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قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف االئتماني ،بتثبيت درجة التصنيف السيادي لالقتصاد المصري عند
مستوى ’B/Bعلى المدى الطويل األجل والقصير األجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة ،على الرغم
من االضطرابات التي أحدثتها "كوفيد "91-في السياحة والصادرات ،وكذلك تصاعد الدين الخارجي ،وعلى
الرغم من ارتفاع الدين الخارجي على خلفية تراجع التدفقات األجنبية ،تتوقع ستاندرد أند بورز مصر أن تفي
مصر بسداد مدفوعاتها المقبلة بفضل االحتياطي الجيد من النقد األجنبي ،وقدرة البالد على الوصول إلى أسواق
الديون الدولية .وترجح الوكالة أن تبدأ ضغوط الديون في التالشي العام المقبل عندما يحدث االنتعاش االقتصادي
المتوقع.



توقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تتدهور معايير الديون الخارجية والحكومية خالل العام المالي الجاري ،وذلك
باألساس نتيجة الضغوط على المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البالد ،وسيلي ذلك تحسن تدريجي .وأشارت
الوكالة إلى إن التأثيرات السلبية ستستمر على عوائد السياحة وقناة السويس ،وهما من أكبر مصادر العملة
الصعبة بالبالد ،متوقعة أن تتعافى عوائد السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام .0202



وأضافت أن سيستمر تراجع االستثمارات األجنبية المباشرة في البالد ،لتبلغ  %9.1من الناتج المحلي اإلجمالي
خالل العام المالي الجاري ،مقارنة بـ  %0.2في العام المالي الماضي .وتتوقع أن تعود النسبة إلى  %0.2خالل
العام المالي المقبل  ،0209/0200قبل أن تنخفض إلى  %9.1خالل العامين الماليين التاليين .



وتوقعت وكالة ستاندرد اّند بورز ،أن تظل تحويالت المصريين بالخارج مرتفعة ،والتي حققت مفاجأة باالرتفاع
في ظل الجائحة ،ستبقى مرتفعة خالل األشهر المقبلة ،ونمت التحويالت العاملين بالخارج بنسبة  %92على
أساس سنوي خالل  ،0202على الرغم من الصدمة المزدوجة للجائحة وانهيار أسعار النفط في العام الماضي،
وهما أزمتان هددتا بإحداث تأثيرات سلبية كبيرة على تحويالت المصريين العاملين بالخارج ،ومعظمهم في دول
الخليج المعتمدة على النفط.



وأوضحت أن استثمارات المحافظ األجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية "تعافت بشدة" ،وارتفعت إلى 02
مليار دوالر في منتصف مارس الماضي ،بعد عام من موجة بيعية كبرى خالل الموجة األولى لجائحة "كوفيد-
 "91أدت إلى هبوط حيازات األجنبية في أدوات الدين الحكومية إلى  1.1مليار دوالر فقط.



وأشارت وكالة ستاندرد اّند بورز إلى أن احتياطي النقد األجنبي أيضا "قوي نسبيا" وسيساعد البنك المركزي على
إدارة المخاطر المتعلقة بالديون في األشهر المقبلة ،وبلغ صافي احتياطيات النقد األجنبي بالبنك المركزي 12.2
مليار دوالر في نهاية أبريل الماضي ،وهو ما تراه ستاندرد أند بورز مستوى مالئما وكافيا لتغطية مدفوعات
الحساب الجاري ألكثر من خمسة أشهر.



