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 النشرة اإلخبارية األسبوعية 
  

2020 نوفمبر 12 خميسال    2العدد،عشر الثانىالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية   

 . 1  تبقى على تصنيف مصر االئتمانى والنظرة المستقبلية المستقرة "ستاندرد آند بورز" ▪

التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية واألجنبية عند ثبتت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف االئتماني   ▪

" »Bمستوى  المصري  لالقتصاد  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع   ،"Stable Outlookال للمرة  ستة  «  خالل  ثانية 

استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف االئتماني فى   ،و هذا يشير إلى  2020أشهر في عام  

اال وصالبة  كل  ثبات  وتجاوز  »كورونا«  جائحة  تداعيات  مع  اإليجابي  التعامل  على  وقدرته  المصري  قتصاد 

 الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.

قدرة االقتصاد المصرى على تحقيق معدالت نمو إيجابى رغم تحديات  ،  مؤسسة »ستاندرد آند بورز«  و توقعت   ▪

بنسبة   العام   ، وذلك2021-2020% عام  2.5جائحة كورونا  المتوقع خالل  العالمي السلبي  للنمو  تقديراته  عكس 

الدول لمعظم  المقدرة  السلبية  النمو  الحالي وكذلك معدالت  تحقيق   ،والمالى  المصرى  االقتصاد  يعاود  أن  توقعت 

القوى لقطاعات   2022% بحلول عام  5.4معدالت نمو قوية تصل إلى   النمو  النشاط السياحي وعودة  مع تعافى 

 الصناعات التحويلية وتحسن بيئة األعمال بسبب استكمال اإلصالحات الهيكلية. الطاقة و

مؤسسة »ستاندرد آند بورز« عودة المؤشرات االقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدالت جيدة جدًا فى و تتوقع   ▪

سط، وتنخفض  % فى المدى المتو5المدى القصير حيث يُسجل االقتصاد المصرى معدالت نمو حقيقي تبلغ نحو  

أولي مستدام   تحقيق فائض  إلى  المتوسط، إضافة  المدى  المحلي في  للناتج  الدين  المحلي 2معدالت  الناتج  % من 

؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة اإلصالح ودفع  2021-2020اإلجمالي بدًءا من العام المالي  

النمو من خالل حزم النشاط االقتصاد ومعدالت  التى اتخذتها الحكومة  ومساندة  الوقائية  ة اإلجراءات االقتصادية 

 % من الناتج المحلي.2وبلغت قيمتها نحو 

% من الناتج المحلى 1.8خبراء مؤسسة »ستاندرد آند بورز« بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولى  و أشادوا،   ▪

أن  و أشاروا  لمى والمنطقة بأكملها،قتصاد العا، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اال 2020-2019عام  

أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف االئتماني لمصر في المدى المتوسط، مواصلة جهود الضبط المالي 

 مرتفعة .  واستمرار انخفاض معدالت الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق معدالت نمو اقتصادي

وزير ▪ معيط،  محمد  الدكتور/  أشار  التصنيف المالية،    و  على  باإلبقاء  بورز«  آند  »ستاندرد  مؤسسة  قرار  أن 

، يعكس أيًضا رصيد الثقة الذى يتمتع به االقتصاد 2020االئتماني لمصر للمرة الثانية خالل ستة أشهر فى عام  

السنوا خالل  المنفذة  والمالية  االقتصادية  اإلصالحات  بسبب  االئتمانى،  التصنيف  مؤسسات  لدى  ت  المصرى 

االقتصاد   قدرة  إلى  إضافة  النظيرة  الدول  بباقي  مقارنة  لمصر  والمتوازن  المتميز  االقتصادي  واألداء  الماضية، 

المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية واألجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال  

 واالقتصاد العالمى. 

 . 2احتياطى النقد األجنبى لمصر يسمح بتغطية احتياجات التمويل الخارجية  ،ستاندرد آند بورز ▪

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني أن احتياطى النقد األجنبى لمصر، وقدرتها على الوصول إلى  ▪

لية المرتفعة آلجال  أسواق الدين المحلية والخارجية يتيحان لها السماح بتغطية احتياجات التمويل الخارجية والما

 شهًرا.  12االستحقاق المقبلة على مدى 

الوكالة،و   ▪ يونيو أ  توقعت  المنتهية فى  المالية  السنة  الجارى فى  الميزان  الخارجى كنسبة من رصيد  الدين  رتفاع 

 ، مع اإلشارة الى إمكانية انخفاض هذه النسبة تدريجيًا مع تعافى رصيد الميزان الجارى. 2021

ستاندرد آند بورز أن حصول الحكومة على تسهيلين من صندوق النقد الدولى فى منتصف عام   وكالة  وأوضحت ▪

التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا    8بنحو    2020 يأتى بهدف المساعدة فى معالجة  مليارات دوالر، 
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د األجنبى فى مصر تتعرض لضغوط  وقالت إن المصادر الرئيسية للنق، وتلبية متطلبات التمويل المرتفعةالمستجد، 

 بسبب تأثير الوباء وضعف الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط. 

الوكالة  و ▪ بنسبة % إتتوقع  الجارى  الحساب  بنحو   10نخفاض رصيد  يقدر  انخفاض  بعد  الحالية،  المالية  السنة  فى 

من الناتج المحلى اإلجمالى    3.5%فى السنة المالية الماضية، كما تتوقع ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى  %3.5

 فى السنة المالية الماضية.   3.1فى السنة المالية الحالية من %

بالرغم من أن السياحة من المحتمل أن تنتعش ببطء خالل السنوات الثالث المقبلة، فمن المتوقع و أشارت إلى إنه   ▪

أسعار النفط المرتفعة نسبيًا والتدابير الحكومية ، وأن  2021تحسن الظروف االقتصادية العالمية اعتباًرا من عام  

% إلى  الخارجى  الميزان  عجز  تقليص  فى  ستساعد  النفطية،  غير  الصادرات  المحلى    2.5لتعزيز  الناتج  من 

 .2023اإلجمالى بحلول السنة المالية 

األوسط وشمال  مصر تسجل أعلى نمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في منطقة الشرق ، فيتش سوليوشنز ▪

 .  3 ٪4، والمتوقع أن يبلغ  2024-2020إفريقيا خالل الفترة 

المتوقع   ▪ من  إنه  إلى  سوليوشنز،  فيتش  وكالة  في مصر    أشارت  االقتصادي  النمو  يسجل  السنة  3.3أن  في   ٪

، بينما من المتوقع أن تشهد    2020/ 2019٪ في السنة المالية  3.5نخفاًضا من  إ،    2020/2021المالية الحالية  

،    2024-2020البالد أعلى نمو حقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  في  

 % .   4من المتوقع أن تصل إلى  

ا توقعت أن يحافظ البنك المركزي  ، بينم  %   5.9توقعت فيتش سوليوشنز أن يسجل معدل التضخم في مصر  و   ▪

عند   الحالية  الفائدة  أسعار  على  نهاية     %  9.75المصري  الدوالر  ،  2020حتى  تداول  يتم  أن  توقعت  كما 

 .  2020جنيًها حتى نهاية عام  16.25األمريكي عند 

داء النمو في  وأشار إلى أن ضعف آفاق السياحة واالستثمارات وتدفقات التحويالت المالية سيستمر في إضعاف أ ▪
الخارجي   الموقف  سيدعم  األوروبية  السندات  وإصدار  الدولي  النقد  صندوق  تمويل  أن  حين  في  أيًضا،  مصر 

 للدولة، على الرغم من استمرار مخاطر التقلبات المتجددة. 

مالي  أن يسجل رصيد الميزانية المصرية إلى نسبة الناتج المحلي اإلج  و أشارت وكالة فيتش إلى إنه من المتوقع   ▪
 .   ٪2.5-٪ ، مع نمو سلبي لميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 10-ما يقرب من  

أن يرتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،  لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  توقعت فيتش سوليوشنزو   ▪
؛ في حين أن التوقعات بشأن منتجي  2020٪ في عام  5.1، بعد انكماش بنسبة 2021٪ في عام  3.5للمنطقة إلى 

نمو   إلى  النفط  أسعار  في  المعتدلة  الزيادات  تؤدي  أن  المرجح  من  حيث  بطيئة  تبدو   ، إيران  باستثناء   ، النفط 
 محدود في إنتاج النفط واستمرار القيود المالية. 

