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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 سبتمبر 8 خميسال 2، العددوالثالثون ثالثال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 20221أغسطس نقطة خالل  47.6 مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى. 

 سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمؤسسة PMI Markit HIS  الذي يقيس أداء شركات

 .2022وليو في ي نقطة 46.4صعوداً من أغسطس في  نقطة 47.6ارتفاعاً ليسجل  القطاع الخاص غير البترولي

  جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي مدفوعاً باألساس بتعافي مؤشري اإلنتاج والطلبات الجديدة، وأشارت المؤسسة أن قد

اللذين سجل كالهما صعوداً للشهر الثاني على التوالي من مستوياتهم الُمسجلة مؤخراً في شهر يونيو. فقد سجال 

ومع ذلك، أفادت  .2022على التوالي مقارنةً بشهر يوليو  %4.7و %5.1معدل ارتفاع في أغسطس بنحو 

شركات القطاع الخاص غير الُمنتج للنفط عن استمرار تأثر الطلب المحلي للعمالء بموجات التضخم المتسارعة. 

 انكماش النشاط التجاري والمبيعات بشكل ملحوظ. إلىاألمر الذي أدى 

 :ويوضح الرسم البياني تطورات مؤشر مدير المشتريات الخاص بمصر 

 

 

 

 

 

 

  ارتفاع أعداد الموظفين في الشركات المصرية غير المنتجة للنفط بأقوى معدل منذ شهر  إلىتقرير المؤشر وأشار

بدأت الشركات في تعويض تخفيضات الوظائف التي شهدتها في النصف األول من العام.  ، حيث2019أكتوبر 

لجارية بعد زيادتين متتاليتين في ومع زيادة قدرة التوظيف، تمكنت الشركات من تحقيق االستقرار في األعمال ا

 .حجم األعمال المتراكمة

  والجدير بالذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء أوضحت انخفاض ملحوظ في معدالت

. وأفادت أحدث البيانات ثبات معدالت البطالة خالل 19-البطالة لمستويات أفضل مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد

خالل الربع الرابع من  %7.4خفاضاً من ان %7.2عند كما كانت في الربع السابق  2022الربع الثاني من عام 

2021. 

 كانت مصر من ضمن الدول التي حققت ارتفاعا في القراءة األخيرة لمؤشر المستوي العالمي واإلقليمي،  علىو

شهدت معظم دول العينة تراجعاً في القراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات خالل مديري المشتريات، حيث 

، جاء %9.2-لمملكة المتحدة على رأس الدول التي سجلت أعلى معدالت تراجع، بلغ شهر أغسطس. وقد جاءت ا

ذلك تزامناً مع معدالت التضخم غير المسبوقة التي تشهدها البالد. ثم شغلت البرازيل المرتبة الثانية حيث انخفض 

تلتها  %3بنحو . ومن الناحية األخرى، ارتفع مؤشر فيتنام 2020شهر أغسطس  %4-مؤشر البرازيل حوالي 

 على التوالي.  %2.5و %2.8مؤشرهما روسيا والمملكة العربية السعودية اللذان بلغ معدل نمو 

 

  

 كالً من اإلنتاج والطلبات في زيادة  قد حققت بيانات المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي، وأوضحت المؤسسة أن

على أساس شهري مقارنةً بشهر يوليو على التوالي  1.3و %4.7، %5.1الجديدة ومؤشر التوظيف بنسب 

. بينما ارتفع مؤشر %11و %9. أما على أساس سنوي، انكمشت مؤشري اإلنتاج والطلبات الجديدة بنحو 2022

 .2021مقارنةً بشهر أغسطس  %1التوظيف على أساس سنوي، بنحو 
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  / رائد المناخ للرئاسة المصرية يؤكد و ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،محمود محيى الدينالدكتور

 .2أولوية مشروعات المناخ فى مجاالت الغذاء والمياه والطاقة

  ،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكد الدكتور محمود محيي الدين

