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النشرة اإلخبارية األسبوعية

اإلصدار الشهري الرابع والثالثون ،العدد4

الخميس  27أكتوبر 2022

أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:
•
•
•

التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o

•

التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)

•
▪

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر االئتماني عن درجة " "Bمع نظرة مستقبلية مستقرة ،وذلك للمرة
الثانية هذا العام ،وذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف االئتماني في ثبات
وصالبة االقتصاد المصري وقدرته على التعامل اإليجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة ،وأهمها :تبعات
الحرب بأوروبا وما تالها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها :ارتفاع أسعار المواد األساسية ،وأن هذا القرار
يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصالبة االقتصاد المصري وسالمة السياسات االقتصادية المتبعة.

▪

وأرجعت المؤسسة قرارها باإلبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لالقتصاد المصري إلى توقعها باستمرار
التزام السلطات المصرية بتنفيذ اإلصالحات االقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو االقتصادي
المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي ،إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق االقتصاد
المصري لمعدالت نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصالحات تشجيعية لبيئة االستثمار
واألعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام ،حيث أن تأكيد «ستاندرد أند بورز» على صالبة االقتصاد المصري في
التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية واالقتصادية المتبعة.

▪

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري
للعام المالي  ،٢٠٢٢ /٢٠٢١حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحو ً
ظا قدره  ٪٢٩سنويًا في
ضوء زيادة الصادرات من األسمدة واألدوية والمالبس الجاهزة ،وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان
البترولي  ٤,٤مليار دوالر ،على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى  ٦٠٠مليون دوالر
مؤخرا ،وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر األعلى تاريخيًا ،وصلت إلى  ٧مليارات دوالر ،الفتًا إلى
شهريًا
ً
استمرار تحقيق تحويالت العاملين لحصيلة مرتفعة خالل العام الماضي بلغت نحو  ٣٢مليار دوالر ،كما ارتفعت
إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خالل العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت ١٠,٧
مليار دوالر مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات من أسواق جديدة ،كما ارتفعت حصيلة االستثمارات األجنبية
المباشرة بنسبة  ٪٧١لتحقق نحو  ٩,١مليار دوالر مقارنة بنحو  ٥,٢مليار دوالر في العام ،٢٠٢١ /٢٠٢٠
إضافة إلى تنوع مصادر االستثمارات األجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات ،وأهمها :الصناعات التحويلية
والتشييد والبناء واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

▪

وأشادت المؤسسة في تقريرها وتحليلها بجهود الدولة المستمرة في تحسين بيئة تشغيل األعمال التي تدعم النمو
القوى والمستدام في المدى المتوسط بمصر ،أشادت المؤسسة أيضا ً بخطة الدولة في استهداف زيادة دور القطاع
الخاص في النشاط االقتصادي وزيادة مساهمته أيضًا في جملة االستثمارات ،وفى هذا اإلطار أشارت مؤسسة
التصنيف االئتماني إلى قرب إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على
رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق
المصرية وزيادة مساهمته في النمو االقتصادي بصورة قوية خالل الفترة المقبلة ،إضافة إلى العمل على تعزيز
بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة واالستثمار بما يسهم في جذب المزيد من
االستثمارات المحلية واألجنبية.

▪

وأشارت المؤسسة إلى قدرة والتزام الحكومة المصرية على استمرار انضباط أوضاع المالية العامة في المدى
المتوسط من خالل استهداف خفض العجز الكلي للموازنة العامة دون مستوى الـ  ٪٤من الناتج المحلي بنهاية
العام المالي  ،٢٠٢٧ /٢٠٢٦مع االستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلى  ٪٢من الناتج المحلي مدعو ًما
باستكمال اإلصالحات الهيكلية على جانب المالية العامة وأهمها :استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات
الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ،وتحسين اإلدارة والسياسة الضريبية ،بما يسهم في وضع الدين العام على مسار
نزولي مجددًا ليصل إلى  ٪٧٥من الناتج بنهاية يونيه  ٢٠٢٧من خالل إطالة عمر الدين إلى  ٥سنوات بنهاية العام
المالي  ،٢٠٢٧ /٢٠٢٦ارتفاعًا من  ١,٣سنة في يونيه .٢٠٢٢

انفوجراف

Contact Us
http://www.mped.gov.eg

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند  Bمع نظرة "مستقرة".1
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•

البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار الطاقة  % 11خالل العام الجاري.2

▪

أشار البنك الدولي إلى إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة  % ١١في  ٢٠٢٣بعد القفزة التي بلغت نسبتها % ٦٠
هذا العام في أعقاب األزمة الروسية األوكرانية رغم أن بطء النمو العالمي وقيود كوفيد في الصين يمكن أن يتسببا
في انخفاض أكبر.