-2020الدول خالل الفترة  ( توقعات فيتش سوليوشنز لمعدالت النمو لمصر و بعض  1و يوضح الرسم البياني ) ▪

2024  : 
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▪ ( البيانى  الرسم  يشير  العالم 2و  يشهده  ما  فى ظل  تستمر  التحديات  لكن  و  يتعافى  النمو  معدل  أن  إلى  أيضاً   )

الحاضر من تطورات فى األوضاع السياسية و االقتصادية باإلضافة إلى المخاوف المصاحبة للموجة الثانية من  
 كورونا المستجد : فيروس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 4االحتياجات التمويلية لمصر تحت السيطرة  ،للتصنيف االئتمانى فيتشوكالة  ▪

فيتش   ▪ مؤسسة  بعض   أشارت  وجود  رغم  السيطرة  تحت  لمصر  التمويلية  االحتياجات  إن  االئتمانى،  للتصنيف 

يونيو ،و  المخاطر منذ  كورونا  فيروس  صدمة  رغم  األجنبية  احتياطياتها  رفع  من  تمكنت  مصر  أن  أضافت 

ا إال  مليار دوالر فى أكتوبر، ورغم أن مستوى االحتياطى أقل مما كان عليه قبل كورون   39الماضى، لتصل إلى  

 . 2016أنه ضعف ما كان عليه عام 

كما جاء عجز الميزان التجارى أقل فى الفترة من يناير إلى أغسطس، وتجددت التدفقات فى سندات  و أضافت أن   ▪

نحو   إلى  وارتفعت  المحلية  بالعملة  مقابل    20الحكومة  سبتمبر  فى  دوالر  يوليو  9مليار  فى  دوالر  ،و مليارات 

خالل الفترة من أبريل ليونيو لكنها كانت أعلى فى    11ن بالخارج رغم انخفاضها % أن تحويالت المصريي   أشارت

 ، وظلت إيرادات السياحة محدودة وتراجعت إيرادات قناة السويس. 2020النصف األول من 

أن ▪ أوضحت  لمخاطر    قد  و  معرضة  مازالت  لكنها  سبتمبر  بنهاية  فائض  إلى  األجنبية  األصول  صافى  تحولت 

  2018األموال فى ظل الدور الذى تلعبه فى امتصاص الصدمات كما حدث فى النصف الثانى من  تخارج رؤوس  

 . 2020وفى 

المركزى    البنك  نخفاض التضخم، حافظإورغم  أضافت أن السياسة النقدية فى مصر استمرت فى نهجها الحذر،  و   ▪

فى حال عدم ،و أوضح إلى إنه  ناشئةعلى هامش كبير للفائدة الحقيقية وهو ما يجعلها بين األعلى فى األسواق ال

أمام   سيكون  التضخم  ومراعيًا البنك  ارتفاع  متعقاًل،  سيظل  لكنه  االقتصاد  لدعم  الفائدة  لخفض  مجال  المركزى 

التقليدية فى ظل   الضغوط على اإليرادات  المالية وسعر الصرف، خاصة مع  المحافظ  لمخاطر االستثمارات فى 

 الجائحة. 

إلى   ▪ أشارت  يسجل  إن  و  أن  وتوقعت  المخاطر،  بعض  وجود  رغم  السيطرة  تحت  لمصر  التمويلية  االحتياجات 

الناتج المحلى اإلجمالى أى فى حدود    3.4متوسط عجز الحساب الجارى % العامين    15من  مليار دوالر خالل 

أضافت أن    ،مليارات دوالر وفق تقديراتها  5فيما سيسجل صافى االستثمار األجنبى المباشر نحو    2021و  2020

، واستقرار تحويالت  2019من مستوياتها فى    45افتراضاتها تقوم على تسجيل السياحة معدالت تدفق تعادل %

 . 2020المصريين بالخارج بعد انخفاضها المتوقع فى 

أشد حدة   سيكون   تأثير »كورونا« على اقتصاد مصرلكن   إن مصر في وضع جيد للتصدي للوباءالبنك الدولى،  ▪

 .5  الية الحاليةالسنة الم

من إجمالى الناتج المحلى فى نهاية السنة    90.2زيادة الدين الحكومى من نحو %أشار البنك الدولى إلى إنه يتوقع  ▪

إن هيكلة   أشار إلىلكنه ، 2020حلى فى نهاية السنة المالية من إجمالى الناتج الم 93.8إلى نحو % 2019المالية 

مليار جنيه مصرى )ما يمثل   371المديونية الحكومية لصالح صناديق التأمينات االجتماعية والتى تبلغ قيمتها 

من إجمالى الناتج المحلى فى نهاية السنة    87.4من إجمالى الناتج المحلي(، سيقلل الدين الحكومى إلى % %6.4

 . 2021المالية 

ببت فى إضعاف معدل النمو، وتقويض مصادر الدخل الخارجية، وعرقلة  جائحة فيروس كورونا تس  و أشار إلى ▪

يُعد الحفاظ على مكاسب االقتصاد الكلى التى تحققت مؤخراً  إلى أن    أضاف  ،وجهود ضبط أوضاع المالية العامة

 أمربالغ األهمية لتعزيز قدرة االقتصاد على مواجهة صدمة شديدة كهذه. 
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أن   ▪ إلى  أوضح  االقو  النشاط  لحركة  تباطأ  المؤقت  واإليقاف  االجتماعى  التباعد  تدابير  تنفيذ  منذ  تصادى، السيما 

، مما أدى 2020لسنة المالية  مليون فرصة عمل خالل الربع األخير من ا  2.7وفقد االقتصاد نحو  ،  النقل الجوى

إلى %أإلى   البطالة  السابق  7.7مقابل %  9.6رتفاع معدل  الربع  أن قط،و  فى  إلى  التقارير  تجارة  أشارت  اعات 

الوظائف،  فقدان  من حيث  والبناء كانت األكثر تضرراً  والنقل  والسياحة  التحويلية  والجملة والصناعات  التجزئة 

 .السيما بين العاملين بالقطاع غير الرسمى

البنك إن تأثيرها سيمتد خالل    أوضح،  2021ستمرار الجائحة حتى أوائل عام  أظل سيناريو  و أشار إلى إنه فى   ▪

. ولهذا، توقَّع أن يظل النمو إيجابياً 2021سنتين ماليتين مع توقُّع أن يكون التأثير السلبى أشد حدة فى السنة المالية 

المالية    5.6رغم انخفاضه من % السنة  ثم إلى %  3.5إلى %  2019فى  المالى الماضى،  المالى   2.3العام  العام 

 .2022ه فى العام المالى المقبل قبل تعافي 

اإل أوتوقع   ▪ بزيادة ستمرار محدودية  لدى األسر  الدخل  تأثر مستويات  القريب فى ظل  المدى  الخاص فى  ستهالك 

ونظًرا ألن  ،و  معدالت البطالة وخفض الرواتب وبالتالى يتوقع زيادة معدالت الفقر ال سيما فى المناطق الحضرية

الر بالقطاع  المهارات  عالية  مستويات  الوظائف  ارتفاع  يتوقع  فإنه  األزمة  هذه  خالل  نسبيًا  بمأمن  كانت  سمى 

 التفاوت وستظل االستثمارات الخاصة ضعيفة نظًرا لتعطل اإلنتاج وحركة التجارة الدولية. 

