشبيك العمالء بالسالسل التجارية المختلفة

اون مع الجهات تأهيل العمالء على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير بالتع وابة التعاقدات العامةب المختلفة

 المتخصصة.

 فيما بلغت نسبة مشاركتها في المعارض %00إلى أن نسبة مشاركة المرأة في المعارض الخارجية بلغت  وأشار،

تم تسهيل  إنه يتعلق بتطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي، و أوضح فيما %02الداخلية نحو 

 %60كود االستجابة السريعة( للمرأة بما يمثل نسبة  -باركودالحصول على خدمات التكويد الرقمي للمنتجات)ال

الى أن نسبة مشاركة  جهاز تنمية المشروعاتوحول برامج ريادة األعمال، أشار ، من إجمالي عدد المشروعات

ابدأ  -من إجمالي عدد المتدربين على برامج )حدد فكرة مشروعك %06المرأة ببرامج ريادة األعمال بلغت نحو 

ت المجتمعية كثيفة العمالة وفي مجال مشروعات البنية األساسية والخدما، المهارات الريادية( -وحسن مشروعك

 %01إلى  01، وفي مجال محو األمية من %21حة األولية نحو أن نسبة استفادة المرأة في مجال الص أوضح

 .%00، وفي مجال التدريب من أجل التشغيل نحو %21،وفي مجال مشروعات رياض األطفال نحو 

  18مليون امرأة افريقية" 41جهاز تنمية المشروعات يطلق منصة الكوميسا "صوت . 

 ومتناهية الصغر بالتعاون مع الكوميسا إطالق منصة علن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أ

مليون امرأة  01أن منصة "صوت  ، و أشار الجهاز مليون امرأة أفريقية" في مصر 01الكوميسا "صوت 

أفريقية" تعد أول منصة الكترونية تهدف إلى الربط بين سيدات األعمال في مختلف دول القارة، وإتاحة مختلف 

 ى دعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتبادل التجاري بينهم.الخدمات التى تساعد عل

  وأضاف أن إطالق المنصة يأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز التعاون مع الدول األفريقية على كافة المحاور

التكامل األمر الذى يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء من خالل زيادة التبادل التجارى وتحقيق 

 االقتصادى وتنفيذ سياسات تمكين المرأة خاصة بين مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا )الكوميسا(.

  / إلى أن هذه المنصة ستسهم في توفير خدمات  ،وزيرة التجارة والصناعة ،نيفين جامع و أشارت الدكتورة

دورهن داخل منظومة التنمية المستدامة باالقتصاد متميزة لسيدات األعمال في دول القارة األفريقية، وتفعيل 

، حرص مصر على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المنظمات والتجمعات االقتصادية األقليمية وأكدت ، األفريقي

والدولية كافة، بهدف مساندتها في القيام باألدوار المنوطة بها على أكمل وجه، مشيرة إلى دعم مصر للكوميسا في 

 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، على حركة التجارة البينية، وانتقال السلع واألفراد بين دول التجمع.جهودها 
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ( يوضح تقرير 1انفوجراف ) على إيجابية و استقرار االقتصاد المصرى : وكالة فيتش و تأكيد جديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و هذا المؤشر 0202مراكز فى مؤشر الرخاء  .ليجاتم و الذي يوضح تقدم مصر معهد  يرقر( يوضح ت2)انفوجراف،

 دولة : 265يقيم أطر العمل و الجهود المبذولة لتحسين األوضاع االجتماعية و االقتصادية للمواطنين فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