وتوقعت أن سيتراجع النمو االقتصادي للبالد إلى  %0.2خالل العام المالي الجاري ،من  %2.3في 0291/0202
نتيجة لتأثيرات الجائحة على قطاعات رئيسية مثل السياحة والتصنيع والنفط والغاز واإلنشاءات .ولكن تتوقع
الوكالة أن يتعافى االقتصاد ليسجل نموا قدره  %2.2في الفترة من  0209/0200وحتى  0202/0201على خلفية
نمو استثمارات القطاعين العام والخاص ،وعلى الرغم من التوقعات باتساع عجز الحساب الجاري إلى  %2.3من
الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي الحالي ،فإنه قد يتراجع إلى  %0.2بحلول  ،0202/0201مدفوعا
بتحسن األوضاع االقتصادية العالمية واإلجراءات الحكومية لتعزيز الصادرات غير النفطية ،بحسب توقعات
ستاندرد أند بورز .وترى وكالة التصنيف االئتماني أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي ستنخفض ،إذ
من المنتظر أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تشجيع الحكومة على إصدار سندات بآجال أطوال وتقليل
مخاطر تجديد الديون.



وتدرس الوكالة تحسين التصنيف االئتماني لمصر إذا جاء التعافي االقتصادي المصري على المدى المتوسط
أفضل من التوقعات ،أو إذا أدت اإلصالحات االقتصادية إلى الحد من التمويل الخارجي وبالتالي تقليص الديون.

انفوجراف

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

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف االئتماني لمصر عند  Bمع نظرة مستقبلية مستقرة. 1
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بنك االستثمار «بلتون» 6 ،أهداف رئيسية يحققها نظام تداول السندات الجديد. 2



أكد بنك االستثمار «بلتون» ،أن نظام تداول السندات الجديد التي أطلقته البورصة المصرية يعد خطوة إيجابية لما
سيقدمه من اختالف كبير عن نظام التداول السابق ،الذي كان مجرد شاشة تداول لتنفيذ ما تم االتفاق عليه بين
البنوك خارج النظام ،حيث أعلنت البورصة المصرية عن تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية وذلك
بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ،يتيح النظام الجديد معلومات على مستوى األسعار والعروض
والطلبات بما يسمح بزيادة معدالت تداول السندات ،فضالً عن ذلك ،سيساعد النظام الجديد في بناء منحنى عائد
واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة متعلقة بأدوات الدخل الثابت.



وأوضح أن تأتى هذه الخطوات االبتكارية والتطويرية ضمن خطة البورصة المصرية لتوفير سوق جذاب وسط
النشاط االستثنائي لتداول السندات الحكومية ،مع تراوح متوسط التداول اليومي بين  2 -0,2مليار جنيه ،فضالً
عن النشاط الكبير إلصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها بالبورصة.



وأضاف بنك االستثمار«بلتون» :أن النظام الجديد سيساعد في تحقيق  3أهداف رئيسية أولها الحد من تجزئة
تداول السندات ،تشجيع التواصل المباشر بين المشترين والبائعين ،توفير أنظمة أفضل لتداول السندات وإدارة
الطلبات ،توفير شفافية واكتشاف أفضل للسعر ،حماية ضد تسرب المعلومات ،وتعزيز كفاءة السوق.


مجموعة أكسفورد لألعمال ،التحول الرقمي يقود جهود الشمول المالي في مصر . 3



أشار تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد لألعمال ،إلى أن االستجابة لجائحة كوفيد ،91خطط مصر لترسيخ
التحول الرقمي ضمن جهودها لدفع النمو في مرحلة ما بعد الجائحة في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول
المالي.



وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر ،شهد توسعات مكنته ليحتل مكانة ريادية على الصعيد اإلقليمي
فيما يستعد للعب دور محوري في زيادة معدالت انتشار الخدمات المصرفية ودعم محاوالت أوسع إلضفاء الطابع
الرسمي على االقتصاد.



وأشار التقرير إلى الجهود التي يبذلها القطاعين الخاص والعام لتشجيع نمو قطاع التجارة اإللكترونية وتسريع
االنتقال إلى المدفوعات الرقمية ،بنا ًء على ارتفاع الطلب على المعامالت عن بُعد من قبل المواطنين والناجم عن
الجائحة ،وسط الرغبة في تجنب التعامل النقدي ،ومن ضمن المحاور األخرى التي أشار إليها التقرير ،المشهد
الحيوي للشركات الناشئة في مصر ،والذي أظهر مرونة ملحوظة أثناء فترة الجائحة من خالل االستمرار في
جذب المستثمرين للعديد من المبادرات عبر مختلف القطاعات االقتصادية.