نخفاض الصادرات فى ظل الركود العالمى والقيود المفروضة على قطاع السياحة لكن هذه الجائحة تسببت إوتوقع  ▪

ومن ناحية أخرى من  ،ماش الواردات، لكن عجز الحساب الجارى سيرتفع فى ظل تراجع التحويالتكذلك فى انك

 ً باالقتراض األجنبى رغم احتمال تراجع االستثمار األجنبى   المتوقع أن يظل الحساب الرأسمالى والمالى مدفوعا

 .ستثمارات أجنبية مباشرةى تلقى قطاعات السلع المتداولة إلالمباشر مما يفاقم أوجه الضعف المزمنة ف

 لمصر مقارنتاً ببعض الدول :  2018- 2004و يوضح الجدول متوسط معدالت النمو و التوظيف بين الفترة  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 6مصر اتخذت تدابير رئيسية لتخفيف آثار فيروس كورونا السلبية على االقتصاد  ،البنك الدولي ▪

أن جائحة فيروس كورونا، التي بدأت كحالة طوارئ صحية حادة، سرعان ما أدت إلى أشد    الدولى،   أشار البنك ▪

تعت  التي  االجتماعي  والتباعد  العزل  فإجراءات  ؛  عالمية  ومالية  اقتصادية  انتشار أزمة  من  للحد  ضرورية  بر 

نخفاض اإلنتاج المحلي، وتعطيل سالسل اإلمداد العالمية، وفرض قيود على السفر الدولي، إالفيروس تتسبب في  

لرؤوس   ضخمة  خارجة  تدفقات  إلى  أدى  مما  المالية  األسواق  في  اختالالت  وكذلك  العالمي،  الطلب  وخفض 

 لبلدان النامية.األموال، وخاصة من بلدان األسواق الناشئة وا

من األزمة إلي التحول االقتصادي :إطالق العنان  "االقتصاد المصري بعنوان   عنوأضاف البنك الدولي في تقرير  ▪

العمل   فرص  وخلق  اإلنتاجية  في  الرعاية إ،    "إلمكانات مصر  قطاع  على  اإلنفاق  زيادة  االستجابة  تضمنت  نه 

واالختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس، ورفع مكافآت ورواتب العاملين  الصحية لشراء التجهيزات الالزمة  

 . في القطاع الطبي، بجانب فرض التباعد االجتماعي وتعليق حركة المالحة الجوية مؤقتا في المطارات المصرية

أيضاً   ▪ إنه  إلى  أشار  الحكومة  إجرو  االاتخذت  والحماية  لدعم االقتصاد  الشماءات،  المالي جتماعية، وتعزيز  ول 

% من الناتج المحلي 1.7مليار جنيه، أو ما يعادل    100وتضمن هذا تخصيص اعتماد ميزانية بمبلغ  ،  أثناء األزمة

المالية   السنة  في  اإل 2020/ 2019اإلجمالي  الصحية  النفقات  بعض  لتمويل  الحماية  ستثنائية،،  برامج  لتعزيز  و 

 اجا من التداعيات االقتصادية الناتجة عن الجائحة. االجتماعية لتوفير حماية جزئية للفئات األشد احتي 

  1.5جنيه لمدة ثالثة أشهر للعمالة غير المنتظمة وهم حوالي   500إلي أنه تضمن هذا صرف    بنك الدولى أشار الو   ▪

ألف مستفيد لبرنامجي تكافل    160(، وتم إضافة مستهدف  2020مليون فرد )ثم تم تمديد هذه المبادرة حتى نهاية  
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إلى  وكرامة   ليصال  التغطية  نطاق  توسيع  ثّم  ومن  النقدية،  المدفوعات   3.1للتحويالت  زيادة  مع  أسرة،  مليون 

 للسيدات قادة المجتمعات المحلية في المناطق الريفية أيضا. 

أيضاً   ▪ أفضل،  وأوضح  بشروط  االئتمان  على  الحصول  من  والشركات  األفراد  لتمكين  النقدية  السياسة  تيسير  تم 

البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية  وذلك من   مارس    16نقطة أساس تراكمية في    350خالل قرار 

٪ على اإليداع واإلقراض لليلة واحدة، وهي 9.75٪ و  8.75، ليصل سعر الفائدة إلى  2020سبتمبر    24و  2020

يناير  ف منذ  مستوياتها  أدنى  تخفيف  2016ي  أيضاً  المركزي  ،و  والحد  للالبنك  على شروط  للحصول  األقصى 

سداد   وكذلك  الضريبية،  اإلقرارات  تقديم  تأخير  شكل  في  اإلمهال  إجراءات  من  عدد  استحداث  وتم  القروض، 

 القروض لتخفيف الضغوط المالية الفورية على األفراد والشركات. 

الكهرباء لجميع الصناعات وتوحيد سعر الغاز الطبيعي، ودعم أسعار  و أوضح البنك الدولى، أن الحكومة قامت   ▪

كما تم اتخاذ العديد من اإلجراءات  ،  مع تثبيتها لمدة خمس سنوات، من أجل تحسين هياكل التكلفة وتثبيت األسعار

إلى   باإلضافة  لألجانب،  دائم  بشكل  إلغائها  مع  الرأسمالية،  األرباح  تأجيل ضريبة  ذلك  في  بما  البورصة،  لدعم 

 م وضريبة الدمغة على معامالت البورصة. تخفيض الضريبة على أرباح األسه

جائحة % نتيجة 4.1نخفاض التجارة البحرية العالمية (،إ أونكتاد)  األمم المتحدة للتجارة والتنميةمنظمة  ▪

 . 7فيروس كورونا  

بنسبةأشارت منظمة   ▪ تنخفض  البحرية سوف  العالمية  التجارة  أن  )أونكتاد(  المتحدة  التابع لألمم  والتنمية   التجارة 

إلى   وباء  4.1تصل  تفشي  جراء  الحالي  العام  في  عنه، ،كورونا فيروس  %  الناجم  المسبوق  غير  واالضطراب 

 وآثاره على تعطيل سالسل التوريد واالقتصادات وانخفاض أحجام الشحن وإحباط آفاق النمو. 

ً وأشار  ▪ ، وأن التنبؤ بتأثير الوباء على المدى الطويل  كبيرةإلى أن التوقعات قصيرة األجل للتجارة البحرية    ت أيضا

في   ستكون  العالمية  الشحن  صناعة  أن  وأكد  اليقين،  بعدم  محفوف  أمر  الصناعة  التعافي  وحجم    أوائل وتوقيت 

 داء السلس لسالسل التوريد الدولية.الجهود المبذولة لتحقيق االنتعاش المستدام وذلك كعامل أساسي لتمكين األ

المنظمة ▪ تتوقع  بنسبة    و  يتوسع  اإليجابية وأن  المنطقة  إلى  البحرية  التجارة  نمو  يعود  في عام  4.8أن   %2021  

العالمي، و الناتج االقتصادي  النقل البحري إلى االستعداد ت بافتراض تعافي  الوقت ذاته إلى حاجة صناعة  نبه في 

 د )كورونا(.للتغيير ولعالم ما بع

ختالل التوازن الهيكلي في  اش أحجام البضائع في تحد إضافي إلبأنه في ذروة األزمة عندما تسبب انكمو أضافت   ▪

ف مزيدالسوق،  تبنت  الحاويات  شحن  صناعة  على   اً إن  للحفاظ  التكاليف  وخفض  السعة  وخفض  االنضباط  من 

بدالً  ع  الربحية  الشحن  أسعار  ظلت  لذلك  السوق  في  حصتها  من  من  الرغم  على  مستقرة  مستويات  نخفاض  إند 

ستراتيجيات تعنى وجود قيود شديدة على المساحة لنقل  من وجهة نظر الشاحنين فإن هذه اإلالطلب، ونوه إلى أنه  

 البضائع والتأخير في مواعيد التسليم.

القطاع   لمنظمة ا  ت وأوضح ▪ في  الالعبون  قام  بالوباء،  المرتبطة  االضطرابات  مع  للتعامل  بتعديل   أنه  البحري 

عملياتهم وشؤونهم المالية وبروتوكوالت الصحة والسالمة باإلضافة إلى ممارسات وإجراءات العمل ، كما قامت  

العديد من الحكومات من خالل وكاالتها الحدودية وسلطات الموانئ وإدارات الجمارك بإجراء إصالحات للحفاظ  

ين، وأكد أن الوباء كشف عن عدم استعداد العالم لمواجهة مثل  على تدفق التجارة مع الحفاظ على سالمة المواطن 

لالستث  الملحة  والحاجة  األزمة،  لالهذه  والتأهب  المخاطر  إدارة  في  والخدمات  مار  النقل  في  للطوارئ  ستجابة 

 ُ الفتا وخفة    اللوجستية،  أكبر  رؤية  يتطلب  المخاطر  وإدارة  المستقبل  في  البحرية  التوريد  سلسلة  تدقيق  أن  إلى 

 الحركة لعمليات النقل من الباب إلى الباب.

