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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

3202 فبراير 2 خميسال 1، العددوالثالثون ثامنال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1" مع نظرة مستقبلية مستقرةBستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند " •

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف االئتماني لمصر بالعملتين المحلية واألجنبية كما هو دون تعديل عند  ▪

 " مع اإلبقاء أيًضا على النظرة المستقبلية المستقرة لالقتصاد المصري للمرة الثانية خالل ثالثة أشهر.Bمستوى "

على  2026الحساب الجاري خالل الفترة المقبلة حتى عام وأشار تقرير الوكالة، إلى توقعات بتراجع قيمة عجز  ▪

توقعت  حيث ،ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها اإليجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية

% عام 3.6، و2022/2023% عام 3.4بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 . 2024/2025% عام 3.1، و2023/2024

% خالل عامي 7.5وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ  ▪

% عام 17، باإلضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 2024/2025% عام 7، و2023/2024، و2022/2023

 . 2024/2025% عام 8، و2023/2024% عام 12، و2022/2023

وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ معدل النمو االقتصادي في المتوسط على مدار الثالثة أعوام المقبلة  ▪

% سنويًا، مدفوًعا باألساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى 4نحو 

ة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتجار

 والصحة.

 .2أسرع من التوقعات االقتصادي لمصررويترز: النمو رأي لوكالة استطالع  •

خطة االقتصاد  بشأنخبيرا اقتصاديا عن مؤشرات تفاؤل  18أظهر استطالع جديد لوكالة رويترز االمريكية يضم  ▪

يعيشها العالم وتزايدت حدتها خالل الثالث سنوات الماضية بعد  التيديات على الرغم من االزمات والتح المصري

اثارها إلى االن، ومع بدء  تعانيتفشى وباء كورونا وتوقف اإلنتاج واتخاذ إجراءات استثنائية ال زالت الدول 

ارتفاعات  فيكان لتداعياتها االقتصادية اثار مدمرة تسببت  التياستعادة التوازن جاءت حرب روسيا وأوكرانيا 

 أسعار الطاقة والغذاء وتسجيل معدالت تضخم تاريخية. فيغير مسبوقة 

، السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة في% 4.8سينمو بنسبة  المصريستطالع أن االقتصاد االكشف  ▪

 18يناير وشمل  24إلى  9الفترة من  فيرويترز وكالة أجرته  الذيز استطالع رويتر فيكان متوسط التوقعات و

خطاب  فيتوقعته الحكومة  الذي% 4.0يونيو أعلى من النمو بنسبة  30 فيخبيًرا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية 

 .الدولينوفمبر إلى صندوق النقد  30النوايا بتاريخ 

%، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى 5.4و 5.3و 4.5نموا توقع االستطالع للسنوات الثالث التالية  ▪

 المتوسط.

% في السنة المالية 13.4وتوقع االستطالع أن يرتفع معدل التضخم السنوي ألسعار المستهلكين في المدن إلى  ▪

هذا . ومن شأن 2025-2024% في السنة المالية 8.8% في السنة التالية قبل أن يستقر عند 16.6و 2022-2023

 %.9إلى  5أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من 
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%، 17.25وتوقع االستطالع تراجع معدل العائد على اإلقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حاليا  ▪

 .2026% بحلول يونيو 9.75قبل أن ينخفض مجددا إلى  و% بحلول نهاية يوني15إلى 

 .20233% خالل 2.9لـ العالميتوقع نمو االقتصاد صندوق النقد يرفع  •

بالمئة  2.7، من 2023 بالمئة خالل العام الحالي 2.9فع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد العالمي إلى  ▪

بالمئة، ومع ذلك ال يزال هذا النمو المتوقع أقل مما  0.2كانت قد توقعها في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بـ 

 بالمئة. 3.4عند  2022حققه في 

إعادة فتح الصين القتصادها، وتخليها عن تدابير سياسة صفر كوفيد مهدت وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن  ▪

 2024لكن في المقابل، خفض الصندوق توقعه لنمو االقتصاد العالمي في  ،الطريق النتعاش أسرع من المتوقع