▪

وقدر البنك في أحدث توقعاته ألسواق السلع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت  ٩٢دوالرا للبرميل في  ٢٠٢٣ليهبط
إلى  8٠دوالرا للبرميل في  ٢٠٢٤لكنه سيكون أعلى بكثير من متوسط السعر في خمس سنوات وهو  ٦٠دوالرا.
•

▪

األمم المتحدة 7 ،مخرجات من قمة جالسكو تحتم على الدول االلتزام بها في .3 cop27

أشار موقع األمم المتحدة إلى أن هناك  ٧مخرجات من قمة جالسكو ،تحتم على الدول االلتزام بها وذلك خالل
 ،Cop27والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من  ١8 - ٦نوفمبر المقبل وهما:
 .١ضرورة االعتراف بحالة الطوارئ ،للحد من زيادة درجة الحرارة إلى  ١.٥درجة مئوية.
 .٢شدد ت الدول على الضرورة الملحة للعمل "في هذا العقد الحرج" ،حيث يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون بنسبة  ٤٥في المائة للوصول إلى صافي صفري في منتصف القرن تقريبًا .ولكن مع فشل خطط
المناخ الحالية  -المساهمات المحددة وطنيا ً  -في تحقيق الطموح ،يدعو ميثاق غالسكو للمناخ جميع البلدان إلى
تقديم خطط عمل وطنية أقوى في العام المقبل ،بدالً من عام  ،٢٠٢٥وهو الجدول الزمني األصلي .كما دعت
البلدان اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى إعداد تقرير تجميعي سنوي للمساهمات المحددة
وطنيًا لقياس المستوى الحالي للطموح.
 .٣ف ي قرار هو األكثر إثارة للجدل في غالسكو ،وافقت الدول في نهاية المطاف على بند يدعو إلى التخلص
التدريجي من طاقة الفحم والتخلص التدريجي من دعم الوقود األحفوري "غير الفعال"  -وهما قضيتان
رئيسيتان لم يتم ذكرهما صراحة في قرارات محادثات األمم المتحدة بشأن المناخ من قبل ،على الرغم من أن
الفحم والنفط والغاز يمثلون المحركات الرئيسية لالحترار العالمي .أعربت العديد من الدول والمنظمات غير
الحكومية عن استيائها من ضعف اللغة فيما يتعلق بالفحم (من التخلص التدريجي إلى الخفض التدريجي)
وبالتالي لم تكن طموحة بالقدر المطلوب.
 .٤جاءت الدول المتقدمة إلى غالسكو غير قادرة على الوفاء بوعدها بتقديم  ١٠٠مليار دوالر أمريكي سنويًا
للبلدان النامية .مع اإلعراب عن "األسف" ،تعيد نتيجة غالسكو ،التأكيد على التعهد وتحث البلدان المتقدمة
على الوفاء الكامل بهدف  ١٠٠مليار دوالر أمريكي بشكل عاجل .عبرت البلدان المتقدمة ،في تقرير ،عن ثقتها
في أن الهدف سيتحقق في عام .٢٠٢٣
 .٥يدعو ميثاق غالكسو إلى مضاعفة التمويل لدعم الدول النامية في التكيف مع آثار تغير المناخ وبناء القدرة على
الصمود .هذا لن يوفر التمويل الكامل الذي تحتاجه البلدان الفقيرة ،لكنه سيزيد بشكل كبير التمويل لحماية
األرواح وسبل العيش ،والتي لم تشكل حتى اآلن سوى حوالي  ٢٥في المائة من إجمالي تمويل المناخ (مع ٧٥
في المائة موجهة نحو التقنيات الخضراء للتخفيف من انبعاثات غازات االحتباس الحراري) .كما أنشأت
غالسكو أيضًا برنامج عمل لتحديد هدف عالمي بشأن التكيف ،والذي سيحدد االحتياجات والحلول الجماعية
ألزمة المناخ التي تؤثر بالفعل على العديد من الدول.
 .٦توصلت الدول إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية لما يسمى بالئحة قواعد باريس ،والتفاصيل التشغيلية للتنفيذ
العملي التفاق باريس .من بينها القواعد المتعلقة بأسواق الكربون ،والتي ستسمح للدول التي تكافح لتحقيق
أهدافها الخاصة باالنبعاثات بشراء تخفيضات االنبعاثات من الدول األخرى التي تجاوزت بالفعل أهدافها .كما
ً
وأشكاال متفق عليها للدول
أطرا زمنية مشتركة
تم اختتام المفاوضات حول إطار الشفافية المعزز ،الذي يوفر ً
لتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز ،مصممة لبناء الثقة والطمأنينة في أن جميع الدول تساهم بنصيبها في
الجهد العالمي.
إقرارا بأن تغير المناخ له تأثيرات متزايدة على الناس خاصة في العالم النامي ،وافقت الدول على تعزيز شبكة،
.٧
ً
ُ
تعرف باسم شبكة سانتياغو ،تربط الدول المعرضة للخطر بمقدمي المساعدة التقنية والمعرفة والموارد لمعالجة
مخاطر المناخ .كما أطلقوا "حوار غالكسو" الجديد لمناقشة الترتيبات الخاصة بتمويل األنشطة لتجنب وتقليل
ومعالجة الخسائر واألضرار المرتبطة باآلثار الضارة لتغير المناخ.