 ( :   2020-2006خالل الفترة )   التجارة البحرية الدولية واإلنتاج العالمي و يوضح الرسم البيانى تطور حركة  ▪

 

 

 

 

 

 

Source: UNCTAD calculations based on data from UNCTADstat. 
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 .8مليار دوالر خسائر شركات الطيران بالمنطقة العربية بسبب كورونا  38  ،اإلسكوا ▪

المتحدة  ▪ األمم  مؤتمر  مع  بالتعاون  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  أصدرت 

أكدت من   ،على المنطقة العربية: النقل"  19-بعنوان "آثار جائحة كوفيد  والتنمية )األونكتاد( دراسة جديدةللتجارة  

في المنطقة العربية إلى انخفاض عدد رحالت النقل الجوي للركاب بأكثر    وروناا أنه أدّى انتشار جائحة كخالله

عن إغالق الحدود   من النصف في األشهر الستة األولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فضالً 

األش  وأثره على حركة  والبضائعالبّرّية  ك  ،خاص  يتأثر  لم  للبضائع  البحري  النقل  قطاع  أن  في  إال  بالجائحة  ثيراً 

 . ع تفاوت التأثير على مستوى الدولالمنطقة، مظهراً مرونة تجاه مختلف عوامل االختالل م

نه من المتوقع أن ينخفض العدد اإلجمالي لركاب الرحالت الجوية من المنطقة العربية و أشارت " اإلسكوا" إلى إ ▪

المسافرين إلى مستويات عام   افر، ما يعيد عددمليون مس  154ليصل إلى حوالي    2020وإليها وداخلها في عام  

مليار دوالر،    38بنحو    2020وبينما يقدر إجمالي خسائر إيرادات شركات الطيران في المنطقة في عام  ،2009

% من إيرادات العام الماضي، ال يُتوقع للسفر الجوي الدولي أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة  53أي نحو  

 . 2023قبل عام 

أ ▪ إنه  و  تبعي وضحت  المتضرر من  الجوي وحده  النقل  الجائحة" ليس  التي رافقت  فكان إلغالق    ،ات اإلجراءات 

الحدود واعتماد بروتوكوالت السالمة أثٌر على حركة األشخاص والبضائع، وتتوقع الدراسة تراجع إيرادات قطاع  

مقابل، لم ينخفض عدد زيارات سفن الشحن  الفتا الى انه في ال 2020% في عام 22النقل البري في المنطقة بنسبة 

بالفترة نفسها من عام    2020أسبوًعا من عام    31% خالل أول  1التجارية في المنطقة إال بنسبة   ، 2019مقارنةً 

زيارات عدد  ثابتًا  وبقي  للموانئ  الحاويات  إذ   ،ناقالت  كثيًرا  تأثر  فقد  الركاب،  لسفن  الموانئ  زيارات  عدد  أما 

 %. 40.1انخفض بنسبة 

اإلوحثّت   ▪ تشمل  منظمة  اللوجستية،  والخدمات  النقل  لقطاع  دعم  اعتماد حزم  العربية على  الدول  سكوا حكومات 

الدعم المالي والتخفيضات الضريبية واالستثناء من الرسوم واإلعفاءات، ودعم أجور العمال وتدريبهم. وأضافت:  

ضي بتحركات متسقة ومتضافرة للتصدي للجائحة  "على الحكومات تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي من أجل الم 

وأثرها على النقل واللوجستيات، كتبادل المعلومات واالعتراف المتبادل بالشهادات ووثائق االمتثال وتنسيق إدارة  

 الحدود". 

 .  9تريليون دوالر 17الديون العالمية ذات العوائد السلبية تتجاوز حاجز الـ   ▪

 17.05للديون السلبية العالمية ارتفعت إلى  "بلومبرج باركليز"أن القيمة السوقية لمؤشر  أشارت وكالة بلومبرج  ▪

تريليون  17.04وهو أعلى مستوى ُسجل على اإلطالق، كما أنه يتجاوز الذروة السابقة التي تبلغ ، تريليون دوالر

 . 2019دوالر في أغسطس 

أن   ▪ إلى  الوكالة،  أشارت  ما و  من    شهد  هذا    600يقرب  السلبية  إلى  عائداتها  تحول  السندات  من  دوالر  مليار 

أن   يعني  مما  يقل عن 26األسبوع،  اآلن عند مستوى  االستثمارية أصبحت  الدرجة  ذات  العالمية  الديون  % من 

عام   في  العالمية  اإلصدارات  أعداد  ارتفاع  إلى  ذلك  في  الفضل  ويرجع  الحكومات  2020الصفر،  تكافح  ، حيث 

 . الشركات مع تأثير جائحة فيروس كوروناو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
10 https://benokinvest.com/archives/33545 

ً : األخبار األسبوعية :  ثانيا

خفض كل   2020نوفمبر   12قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس  ▪

نقطة أساس    50من سعر عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 

نقطة   50والخصم بواقع % علي الترتيب. كما تم خفض سعر االئتمان  8.75% و9.25% و8.25ليصل إلي  

 %.  8.75أساس ليصل إلي 

%   2.3أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خالل شهر أكتوبر الماضي   ▪

أن معدل التضخم على  ،و أوضح نقطة خالل شهر سبتمبر السابق عليه 107.5نقطة مقابل   109.9بنحو ليسجل 

 . 2019% خالل شهر أكتوبر من عام  2.4مقارنة %  4.5اساس سنوي سجل  

-2020مشروعا أخضر مدرجا في خطة  691الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية،  ▪

 . 10مليار جنيه 447.3بتكلفة كلية   2021

ى تمويل المشروعات ن الدولة تعمل علإلى أهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية    /دكتورة أشارت ال ▪

من خالل مبادرة   20/2021اإلستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة اإلستثمارية للعام المالي  

 ، التي أطلقتها الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات االستثمارية. "السندات الخضراء"

العام   ▪ خطة  في  المدرجة  الخضراء  المشروعات  عدد  أن  حوالي    2021-2020المالي  أوضحت    691يبلغ 

 ً % 15مليار جنيه تمثل    36.7مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات حوالي    447.3، بتكلفة كلية حوالي  مشروعا

إلى   النسبة  هذه  زيادة  المستهدف  من  أنه  مضيفه  العامة،  االستثمارات  إجمالي  بخطة  30من   %21/2022  

 .  % خالل ثالث سنوات100لتصل إلى 

الع  وأوضحت ▪ ب أن  قامت مؤخًرا  العالم  دول  األخضر، إديد من  االقتصاد  إلى  التحول  تدعم  إجراءات عديدة  تخاذ 

تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية يتم توجيهها إلى مشروعات النقل المستدام واالقتصاد الدوار إلي  

إلى   إضافة  باالستدامة،  المتعلقة  واألبحاث  النظيفة  الطاقة  مشروعات  لألسر  جانب  مالي  دعم  تقديم  إجراءات 

لتحسين الخاص  التمويلية   والقطاع  والحوافز  المزايا  وخفض  المتجددة،  الطاقة  إنتاج  وتشجيع  الطاقة،  كفاءة 

 والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء واألكثر تلوثًا.

االقتصادي وما يوازيه من تنمية    حالخطوات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو اإلصالو أشارت إلى   ▪

جتماعية، مؤكدة سعي الحكومة كذلك نحو تحقيق االستدامة البيئية، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية  أ

بالتعاون مع وزارتي  المدى،  السنوية ومتوسطة  المستدامة  التنمية  البيئي في خطط  البُعد  إدماج  االقتصادية على 

ثقافية لتعزيز ونشر    وبرنامج السندات الخضراء،  من خاللالبيئة والمالية   تنفيذ أنشطة  الثقافة عن طريق  وزارة 

 مفهوم الثقافة البيئية، وكذا وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عبر إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.