وأشاد التقرير إلى الدور الرئيسي الذي لعبته اإلصالحات اإلقتصادية التي تم تنفيذها قبل الجائحة في تعزيز
المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر ،وتمكين المقرضين من دعم األعمال خالل األزمة.



وأشار"هاري فان شيك " ،المدير اإلقليمي لمجموعة أكسفورد لألعمال في أفريقيا ،إلى إن اإلصالحات المالية
واالقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي ،والتي نفذتها الحكومة المصرية مهدت الطريق للسوق لبدء تحقيق
استجابة فعالة للجائحة ،مع ترسيخ مكانة المؤسسات المالية للمساهمة في دفع هذه الجهود الوطنية.



وأضاف "أن قد تمكنت مصر من اجتياز تحديات جائحة كورونا مع الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي ،في إنجاز
لم يتمكن من تحقيقه إال عدد قليل من األسواق األخرى ،فمن شأن متانة اإلطار التنظيمي وتوافر السيولة أن تم ّكن
المقرضين من لعب دور داعم رئيسي؛ وبالنظر إلى المستقبل ،نتوقع توسيع نطاق التمويل في مرحلة التعافي،
مدعوما ً بتعزيز أسواق رأس المال واألنشطة المتنوعة في البورصة".


مؤسسة ماستركارد الدولية ،إقبال متزايد من المستهلكين في مصر على حلول المدفوعات الرقمية . 4



أوضحت مؤسسة ماستركارد الدولية أنه مع تفشي وباء كورونا ،تغيّرت عادات إنفاق المستهلكين ليصبحوا أكثر
اعتمادًا على المدفوعات الالتالمسية والتسوق عبر اإلنترنت؛ ومع فرض تدابير التباعد االجتماعي ،وتحول تجار
التجزئة من حول العالم إلى ممارسة أعمالهم عبر اإلنترنت والتوجه نحو التجارة اإللكترونية واستكشاف إمكانات
وسائل الدفع الجديدة.



وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة ماستركارد عن ارتفاع مستويات تبني تقنيات الدفع الجديدة ،التي أفادت بأن شهية
المستهلكين نحو اختبار تجارب رقمية جديدة وسريعة ومرنة في ارتفاع مستمر.



وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد بأن  %11من المستهلكين في مصر يفكرون في استخدام طريقة
دفع جديدة واحدة على األقل ،مثل العمالت المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول الالتالمسية أو رموز
االستجابة السريعة خالل عام  ،0200بينما أكد  %30من المشاركين في الدراسة بأنهم جربوا وسائل دفع جديدة لم
يكن لهم تجربتها لو كانت الظروف عادية ،إال أن الوباء دفع الناس لتجربة خيارات دفع جديدة مرنة للحصول على
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ما يريدونه في الوقت الذي يريدون.


وأوضحت أن في ظل هذا االهتمام المتزايد وزيادة الطلب من المستهلكين ،تزداد التوقعات من الشركات بتوفير
وسائل مختلفة للتسوق والدفع ،حتى أن أكثر من نصف المستهلكين في مصر ( )%22أكدوا بأنهم يتجنبون التعامل
مع الشركات التي ال تقبل أي نوع من المدفوعات اإللكترونية ،.باإلضافة إلى أن  2من كل  1متسوقين في مصر
( )%20قالوا بأن وسائل الدفع الرقمية تساعدهم في أساليب التوفير.


صندوق النقد الدولى ،ارتفاع متوسط الدين العام العالمى لـ %79من إجمالى الناتج المحلى. 5



أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى ،إلى ارتفاع نسبة الدين العام العالمى بسبب جائحة كورونا ،الفتا إلى
أنه فى االقتصادات المتقدمة ،كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات ( %3من إجمالي الناتج
المحلي في عام  ،)0209كاإلجراءات التي وافقت عليها الواليات المتحدة مؤخرا وتلك التي تضمنتها ميزانية
 0209في المملكة المتحدة.