 نت متوقعة في أكتوبر الماضي.بالمئة كا 3.2بالمئة، من  3.1إلى 

، 2023بالمئة في عام  6.6بالمئة إلى  8.8عند  2022وتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العالمي المسجلة في  ▪

عند  2019و 2017، وهي نسبة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد المسجلة بين عامي 2024بالمئة في عام  4.3و

 بالمئة. 3.5

التضخم العام العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي، وقد تراجعت أسعار وأوضح التقرير أن  ▪

الوقود والسلع غير النفطية؛ ما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، ال سيما في الواليات المتحدة األمريكية 

يزال أعلى بكثير من ومنطقة اليورو، لكن التضخم األساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم االقتصادات، وال 

 مستويات ما قبل الجائحة تحت تأثير ارتفاعات األسعار السابقة وتشديد أسواق العمل مع نمو قوي لألجور.

وأشار الصندوق إلى أنه رغم إعالن البنوك المركزية عزمها تشديد السياسة بشكل أكبر، مع ذروة التضخم العام  ▪

رفع أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية غير  في الواليات المتحدة األمريكية والتسارع في

 األمريكية، ضعف الدوالر منذ سبتمبر، لكنه ال يزال أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام.

كان أكثر مرونة من المتوقع في مواجهة  2022أن نمو اقتصاد أوروبا في عام  النقد الدولي، وأوضح صندوق ▪

 اري السلبية الكبيرة من الحرب في أوكرانيا.صدمة معدالت التبادل التج

مقارنة مع  2023% خالل 3.2خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصادات الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى و ▪

يأتي ذلك بعد أن ، و%3.5% إلى 0.2بنسبة  2024% كانت متوقعة في أكتوبر، لكنه رفع توقعه لمعدل نمو 3.6

 .2021% في 4.1و 2022% في 5.4نمت اقتصادات المنطقة بنسبة 

، وتوقع أن تنمو 2023% في 4% إلى 0.3ورفع الصندوق توقعاته لنمو االقتصادات الناشئة والنامية بنسبة  ▪

 .2022% في 3.9، وذلك بعد أن نمت بنسبة 2024% في عام 4.2

يقل فيها نمو الصين عاًما التي  40، وهي المرة األولى منذ أكثر من 2022% في 3وهبط نمو اقتصاد الصين إلى  ▪

، بعد أن تخلى عن 2023% في عام 5.2عن المتوسط العالمي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الصين 

 اإلجراءات المشددة لمكافحة انتشار كورونا.

% عن المتوقع في 0.1، بزيادة 2023% خالل 1.2وزاد الصندوق توقعه لنمو اقتصادات الدول المتقدمة إلى  ▪

ومن المرجح أن يزيد معدل نمو ، 2021% في 5.4و 2022% في 2.7بعد أن نمت بنسبة  أكتوبر الماضي،

 .2024% في عام 1.4االقتصادات المتقدمة 

% من االقتصادات المتقدمة خالل العام الجاري، 90من المتوقع أن يتراجع نمو أوضح صندوق النقد الدولي، أن و ▪

 .2022% في 2من  2023% في عام 1.4الواليات المتحدة األمريكية مقارنة بالعام الماضي، إذ سينمو اقتصاد 

، كما 2024% في عام 1.6، قبل أن يرتفع إلى 2023% في عام 0.7ورجح التقرير نمو اقتصاد منطقة اليورو  ▪

 %.0.9، من يمثل تراجعًا من توقعات أكتوبر بمقدار 2023% في 0.6توقع انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

 

 

 

تشارك بالمؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .4الشرق األوسط وشمال أفريقيا

بجلسة اللجنة الوزارية االقتصادية المصرية،  وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،هالة السعيدكتورة/ دالشاركت  ▪

ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تنظمه شركة سي آي 

 .فبراير 1يناير وحتى  30في الفترة من  كابيتال

، يليها COVID-19داية من جائحة ما يشهده العالم حاليًا من أزمات متعددة ب إلىهالة السعيد، كتورة/ دال وأشارت ▪

ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضاًل عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الحرب الروسية 

 .األوكرانية، مما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة في األسعار

المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء مقايضة في صنع السياسات، أن الطبيعة القوية للتيار  أوضحتو  ▪

موضحة ان عالج إحدى األزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكده ضرورة 

 فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.

٪ في عام 3.2ليتباطأ من  ،2023٪ في عام 2.7أن يصل النمو االقتصادي العالمي إلى وأضافت أنه من المتوقع  ▪

، 2022، موضحه أن تلك األرقام وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021٪ في عام 6و 2022

وسيتم تحديثها في الفترة القادمة، مع توقعات بمراجعة تلك التوقعات هبوًطا، متابعه أن صندوق النقد الدولي يتوقع 

 ، مع تباطؤ االقتصادات الكبرى.2023ة ركود في عام أيًضا دخول ثلث دول العالم في حال

على الرغم من  2021/2022٪ في العام المالي 6.6أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ  ،هالة السعيدكتورة/ دالأوضحت   ▪

موضحه أن  ٪،4.4مسجالً  2023/2022التحديات، ليستمر هذا النمو اإليجابي في الربع األول من العام المالي 

٪ خالل العام المالي الحالي، متابعه أن تلك معدالت مرتفعة نسبيًا، 5 ،4.8توقع معدل نمو يتراوح بين الحكومة ت

ومدفوعة بالقطاعات اإلنتاجية مثل السياحة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات 

 اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.

قطاع السياحة من أداء قوي للغاية الفته إلى ارتفاع عدد السياح  هما يشهدإلى  السعيد الدكتورة/ هالة وأشارت  ▪

٪ في الربع األول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، مؤكده سعي الحكومة جاهدة لتعظيم 55بنسبة 

٪، مما يشير إلى 30بحوالي إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفه أن عائدات قناة السويس ارتفعت 

 .أهميتها اإلستراتيجية

٪ في 90وأكدت أهمية االستثمار األجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحه ارتفاعه ألكثر من  ▪

وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول  2023العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 

  بأقوى زخم استثماري في المنطقة.التي تتمتع 

وأضافت أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق  ▪

ضبط األوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العمالت األجنبية، وتابعت أن السنوات القليلة الماضية، شهدت 

ً نحو تصاعد  االستثمار العام، مؤكده أهمية ذلك الستعادة االستقرار في األسواق وتحديث البنية التحتية اتجاها

المتدهورة، وذلك بعد فترة من االضطرابات السياسية واالقتصادية، مشبرة إلى استحواذ االستثمار العام على أكثر 

 ٪ من إجمالي االستثمارات. 70من 

٪ على 65ولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في االقتصاد إلى ن الدأ ،السعيد أضافت الدكتورة/ هالةو ▪

مدى السنوات الثالث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد على 

لحقيقي المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيسي لبرنامج اإلصالحات الهيكلية باستهداف القطاع ا

وتطوير دور القطاع الخاص في االقتصاد، متابعه أن البرنامج يعالج األسباب الجذرية لالختالالت في القطاع 

الحقيقي، من خالل خلق فرص عمل الئقة، وتنويع أنماط اإلنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ األعمال، وتوطين 

البرنامج من تعزيز التعليم الفني   عما يتضمنهالتصنيع ، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضاًل 

 والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.

وأكدت أن الحكومة المصرية تعطي األولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في االقتصاد المصري باعتباره حجر  ▪

على توجيه  كبير األساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل

االستثمارات طويلة األجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة 

، اإلبقاء على 2023فبراير  2س الموافق ها يوم الخميبالبنك المركزي المصري في اجتماع السياسات لجنةقررت 

، %16.25ي عند مستوى ة للبنك المركزدة وسعر العملية الرئيسيواحض لليلة اليداع واإلقراي عائد اإلسعر

  %.16.75، كما تم اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوى على الترتيب %16.75%، 17.25
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فضالً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط االستثمار  والزراعة،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، 

 .خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية لالقتصادمما يسهم في  األجنبي المباشر مع القطاعات المحلية،

، استثمرت الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية ونفذت 2014أنه منذ عام  ،السعيدالدكتورة/ هالة أضافت  ▪

سلسلة من اإلصالحات التشريعية والمؤسسية بهدف تمكين االستثمار الخاص، متابعه انه كجزء من برنامج 

دًا إلى رؤية الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية، فقد وضعت اإلصالحات واستنا

الحكومة المصرية سياسة متكاملة لملكية الدولة لألصول، ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف 

على الصعيد الوطني القطاعات وتنظيم خروج الحكومة، مشيرة إلى إطالق الحكومة سلسلة من المشاورات العامة 

لتلبية المطالب المحددة لممثلي األعمال في جميع الصناعات والمواقع الجغرافية، بناًء على نتائج تلك المشاورات، 

 تم طرح نسخة وثيقة ملكية الدولة وإطالقها رسميًا لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكررة.

تضمن طرح األصول المملوكة للدولة من خالل وأضافت أن الوثيقة تسلط الضوء على ثالث آليات رئيسية ت  ▪

البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل 

الحالي لملكية الدولة من خالل مشاركة المستثمرين االستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية  الملكية، باإلضافة إلى

  والخدمات العامة.

بالحديث حول صندوق مصر السيادي، والذي يمثل الذراع االستثماري  ،السعيد الدكتورة/ هالة وتطرقت ▪

ات الثالث المذكورة، مضيفه للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر اآللي

أنه يعمل كذلك بجد إلطالق العنان إلمكانات مصر كبوابة إلى أفريقيا، من خالل إنشاء منتجات استثمارية جذابة 

 والعقارات، والسياحة، األخضر،عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين 

 .والخدمات اللوجستية

أنه بعد النجاح الهائل  ،السعيد الدكتورة/ هالة ، أوضحتCOP27مصر من مؤتمر قمة المناخ وحول استفادة  ▪

للمؤتمر؛ تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل األجل يعزز المرونة وليس ذو تكلفة على الحكومة، 

موضحه أنه ال يزال بإمكان االستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها 

مبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكده الحقيقية، مشيرة غلى الجهود ال

ضرورة اعتبار ذلك التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق انجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف 

 .المشاريع الكبيرة باإلضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشاريع بكفاءة

اتفاقيات إطارية بارزة  9يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع  السياديأكدت أن صندوق مصر و ▪

مليار دوال، مضيفه أنه  85خالل مؤتمر األطراف إلنتاج الهيدروجين األخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 

ادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من االتفاقيات األخرى لالستف

في مصر، الفته كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى إلنشاء محطات طاقة متجددة، موضحه أنه جاري تنفيذ برنامج 

 لتحلية المياه الخضراء الستكمال تلك الجهود المبذولة.

كأول شركة استثمار مباشر في مصر في  EGYCOPكذلك إلى إطالق شركة  ،السعيد الدكتورة/ هالة وأشارت ▪

مجال تعويض االنبعاثات، وإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ، والوفاء 

بالوعد بأن بيع االعتمادات في األسواق الدولية سيؤدي إلى حشد رأس المال األجنبي إلى السوق المحلية، مؤكده 

ات في الشراكات والدخول في مشاورات متعددة مع مستثمرين رئيسيين من القطاع سعي الحكومة إلى التوسع

 الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم وتحفيز االستثمارات في القطاعات الخضراء.

الدولة حريصة على دفع عجلة االقتصاد إلى  ،الوزراء مجلس رئيس مصطفى مدبولي، /السيد الدكتور •

 .5األمام

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على دفع عجلة االقتصاد إلى األمام  ر/الدكتوالسيد أكد  ▪

 السيدالسيسي، رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن  حالرئيس/ عبد الفتا السيد خالل المرحلة الراهنة بتوجيهات من

ومساهمة القطاع الرئيس وجه باإلسراع في ملف إصدار الرخص الذهبية، وذلك في إطار حرصه على تشجيع 

 الخاص في النمو االقتصادي بمصر.

، موضحا أن الرخصة ”قام بالموافقة قبل شهر وأكثر على تسع رخص بصورة مبدئية الوزراء وأضاف أن مجلس ▪

مسجال عليه كافة البيانات الخاصة ” بار كود“يتم إصدارها عن طريق استخراج كارت ذكي يحتوي على رمز 

في  لإلسراعفي إطار تشجيع القطاع الخاص خالل المرحلة الراهنة،  بالمهمةلخطوة بهذه الرخصة، واصفا هذه ا

 تنفيذ كافة المشروعات التنموية في المجاالت الجديرة من أجل الحصول على الرخص الذهبية.

ونوه بأن المجلس يقوم بتوسيع األنشطة التي يمكن أن تسري عليها موضوعات الرخصة الذهبية، كاشفا في الوقت  ▪

نفسه على موافقة المجلس على إصدار على أربع رخص أخرى جديدة بهدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة 

 األنشطة التي يقوم بها من أجل خلق فرص عمل جديدة بدعم من الدولة.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص خالل هذه المرحلة على تشجيع القطاع الخاص ودعمه في  ▪
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%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA/6063514 

داعيا كل أصحاب المشروعات للتقدم إلى اللجنة المختصة بالمشروعات بمجلس الوزراء تحت الظروف الصعبة، 

إشرافه، والتي تجمع بصورة أسبوعية أو كل أسبوعين على األكثر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب 

 هيئة االستثمار وباقي الجهات المعنية األخرى.

إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصدار وموافقات لعدد أكبر من  راء،السيد الدكتور رئيس مجلس الوز وأشار ▪

الرخص الذهبية، الفتا إلى أنه على مدار اليوم يتم التنسيق الكامل مع البنك المركزي ومحافظ البنك بهدف ضمان 

 استمرار إخراج كل السلع الموجودة في الموانئ.

المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل  وشدد على أن مجلس الوزراء حريص كل الحرص خالل هذه ▪

القطاعات اإلنتاجية، وعلى األخص قطاع الصناعة، موضحا أن المجلس على تواصل مستمر مع الغرف التجارية 

 واتحاد الصناعات ومجالس التصدير.

خروج يتم االطالع على كافة المشاكل التفصيلية التي تواجه القطاعات الصناعية حتى يتم ال“وأضاف أنه  ▪

السيد بقرارات تنفيذية واضحة يتم متابعتها لكي نتجاوز أي عقبات يواجهها قطاع الصناعة، وبناء على توجيهات 

 ”.الرئيس فإن قطاع الصناعة هو القطاع األهم بالنسبة للدولة المصرية

وتتوقع  االئتمانيوكالة ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر ، مجلس الوزراء لرئاسة اإلعالميالمركز  •

 .6مؤشرات إيجابية لالقتصاد

في ظل األزمات المتتالية والظروف أن  فيه تقريراً يوضح المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء، صدرأ ▪

االستثنائية التي يمر بها االقتصاد العالمي، تستمر النظرة اإليجابية من جانب المؤسسات الدولية لالقتصاد 

اني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات االقتصاد المصري من حيث التصنيف االئتم

المصري في التعامل مع األزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة 

استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدالت النمو االقتصادي 

حسين كافة المؤشرات االقتصادية خالل الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة الحتواء الضغوط وت

التضخمية واإلبقاء عليها في الحدود اآلمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج 

 لف االتجاهات.الحماية االجتماعية للتخفيف من حدة وآثار األزمة العالمية على مخت

بنظرة مستقبلية  Bلمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى  االئتمانيوأظهر التقرير تثبيت التصنيف  ▪

ً بأن التصنيف االئتماني يعبر عن قدرة الدولة على 2012مستقرة، وهو المستوى األفضل منذ ديسمبر  ، علما

 الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.

، 2023بنظرة مستقرة في يناير  Bواستعرض التقرير التصنيف االئتماني لمصر، حيث استقر التصنيف عند  ▪

، فيما جاء 2018، ومايو ونوفمبر 2020، وأبريل ونوفمبر 2021، ومايو 2022وكل من أبريل وأكتوبر 

 .2016، ونوفمبر 2017بنظرة مستقرة في مايو  B-، مقارنة بـ 2017بنظرة إيجابية في نوفمبر  -Bالتصنيف 

بنظرة مستقرة في نوفمبر  B-، مقابل 2016بنظرة سلبية في مايو  B-يأتي هذا فيما سجل التصنيف االئتماني  ▪

بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو  B-بنظرة إيجابية في مايو من نفس العام، فضالً عن تسجيله  B-، و2015

+ بنظرة مستقرة، CCCحيث سجل  2013ويوليو ، وذلك على خالف كل من مايو 2013، ونوفمبر 2014

 . 2012بنظرة سلبية في ديسمبر  B-بجانب 

وأشار التقرير إلى رؤية ستاندرد آند بورز التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خالل األعوام الثالثة  ▪

ام بتحقيق فائض أولى طموح، المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر لإلصالحات المالية واالقتصادية، إلى جانب االلتز

 .2024/2025، و2023/2024، و2022/2023% خالل أعوام 4فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 

% خالل عامي 7.5وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ  ▪

% عام 17، باإلضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 2024/2025% عام 7، و2023/2024، و2022/2023

 . 2024/2025% عام 8، و2023/2024% عام 12، و2022/2023

% عام 86.3ن الوكالة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي وأوضح التقرير أ ▪

، باإلضافة إلى توقعها بلوغ عجز 2024/2025% عام 80.7، و2023/2024% عام 82.1، و2022/2023

، 2023/2024% عام 9.5، و2022/2023% عام 10.8الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 .2024/2025% عام 8.7و

وإلى جانب ما سبق، فقد توقعت ستاندرد آند بورز بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ▪

 . 2024/2025% عام 3.1، و2023/2024% عام 3.6، و2022/2023% عام 3.4

ستاندرد آند بورز  يث تؤكدحورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضع الحالي والمستقبلي لالقتصاد المصري،  ▪

، يأتي نظراً لقدرة المصريمع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة لالقتصاد  االئتمانيأن تصنيف مصر 



6 

 

مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خالل الدعم المالي متعدد األطراف من الشركاء الدوليين وفي إطار 

أنه أن يقلل من االختالالت الهيكلية لالقتصاد، وسيسهم مستقبالً في تخفيف برنامج صندوق النقد الدولي الذي من ش

 الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعمالت األجنبية. 

وورد ضمن التعليقات كذلك، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر باإلصالحات  ▪

 رها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً.االقتصادية واستقرا

طويل المدى لتحرير سعر  اإليجابيوإلى جانب ما سبق، فقد تضمنت التعليقات، أنه على الرغم من التأثير  ▪

سية األوكرانية مصر جراء تداعيات األزمة الرو فيالصرف، إال أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً 

وتأثيراتها على االرتفاع الحاد ألسعار القمح والوقود، ومع ذلك تتوقع الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية 

 مع دعم الحكومة للفئات األكثر احتياجاً لتخفيف آثار األزمة.   

مع زيادة عوائد السياحة، خاصةً  2023كما توقعت ستاندرد آند بورز تعافياً كبيراً لقطاع السياحة المصري خالل  ▪

 ، إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خالل العام الجاري. COP27بعد استضافة مصر مؤتمر 

ً للتقرير، أن قطاعي الطاقة والبناء سيكونا محركين رئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات  ▪ وأضافت الوكالة، وفقا

جارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما سيسهم برنامج حياة كريمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وت

 الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية في تطوير جودة البنية التحتية.

 ، توقعات مؤسسات التصنيف االئتماني لمؤشرات االقتصاد المصري:3إلى  1ويوضح اإلنفوجراف من  ▪
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مصر تصدر تقرير توضح فيه أن  فيتش ، وكالةمجلس الوزراءرئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب •

 .7أفريقيا فيتمتلك أكبر طاقة لتكرير النفط الخام 

الضوء على تقرير صادر فيه سلط ، تقريراً يمجلس الوزراءرئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب أصدر ▪

أشار إلى أن مصر تمتلك أكبر طاقة لتكرير النفط الخام في إفريقيا، والتي ارتفعت مؤخًرا الذي عن وكالة "فيتش" 

ألف برميل في اليوم مع استكمال أعمال التوسعة في مصفاة ميدور في  876ألف برميل في اليوم إلى  816من 

إلى ذلك، من المستهدف االنتهاء من تحديث مصفاة أسيوط بحلول الربع ، باإلضافة 2022الربع الرابع من عام 

مليون طن سنويًا إلى  4.5الرابع من العام الجاري، ومن شأن هذا التحديث أن يزيد من طاقة التكرير للمنشأة من 

يل في ألف برم 876وفي الوقت الحالي، تمتلك مصر ثماني مصافي بسعة إجمالية تبلغ  ،مليون طن سنويًا 5.0

اليوم، ما يجعلها أكبر مركز تكرير في القارة األفريقية، ومركزا التكرير الرئيسيان في البالد هما اإلسكندرية 

 ٪ من إجمالي طاقة تقطير النفط الخام في البالد على التوالي.25.6٪ و39.5والسويس، ويمثالن 

لسواحل ممتدة على البحرين المتوسط وأشار التقرير إلى أن مصر بفضل موقعها االستراتيجي وامتالكها  ▪

واألحمر، لديها عددًا من الموانئ، حيث يعد ميناء اإلسكندرية أكبر ميناء في البالد ويقع على ساحل البحر األبيض 

المتوسط وله رصيفان مخصصان لتحميل وتفريغ النفط الخام، وتعد محطة سيدي كرير هي محطة رئيسية أخرى 

، أما على البحر األحمر، فيعد ميناء العين السخنة محطة رئيسية، مع ميناء حوض على البحر األبيض المتوسط

 البترول، الذي يقع بالقرب من السويس.

بدأت وزارة البترول المصرية جهودًا لتوسيع محطة الحمرا النفطية الواقعة على ساحل البحر أوضح أن قد و ▪

مليون  2.6ة، وذلك لزيادة قادرة المحطة تخزين من نحو كيلومتًرا من اإلسكندري 120األبيض المتوسط، على بعد 

 مليون برميل من النفط. 5.3برميل من النفط إلى 

وبالنسبة لخطوط أنابيب البترول، أشار التقرير إلى أن مصر لديها أهمية استراتيجية بسبب تشغيلها لقناة السويس  ▪

ريقان لتصدير النفط من الخليج العربي، ويعد البحر األبيض المتوسط(، وهما ط -وخط أنابيب سوميد )السويس 

خط أنابيب سوميد هو بديل لقناة السويس لنقل النفط من منطقة الخليج العربي إلى البحر األبيض المتوسط، ويمتد 

كيلومتًرا من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير على البحر األبيض  322خط األنابيب البالغ طوله 

مليون برميل في اليوم، ولكن مع استكمال محطات  1.6كانت السعة األصلية لخط أنابيب سوميد المتوسط، و

 مليون برميل في اليوم. 2.5الضخ اإلضافية، زادت السعة إلى 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

في قانون واحد، وتمت  خصيمت، 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 

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

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

  المالية قصيرة األجل.

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

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

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

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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.

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

)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 

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

 سنوات مستقبلية.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ى:المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدن

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

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

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

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

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

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

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

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

 :8الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

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

نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
شروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل الم

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 

 ياجات النشاط التجاري والصناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احت

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 

از تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جه
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 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

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 

ونص مشروع ، المشروعاتالتنسيق مع جهاز تنمية قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد 
التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية بوضع شروط حصول 

 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

دف من خالل إطالق مبادرة تنشيط تمويل سالسل القيمة في وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا اله ▪
مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم  فيالصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة  متناهي الزراعيالقطاع 

العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية األخرى الالزمة مثل التغطيات التأمينية متناهية 
ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير  تيوالالصغر، 

 مؤسسات الفئة )ج(.

 .20229مليار جنيه تمويالت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خالل  6.8 •

إلى قيام  رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسلأشار األستاذ/  ▪
 فيمليار جنيه، حيث ساهم  6.8بإتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة  2022الجهاز خالل 

ل مشروعات وقام الجهاز بتموي، ألف فرصة عمل 367ألف مشروع وتوفير أكثر من  222إقامة والتوسع لنحو 

 مليون يومية عمل. 2مليون جنيه وفرت  318البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 

رخصة  5573شملت إصدار  2022عن الخدمات غير المالية فإن خدمات الشباك الواحد خالل  وأضاف أن ▪

صة مؤقتة للمشروعات رخ 7390رخص نهائية لتوفيق األوضاع وإصدار  2803نهائية للمشروعات الجديدة و

 .رخص مؤقتة لتوفيق األوضاع 5205الجديدة و

بطاقة ضريبية، وتوفير  3822سجال تجاريا، و 529وأضاف أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار  ▪

شخص، هذا باإلضافة إلى اتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف  2589التأمينات االجتماعية لـ 

 .المشروعات

 فيوأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يساهم  ▪
الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسالسل التجارية 

ماليين  6مبيعات وصل إلى نحو حجم  بإجماليمشروعا،  260بالقطاع الخاص، حيث تم الربط بين أكثر من
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تسجيل الموردين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا  فيجنيه، هذا فضال عن اهتمام الجهاز بملف التوسع 
جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات  فيمستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية  2800الملف إلى أكثر من 

 مليون جنيه. 177أكثر من 

مجال إقامة المعارض، موضحا  أنه تم إقامة العديد من المعارض المحلية  فيجهود الجهاز  يضا  إلىوأشار أ ▪
 التيمليون جنيه، من خالل هذه المعارض  285قيمة المبيعات والتعاقدات أكثر من  إجماليوالدولية، وبلغ 

ذلك إلى صفقات التكامل، مختلف القطاعات، منوها  ك فيعارض بمنتجات لمشروعاتهم  3900شارك فيها نحو 

مليون  28.8صفقة بين المشروعات بقيمة  238هذا الصدد، حيث بلغت تلك الصفقات نحو  فيوما تم تنفيذه 

 8مجال التدريب، حيث بلغ عدد المتدربين على ريادة األعمال أكثر من  فيجنيه، مستعرضا أيضا  جهود الجهاز 
 آالف متدرب ومتدربة.

ذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون واستعرض الرئيس التنفي ▪
هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع  في، وما يتم اتخاذه من إجراءات 2020لسنة  152تنمية المشروعات رقم 

لصغيرة مختلف الجهات المعنية إلتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة وا
 مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها. فيالتوسع  فيومتناهية الصغر، بما يسهم 

 2021ولفت إلى جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل بالالئحة التنفيذية للقانون خالل الفترة من أبريل  ▪

رخصة  13119عات، وكذا إصدار شهادة تصنيف للمشرو 41263شملت إصدار  التي، 2022وحتى ديسمبر 

 رخص مؤقتة لتوفيق األوضاع. 7905مؤقتة لمشروعات جديدة، و

تنفيذ المبادرات القومية، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات  فيالمشاركة  فيوحول جهود الجهاز  ▪
إطار المبادرة الرئاسية  فيإتاحة تمويل للمشروعات  فيالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ساهم 

مليار جنيه، وفرت العديد من فرص العمل، وذلك خالل الفترة من يناير  2.1بقيمة وصلت إلى ” حياة كريمة“

، هذا إلى جانب ما تم إتاحته من خدمات غير مالية لعدد كبير من المستفيدين من 2022وحتى ديسمبر  2021

 الرئاسية.إطار المبادرة  فيأبناء القرى المستهدفة 

إطار البرنامج القومي  فيولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه  ▪
، تمويل تحويل 2022وحتى ديسمبر  2021فقد تم خالل الفترة من يناير  الطبيعيلتحويل السيارات للعمل بالغاز 

تحويل  فيمليون جنيه، هذا إلى جانب المساهمة  400بـ بقيمة تقدر  الطبيعيألف سيارة للعمل بالغاز  51أكثر 

 .الطبيعيسيارة بها للعمل بالغاز  1300مدن األقصر، والغردقة، وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وتحويل عدد 

إطار خطة عمل جهاز  فيتأتى  والتي، عددا  من التوجهات المستقبلية، رحميباسل  السيد األستاذ/ واستعرض ▪
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة فيما يتعلق بتحديث استراتيجية عمل الجهاز، 
وتفعيل قانون تنمية المشروعات، إلى جانب جهود دعم الشركات الناشئة والمشروعات االبتكارية، وكذا 

، وزيادة حجم التصدير من خاللها، هذا إلى جانب مشروعات االقتصاد األخضر، ودعم المشروعات المتوسطة
 من شأنها دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. التيالعديد من الموضوعات 
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشير إلى النمو المتسارع لصناعة تقرير  يوضح( 1انفوجراف ) ▪

 مليارات دوالر: 4اإللكترونيات في مصر، وتطوير البنية التحتية لالتصاالت باستثمارات تقدر ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