أنها تهدف بصفة أساسية إلى تمويل    ،عيدالس   الدكتورة/ هالة  بالسندات الخضراء أوضحتو أوضحت فيما يتعلق   ▪

المشروعات التي لها تأثير إيجابي على البيئة والتي تشمل مشروعات الطاقة المتجددة وتخفيض استهالك الطاقة،  

والمشروعات التي تهدف إلى خفض مستوى االنبعاثات والتلوث البيئي، باإلضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي 

المستدامة التنمية  اإلنتاج في  ومشروعات  والعضوية  والصلبة  الصناعية  المخلفات  تدوير  مشروعات  وكذا   ،

 المستدام، فضاًل عن المشروعات التي تهدف إلى رفع كفاءة إنتاج واستهالك المياه.

إن أبرزها مشكلة التصحر    أشارت إلىالتحديات التي تواجه قطاع البيئة وآليات الدولة لمواجهتها  وأضافت حول   ▪

ومحدودية الموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائية، وارتفاع معدالت حدوث الكوارث الطبيعية، بسبب تأثيرات  

الفته إلي تكاتف جهود وزارتي التخطيط والتنمية    ،التغيرات المناخية، فضاًل عما نتج عن جائحة كورونا مؤخًرا

ضع رؤية مصر نحو التحول لالقتصاد األخضر؛ بما يزيد من الفرص االستثمارية االقتصادية والبيئة للتعاون لو

 وتنافسية المنتجات الوطنية وبالتالي زيادة فرص العمل ووقف الخسائر الناجمة عن التدهور البيئي. 

ة مجلس  أن تلك الجهود نتج عنها اتخاذ الدولة المصرية العديد من الخطوات المهمة من بينها موافقو أشارت إلى   ▪

الوزراء على إصدار دليل معايير االستدامة البيئية كخطوة لخلق منظومة تخطيط ُمتكاملة تخدم التوجه نحو دمج  

البعد البيئي في خطط الدولة، موضحة أن أولى خطوات التعافي األخضر تبدأ بزيادة االستثمارات الخضراء التي 

وتس الطبيعية  الموارد  حماية  إلى  مباشرة  بصورة  معايير  تهدف  إصدار  أن  مؤكده  البيئي،  التدهور  وقف  في  اهم 

 . االستدامة البيئية يعد نقلة حقيقية في طريق التحول لالقتصاد األخضر
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تصدر تقريًرا حول معدالت النمو السكاني وُمستهدفات برامج تنظيم   و التنمية االقتصادية،  وزارة التخطيط ▪

 . 11األسرة 

االق ▪ والتنمية  التخطيط  وزارة  تنظيم أصدرت  برامج  وُمستهدفات  السكاني  النمو  معدالت  حول  تقريًرا  تصادية 

الحالي   المالي  العام  وذلك ضمن خطة  العمل عليها  وآليّات  هالة 2020/2021األسرة   / الدكتورة  أشارت  ،و 

إلى   االقتصادية،  التنمية  و  التخطيط  وزيرة  الجهود  السعيد،  ُمواصلة  على  تحرص  التنمية  خطة  إلى إن  الهادفة 

االجتماعية  الخدمات  توفير  خالل  من  وذلك  الحياة،  بجودة  واالرتقاء  البشرية  التنمية  ُمؤّشرات  كفاءة  تحسين 

والعامة كماً وكيفاً ولجميع المواطنين والفئات االجتماعية وأقاليم الدولة كافة، وعلى النحو الذي يُحقّق التوازن بين  

االجتماعية في إطار استراتيجية "النمو مع الـُمساواة" والتي ترتكز عليه خطة  اعتبارات النمو واعتبارات العدالة  

 التنمية الـُمستدامة.

السعيد  الدكتورة/  وأكدت  ▪ في كافة  أ  ،هالة  السكاني  البُعد  بإدراج  الـُمستدامة  للتنمية  الـمدى  الخطة متوسطة  هتمام 

مضيفة السكاني،  النمو  قضية  لخطورة  إدراكاً  التنمية  النمو    مجاالت  ضبط  أهمية  بتأكيد  كذلك  تعني  الخطة  أن 

رتقاء بجودة الحياة لألسرة الـمصرية، ويُحقّق االستثمار األمثل امج الـمعنّية بذلك بما يكفُل اإلالسكاني، وتفعيل البر

 للموارد البشرية في تعزيز الجهود اإلنمائية.

أن   ▪ دعاإوأوضحت  األخيرة  اآلونة  في  السكاني  النمو  معدل  السكاني  رتفاع  النمو  بضبط  االهتمام  تأكيد  ،  إلى 

تفعيلها من شأنها  تم  إذا  والتي  السكاني  النمو  الهادفة لضبط  البرامج  آليّات  الحالي عددًا من  العام  وتتضمن خطة 

تحقيق ِعدّة نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإتاحة مزيٍد من خدمات الـمرافق العامة والبنية 

جتماعية للفئات ذات الدخل الـُمنخِفض، باإلضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـُمقدّمة وتحسين اال

الـمنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث واالزدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهور حال الـمرافق، فضاًل 

 للدولة. عن التخفيف من األعباء الـمالية على الـموازنة العامة 

إلى   ▪ االقتصادية،  التنمية  و  التخطيط  وزارة  تقرير  أشار  حيث و  العمل  وآليّات  األسرة  تنظيم  برامج  ُمستهدفات 

تستهدف برامج ضبط النمو السكاني االرتقاء بخدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية، خاصة الـمناِطق الريفية، 

با النقدي  الدعم  وربط  التوعوّية،  الحمالت  برامج محو  وتكثيف  تفعيل  إلي جانب  األسرة،  تنظيم  بضوابط  اللتزام 

وذلك   الخاطئة  الـمفاهيم  لتصحيح  الديني  الخطاب  صياغة  وإعادة  األطفال،  عمالة  ومنع  اإلناث  وتشغيل  األمية 

 إدراًكا لخطورة الزيادة السكانية غير الـُمنضبطة. 

التقرير   ▪ النمو السكاني  و عرض  الهادفة لضبط  البرامج  قيام الجمعيات األهلية بدور آليّات  والتي تتضمن تشجيع 

كفاية«،  2رئيس في مجال تقديم خدمات تنظيم األسرة، فضاًل عن توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية »

( محافظات بالصعيد مستهدفاً تغطية مليون نسمة، ليشمل محافظات البرنامج كافة، مع 10والذي بدأ تنفيذه في )

ف تجهيزاتاإلسراع  تتطلبه من  وما  البرنامج،  التالية من  المراحل  تنفيذ  الحوافز  ،ي  كذلك  العمل  آليات  وتضمنت 

اإليجابية على األسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي المشروط، مع 

ال تمتثل الستهداف تنظيم النسل، مثل الحرمان   اللجوء إلى اتباع أساليب وسياسات أكثر تشدّداً في حالة األسر التي

من الدعم النقدي المشروط، أو من الدعم السلعي من واقع متابعة تطّور أعداد المواليد الُجدُد المسجلين ببطاقات  

برامج  وتنفيذ  وتصميم  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  خطط  في  الُسكاني  المكّون  إدماج  جانب  إلي  التموين، 

 للنشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية من خالل ُمقّررات التعليم. تعريفية

وأوضح التقرير أن التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل األطفال حتى ال يُنظر إليهم كمصدر للدخل، وزيادة  ▪

آلي  تأتي ضمن  العمل  بسوق  االلتحاق  فرص  لهن  تُتيح  التي  التدريب  وبرامج  اإلناث  تشغيل  البرامج ُمعدالت  ات 

القيم الخاطئة   الديني بشكٍل ُمعاصر لتصحيح  النمو السكاني، باإلضافة إلى صياغة الخطاب  العادفة لضبط معدل 

والمناهضة لمفهوم تنظيم األسرة، وتكثيف الحمالت اإلعالمية بتبعات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل إعالمية 

مليون سيدة    15لفئات المستهدفة حيث من المستهدف توعية نحو  وطرق اتصال جماهيرية تكون أكثر توافقاً مع ا

 في سن اإلنجاب. 

نقطة فى مؤشر جودة الطرق   90مصر تقدمت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية،  ▪
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 . 2812لتصل إلى المرتبة 

إلى   ▪ التنمية االقتصادية،  و  التخطيط  السعيد، وزيرة  / هالة  الدكتورة  التيأشارت  الكبيرة  يواجهها    كان  التحديات 

موضحة أن االقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل   2011االقتصاد المصري منذ عام  

٪ ،  1.8لي اإلجمالي مستوى قياسيًا منخفًضا بلغ  المقاييس المالية والنقدية والخارجية حيث سجل نمو الناتج المح

  2030(، لذلك صاغت الحكومة المصرية" رؤية مصر  2010/2011وهو أقل بكثير من النمو السكاني )في  

 " التي ال تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيًضا لتحقيق نمو شامل ومستدام.