وأشار التقريرأن قد تباينت قدرة البلدان على زيادة الدعم المالي ،تبعا لما يتوافر لها من فرص االقتراض بتكلفة
منخفضة ،وفي الوقت نفسه ،يواصل التعافي االقتصادي اتخاذ مسارات متباعدة في البلدان المختلفة ،حيث تتقدم
الصين والواليات المتحدة بينما تتأخرعنه البلدان األخرى أو يصيبها الركود ،وفي االقتصادات المتقدمة ،كانت
إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات ( %3من إجمالي الناتج المحلي في عام  ،)0209كاإلجراءات
التي وافقت عليها الواليات المتحدة مؤخرا وتلك التي تضمنتها ميزانية  0209في المملكة المتحدة ،وبين األسواق
الصاعدة والبلدان النامية ،كان دعم المالية العامة أقل ،نظرا لقيود التمويل ،ولكن ارتفاع العجوزات يظل كبيرا
بسبب انخفاض العائدات الضريبية ،ووصل متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في
عام  0202إلى  %99.2بالنسبة لالقتصادات المتقدمة ،و %1.2بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة ،و%2.2
بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل.



وأوضح أن نتيجة لذلك ،وصل متوسط الدين العام العالمي إلى قرابة  %12من إجمالي الناتج المحلي في نهاية
عام  0202ومن المتوقع أن يستقر عند مستوى أقل بقليل من  %922من إجمالي الناتج المحلي على المدى
المتوسط ،كذلك حدثت زيادة كبيرة في البطالة والفقر المدقع ،وبالتالي ،فإن الجائحة تهدد بترك اّثار اقتصادية
كبيرة.



وأوضح التقرير أ ن المالية العامة ينبغي أن تظل مرنة وداعمة إلى أن تتم السيطرة على الجائحة ،وتتفاوت الحاجة
إلى الدعم والنطاق الذي يغطيه عبر القطاعات واالقتصادات المختلفة ،مع مواءمة االستجابات الصادرة عنها تبعا
لظروف كل بلد ،غير أن على الحكومات إيالء أولوية لألمور التالية:

 )9تقديم دعم أكثر استهدافا لألسر الضعيفة ،فقد أثرت الجائحة تأثيرا سلبيا أكبر على الفقراء والشباب والنساء
واألقليات والعاملين في وظائف زهيدة األجر وفي القطاع غير الرسمي ،وينبغي أن يضمن صناع السياسات
توافر الحماية االجتماعية واستمرارية اإلنفاق طوال فترة األزمة عن طريق التوسع في تغطية شبكات األمان
االجتماعي على نحو يحقق مردودية التكلفة (كالحد من تسرب اإلعانات إلى مستفيدين غير هؤالء المستهدفين).
 )0زيادة تركيز الدعم على الشركات القادرة على البقاء :فإذا استمرت الجائحة ،قد يؤدي استشراء حاالت اإلعسار
بين الشركات إلى تدمير ماليين الوظائف ،وال سيما في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة المباشرة
سن أن تعمل الحكومات على منع سوء توزيع الموارد
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وفي الوقت نفسه ،يَح ُ
والحد من زيادة الشركات غير القادرة على االستمرار ،ويمكن أن تتراجع الحكومة بالتدريج عن القروض
والضمانات الشاملة وتقصر الدعم العام على الظروف التي تظهر فيها الحاجة الواضحة للتدخل ،ومن خالل
الشراكة مع القطاع الخاص لتقييم مدى امتالك الشركات لمقومات االستمرار ،يمكن تحسين االستهداف وتخفيض
التكاليف اإلدارية.

https://blogs.imf.org/2021/04/06/managing-divergent-recoveries/
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تثبيت التصنيف االئتمانى يؤكد جدارة
االقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز آثار "كورونا" . 6



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز”
للتصنيف االئتماني ،درجة التصنيف السيادى لالقتصاد المصرى عند مستوى ’B/Bعلى المدى الطويل األجل
مرا مه ًما فى ظل االضطراب االقتصادى
والقصير األجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة ،يعد أ ً
والمالى الذى يعانى منه العالم بسب تفشى وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية فى سالسل
التوريد واالنتاج ،كما يمر العالم بأزمة سيولة ستؤثر على قدرة الدول على النفاذ ألسواق المال لتمويل التنمية
والنمو المستدام.