الدولية توضح تزايد الطلب على الغذاء  ، أن المؤشراتCOP27أطراف اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي 

على الترتيب بسبب النمو السكانى، حيث من  % 50و % 40و % 35بنسب  2030والمياه والطاقة بحلول عام 

مليار نسمة  8.5مليارات نسمة، قبل أن يبلغ  8المتوقع أن يبلغ عدد سكان األرض بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ 

 .2030بحلول 

  دول تحديداً  8بأن نصف هذه الزيادة السكانية السابق ذكرها سيكون في  ،محيي الدينالدكتور / محمود وأفاد

خمسة منها في أفريقيا، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام هذه الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضالً عن 

ت األخرى التي تعيق مسارات التنمية في التأثير السلبي لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وبعض األزما

العالم كله وفي مقدمته أفريقيا التي تحتاج إلى التحول في مجاالت الغذاء والمياه والطاقة بما يخدم جميع سكانها بال 

 استثناء.

 ماً والغذاء والطاقة اهتماكرائد للمناخ وضع خمس أولويات للعمل المناخي يحوز فيها محور المياه  وأشار إلى إنه

 :بالغاً 

  أولها هو تبني توجه شامل يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة بما فيها أهداف المناخ، بما

يحقق حصول األفراد على الغذاء والمياه والطاقة بشكل منصف وعادل، ويركز على تحقيق التنمية 

بني هذا النهج أصبح اآلن على المستوى االجتماعي والبيئي واالقتصادي على حد سواء، موضحاً أن ت

 أكثر أهمية من أي وقت مضى.

  األولوية الثانية للعمل المناخي هي التنفيذ، موضحاً أن مؤتمر شرم الشيخ سيكون مؤتمراً للعمل الفعلي

 وليس لمزيد من التعهدات والوعود.

 ديات اإلقليمية الخمسة األولوية الثالثة هي تعزيز البعد اإلقليمي للعمل المناخي، مشيرا إلى مبادرة المنت

الكبرى لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن هذه المنتديات شهدت عرض 

عددا من المشروعات لمواجهة اآلثار السلبية لتغير المناخ سواء في مجال التخفيف من االنبعاثات او 

 .في مجال التكيف فى عدد من القطاعات االقتصادية مختلفة

 تعزيز البعد المحلي، وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية  هى للعمل المناخي  ولوية الرابعة األ

للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر مؤخرا، والتي يتنافس فيها كل األطراف الفاعلة 

ير البيئية، بحيث محلياً على مستوى جميع المحافظات لتقديم  عدد من المشروعات التي تستوفي المعاي

مشروعاً سيتم عرضها في مؤتمر شرم الشيخ وسيكون من بينها 18يتم التوصل في النهاية إلى 

 مشروعات متعلقة بالغذاء والمياه والطاقة.

  األولوية الخامسة للعمل المناخي هي التمويل، مشيراً إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يعطي أولوية لحشد

ات البيئة والمناخ، كما سيدفع نحو تنفيذ التعهدات السابقة بشأن تمويل التمويل واالستثمارات لمشروع

مشروعات المناخ في الدول النامية مثل تعهد مؤتمر األطراف في كوبنهاجن بمئة مليار دوالر، 

لتمويل مشروعات المناخ في الدول والمناطق األكثر احتياجاً للتمويل،  GFANZوتفعيل مبادرة 

وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل آليات التمويل المبتكر، والتمسك بأن يتم تمويل العمل 

المناخي عن طريق االستثمار دون إضافة المزيد من الديون على كاهل الدول النامية واألسواق 

للكربون يتماشى مع معايير وظروف اقتصادات الدول النامية، وربط الموازنات  الناشئة، وإقامة سوق

 العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.
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 ثانياً : األخبار األسبوعية:

  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة يجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد

 .3يتابع تطور المؤشرات االقتصادية، لوالتنمية االقتصاديةالسعيد وزيرة التخطيط 

  اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة

 تطور المؤشرات االقتصادية ،|هالة السعيد/ استعرضت الدكتورة ، والسعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات األزمة الروسية 

األوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، موضحةً أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خالل العام 

متوازن لالقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة ، وذلك بالنظر إلى المسار اآلمن وال2022/2021المالي السابق 

خالل الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظالل 

سلبية على النمو االقتصادي العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النشاط االقتصادي وزيادة معدالت التضخم على مستوى 

كما تم في هذا الصدد عرض أبرز مالمح دور القطاع ، الرتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقةالعالم وكذا ا

الخاص في االقتصاد المصري، فضاًل عن أهم مساهمات قطاعات األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي 

 شييد والبناء.اإلجمالي، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، واألنشطة العقارية، والت

  وجه السيد الرئيس باالستمرار في دراسة تداعيات مختلف األزمات الدولية على األداء االقتصادي محليًا وقد

لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار اإليجابي والمؤشرات االقتصادية والمالية على 

استدامة النتائج اإليجابية التي تحققت من اإلصالح المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل 

 االقتصادي.

 أيًضا تطور نشاط صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية منذ تأسيسه عرضت الدكتورة / هالة السعيد، و

وحتى اآلن، وذلك كونه أحد األذرع االستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف 

االستثمارية التي تشمل المرافق والبنية األساسية والسياحة واالستثمار العقاري والخدمات المالية  المجاالت

والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات 

 مليار جنيه. 5،4لالقتصاد المصري بقيمة حوالي 

 الستقطاب المزيد  2023على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خالل عام  لجمهوريةا اطلع السيد رئيسو

من االستثمارات من الصناديق السيادية األخرى والمستثمرين اإلقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم 

اسية ومحطات تحلية مياه البحر األهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية األس

ومشروعات الهيدروجين األخضر، باإلضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات إلدارة 

 وإعادة هيكلة األصول ذات اإلصدارات المتعددة.

 ،وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب االستثمارات لصالح االقتصاد الوطني 

وذلك تحقيقًا ألهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريًكا أساسيًا في مسيرة التنمية، وبما 

 يتوافق مع خطة اإلصالح االقتصادي والقطاعات ذات األولوية في هذا اإلطار.

 ،لمؤسسة الدولية اإلسالمية وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية والرئيس التنفيذي ل الدكتورة / هالة السعيد

 .4لتمويل التجارة يبحثان ُسبل تعزيز التعاون المستقبلي

  استقبلت الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك اإلسالمي

للمؤسسة الدولية اإلسالمية الرئيس التنفيذي  -للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، المهندس/هاني سالم سنبل 

لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي باإلنابة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة 

وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر  مي للتنمية، بمقر وزارة التخطيط،البنك اإلسال

 ة.العربية والمؤسس

  حرص مصر واستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع  ، عنلدكتورة/ هالة السعيدا وأكدت

ليات التي توفرها تلك المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وتعظيم االستفادة من اآل

 مع البلدان األعضاء. وكذا إطالق الشراكات االستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المؤسسات،

 أبرز المستجدات بشأن مجاالت التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية  ،السعيد الدكتورة / هالة واستعرضت

، حيث 2018اإلسالمية لتمويل التجارة، خاصة فيما يتعلق بتجديد االتفاقية اإلطارية، الموقَّعة بين الجانبين عام 
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األول من شهر يونيو الماضي على تجديد اإلتفاقية اإلطارية لمدة خمس وافق مجلس الوزراء المصري في 

مليار دوالر أمريكي، حيث تم التوقيع على االتفاقية  6إلى  3سنوات، مع تعديل الحد االئتماني لالتفاقية من 

 .اإلطارية الُمعّدلة على هامش االجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في شرم الشيخ

 بجهود المؤسسة في اعتماد  عمليات تمويلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية  ،السعيد الدكتورة / هالة  وأشادت

مليون دوالر أمريكي، وما تقوم به المؤسسة من إجراءات للبدء في عملية جديدة  1.190بإجمالي مبلغ  2022في 

مة للبترول، مشيرة إلى أن إجمالي عمليات تمويل المؤسسة لحشد الموارد التمويلية لصالح الهيئة المصرية العا

مليار دوالر.وحول مشروع األكاديمية  14قد بلغ حوالي  2022لصالح جمهورية مصر العربية حتى أغسطس 

 المصرية للتجارة الدولية، في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية

 .( 2.0س)األفتيا

   أوضحت أنه تم توقيع خطاب نوايا إلنشاء األكاديمية بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية

االقتصادية، والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين خالل االجتماعات 

إطالق األكاديمية خالل العام الجاري.كما تم مناقشة  السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، وجاري العمل على

مبادرة تأهيل رائدات األعمال في مجال الحرف اليدوية للتصدير، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر.كما ناقش الجانبان موقف تنفيذ البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر 

لذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية االفريقية، حيث تم التوقيع على البرنامج السنوي العربية، ا

خالل االجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، والذي سيتم في إطاره تنفيذ عدد من أنشطة إرسال 

المعارض الدولية، حيث من المنتظر البعثات التجارية المصرية إلى بعض الدول األفريقية، وكذا المشاركة في 

البدء بأول بعثة من رجال األعمال المصريين ألفريقيا في شهر أكتوبر القادم.هذا وفيما يتعلق بالتعاون مع 

 .ة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاصالمؤسس

   لذراع االستثماري إلى أهمية تعزيز ُسبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، ا ،السعيد الدكتورة / هالة أشارتو

للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية، ووثيقة خطة الدولة، وغيرها من الخطط 

واالستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، حيث تم بحث وضع استراتيجية متكاملة 

وما يمكن أن تقدمه لدعم أنشطة القطاع الخاص المصري من  توضح التوّجه العام للدعم الذي تتيحه المؤسسة،

 خالل آلياتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك االستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

 سة وقد تباحث الجانبان حول آليات التعاون بين كل من المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، والمؤس

اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، كل على حدة، ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في إطار مؤتمر األطراف 

، حيث تستهدف 2022التفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ الذى سيُعقد فى مدينة شرم الشيخ خالل شهر نوفمبر

ج عدة مواضيع كتمويل التجارة واألمن الغذائي المؤسستان عقد عدد من الجلسات والفعاليات الجانبية، تعال

والزراعة المستدامة خاصة بالقطن ، كما تم اقتراح مساهمة مؤسسة تنمية القطاع الخاص في إطار "يوم الحلول" 

الذي تديره وزارة التخطيط ويتضمن عقد عدد من الجلسات التي تتناول موضوعات المدن المستدامة، والشباب، 

مع اإلشارة إلى الجهود المبذولة في  ،من الموضوعات الحيوية المتميّزة مة الكربونية، وغيرهاوالقضاء على البص

إطار "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية"، التي أطلقها السيد 

ود الوطنية لطرح ، والتي سيتم في إطارها تنسيق الجه2022رئيس الجمهورية في مطلع شهر أغسطس 

مشروعات مراعية للبُعد اليبئي والتغيرات المناخية على هامش المؤتمر. هذا إلى جانب استعراض فرص التعاون 

 Decent Life for a climateالمحتملة في إطار مبادرة "حياة كريمة ألفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" )

resilient Africaامش مؤتمر األطراف (، المزمع إطالقها على هCOP 27 حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز ،

تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول األفريقية لتنفيذ التزاماتها 

لمستدامة في الوطنية في هذا المجال، وذلك من خالل دمج مباديء وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية ا

 أفريقيا.

 بيانات المؤشرات االقتصادية، تبرز قوة ومرونة االقتصاد المصري في ، المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء

 .5سنوات 8مواجهة األزمات خالل ال 

 على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة أن تقريراً يوضح فيه ، المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء نشر

المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف 

القطاعات، وتحسين مناخ االستثمار، وذلك من خالل حزمة من اإلصالحات الشاملة، والحوافز االستثمارية 

ة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد األجنبي، عالوة على تبني المتنوعة، فضالً عن مواصل

الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً، وهو األمر 

نة والتي أضرت الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة األزمات والتحديات العالمية الراه

بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة الحتواء مختلف التداعيات السلبية 

اقتصادياً واجتماعياً، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية لالقتصاد المصري وإدارته للمخاطر 
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 د االقتصادي.المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعي

  عاماً على الرغم من تداعيات األزمة  14يحقق أعلى معدل نمو منذ  المصريوأشار التقرير إلى أن االقتصاد

، 2022عام  %3.2المتوقع أن يبلغ  العالميمعدل النمو  االقتصاديالروسية األوكرانية، حيث يفوق معدل النمو 

هذا فيما، ازداد الناتج المحلى  يأتي، 2013/2014عام  %2.9، مقارنة بـ 2022/ 2021عام  في %6.6ليحقق 

، 2021/2022تريليون جنيه )بيان مبدئي( عام  7.9أضعاف، حيث بلغ  3باألسعار الجارية بأكثر من  اإلجمالي

 .2013/2014تريليون جنيه عام  2.2مقابل 

 عاماً  30فضة لمعدل البطالة والوصول ألقل معدل خالل أكثر من وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخ

عام  الثانيالربع  في %7.2، فيما سجل معدل البطالة 2014عام  %13، مقابل 2021عام  %7.4ليسجل 

2022. 

  ( لنهاية عام %2)± %7 المصري المركزيولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك

حين شهدت أسعار  في، 2013/2014عام  %10.1، مقابل 2021/2022عام  %8.5، حيث سجل 2022

الفائدة على اإليداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد األزمة الروسية األوكرانية، لتسجل 

 .17/7/2014 في %9.25، مقابل 18/8/2022 في 11.25%

 خفض مستويات العجز الكلى  في لتقرير إلى أن تعظيم اإليرادات والسيطرة على المصروفات ساهماً وألمح ا

عام  %22.8والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالي، فقد بلغت 

فائض أولى  تحقيق في. وقد ساهم ترشيد المصروفات 2013/2014عام  %32.9، مقابل 2021/2022

 بالموازنة العامة.

  إال أنها انخفضت 2013/2014، مقارنة بعام 2021/2022أما اإليرادات فقد زادت بنحو ثالثة أضعاف عام ،

عام  %21.4، مقابل 2021/2022عام  %16.7لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت  اإلجماليكنسبة للناتج المحلى 

2013/2014. 

  شهد تحقيق فائض أولى رغم تحقيق  اإلجمالياألولى كنسبة من الناتج المحلى  الميزانوأشار التقرير إلى إن

عام  %1.3، حيث سجل 2022عام  اإلجماليمن الناتج المحلى  %3.4االقتصادات المتقدمة عجزاً أولياً بنسبة 

كما تعد نسبة العجز الكلى من الناتج  ،2014/ 2013عام  %3.9، مقابل تسجيل عجز بنسبة 2021/2022

مصر أقل من نسبة العجز الكلى باالقتصادات الناشئة )غير شاملة دول الشرق األوسط  في اإلجماليالمحلى 

، مقابل 2021/2022عام  %6.1، حيث سجل 2022عام  اإلجماليمن الناتج المحلى  %6.6النفطية( البالغة 

 .2013/2014عام  12%

 كنسبة من الناتج  الحكوميمصر أقل من المعدالت العالمية، حيث سجل الدين  فيأظهر التقرير أن معدالت الدين و

، الفتاً إلى أن نسبة الدين 2013/2014عام  %89.3، مقابل 2021/2022عام  %87.2 اإلجماليالمحلى 

، كما من المتوقع أن %94.4من المتوقع أن تصل إلى  2022عام اإلجماليمن الناتج المحلى  العالمي الحكومي

 .2022عام  %115.5 اإلجماليلالقتصادات المتقدمة من الناتج المحلى  الحكوميصل نسبة الدين ت

  االحتياطيات الدولية، حيث بلغ  يتحقيق تراكم لصاف فيوتطرق التقرير إلى نجاح سياسة تحرير سعر الصرف

، كما بلغت عدد 2014يوليو  فيمليار دوالر  16.7، مقارنة بـ 2022يوليو  فيمليار دوالر )بيان مبدئي(  33.1

، 2022يونيو  فيشهراً )بيان مبدئي(  4.6االحتياطيات الدولية  صافييغطيها  التيشهور الواردات السلعية 

 .2014يونيو  فيشهراً  3.3مقارنة بـ 

  أفضل العمالت  ثانيإلى  2014من أسوأ العمالت أداًء عام  المصريوسلط التقرير الضوء على تحول الجنيه

بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر  المصريالعالم أمام الدوالر )سعر البيع(، حيث انخفضت قيمة الجنيه  فيء أدا

 وفقاً لبلومبرج. 2013عمالت أداًء على مستوى العالم خالل 

  جاء الجنيه  2015، وفى سبتمبر 2014نهاية ديسمبر  فيجنيه  7.18وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ

قيمته مع تراجع قيم عمالت األسواق الناشئة وفقاً لبلومبرج، وفى الشهر ذاته عادت السوق  فيغ مبال المصري

 سنوات وفقاً لفينانشال تايمز. 8السوداء للدوالر بعد توقف دام 

  نهاية  فيجنيه  18.38، بينما بلغ 2016نوفمبر  يفف المصريوأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه

ضمن أفضل عمالت العالم أداًء أمام الدوالر  2020يناير  في المصريحين جاء الجنيه  في، 2016ديسمبر 

جنيه  19.26، وسجل الدوالر 2021نهاية ديسمبر  فيجنيه  15.76وفقاً لبلومبرج، كما بلغ  2019خالل عام 

 .2022فبراير  فيبدأت  التيعقب األزمة األوكرانية  2022أغسطس  31 في

  تضاعفت بما يعزز من صالبة وضع مصر الخارجي، مشيراً إلى  األجنبيوأضاف التقرير أن مصادر النقد

مايو( عام  –)يوليو  فيمليار دوالر  47.1عاماً، مسجلة  26تحقيق الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خالل 

، وإلى جانب ذلك فقد سجلت 2013/2014مايو( عام  –)يوليو  فيمليار دوالر  25.8، مقابل 2021/2022

، وهو أعلى مستوى لها على اإلطالق، مقارنة 2021/2022 فيمليار دوالر  31.9تحويالت العاملين بالخارج 

 .2013/2014 فيمليار دوالر  18.5بـ 

 مليارات دوالر،  7يمة ، بق2021/2022عام  فيسجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على اإلطالق و
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إدارة أزمة  في، فضالً عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح 2013/2014عام  فيمليار دوالر  5.3مقابل 

مليار دوالر فى  3.4، مقابل 2021/2022مارس(  -)يوليو فيمليار دوالر )بيان مبدئي(  8.2كورونا، مسجلة 

المباشر بشكل ملحوظ برغم األزمات  األجنبيقد تعافى صافى االستثمار و، 2013/2014مارس(  -)يوليو

مليار دوالر  3.1، مقارنة بـ 2021/2022مارس(  -)يوليو فيمليار دوالر )بيان مبدئي(  7.3المتوالية ليسجل 

 .2013/2014مارس(  -)يوليو في

  وات يثبت قوته ومرونته في سن 8كشف حساب االقتصاد المصري خالل ال  9إلى  1ويوضخ اإلنفوجراف من

 مواجهة األزمات:
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6 https://www.benokinvest.com/%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-

%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0/ 

  إقامة المجمعات الصناعية تنفيذا لتوجيهات  ، رئيس مجلس الوزراء،مدبوليالسيد الدكتور / مصطفى

 .6الرئيس بتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل وتقليل االستيراد

  يا في ختام جولته بمحافظة الفيوم، مؤتمرا صحفرئيس مجلس الوزراءالسيد الدكتور / مصطفى مدبولي،  عقد ،

 .الصعيد في محافظات” حياة كريمة“مبادرة الرئاسية أكد خالله أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروعات ال

  تدخل التي تم تنفيذها رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجمل المشروعات، السيد الدكتور / مصطفى مدبولي، وأشار

الرئيس عبد الفتاح  السيد ضمن محور عمل الجمهورية الجديدة، وفي إطار المشروعات القومية المهمة التي يوجه

 السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة دوماً باإلسراع في تنفيذها، ومتابعة سير العمل بها أوالً بأول.

 أن أول المشروعات التي تم تفقدها كان تطوير منطقة السواقي بمدينة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي،  أوضح و

اية في محافظة الفيوم، فمع بدء تطوير هذه المنطقة ساد جدل بأن الفيوم، مؤكدا أنها تعد معلما سياحيا مهما للغ

الحكومة تهدم المنطقة التاريخية وتغير معالم المكان، وتنزع السواقي القديمة، مؤكداً أنه وعلى عكس مما أثير، فقد 

عكست االهتمام  زيارةالتطوير، الفتاً إلى أن حاولت الدولة الرد من خالل الجهود التي قامت بها ضمن أعمال ال

بعودة السواقي للعمل بصورة طبيعية بعد رفع كفاءتها وترميمها، كما تم تطوير المكان بصورة حضارية كمتنفس 

ألهالي الفيوم، يضم األماكن الترفيهية التي سيسعدون بها، كما يقع بجوار المنطقة قصر الثقافة الذى تم توجيه 

 نشطة ثقافية وترفيهية تخدم أهالي مدينة الفيوم.وزيرة الثقافة برفع كفاءته واستغالله في أ

 مصطفى مدبولي أن جولة بمحافظة الفيوم شملت أيضاً متابعة مشروع آخر وجه به الرئيس  / وأضاف الدكتور

ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، موضحاً أن أهمية هذا المشروع تتمثل في أن  500السيسي، وهو تنفيذ 

نا الرغبة في الدخول إلى الدولة وهي تتوسع في برامج اإلسكان المتنوعة، تركز على المدن الجديدة، ولذا كان لدي

المدن القائمة بقدر اإلمكان، من خالل استغالل أي أراٍض متاحة لبناء وحدات سكنية تكون في متناول قدرات 

 الشباب المتوسطة ليتم طرحها ألهالي هذه المدن.

 مشيرا إلى أنه وأكد أنه تفقد مجمع الخدمات الحكومية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمدرسة الجديدة ،

اطمأن على سير أغلب المشروعات وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذا تقدم األعمال فيما يخص المرافق، حيث 

دخلت بالفعل مياه الشرب والصرف الصحي ويتم توصيل الغاز الطبيعي واالتصاالت وشبكات الفايبر؛ قائال إن 

، ولذا فهو بحق يعد مشروع ”حياة كريمة“لمبادرة الرئاسية اليوم ندخل لكي نحقق نقلة حقيقية في خدمات قرى ا

 القرن في مصر.

  إلى أنه تفقد خالل جولته مشروعا آخر يتمثل في توسعات محطة مياه الشرب ، مصطفى مدبولي / الدكتور وأشار

ر بمنطقة العزب الجديدة؛ حيث كانت محافظة الفيوم تعاني كثيرا من نقص مياه الشرب، وخاصة خالل أشه

 الصيف، الفتا إلى أن هذه المحطة ستكون هي األكبر من نوعها على مستوى المحافظة.

 مشروع المجمعات الصناعية، والتي دخلت فيه الدولة بقوة؛ من أجل توفير وحدات إلقامة  وأشار أيضاً إلى

و  48ما بين ورشة بمساحات تتراوح  576صناعات محددة تخدم شباب وأبناء الفيوم، حيث يضم المشروع نحو 

مترا ، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تخدم أيضا رجال األعمال الذين يبدأون أعمالهم ويمكنهم من خاللها إقامة  50

ورش صغيرة لصناعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والمالبس، والنسيج، إضافة إلى بعض األنشطة 

م، موضحا أن إجمالي الورش 600يصل إلى أكثر من الهندسية والكيمائية، فضال عن إقامة ورش كبيرة بمسطح 

 مصنع توفر اآلالف من فرص العمل للشباب في هذه المنطقة. 700والمصانع المتاحة يبلغ حوالي 

  إلى أننا نعمل على إقامة هذه المجمعات الصناعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس  وأوضح

لمحلي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفاتورة االستيرادية، ونعمل حاليا كدولة على الجمهورية، بتعميق التصنيع ا

التوسع في إقامة مثل هذه المجمعات؛ حتى يمكننا تحقيق مستهدفاتنا في هذا الشأن، وال سيما ما يتعلق بزيادة 

هذه التحديات إال أن الصادرات، رغم كل التحديات التي نواجهها بسبب األزمة العالمية، مؤكدا أنه بالرغم من 

، ولذا فنحن نمضي قدما في إقامة المزيد %7.2نسب البطالة لدينا في أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وهي 

 من هذه المشروعات لتوفير أكبر حجم ممكن من فرص العمل في صناعات إنتاجية عديدة.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

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

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

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

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

  المالية قصيرة األجل.

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

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

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

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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.

 جار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية الثابتة ويعد البيع مع إعادة االستئ

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

ه فورا على حصيلة نقدية من بيع تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذات

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: 

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

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

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

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

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

 عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام  التمويليتأجير على شركات ال

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

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

 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

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

 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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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 

8 https://gate.ahram.org.eg/News/3686646.aspx 

 التمويل متناهي الصغر 

 7الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  بتنظيم 2014لسنة  141مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق ،
نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 

ضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خ
والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي 
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل ُيحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى توفير 

 ذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.إمكانية تعديل وتطوير ه

  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 

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

يقرره مجلس إدارة  والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي
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 
معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر 

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

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 

 المشروعات.لى أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، ع

  ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية بوضع
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةشروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 «8بيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةمصر تبذل جهوًدا ك «األمم المتحدة. 

  خالدة بوزار األمين العام المساعد لألمم المتحدة؛ مديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية / أكدت الدكتورة

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ الحرص على تعزيز وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم 

 المشروعات البينية المشتركة.

  بتقرير التنمية والتنمية االقتصادية هالة السعيد وزيرة التخطيط/ وأشادت خالل لقائها مع الدكتورة ،

الذي أطلقته مصر مؤخًرا، وما تبذله مصر من جهود فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة  2021البشرية 

ئًما على رفع كفاءة ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تحرص دا ،الدعم الالزم لها  والمتوسطة وتقديم

العاملين بالدولة، كما أكدت تقدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم 

 التنمية بالقارة اإلفريقية والمنطقة العربية.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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  اً: انفوجرافرابع

 صندوق النقد العربي، والذي يشير إلى إن السياسات الحكومية األخيرة ستقود خطة تقرير يوضح ( 1) انفوجراف

 :2022/2023نمو متوقع لالقتصاد المصري في  %5.5التعافي لالقتصاد المصري، ويتوقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2انفوجراف ) الطرق الجديدة في مصر شير إلى أن تخطيط والتنمية االقتصادية، والذي يتقرير وزارة اليوضح

 شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