اإلقليمية   ▪ للتنمية  األولوية  أعطت  الحكومة  أن  مختلف  وأكدت  بين  التنموية  الفجوات  معالجة  أجل  من  المتوازنة 

المناطق ورفع مستويات المعيشة، الفتة إلى إتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز 

 دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو االقتصادي. 

عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل، وأبرزها   2030أن رؤية مصر    وأضافت ▪

، موضحة  2016البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام  

ات المالية والنقدية أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من اإلصالحات بما في ذلك ضبط كل من السياس

االستثمار  مناخ  وتحسين  الصرف  سعر  وتحرير  الطاقة  قطاع  وأبرزها  القطاعات  بعض  هيكلة  إعادة  من خالل 

 بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين باالقتصاد المصري. 

ة وتعزيز مرونة االقتصاد أن هذا البرنامج االقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات االقتصادي   وأكدت ▪

عامي   )بين  التحتية،  البنية  في  الكبيرة  االستثمارات  أن  في  2019و    2014المصري، موضحة  ، ساهمت   )

مصر   المرتبة    62ارتفاع  )من  المرتبة    114مرتبة  مؤشر  52إلى  في  المدرجة  التحتية  البنية  مؤشر  في   )

 (.118في مؤشر جودة الطرق )من المرتبة  28بة نقطة لتصل إلى المرت  90التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 

سياسة تنفذها    412فبراير وحتى اآلن قامت الحكومة بسن    24منذ  و أوضحت الدكتورة / هالة السعيد، إلى إنه   ▪

تم تخصيص    70 الفئات والقطاعات االجتماعية، حيث  مليار جنيه مصري أي ما    100مؤسسة تستهدف كافة 

المحلي  2يعادل   الناتج  من  مختلفة  ٪  نقدية  إجراءات  المركزي  البنك  اتخذ  كما  األزمة،  مع  للتعامل  اإلجمالي 

للمساعدة في التعافي، والتي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات االئتمان وسداد القروض لقطاعي  

اآلثا أكثر  شهدت  التي  القطاعات  دعم  إلى  أيًضا  مشيرة  والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات  السلبية السياحة  ر 

إلجراءات اإلغالق الجزئي وتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، 

أن دعم العمالة وأكدت  ، تصادي من أجل تعزيز الطلب المحليكما ركزت بعض السياسات على دعم النشاط االق

وبالتالي تم صرف منحة نقدية وإنشاء قاعدة بيانات لهؤالء  غير المنتظمة محوريًا أيًضا في استراتيجية الحكومة  

العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف الئقة، الفتة إلى أن هذه اإلجراءات كانت حاسمة ألنها مكنت مصر من 

   أن تكون واحدة من االقتصادات النامية القليلة للغاية في خضم األزمة.

٪  3.5ق النقد الدولي األخيرة، تم رفع التوقعات الخاصة بمصر إلى  إلى أنه وفقًا لمراجعات صندو   و أوضحت   ▪

٪، وهذا يجعل مصر واحدة من ثالثة 2.8عند نمو    2021٪ في يونيو. وتركت توقعاتها لعام  2هذا العام من  

المالي  للعام  بلغ  النمو  معدل  أن  منوهة  العام،  هذا  ستنمو  الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق  في  فقط  اقتصادات 

 ٪ لوال التدخل الحكومي المذكور. 1.9٪ ، وكان من الممكن أن يكون 3.57 2019/2020

إلى وجود عدد من   الدكتورة / هالة السعيد،فيما يخص السيناريوهات االقتصادية للفترة القادمة أشارت  و أشارت   ▪

هذ وتشمل  األزمة،  تداعيات  مع  إيجابي  بشكل  والتفاعل  التكيف  على  القادرة  الواعدة  المجاالت  القطاعات  ه 

هذا  والكيماويات،  واألدوية  الصناعة  قطاعات  عن  فضالً  والبناء،  والتشييد  والزراعة  المعلومات  تكنولوجيا 

باإلضافة إلى زيادة التركيز على االستثمار في رأس المال البشري، لذلك سوف يتم االعتماد على هذه القطاعات 

 ارات العامة في هذه القطاعات. لدعم النمو المستدام، مع العمل على زيادة االستثم

ع جديدة وتقديم خدمات أفضل.  على أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من االستثمارات العامة لتنفيذ مشاري   وأكدت ▪

مليار جنيه، الفتة إلى أن أزمة كورونا دفعت إلى إعادة   595٪ لتصل إلى  70رتفعت االستثمارات بنسبة  أحيث  

زيا إلى  أدى  مما  أولوياتنا  وااالتصاالت  ترتيب  والصحة  التعليم  مثل  محددة  وأنشطة  قطاعات  على  التركيز  دة 

 والبنية التحتية والزراعة واالصناعة واالقتصاد األخضر. 

المالي    أشارتو   ▪ العام  لخطة  األساسية  العناصر  قطاع    2020/2021إلى  في  االستثمار  زيادة  إلى  الفتة 

ل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي لالنتقال إلى  ٪من أج300االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بنسبة  

التأكيد على توطين أنشطة الصناعة   20/2021العاصمة اإلدارية وميكنة الخدمات الحكومية، كما تتضمن خطة 

المناطق الصناعية،  إنشاء  التوسعات اإلضافية في  الصيدالنية، من خالل  المستحضرات  الرئيسية مثل  للمنتجات 
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 طوير سالسل التوريد من أجل التحوط من االضطرابات. ودعم ت 

إلى ▪ نسبة    و أشارت  الوطنية مع مبادئ االقتصاد األخضر لتصل  المشروعات االستثمارية  توافق  الخطة  مراعاة 

٪ على مدى السنوات الثالث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، مشيرة 100٪ ثم  30هذه المشروعات إلى  

التخطيط مع وزارة البيئة لتقديم الدليل البيئي لمشاريع االستثمار العام لجميع االستثمارات العامة إلى تعاون وزارة  

 لتلتزم بالقوانين البيئية السليمة.

السعيد،   ▪ / هالة  الدكتورة  تنفيذ و أضافت  تتضمن  التي  برنامج اإلصالح  الثانية من  المرحلة  الحكومة  إلى متابعة 

القط تستهدف  ، وتنويع  إصالحات هيكلية  ، وخلق فرص عمل جديدة  الشامل  النمو  تشجيع  أجل  الرسمي من  اع 

التنافسية لصادرات   القدرة  المحلية وتعزيز  الصناعة  اإلنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ األعمال، وتوطين  أنماط 

 مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. 

الركائ  ▪ حول  السعيد،  هالة   / الدكتورة  أوضحت  أوضحت األسزو  البرنامج  لهذا  هيكل   اسية  تنويع  في  تتمثل  أنها 

اإلنتاج لالقتصاد المصري، تعزيز دور القطاع الخاص، عالوة على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خالل  

التعليم الفني المتقدم والتدريب، فضاًل عن تحفيز النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خالل الشراكة  

 ين القطاعين العام والخاص.ب 

العام والخاص  و أشارت إلى   ▪ بين القطاعين  إنشاء أول صندوق سيادي في مصر ودوره في خلق فرص شراكة 

أكثر فاعلية للمشاريع التي تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ورفع القيمة في  

وزيادة   المجاالت،  واإلقليمية جميع  المحلية  االستثمار  ومؤسسات  الخاص  القطاع  مع  المشتركة  االستثمارات 

في   الخاصة  االستثمارات  جذب  في  يكمن  الصندوق  دور  أن  موضحة  والدولية،  العربية  السيادية  والصناديق 

طو قيمة  وخلق  الهائلة  الدولة  إلمكانات  العنان  إطالق  أجل  من  الكافي  بالقدر  المستغلة  غير  األجل  األصول  يلة 

 لألجيال القادمة. 

ً   وأشارت ▪ للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤيتنا للمستقبل     أيضا إلى إنشاء أربعة صناديق فرعية للصندوق 

والرقمنة،   المالية  الخدمات  واألدوية، صندوق  الصحية  الخدمات  والعقار، صندوق  السياحة  في صندوق  وتتمثل 

إلى أن الصندوق يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى   صندوق البنية التحتية والمرافق، الفتة

لقناة   للمنطقة االقتصادية  العامة  الهيئة  القادمة، منوهة عن تعاون الصندوق مؤخًرا مع  للفترة  الدولة  مع أولويات 

ار، وتلبية السويس باإلضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، وأبرزها عربات القط

 احتياجات مصر، وتوفير فرص واسعة للتصدير، وال سيما إلى الدول األفريقية. 

 .13لكنها بحاجة للمزيد ، 2020تحسن مؤشرات مصر دولياً فى  المركز المصرى للدراسات االقتصادية،  ▪

الدولى لمصر"المركز المصرى للدراسات االقتصادية، أحدث إصداراته بعنوان  أصدر   ▪ ، وهى سلسلة  "الترتيب 

 . يصدرها المركز سنويا منذ ثالث سنوات، بهدف رصد ترتيب مصر الدولى في عدة مؤشرات

لمصر،   ▪ الدولى  الترتيب  مؤشرات  أهم  إلى  المركز  أشار  المؤشرات و  أهم  والذي    ومن  العالمية  التنافسية  مؤشر 

دولة في مؤشر تنافسية   140من بين    65دولة، كما احتلت المركز   141من بين    93احتلت فيه مصر المركز  

المركز  السفر والسياحة، أحتلت مصر  بين    114و  مقارنتاً    ة ممارسة األعمالفي مؤشر سهول   دولة  190من 

 .  2019فى  120بالمركز 

البشرى   ▪ المال  رأس  مؤشري  في  مصر  ترتيب  بين    105المركز  "وجاء  الرقمى  "دولة  157من  والتطور   ،

  106المركز أحتلت المركز "    بينما حققت تحسنا في مؤشر مدركات الفساد"، و  دولة  60من بين    54المركز  "

من بين    138حيث جاءت في المرتبة    مصر في مؤشر السعادة مركزا متأخراواحتلت  " ،    دولة  180من بين  

 . دولة 156

وجاء ترتيب مصر في مؤشر التنمية  ،  دولة في مؤشر الديمقراطية  167من بين    137واحتلت مصر المركز   ▪

 " . دولة 189من بين  116المركز "البشرية متأخرا 

% 1.2، حيث سجل المؤشر  "ن الناتج المحلى اإلجمالىكنسبة م"وتراجعت مصر في مؤشر النفقات العسكرية   ▪

 . 2018% فى  1.7،  2019% فى 1.3، مقابل  2020فى  من الناتج المحلى

يتعلق   ▪ فيما  أشار  التمكين  و  مؤشر  في  قويا  تحسنا  مصر  حققت  حيث  البشرى،  المال  ورأس  البشرية  بالتنمية 

بين    103بالمركز)    السياسى فى    144من  المركز  2020دولة  مقابل  في (2019فى    122،  وتحسنا   ،

العمل بين  126بالمركز)    مؤشر سوق  المركز    2020فى    138من  (  130، مقابل  ، في حين 2019فى 

قويا، تراجعا  البشرى،  المال  رأس  مؤشرا  )المركز  سجل  مصر  أحتلت  بين    105حيث  فى    157من  دولة 

ال2020 الصحة،(  2019فى    97مركز  ،مقابل  مؤشرات  )    وسجلت  بين    104المركز  فى   138من 

دولة فى    189من بين    116المركز )    التنمية البشرية سجلت    ، و(    2019فى    99مقابل المركز    2020

المركز  2020 مقابل  العلمىسجل    و،(     2019فى    115،  المركز    التحصيل  بين    102)  فى   144من 
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المركز  2020 مقابل  المهارات(    2019فى    99،  مؤشرا  استقر  بينما  المركز    ،    ( سجل  فى   99حيث 

 ( .  2020فى  48المركز )   استدامة الغذاءسجلت  و (  2020

مليار    3.9حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا بلغ ، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعةالدكتورة/   ▪

 .201914دوالر العام 

حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا أشارت الدكتورة / نفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة، إلى أن   ▪

%، 19.1محققاً زيادة قدرها    2018مليار دوالر عام    3.2مقارنة بنحو    2019مليار دوالر العام    3.9بلغ  

مليار   2.3ر العام الماضى مقارنة بنحو  مليار دوال   2.8مشيرة إلى أن الصادرات المصرية لدول التجمع بلغت  

 % .22.5بزيادة قدرها  2018دوالر عام 

أشارت   ▪ "  و  الصغر سيطلق منصة  والصغيرة ومتناهية  المتوسطة  المشروعات  تنمية  أن جهاز  مليون   50إلى 

يوم    " تتحدث  أفريقية  أفريق  18امرأة  شرق  وجماعة  الكوميسا  تجمعات  مع  بالتعاون  وذلك  الجارى  يا نوفمبر 

واإليكواس، مشيرة إلى أن هذه المنصة ستسهم في توفير خدمات متميزة لسيدات األعمال في دول القارةاالفريقية  

 وتفعيل دورهن داخل منظومة التنمية المستدامة باالقتصاد االفريقي . 

مليار   45.4%تراجعا بقيمة الواردات غيرالبترولية لتبلغ 13.19الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء،  ▪

  15شهور   9دوالر خالل 

مليار   45.55أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء تراجع إجمالي واردات مصر غير البترولية لتبلغ   ▪

  2019مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من عام    52.47سبتمبر( من العام الحالي مقابل  -دوالر خالل الفترة )يناير

 %   13.19بنسبة انخفاض 

ير الي سبتمبر  مليار دوالر الفترة من ينا  10.331ات الزراعية و الغذائية تبلغ  قيمة الواردو أشار إلى أن بلغت   ▪

 %. 12.2بنسبة انخفاض  2019مليار دوالر خالل الفترة ذاتها عام 11.767مقابل  2020

التي تراجإلى  و أشار   ▪ الدول  بلغتأهم  مليار   9.179مليار دوالر مقابل    8.181عت الواردات منها الصين حيث 

تليها المانيا    2019مليار دوالر عام    3.913مليار دوالر مقابل    3.439تليها امريكا حيث بلغت    2019دوالر عام  

مليار   1.569تليها البرازيل حيث بلغت    2019مليار دوالر عام    3.325مليار دوالر مقابل    2.818حيث بلغت  

  1.784مليار دوالر مقابل    1.445ثم روسيا االتحاديه حيث بلغت    2019ر دوالر عام  مليا  2.148دوالر مقابل  

 .  2019مليار دوالرعام 

شهور من   9مليار دوالر خالل    18.76إلى أن قيمة اجمالي صادرات مصر غير البترولية تراجعت لتبلغ  و أشار   ▪

% النخفاض صادرات    2.5بنسبة انخفاض    2019مليار دوالر خالل نفس الفترة عام    19.23العام الحالي مقابل  

، لتوجيه القطن  2019مليار دوالر عام    1.981مليار دوالر مقابل    1.872القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت  

المحلي وتغطية   اإلنتاج  لزيادة  يؤدي  بمقابل ضعيف مما  بدال من تصديرها  المحلي  للتصنيع  الخام  الخام والمواد 

 من المنتجات المصرية بدال من االستيراد الذي يستنزف االحتياطي النقدي للدولة .  احتياجات السوق المحلي

  1.296مليار دوالر مقابل    1.179اهم الدول التي انخفضت الصادرات اليها السعوديه حيث بلغت    و أوضح إلى   ▪

تليها   2019والر عام مليـار د 1.632مليار دوالر مقـابل  1.113تليها أمريكا حيث بلغت  2019مليار دوالر عام 

مليون   515تليها إنـجلترا حيث بلغت    2019ملـيون دوالر عام    999مليون دوالر مقابل    886ايطاليا حيث بلغت  

ملـيون دوالر عام   652مليون دوالر مقابل    500ثم اسبانيا حيث بلغت    2019مليون دوالر عام   731دوالر مقابل

2019 . 
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 ثالثاً: النشاط المالي 

 التخصيم ▪

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

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

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

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

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

 التأجير التمويلي  ▪

 (؟ Financial Leasingما هو التأجير التمويلي ) 

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

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

 صل المؤجر. دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األ

اإلنتاجية  ▪ أصولها  أحد  ببيع  الشركة  تقوم  حيث  التمويلي.  التأجير  أحد صور  هو  االستئجار  إعادة  مع  البيع  ويعد 

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

اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة    وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل

القيمة اإليجارية لألصل   تقوم بسداد  العامل، على أن  المال  بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس  نقدية من 

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

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

، 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    7ى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إل  التمويلي

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

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

التأجير   ▪ بإبرام عم  التمويليعلى شركات  قيامها  قيام عند  التحقق من  تأجيره تمويلياً  ليات شراء األصل مع إعادة 

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

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

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

  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 ▪

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

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

ً   المستأجر  من  مقدم  تفصيلي  وبيان  النقدية  للتدفقات  االئتمانية  الدراسة  بتضمين  الدين  وقيمة   الدائنين  به  موضحا
 . المستأجر  بنشاط  مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على  نشأته وسبب
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16http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-

%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
17https://benokinvest.com/archives/33770  

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :16الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر  ▪

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

المشروعات  2014 تمويل  نشاط  من  لينظم كالً  القانون  الصغر، وجاء مشروع  متناهي  التمويل  نشاط  بتنظيم   ،

تمويل نشاط  خضوع  على  يؤكد  بما  متكامالً  قانونياً  تنظيماً  الصغر،  متناهي  والتمويل  والصغيرة،    المتوسطة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  
وسهولة   المرونة  يُحقق  بشكل  األنشطة  لتلك  الشركات  مزاولة  وضوابط  قواعد  على  ويحتوي  المصرفية،  غير 

 احتياجات النشاط التجاري والصناعي. التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب 

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  

ى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة  سريان أحكام هذا القانون عل
المصدر   المال  يقل رأس  أالّ  القانون على  فيه مشروع  الذي نص  الوقت  في  المصري،  المركزي  البنك  لرقابة 

ارة  والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إد
ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل    5مليون جنيه، و  20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن  

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة  
الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي    والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي 

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين. 

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

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 معاً، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات  

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

 وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. 

مشروعاً صغيرا   1232المحلية يمول صندوق التنمية اللواء / محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،  ▪

 . 17أشهر  4مليون جنيه خالل   14ومتناهي الصغر بقيمة 

الـ    1232وافق صندوق التنمية المحلية على تمويل   ▪ ومتناهى الصغر باستثمارات تقارب    14مشروعاً صغيراً 

 بر الماضى. وحتى نهاية أكتو 2020/2021محافظة منذ بداية العام المالى الحالى   20مليون جنيه فى  

مشروعاً للمرأة    871عن موافقة الصندوق على تمويل  و أشار اللواء / محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،   ▪

بلغت   بنسبة  التى مولها  المشروعات  اجمالى  المركز  70.7المعيلة من  احتلت  الدقهلية  أن محافظة  % موضحاً 

بعدد   المنفذة  المشروعات  عدد  فى  وال  208االول  والغربية    191منيا  مشروعات  مشروعاً    177مشروعاً 

 مشروعاً.  119مشروعاً والشرقية   156وسوهاج 

القائمين على الصندوق ببدء اجراءات الحصول على قرض اضافى من موارد    ،  اللواء / محمود شعراوي   ووجه ▪
وال الحالى  المالى  العام  خالل  للصندوق  المخصص  التمويل  قارب  أن  بعد  وذلك  الذاتية  بـ  الصندوق    15مقدر 

وأن   إليه خاصة  المقدمة  المشروعات  تمويل  استكمال  الصندوق  يستطيع  حتى  وذلك  االنتهاء  جنيه على  مليون 
الصندوق يعد واحداً من أهم آليات العمل الذى تعتمد عليه الوزارة فى انجاز أهداف التنمية االقتصادية المحلية  

االفراد والمنظمات األهلية فى اقامة مشروعات تنموية  بما يتيحه من فرص اقراض ميسرة وسريعة للراغبين من
 ذات عائد مالى. 

مشروعاً صغيراً ومتناهى   393على تمويل    2020أن صندوق التنمية المحلية وافق خالل شهر أكتوبر  و أشار   ▪

باستثمارات تجاوزت   الغربية والمنيا وسوهاج والشرقية والدقهلية   14ماليين جنيه فى    4الصغر    محافظة هى 

وأن   ومطروح  واالسماعيلية  ودمياط  الجيزة  و  والبحيرة  الجديد  والوادى  الشيخ  وكفر  والفيوم  سويف  وبنى 
نفذت   المعيالت  تجاوزت    265السيدات  بنسبة  شهر  67مشروعاً  خالل  تمويلها  تم  التى  المشروعات  من   %
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 أكتوبر الماضى. 

محافظات الجمهورية ويصل لعمالئه بيسر وسهولة في  أضاف أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد الى جميع   ▪
القري والكفور والنجوع من خالل الوحدات المحلية القروية موضحاً أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى  
الوحدات   المتاحة في نطاق  البيئية  الخامات  تستفيد من  التى  المشروعات  ويوافق فوراً على  للمشروعات مجاناً 

حافظ على البيئة ويشجع الصندوق الصناعات التكاملية بالريف المصري والتى تعمل على تنويع المحلية والتى ت 
 مصادر الدخل المحلي وزيادة فرص العمل المنتج والمستقر. 

▪ «EBRD18  مليون يورو لدعم االقتصاد األخضر فى مصر 220« يطلق برنامجين بـ  . 

والتنمية، بالتعاون مع االتحاد األوروبى وصندوق المناخ األخضر، إطالق  أعلن البنك األوروبى إلعادة اإلعمار   ▪

مليون يورو فى اطار دعم االقتصاد المصرى لتخطى آثار تفشى جائحة فيروس كورونا من   220برنامجين بقيمة  

 خالل تعزيز التمويل األخضر وتطوير سالسل قيمة خضراء للقطاع الخاص.

إن البرنامجين يهدفان للعمل مع مؤسسات التمويل المحلية، عبر إتاحة  اإلعمار إلى  و أشار البنك األوروبي إلعادة   ▪

تمويالت بهدف إعادة إقراضها للشركات بما يمكنها من التوسع فى االستثمار األخضر فى الطاقة والمياه وحلول  

مليون يورو، إلى   70  ويهدف برنامج سالسل القيمة الخضراء الذى أطلق مؤخراً بقيمة تصل إلى،و  كفاءة الموارد

التغير   تأثيرات  تخفيف  وحلول  المتطورة  التقنيات  فى  االستثمار  على  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  مساعدة 

 المناخى والتأقلم معه والتى من شأنها أن تحسن تنافسية هذه الشركات وتعزز تطوير سالسل قيمة خضراء. 

إلى   ▪ البنك  أشار  إلى    و  يصل  ما  توفير  إلى  يهدف  األخضر  االقتصاد  تمويل  لبرنامج  امتداد  الثانى،  البرنامج  إن 

مليون يورو جديدة لتمويل استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات الزراعة والبناء والتجارة   150

البيئةوالت  واالستثمارات صديقة  بقيمة،  صنيع،  بقيمة  تمويالت  اآللية  هذه  من   140  وقدمت  بالفعل،  يورو  مليون 

الوطني  4خالل   الكويت  بنك  والبنك  -بنوك مشاركة وهى  الوطنى األهلى، وبنك اإلسكندرية،  مصر، وبنك قطر 

 العربى األفريقى الدولى، والتى استفادت جميعها من منح من االتحاد األوروبى. 
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   :المصرية  لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف  

وكالة فيتش التى تتوقع فيه نمواً متسارعاً لمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر  ( يوضح تقرير  1انفوجراف ) ▪

 و توجه معظم االستثمار األجنبي لتلك المشاريع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020معهد بورتوالنز و الذي يوضح تقدم مصر فى مؤشر جاهزية الشبكات لعام   يرقر( يوضح ت2) انفوجراف   ▪

 البنية التحتية التكنولوجيا للدول : و يستهدف هذا المؤشر تقييم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