وأوضحت أن تثبيت التصنيف السيادى لمصر يؤكد جدارة االقتصاد المصرى وقدرته على الخروج من األزمة
العالمية واستعادة معدالت النمو المرتفعة وتعد التصنيفات االئتمانية أداة هامة يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ
قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت األخرى وتشير إلى الحد األدنى من العائد الذى يطلبه
المستثمرون على االستثمار فى سندات الدولة والذى يجب أن يعكس فى جانب كبير منه التصنيف المعطى
للمخاطر السيادية للدولة.



وأضافت أن يعد التصنيف االئتمانى السيادى الذى تجريه وكاالت التصنيف االئتمانى الدولية ،ومن أهمها مؤسسة
ستاندارد آند بورز تقييما ً لقدرة الحكومات على خدمة ديونها فى إطار المدى الزمنى لتواريخ االستحقاق المحددة
لهذه الديون ،أخذًا فى االعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض،
وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم فى صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر
السيادية بالنسبة لها ،والذى هو فى واقع األمر تقييم الحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينها ،أى أن التصنيف
االئتمانى السيادى ينصرف إلى قدرة ورغبة الدولة على احترام التزاماتها نحو المقرضين من المصادر المختلفة.


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،بنك "االستثمار القومي" أحد األذرع
االقتصادية المهمة للدولة لتنفيذ خطة التنمية . 7



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن بنك االستثمار القومى هو أحد األذرع
االقتصادية واالستثمارية المهمة للدولة المصرية لتنفيذ خططها للتنمية االقتصادية واالجتماعية وهو ما دفع إلنشاء
بنية أساسية ضخمة فى المجاالت كافة ،أضافت طاقات إنتاجية هائلة بما ساهم فى جذب المزيد من االستثمارات
وتحقيق معدالت نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية.



وأضافت أن البنك يساهم فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات األنشطة االقتصادية الرئيسية
كقطاعات األسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات
المعدنية ومواد البناء والسياحة ،إلى جانب عدد من المؤسسات العربية.


الدكتورة /غادة شلبى ،نائب وزير السياحة ،توقعات بتجاوز معدل اإلنفاق  79دوالرا ً للسائح فى الليلة
خالل . 8 0202



توقعت الدكتورة /غادة شلبى نائب وزير السياحة تجاوز معدل االنفاق للسائح خالل العام الجارى  12دوالر فى
الليلة الواحدة.



وأضافت أن التدفقات السياحية الوافدة لمصر خالل  0209ستشهد رواجا ً مقارنة بالعام الماضى متوقعة تدفق نحو
 3ماليين سائح بنهاية العام مقارنة بنحو  2.2مليون خالل العام الماضي.




تقرير يؤكد ارتفاع تحويالت المصريين لـ 9.7مليار دوالر بالربع الثالث  02/27رغم كورونا. 9

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن تحويالت المصريين بالخارج استمرت في النمو خالل الربع
الثالث من العام المالي  ،0202/0291حيث بلغ حجم التحويالت  2.1مليار دوالر ،مقابل  3.0مليار دوالر خالل
نفس الربع في العام السابق  ،0291/0292وذلك على الرغم من وجود جائحة كورونا ،وهو ما يعتبر شهادة ثقة
في االقتصاد المصري ،والتي أكدتها إشادة عديد من المؤسسات الدولية باالقتصاد المصري ،حيث أشاد صندوق
6

https://alborsaanews.com/2021/05/08/1440087
https://alborsaanews.com/2021/05/07/1439854
8
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9
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5
النقد والبنك الدولي ببرنامج اإلصالح االقتصادي ،مؤكدين أن االقتصاد المصري بدأ جنبي األرباح ،حيث تسير
اإلصالحات االقتصادية في االتجاه الصحيح.


وأشار الجهاز إلى إن تحويالت المصريين حققت نموا خالل النصف األول من العام المالي  ،0202/0291حيث
وصلت  92.2مليار دوالر ،مقابل  90مليار دوالر خالل النصف المناظر من العام السابق  ،0291/0292أي
بزيادة بلغت  9.2مليار دوالر ،وتوقع التقرير ،أن تصل إجمالي تحويالت المصريين بالخارج إلى  92.2مليار
دوالر في عام  ،0209/0202وترتفع إلى  02مليار دوالر عام .0202/0201



واوضح أن قد احتلت مصر ،المرتبة السادسة في حجم التحويالت عالميا وصل إلى  01.22مليار دوالر ،بفارق
بسيط عن فرنسا التي جاءت في المركز الخامس بحجم تحويالت بلغ  02.29مليار دوالر ،واستمرت كال من
الهند والصين في المركزين األول والثاني خالل أعوام  ،0202 ،0291 ،0292 ،0292 ،0293 ،0292وعلى
مستوى الشرق األوسط فإن حجم تدفقات التحويالت في مصر يمثل  ،%3.2يليها لبنان  3.1مليار دوالر بنسبة
 %23.0من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي ،ثم المغرب  3.1مليار دوالر بنسبة  %2.2من إجمالي الناتج المحلي
اإلجمالي.


الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية ،استمرار ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اإلقتصاد على التعامل
اإليجابي مع "كورونا" . 10



أكد الدكتور /محمد معيط ،وزير المالية ،أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» باإلبقاء على التصنيف االئتماني
لمصر بالعملتين المحلية واألجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى « »Bمع اإلبقاء أيضا على النظرة المستقبلية
المستقرة لالقتصاد المصري « ،»Stable Outlookللمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا ،يعكس
استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف االئتماني في صالبة االقتصاد المصري وقدرته على التعامل
اإليجابي المرن مع تداعيات الجائحة ،مقارنة بالدول ذات التصنيف االئتماني المماثل أو األعلى ،في الوقت الذي
تدهورت فيه األوضاع االقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.



وأشار الدكتور /محمد معيط ،إلى إن االقتصاد المصري ،وفقا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها
األخير ،يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات االقتصادية الرئيسية مثل
استقرار أوضاع المالية العامة ،ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن ،إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ
اإلصالحات المالية واالقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل األعمال وضمان استدامة أوضاع
المؤشرات االقتصادية.



وأضاف أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» باإلبقاء على التصنيف االئتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي
منذ بداية الجائحة وللمرة األولى منذ بداية عام  ،0209يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب
اإلصالحات االقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خالل السنوات الماضية ،مما أعطى قدرا كافيا من المرونة
لالقتصاد ال مصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية واألجنبية رغم تدهور األوضاع االقتصادية والمالية
العالمية مؤخرا ،كما يعكس توازن السياسات االقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خالل
السنوات الماضية وخالل فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم في أن يكون االقتصاد المصري واحد من
االقتصادات المحدودة جدا على مستوى العالم التي تحقق نموا وتحسنا في معدالت البطالة خالل عام .0202



وأشار إلى أن االقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ  %2.3خالل العام المالي  0202 /0291ومن المتوقع أن
يحقق  %0.2خالل العام المالي الحالي ،نتيجة المساهمة اإليجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع
تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة ،حيث
أسهم األداء القوي ونمو هذه القطاعات في الحد من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات االقتصادية
مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبترول والثروة المعدنية.



وأكد على مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدالت الدين الحكومي للناتج المحلي ،الفتا
إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع في تقريرها األخير مساهمة إيجابية قوية لالستثمارات الحكومية
والخاصة بما يسهم في تحقيق معدالت نمو مستدامة تصل إلى نحو  %2.2على المدى المتوسط خالل الفترة
« ،»0201 – 0200إضافة إلى األثر اإليجابي المتولد من خالل استمرار تحسن مناخ األعمال بسبب تنفيذ حزمة
من اإلصالحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد
الجمركية ،وجهود الحكومة ووزارة المالية في رد األعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على
وضع سياسات محفزة وداعمة لألنشطة التصديرية.

https://benokinvest.com/archives/47256
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الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،تراجع معدل التضخم بشهر أبريل  0202عن نظيره العام
الماضى مسجال . 11%4.4



سجل معدل التضـخم السنوى إلجمالى الجمهورية  %1.1لشهر إبريل  0209مقابل  %2.1لنفس الشهـر من العام
السابق ،بينما بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية  990.0نقطة لشهر إبريل ،0209
مسجالً بذلك ارتفاعا ً قدره ( )%9.0عن شهر مارس .0209



وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أهم أسباب هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة
الخضروات بنسبة  ،%1.2مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  ،%1.1مجموعة الفاكهة بنسبة  %0.2ومجموعة
األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة  ،%9.2كما ارتفعت ايضا ً أسعار مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة %9.1
ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة .%2.0


 % 2.0انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر فبراير . 12 0202



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،النشرة الشهريـة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 0209
وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى  2.21مليار دوالر خـالل شهر فبراير  ،0209مقابل  2.22مليـار
دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها .%9.0



وأوضح أن من أهم المؤشرات ،انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة  %0حيـث بلغـت  0.31مليــار دوالر خـالل
شهــر فبراير  0209مقابل  0.22مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة
صادرات بعض السـلع وأهـــمها :محضرات التنظيف بنسبة  ،%09.2ادويه ومحضرات صيدله بنسبة
.)%10.1



وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــالل شهر فبراير  0209مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق
وأهمهــا (فواكه طــازجه بنسبة  ،%02.9مالبس جاهزة بنسبة  ،%3.2لدائـن بأشكالهـا االوليــة بنسبة .)٪12.2



وأضاف الجهاز المركزي أن قد انخفضـت قيمـة الواردات بنسبة  %9.3حيث بلغـت  3.22مليار دوالر خـالل
شهر فبراير  0209مقابل  3.92مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة
واردات بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة  ،% 39.2مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبة
 ،%99.3لحوم بنسبة  ،%99.2خيوط من شعيرات والياف نباتيه او اصطناعيه بنسبة  ،%90.2بينما ارتفعت
قيمة واردات بعض السلع خالل شهر فبراير 0209مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها( :
منتجات البترول بنسبة  ،%21.9سيارات ركوب بنسبــة  ،%02.1مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة
 ،%3.2ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة .)٪91.1

11

https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News/PressRelease/202151094538_%D8%A7%
D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%20042021.pdf&Type=News
12
https://www.youm7.com/story/2021/5/11/1-2-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1/5316063

7

ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0292مشروع 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 الت خصيم 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  2,2مليار جنيه مصري في  0291إلى  92.3مليار جنيه في
 .0292وارتفعت بنسبة  %92تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  2.1مليار 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  20لسنة  ،0291بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  2لسنة  ،0291بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  2لسنة  0291بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(1مكرراً) 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:13



وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة
 ،4114بتنظيم 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  41مليون 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،
وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.


الدكتورة /نفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ،قانون
المشروعات الصغيرة يدعم حاضنات األعمال ويعطي فرصة حقيقية للجديدة واالبتكارية . 14



أكدت الدكتورة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تطوير
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة األعمال يمثل ركيزة اساسية لتحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر ،مشيرة الى الدعم الكبير الذى يقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
والحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام من خالل إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد
لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشارت إلى إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية
وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة كما أنه اهتم بالمشروعات الناشئة واالبتكارات واالقتصاد الرقمي
والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات
وتجمعات االعمال واالدوات غير المصرفية وصناديق االستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية
الصغر الى جانب تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة االقتصاد الرسمي.



و أوضحت أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات األعمال
التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي
مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في األسواق ،
مشيرة إلى أن القانون يتضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة إلتاحة التمويل
وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة االعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم
بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل الى جانب تسهيل اجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب
13

http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D
8%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://benokinvest.com/archives/47147
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وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.


وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون ال تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل
مساعدة هذه المشروعات على االستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات
المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.



وأضافت أن المشروعات التى يتم اطالقها بالتعاون مع مختلف منظمات واتحادات االعمال والغرف ومنظمات
دعم االعمال وبدعم من االتحاد االوروبي ستسهم في تحسين معدالت نمو هذا القطاع الهام ،مشيرة الى الدعم
الكبير الذي يقدم شركاء التنمية والمانحين والبنوك والصناديق التنموية والتي ساهمت في تقديم خدمات تمويلية
وغير تمويلية تجاوزت الـ  44مليار يورو.


البنك المركزي 8.56 :مليار جنيه تسهيالت ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . 15



أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيالت االئتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ضمن برنامج ضمان التسهيالت لدى شركة ضمان مخاطر االئتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات
االقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي  8556مليار جنيه ،فيما
بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج  4556مليار جنيه ،وأوضح أن برنامج ضمان التسهيالت المقدمة من
البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح
التسهيالت إلى هذا القطاع الحيوي.



وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العمالء بلغت  4154مليار جنيه مصري في نهاية يناير
 ،4141تضمن تسهيالت ائتمانية تبلغ  5655مليار جنيه ،مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على
 %4556من إجمالي الضمانات القائمة ،تليها المشروعات المتوسطة .%1554



وأشار البنك المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة ،فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة األكبر
من الضمانات القائمة بنسبة  ،%8154يليه القطاع الزراعي  ،%15ثم القطاع الخدمي  ،%1154والتشييد والبناء
 ،%554وأخيرا القطاع التجاري .%454



وأضاف أيضا إلى إنه وفقا للتوزيع الجغرافي ،قد أستحوذ إقليم الدلتا على  %4654من إجمالي الضمانات
القائمة ،يليه إقليم القاهرة الكبرى  ،%4554ثم إقليم الصعيد  ،%1656واإلسكندرية  ،%455ومدن القناة .%555



وأشار إلى أن الضمانات القائمة الممنوحة للبنوك لضمان تسهيالت ائتمانية لمشروعات المرأة مثلت نسبة
 %5565من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يناير  ،4141وبلغت قيمة محفظة منتج ضمان المحافظ 551
مليار جنيه في نهاية يناير  ،4141تضمنت تسهيالت ائتمانية بمبلغ  855مليار جنيه.



وأوضح البنك المركزي أن القطاع الزراعي استحوذ على  %8155من إجمالي الضمانات القائمة ،تاله القطاع
التجاري بنسبة  ،%4458ثم القطاع الصناعي  ،%1454وقطاع التشييد والبناء فالقطاع الخدمي .%154



وأشار البنك المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة ،فقد استحوذ إقليم الصعيد استحوذ على %44
من إجمالي الضمانات القائمة ،ثم إقليم الدلتا  ،%1554وإقليم القاهرة الكبرى  ،%8ثم اإلسكندرية والقناة
.%154
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https://www.youm7.com/story/2021/4/5/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-65-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/5269863
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:

11

رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير رئاسة مجلس الوزراء والذي يشير إلى برنامج " حياة كريمة " والذي
يستهدف تحقيق التنمية المستدامة لجميع المراكز على مستوي الجمهورية خالل ال  3سنوات القادمة :



ويوضح إنفوجراف  2توقعات كالً من " اإليكونومست و وزارة المالية و وزارة التخطيط والتنمية
االقتصادية" بتحسين أداء االقتصاد المصرى خالل المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي :