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1151871.html
https://www.un.org/ar/climatechange/cop26

2
3

3

ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي يوم األربعاء  ٢٧أكتوبر ،٢٠٢٢
رفع سعري العائد على اإليداع واإلقراض لليلة واحدة بواقع  ٢٠٠نقطة أساس ليصل إلى %١٣.٢٥
و ،%١٤.٢٥كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع  ٢٠٠نقطة أساس ليصل الي .٪.٧٥,١٣
•

الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،التجربة التنموية لمصر وسياسات تعزيز
قدرة االقتصاد المصري على مواجهة األزمات.4

▪

استعرضت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،التجربة التنموية لمصر وذلك خالل
الجلسة المنعقدة بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة االقتصاد المصري على مواجهة األزمات" وذلك ضمن
فعاليات المؤتمر االقتصادي الذي نظمته الحكومة.

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إن تقييم التجربة التنموية في مصر والنظرة المستقبلية ينبغي أال يتم بمعزل
عن المتغيرات الدولية المحيطة بها ،ألنه عند تقييم أي تجربة تنموية يجب النظر إلى الظروف المحلية والدولية
أيضا ،مشيرة إلى تعاقب األزمات وانعكاساتها على الوضع العالمي ،فعند البدء في التعافي من تداعيات كوفيد ١٩
الذي أدى إلى الضغط على السياسات المالية عند معظم الدول الناشئة ،وكانت مصر نفذت برنامجها لإلصالح
االقتصادي وكانت لديها المساحة المالية التي ساعدتها على مواجهة تداعيات األزمة وبدأت في التعافي ،بدأت
األزمة الجيوسياسية وانعكاساتها المستمرة ،والتي أدت إلى نقص شديد في جانب العرض ،واضطراب شديد في
سالسل اإلمداد ،إلى جانب أزمة الطاقة ،ارتفاع معدالت التضخم ،لذلك سارعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار
الفائدة لتقليل ضغط هذا التضخم على المواطنين.

▪

وأوضحت أن األزمة العالمية تسببت في العديد من الخسائر على مستوى العالم منها زيادة حجم البطالة العالمية
والتي تصل إلى  ٢٢8مليون مواطن بنهاية هذا العام ،إلى جانب ارتفاع شديد في نسب الدين العالمي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي بحوالي  ،%٣٥٠وفيما يتعلق بمعدل النمو االقتصادي في مصر ،أوضحت أنه على الرغم من
وصول معدالت النمو الحقيقي لالقتصاد المصري إلى معدالت موجبة ومرتفعة إال انه يتسم بعدم االستدامة ،ألنه
كان نمو مدفوع باالستهالك الخاص حتى منتصف العقد الماضي ،كما كان هناك تواضع في مساهمة قطاعات
االقتصاد الحقيقي في نسبة النمو ،ومع زيادة نسبة مساهمة االستثمار في النمو خالل األعوام االخيرة تم حد اتساع
الفجوة بين الصادرات والواردات والتي استمرت على مدار العشرين سنة الماضية ،مما أدى إلى وجود عجز في
الميزان التجاري ،وذلك بسبب تدني مساهمة القطاعات االنتاجية في النمو.

▪

وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن الهدف االساسي للنمو هو توفير فرص عمل الئقة ،وقد وصلت مستويات
البطالة إلى أدنى مستوى لها على مدار العشرين سنة الماضية بنسبة  %٧,٢بعد أن كانت  %١٣وذلك على الرغم
من تداعيات األزمة العالمية ،ولكن هناك تحدي هو ارتفاع معدل بطالة الحاصلين على مؤهالت عليا وتصل إلى
 ،%١٥وتصل بطالة االناث إلى  ٣أضعاف بطالة الشباب.

▪

وأشارت إلى برامج اإلصالح االقتصادي المتعاقبة في مصر بد ًءا من عام  ١٩٩١حتى برنامج االصالح
االقتصادي عام  ٢٠١٦والذي قامت الدولة من خالله بإصالح مالي ونقدي ،وإصالح تشريعي من خالل إصدار
حزمة من القوانين ،وإصالح هيكلي في قطاع الطاقة وتوجيه فائض الترشيد إلى الفئات األكثر احتيا ًجا من خالل
برامج الحماية االجتماعية ،وسلطت السعيد الضوء على إطالق الحكومة المصرية ألول مرة برنامج لإلصالح
الهيكلي  ،والذي يستهدف القطاعات االنتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات ،ويؤدي إلى زيادة
مرونة االقتصاد المصري ويجعله قابل المتصاص الصدمات ،ألنه سيكون اقتصاد حقيقي ،قائم على المعرفة
وقادر على المنافسة ،ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات االنتاجية في النمو حيث كانت نسبتها
عام  ٢٠٢٠/٢٠١٩تصل إلى  ،%٢٦ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى  %٣٥عام  ،٢٠٢٤/٢٣وهي وصلت
بالفعل إلى . %٣٠

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى زيادة نسبة الصادرات الصناعية المصرية ذات المكون التكنولوجي
المرتفع ،والتي تستطيع المنافسة في االسواق الدولية ،إلى جانب تحسن ترتيب مصر في مؤشر األمن الغذائي
العالمي وزيادة الزراعة التعاقدية ،موضحة أنه تم اختيار قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في
برنامج االصالحات الهيكلية ألنها قطاعات واعدة قادرة على النمو السريع ،ووزنها النسبي في الناتج المحلي
كبير ،ولديها قدرة على التشابك مع باقي القطاعات.

▪

وتطرقت إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالشراكة مع
القطاع الخاص ،موضحة أن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل ،ويهدف البرنامج
إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني ،واعتماد مدارس التعليم الفني دوليا لتغيير الصورة الذهنية لهذا التعليم،

https://mped.gov.eg/singlenews?id=2492&lang=ar
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إلى جانب إطالق منصة لمجالس المهارات القطاعية.
▪

وفيما يتعلق بمحور تحسين بيئة األعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى تطور
استثمارات القطاعين العام والخاص من اجمالي االستثمارات الكلية حيث وصلت نسبة االستثمارات العامة عام
 ٢٠٢٠/١٩إلى  ،%٦٢والخاصة إلى  ،%٣8الفتة إلى أن نسبة المشتغلون بالقطاع الخاص تصل إلى .%٧8,٤

▪

وأشارت إلى اإل جراءات المتخذة لتمكين القطاع الخاص في النشاط االقتصادي والمتمثلة في وثيقة تنظيم ملكية
الدولة ،سياسة الحياد التنافسي ،انشاء صندوق مصر السيادي ،تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم ٦٧
لسنة  ،٢٠١٠إلى جانب تفعيل بعض مواد قانون االستثمار الخاصة بالحوافز الخضراء ،إلى جانب تحويل المنطقة
االقتصادية لقناة السويس لمركز صناعي لوجيستي عالمي.

▪

وفيما يتعلق بمحور تنمية رأس المال البشري ،أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي
تعتبر تطبيق عملي لمؤشر الفقر متعدد االبعاد وتشمل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وعمل على
توطين أهداف التنمية المستدامة ،مؤكدة أنها أكبر مشروع تنموي في العالم وتهدف إلى تحسين مستوى خدمات
البنية االساسية والعمرانية ،تحسين جودة خدمات التنمية البشرية ،إلى جانب تحقيق التنمية االقتصادية والتشغيل.

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى المشروع القومي لتنمية االسرة المصرية ،والذي يتم من خالله ألول مرة
التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل ،ويهدف الى االرتقاء بجودة حياة المواطن من خالل ضبط
النمو السكاني واالرتقاء بالخصائص السكانية ،الفتة إلى تطور نصيب الفرد من االستثمارات العامة والذي وصل
إلى  ٩٠ضعف خالل االربعين سنة الماضية وانعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المختلفة التي قدمتها
الدولة للمواطنين ،إلى جانب زيادة نسبة االستثمارات العامة الخضراء والتي كانت  %١٥ثم وصلت العام
الماضي إلى  ،%٣٠ونستهدف إلى  %٥٠العام المقبل  ،وكل هذه االستثمارات ساهمت في تحسن وضع مصر
في تقرير التنمية البشرية العالمي  ٢٠٢٢/٢٠٢١حيث قفزت مصر  ١٩مركز في مؤشر التنمية البشرية العالمي
ووصلت الى المرتبة  ٩٧في التقرير.

▪

وأشارت أيضا ً إلى عملية تحديث رؤية مصر  ٢٠٣٠وذلك لمواكبة التغيرات والمستحدثات المحلية والدولية
باعتبارها وثيقة حية  ،والتأكيد على االتساق والترابط بين االهداف االستراتيجية للرؤية واهداف التنمية المستدامة
األممية ،واجندة افريقيا  ،٢٠٦٣مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات االقتصاد المصري بعد تطبيق
برنامج االصالح االقتصادي ،والتأكيد على ترابط األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة ،مؤكدة أن رؤية مصر ٢٠٣٠
تعتبر وثيقة تشاركية تم إعدادها الحكومة ،المجتمع المصري ،القطاع الخاص ،المجتمع المدني ،مراكز الفكر
واالبحاث والبرلمانيين واالعالميين.
•

الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،الصندوق السيادي يستهدف الوصول
برأسماله إلى تريليون جنيه خالل  5سنوات.5

▪

أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،واألستاذ  /أيمن سليمان ،رئيس مجلس إدارة
الصندوق السيادي ،إلى أن صندوق مصر السيادي يستهدف الوصول برأسماله إلى تريليون جنيه خالل السنوات
الخمس المقبلة.

▪

وأضافت أن الصندوق السيادي المصري قام برفع رأسماله مؤخرا ليصل إلى  ٤٠٠مليار جنيه من  ٢٠٠مليار
جنيه ،حيث أشارت أن العالم يواجه صدمات تاريخية متتالية من أزمة سالسل اإلمداد والتوريد ،وأزمة طاقة على
المستوى العالمي ،مؤكدة أن هذا التوقيت قد يكون الوقت المناسب للتكامل االستثماري بين الدولتين الستغالل
المزايا التنافسية بين الدولتين لزيادة إنتاجنا وتقليل واردتنا.
•

المهندس  /أحمد سمير ،وزير التجارة والصناعة ،نستهدف رفع معدالت االستثمار الصناعي وتنمية
الصادرات الصناعية.6

▪

أشار المهندس  /أحمد سمير ،وزير التجارة والصناعة ،إلى إن أزمة جائحة كورونا جعلت الدول تغلق بأشكال
مختلفة ،مما قيد حركة التجارة في العالم بحجم كبير ،إلى أن ظهرت التطعيمات ضد كورونا ،وبالتالي عادت
الحركة التجارية مرة أخرى ،ولكن بشكل يختلف عما كانت عليه مسبقا.

▪

أضاف أن التقارير أشارت إلى أن مصر صنفت من أكثر الدول تضررا باألزمات المتالحقة التي حدثت ،السيما
وأن  %٥٦من وارادات مصر مستلزمات صناعية ،لذلك هناك مشكلة في الواردات وأزمة في الصادرات ،فكان
مستهدف رفع معدالت االستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلية ،وتنمية الصادرات الصناعية ،إلى جانب
الحوكمة والتطوير المؤسسي.

▪

وأوضح أن االستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة والتي ناقشتها في البداية مع مجتمع األعمال
https://www.benokinvest.com/archives/83273
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وبعض األحزاب ،خاصة بـ “أي طريق سنسير فيه؟" ،ومن المقرر أن تخرج االستراتيجية خالل  ٣أشهر
بمساعدة الخبراء ،لرفع معدالت االستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي ،السيما وأن األزمة االقتصادية
العالمية ال يعلم أحدا أو يتوقع مدتها.
▪

وأوضح رفع معدالت االستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي ،يمكن أن يتم يتحقق جزء كبير منه باستهداف
بعض الصناعات ذات األولوية وتنويع هيكل اإلنتاج الصناعي ،وتبسيط اإلجراءات ،وتهيئة مناخ األعمال
وتحرير القطاع الصناعي من القيود.

▪

وأكد هناك صناعات لها األولوية لتحقيق األمن الغذائي واالستقرار ،ولها فرصة كبيرة في التصدير ،منها
الصناعات الهندسية ،الكيماوية ،مواد البناء والصناعات المعدنية ،النسيجية ،الغذائية والزراعية ،الطبية ،وصناعة
األثاث واألخشاب ،أما إذا نظرنا عن البيئة التشريعية وهل هي محفزة لالستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية
من عدمه ،وهل أننا بحاجة إلى تشريعات أخرى ،وأنا أعتقد أن ثبات التشريعات الحالية ،يعتمد على قياس األثر
الكامل لها ومعرفة كونها بحاجة إلى التعديل من عدمه.

▪

وأشار إلى أن من ضمن اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة في الفترة األخيرة ،توحيد إجراءات تخصيص
األراضي الصناعية بقرار من رئيس الوزراء رقم  ٢١٠٠لسنة  ،٢٠٢١لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر
الستصدار الموافقات الالزمة للحصول على األراضي الصناعية وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك
األراضي ،وتم بموجب القرار تشكيل لجنة تخصيص األراضي الصناعية وتسعيرها تضم كافة الجهات المعنية،
كما قامت اللجنة بوضع عدد من األطر التنظيمية لعملية تخصيص األراضي الصناعية.
•

▪

تقرير صادر مركز معلومات مجلس الوزراء ،مصر تحافظ على مكانتها األولى علـى مسـتوى الدول
اإلفريقية.7

أكد تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر تمكنـت مـن تحقيـق بعـض التقـدم فـي عـدد مـن المؤشـرات
الدوليـة ،كمـا يتضـح فيمـا يلـي:
✓ مؤشر ممارسة األعمال:

▪

الصــادر عــن البنـــك الدولـــي لعام ٢٠٢٠؛ حيث أظهــرت النتائــج تقدم ترتيـــب مصـــر فـــي المؤشـــر ٦
مراكــز ،لتأتــي فـي المرتبـة الــ  ١١٤مـن بيـن  ١٩٠دولـة عـام  ،٢٠٢٠وذلك مقارنـة بالمرتبـة الــ  ١٢٠مـن
بيـن  ١٩٠دولـة عـام .٢٠١٩

▪

كمـــا تحســـنت قيمـــة المؤشـــر لمصـــر ليصل إلى  ٦٠.١٠نقطــة عــام  ٢٠٢٠مقارنــة بنحــو  ٥٦.٥8نقطـة
عـام  ،٢٠١٩كذلـك ،تقدمـت مصـر بنحـو  ً ١٥مركـزا فـي مؤشـر "حمايـة صغـار المسـتثمرين" فـي تقريـر
ممارسـة األعمال خـال العـام ، ٢٠٢٠وتقدمـت  ٣مراكـز فـي مؤشـر "سـداد الضرائـب" ،وذلـك مـن المركـز
 ١٥٩فـي عـام  ٢٠١٩إلـى المركـز ، ١٥٦باإلضافة إلـى تقدم مصـر  ً ١٩مركـزا فـي مؤشـر "تأسـيس
الشـركات" وهنـــاك تحســـن ملحــوظ لمصــر فــي مؤشــر "بــدء عمــل تجــاري"؛ نتيجــة إلغــاء شــرط
الحصــول علــى شــهادة عــدم االنضباط ،والتوســـع فـــي تطبيـــق سياســـة الشـــباك الواحـــد ،ومؤشــر
الحصــول علــى الكهربـاء ،حيــث طـورت مصـر مـــن موثوقيـــة اإلمداد بالكهربـــاء عبر تطبيـــق أنظمـــة
آليـــة لرصـــد انقطـــاع الكهربـــاء واالبالغ عنـــه.
✓ مؤشر الحرية االقتصادية:

▪

وفقا لمؤشـر الحريـــة االقتصادية الصـــادر عـــن مؤسســـة التـــراث لعـــام  ،٢٠٢١ســـجلت مصـــر ٥٥.٧
نقطـــة؛ ممــا جعــل اقتصادهــا يحتــل المرتبــة الـــ  ١٣٠علـى مسـتوى  ١٧8دولـــة خـال عـــام ،٢٠٢١
ليصبـح أفضـل ترتيـب تحصـل عليـه مصـر منـذ عـام .٢٠١٧
✓ مؤشر جاذبية االستثمار في القارة اإلفريقية:

▪

حافظـت مصـر علـى مكانتهـــا األولى علـى مسـتوى الـدول اإلفريقية فــي مؤشــر جاذبيــة االستثمار ،منــذ عــام
 ٢٠١٦حتــي عــام  ،٢٠١٩وقــد تحســنت قيمــة المؤشــر بشكل طفيف عـــام  ،٢٠١٩حيــث ســجلت قيمــة
المؤشـر  ٦.٥٠نقطة مقارنــة بــ  ٦.٤١نقطة عــام .٢٠١8
✓ مؤشر جاذبية الدول لالستثمار األجنبي المباشر العالمي:GFICA2020

▪

تقدمت مصـر وحصلــت علــى المركــز الـــ  ٧٣مــن بيــن  ١٠٩دول فــي مؤشـــر جاذبيـــة الـــدول لالستثمار
األجنبي المباشـــر عــام  ،٢٠٢٠مقارنــة بالمركــز الـــ  ٧٤عــام .٢٠١٩
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•

الدكتور  /محمد معيط ،وزير المالية ،نستهدف زيادة متوسط أجل الدين العام إلى  5سنوات في .82027

▪

أشار الدكتور  /محمد معيط ،وزير المالية ،إلى إن وزارته تستهدف إطالة أجل الدين العام إلى  ٥سنوات بحلول
العام .٢٠٢٧

▪

وأضاف في المؤتمر االقتصادي ،إن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى  %8٧.٢العام المالي الماضي ،ومن
المستهدف النزول به إلى  %٧٢في عام  ،٢٠٢٧مقابل  %١٠٢.8في  ،٢٠١٦وتراجع مكون الدين الخارجي
ألجهزة الموازنة إلى  %١٩في يونيو الماضي.

▪

وأوضح أن تستهدف الحكومة مد متوسط أجل الدين إلى  ٣.٦سنة في  ٢٠٢٣وإلى  ٥سنوات في  ،٢٠٢٧مضيفًا
أن الحكومة حريصة على تنويع مصادر التمويل باألسواق المحلية واإلقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.

▪

أشار إلى إن العام المالي الماضي شهد أعلى معدل نمو منذ عام  ٢٠٠8بنسبة  .%٦.٦أضاف أن مؤسسة
«ستاندرد أند بورز» ،قررت ،منذ عدة أيام ،اإلبقاء على التصنيف االئتماني لمصر بالعملتين المحلية واألجنبية
كما هو دون تعديل عند مستوى « »Bمع اإلبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لالقتصاد المصري للمرة الثانية
خالل العام الحالي.

▪

أضاف أن معدالت الدين والعجز للناتج المحلى اإلجمالي ،في الحدود اآلمنة وتحت السيطرة ،رغم األزمات
العالمية المتتالية ،وأهمها :جائحة كورونا ،والحرب في أوروبا ،التي كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية
عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمي من  %٢.8في  ٢٠٢٠إلى  %٩.١في  ٢٠٢٢لترتفع أيضًا تكلفة التمويل
بشكل كبير ويصعب على االقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول لألسواق الدولية ،بالتزامن مع زيادة غير
مسبوقة في أسعار الغذاء والطاقة ،موض ًحا أن االقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا ،ومصر جزء من
هذا العالم ،وتتأثر بهذه التداعيات.

▪

أشار إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى  %٦.١في يونيو الماضي ،مقابل  %١٢.٥في يونيو
 ،٢٠١٦ونستهدف النزول به إلى  %٤عام  ،٢٠٢٧موض ًحا تحول العجز األولى للموازنة الذي استمر ألكثر من
 ٢١سنة متتالية إلى  %١.٣من الناتج المحلى العام المالي الماضي ،وللسنة الخامسة على التوالي ،ونستهدف
 %٢.٣في العام المالي .٢٠٢٥ /٢٠٢٤

▪

وكشف أن الحكومة تستهدف معدل نمو سنوي  %٢٠لإليرادات العامة الستدامة تحقيق الفائض األولى بنسبة
 %٢.٣من الناتج المحلى اإلجمالي حتى عام  ٢٠٢٧من خالل التوسع في الحلول التكنولوجية لدمج االقتصاد غير
الرسمي ،وزيادة اإليرادات الضريبية بنسبة  %٠.٥من الناتج المحلى سنويًا خالل السنوات األربع المقبلة.

▪

أكد أننا حريصون على استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،وتدبير التمويالت
الالزمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين ،ونستهدف ضخ المزيد من اإلنفاق للتوسع في برامج الحماية
ً
تحفيزا
مشيرا إلى أننا ماضون في تهيئة مناخ أكثر
االجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة،
ً
لالستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت  ٧تريليونات جنيه ،من أجل جذب
المزيد من المشروعات االستثمارية ،وتحسين جودة الحياة ،والخدمات العامة ،واستدامة القدرة على توفير مليون
فرصة عمل سنويًا ،ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التنمية واالستثمارات العامة.
•

البنك المركزي المصري ،إلغاء كامل لنظام االستيراد باالعتمادات المستندية ديسمبر المقبل.9

▪

أشار البنك المركزي المصري إلى إنه سوف يتم اتخاذ إجراءات إصالحية لضمان استقرار االقتصاد الكلي
وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ،مع إعطاء األولوية للهدف األساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق
استقرار األسعار.

▪

وأكد أن تلك اإلجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من
االحتياطيات الدولية ،وأعلن أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ  ١٣فبراير  ٢٠٢٢والخاصة
باستخدام االعتمادات المستندية في عمليات تمويل االستيراد حتى اتمام االلغاء الكامل لها في ديسمبر .٢٠٢٢

▪

وأوضح البنك المركزي المصري أن االقتصاد العالمي قد واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد
مثلها منذ سنوات .فقد تعرضت األسواق العالمية في األونة األخيرة النتشار جامعة كورونا وسياسات االغالق ،ثم
استتبعها الصراع الروسي األوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة .وقد تسبب ذلك في الضغط على
االقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين األجانب فضال عن ارتفاع في أسعار السلع.

▪

وأشار إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط االقتصادي على المدى المتوسط ،كما سيعمل البنك المركزي
المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف األجنبي ورفع مستويات السيولة
بالعملة األجنبية.

https://www.alborsaanews.com/2022/10/25/1590776
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Press-Release-27-October-2022.aspx
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ثالثاً :النشاط المالي
▪

التخصيم

▪

أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،٢٠١8مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم الحقوق
المالية قصيرة األجل.

▪

كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا خالل
األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  ٣,٧مليار جنيه مصري في  ٢٠١٤إلى  ١٠.٦مليار جنيه في .٢٠١8
وارتفعت بنسبة  %١8تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8.٩مليار جنيه.

▪

التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟
▪

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

▪

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

الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:

▪

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  8٢لسنة  ،٢٠١٩بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  ٧لسنة  ،٢٠١٩بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  ٧لسنة  ٢٠١٩بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(٤مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

•

الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:10

▪

وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة  ،2014بتنظيم
نشاط التمويل متناهي الصغر ،وجاء مشروع القانون لينظم كال من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة،
والتمويل متناهي الصغر ،تنظيما قانونيا متكامال بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية ،ويحتوي
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق ،باإلضافة إلى توفير
إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

▪

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ،ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،وأشار مشروع القانون إلى عدم
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري ،في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  20مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

▪

كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

▪

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

الدكتور  /محمد فريد ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،القطاع المالي غير المصرفي وفر تمويالت بنحو
 396مليار جنيه خالل .112022

▪

أشار الدكتور  /محمد فريد ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،إلى إن تحقيق مصر نسبة نمو  %7يتطلب زيادة
نسبة االستثمارات بالناتج المحلي اإلجمالي ،من خالل ضخ القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي تمويل
لهذه االستثمارات سواء من خالل شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية ،وتعمل الهيئة جاهدة
على زيادة حجم األموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.

▪

وأكد على أهمية القطاع المالي غير المصرفي في توفير تمويالت لالستثمارات ،حيث بلغ إجمالي التمويل
الممنوح من القطاع المصرفي خالل عام  2022ما قيمته  552مليار جنيه ،فيما بلغ حجم التمويالت الموجه
للقطاع الخاص واألفراد من خالل القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء إصدارات أسهم أو
تأجير تمويلي وخالفه ،نحو  396مليار جنيه بما يمثل  %40من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في
مصر ،وهو األمر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل
الالزم للقطاع الخاص األكثر انتاجا للوظائف وزيادة مشاركته في النمو االقتصادي.

▪

وأشار إلى إن هيئة الرقابة المالية تعمل على تطوير الكفاءات المهنية من خالل برامج تطوير المهنيين كأحد أطر
التطوير الرئيسية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية االسواق ،باإلضافة إلى تطوير األسواق
والمنتجات ،حيث تعمل الهيئة على االنتهاء من سوق المشتقات المالية خالل أشهر قليلة حتى يتم تمكين المستثمر
في التحوط من مخاطر التقلبات في األسعار.

▪

وأضاف أن الهيئة تقوم بعمل مراجعة شاملة لقواعد قيد األوراق المالية لمساعدة الكيانات االقتصادية على
استكشاف فرص النمو والتوسع من خالل سوق األوراق المالية ،مشيرا إلى أن ركائز العمل األساسية خالل
المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة األعمال وتسهيل كافة اإلجراءات الالزمة الستفادة كافة الكيانات االقتصادية
من كافة األنشطة المالية غير المصرفية.
10

http://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

https://gate.ahram.org.eg/News/3762605.aspx
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▪ األداء األسبوعي للبورصة المصرية:

10

رابعاً :انفوجراف
▪

انفوجراف ( )1يوضح تقرير مؤسسة ماجينت والتي تشير إلى إن مصر من أعلى  3دول جذبا ً لالستثمار في
الشركات الناشئة في الشرق األوسط وشمال إفريقياً:

▪

انفوجراف ( )2يوضح تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،والذي يشير إلى أن مصر تتبني طريق السياحة
الخضراء:

