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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 يونيو 10خميسال   2العدد،عشر التاسعالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1 كبار االقتصاديين العالميين يشيدون بقوة االقتصاد المصرى . 

  المسؤلين عن المؤسسات نال االقتصاد المصرى وما يزال، إشادات دولية من كبار االقتصاديين في العالم سواء

العالمية، ومنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسة التمويل الدولية أو من اقتصاديين لهم ثقلهم على 

جاءت اإلشادات نتيجة صمود االقتصاد ونجاح برنامج اإلصالح االقتصادى، وتجاوز األثار ، الساحة العالمية

تصاد من تحقيق معدالت نمو مرتفعة تكاد تكون األعلي في العالم بعد السلبية لجائحة كورونا، بل وتمكن االق

 الصين والهند.

  بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولى، بما مالباس، رئيس البنك الدولىأشاد ديفيد ،

فى كل مجاالت التنمية  يحافظ على النجاحات االقتصادية التى تحققت، ويسهم فى تعزيز انخراط المؤسسات الدولية

 فى مصر.

  بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر، وكذلك وأشار ديفيد مالباس، إلى إن مصر قامت

إجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكًدا على أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة 

ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق األكثر احتياجا فى البدء فى  األعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر،

 أعمالهم الخاصة.

  وأكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج اإلصالحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على

مو الناتج المحلي اإلجمالي ليس مستوي المنطقة والدول النامية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل ن

فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين االقتصادات النامية الكبرى والبازغة، إضافة إلى تزايد 

التدفقات االستثمارية وتحويالت النقد األجنبي إلى مصر، بما يعكس تنامى الثقة الدولية في االقتصاد المصري، 

قتصادي العالمي، وتواجد مصر في محيط سياسي مضطرب في الشرق األوسط وشمال وذلك رغم التباطؤ اال

 أفريقيا.

 لتطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة عالقات التعاون  المدير العام لصندوق النقد، أكدت كريستالينا جورجييفاو

المتميزة مع مصر والتي تعد قصة نجاح ونموذجاً يحتذى به، مشيدةً باألداء االقتصادى المصري رغم جائحة 

كورونا، فضالً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج اإلصالح االقتصادي، إلى جانب ما 

درة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع أظهره من ق

االقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً، أخذاً في االعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية لالقتصاد 

 تنامى قطاع السياحة تدريجياً.المصري، وكذا تنفيذ المشروعات االستثمارية القومية العمالقة، فضالً عن عودة 

 أكدت حرص صندوق النقد الدولي على االستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف و

إصالحاتها وإنجازاتها االقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب 

الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى  دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعالقات

األخرى، أخذاً في االعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة اإلقليمية والدولية للصندوق والدعاية اإليجابية ألنشطته، 

 ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول األخرى في المنطقة وخارجها.

 المتميز لإلصالحات االقتصادية لم يكن مفيًدا لمصر فقط، وإنما أيًضا فيما  وأضافت أن ما حققته مصر فى تطبيقها

يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذًجا يسعى الصندوق الحتذائه مع دول العالم 

يذ التى ترغب فى تبنى برامج إصالح اقتصادى. وأشادت بالفريق الحكومى المصرى المسئول عن تطبيق وتنف

 برنامج اإلصالح وما قام به من جهود متميزة.

  مليار دوالر بشكل فعال،  12إن مصر استخدمت قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة وأشارت إلى
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وهو ما انعكس على مؤشرات االقتصاد بشكل إيجابى، وسط دعم كبير لبرامج الحماية اإلجتماعية، الفتة إلى أن 

استمرار العمل فى اإلصالحات مؤكدة أن ترشيد دعم الطاقة مكن الحكومة من توفير المزيد من مصر عازمة على 

 األموال للتعليم والصحة واالستثمار فى التنمية البشرية.

 أن هناك مؤشرات إقتصادية هامة حققتها مصر خالل برنامج اإلصالح االقتصادى الذى تم على مدار وأكدت ،

من الناتج المحلى اإلجمالى باإلضافة إلى تراجع  %8أبرزها تراجع نسبة الدين العام إلى السنوات الثالثة الماضية 

 البطالة والتضخم، مؤكدة أن صندوق النقد الدولى يبحث ويدرس حاليا أوجه التعاون مع مصر خالل الفترة القادمة.

 المؤشرات االقتصادية فى حالة مصر ، أن أكد الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولىو

بعد جائحة كورونا تظهر استقرارا اقتصاديا، مشيرا إلى أن  الوضع االقتصادى فى مصر يختلف تماما قبل بداية 

، فقبل هذا التاريخ كانت الناس مستبعدة أن يكون هناك استقرار اقتصادى، 2016اإلصالح االقتصادى فى نوفمبر 

 وأن تختفى السوق السوداء.

 أن االستخالصات التى ستظهر من مراجعة بعثة الصندوق في مصر ستؤكد أن هناك حالة من وأضاف ،

االستقرار، وأن مصر تجاوبت مع المتطلبات الخاصة بجائحة كورونا، وتنتقل إلى مرحلة ثانية أهم وهو النمو 

 الشامل والتنمية المستدامة.

  ى مصرية كثيرة تستفيد من هذا البرنامج، كما أن كثير من أن برنامج تطوير ريف مصر مهم للغاية، وقروأوضح

فقراء مصر متواجدون في هذه القرى، مستطردا: مستبشرون بالتحول الرقمى في مصر، بجانب االستثمار 

 30و 25والتصدير المفتاح الثالث فالبد من زيادة االستثمارات المصرية لمعدالت اعلى وتضاعف التصدير من 

 ليار لتقليل االعتماد على الدين الخارجى.م 100مليارا إلى 

 أن مصر ضمن الدول التي نجحت في خلق النمو االقتصادي أكد الدكتور محمد العريان، االقتصادى العالمىو ،

وتطبيق السياسات الداعمة له رغم أزمة كورونا، مشيدا بسرعة تحرك الحكومة المصرية والبنك المركزى ، 

 . فيروس كوروناالحتواء اآلثار الناتجة عن 

  إن سرعة تحرك الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، جاء مبكًرا، مما أدى الى تقليل آثار إلى وأشار

الصدمة االقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، ورأينا استجابة سياسية عظيمة جداً ولهذا فإن بالنظر 

 في العالم ألن توقيت ردة الفعل كان جيداً. إلى أرقام النمو؛ فسنجد أن مصر ضمن األفضل

  / أهمية العالقات االستراتيجية بين مصر ومؤسسة مختار ديوب، مدير مؤسسة التمويل الدوليةوأكد الدكتور ،

التمويل الدولية، حيث تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص في مصر في ضوء خطط 

لحكومة لتنفيذها، الفتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية في قارة اإلصالح الهيكلي التي تسعى ا

 أفريقيا من خالل استغالل مكانة مصر لتكون محوًرا أساسيًا للتنمية اإلقليمية.

  شراكتنا الوثيقة مع الحكومة المصرية على إجراء إصالحات فى قطاع الطاقة جعلت من وأشار إلى إن قد ساعدت

مليار دوالر من االستثمارات  15فير الكهرباء للشركات والناس أمر يمكن االعتماد عليه، وجذبت أكثر من تو

األجنبية المباشرة، ونحن نبحث عن طرق لدعم جهود مصر لزيادة االستثمار فى مصادر الطاقة الشمسية وغيرها 

 ح منظومة دعم الطاقة.من مصادر الطاقة المتجددة مع االستمرار فى مساعدة البالد على إصال

 أوضح أنه من الممكن أن يحقق كل من ربط شبكات توزيع الكهرباء بين مصر وجيرانها فوائد كبيرة للمنطقة، و

وتمتلك مصر بعًضا من أعلى مؤشرات اإلشعاع الشمسى فى العالم، مما يتيح الفرصة لتصبح رائدة فى مجال 

مليون جيجا وات فى الساعة باستخدام الطاقة  74المطاف ما يصل إلى الطاقة المتجددة التى يمكن أن تولد فى نهاية 

الشمسية، إذا أرادت الدولة زيادة االستثمار فى توليد الطاقة الشمسية، فإن الربط فى قطاع الطاقة سيجعل من السهل 

وبتكلفة معقولة، بيع بعض هذه الطاقة الشمسية لآلخرين، كما سيتيح لبلدان المنطقة الحصول على كهرباء مستدامة 

 وكذلك ستكون مصر قادرة على االعتماد على جيرانها بشكل أكبر لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.

  مهدت اإلصالحات  قد إلى إن هاري فان شيك، المدير اإلقليمي لمجموعة أكسفورد لألعمال في أفريقياوأشار

ي نفذتها الحكومة، الطريق لمصر لبدء تحقيق استجابة المالية واالقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والت

 فعالة للجائحة، مع ترسيخ مكانة مؤسساتها المالية للمساهمة في دفع هذه الجهود الوطنية.

  مع الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي، في إنجاز  19تمكنت مصر من اجتياز تحديات جائحة كوفيدأن قد »وأضاف

قليل من األسواق األخرى. فمن شأن متانة اإلطار التنظيمي وتوافر السيولة أن تمّكن لم يتمكن من تحقيقه إال عدد 

المقرضين من لعب دور داعم رئيسي. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع توسيع نطاق التمويل في مرحلة التعافي، 

 «.مدعوماً بتعزيز أسواق رأس المال واألنشطة المتنوعة في البورصة

  في   %2.3متوقع أن يحقق االقتصاد المصري، أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، نمًوا بنسبة إنه من الوأشار إلى

بشكل جيد، ولكن هناك حاجة إلى إصالحات أعمق  19-حيث نجا من جائحة كوفيد 2021-2020السنة المالية 

 . ويمكن أن تساعد عملية التحول الرقمي في زيادة اإلنتاجية

  في العام المالي الماضي،  %3.6أضاف معهد التمويل الدولي في تقرير له إن البالد ستشهد نمًوا معتدالً من

مدعوًما بسياسات نقدية ومالية تيسيرية وإحراز تقدم في اإلصالحات السابقة للوباء، الفتا انه قد يكون لعمليات 

ي النصف الثاني من السنة المالية الحالية، حيث وجد اإلغالق الجزئي والقيود األخرى تأثير اقتصادي ضار أقل ف
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 المستهلكون والشركات طرقًا للتكيف واالستفادة من التقدم الكبير المحرز في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية".

 / 2 %5توقعات بارتفاع معدل النمو االقتصادى فى مصر إلى  ،محمود محى الدينالدكتور . 

  الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمويل أشار

إن مصر من الدول القليلة التي حققت معدالت نمو إيجابية مدفوعة باإلصالحات إلى التنمية المستدامة، 

حتى تصل لـ  % 2.7عدالت النمو مابين االقتصادية التي نفذت خالل الفترة الماضية، وهناك توقعات باستمرار م

خالل السنوات القليلة المقبلة، وهي معدالت نمو مرتفعة مقارنةً بمنطقة الشرق األوسط والتي حققت تراجًعا  5%

على أن  %1نتيجة جائحة كورونا، وهناك توقعات أن تعاود النمو اإليجابية بأن تصل إلى  %5بمعدل النمو بنسبة 

 عامين. خالل %3تزيد لنسبة 

 أكد أنه رغم توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق األوسط إيجابيًا خالل العامين المقبلين إال أنه سيكون أقل من و

بنهاية العام، على أن ترتفع خالل عامين،  %6المعدالت العالمية، إذ يتوقع أن يصل معدل النمو بالواليات المتخدة 

، %4إلي  3توقعات بأن تصل معدالت النمو في أوروبا من  ، وسط%8فيما سيصل معدل النمو في الصين لـ 

 . %4.3وفي األسواق الناشئة إلى 

  على ضرورة أن تتسم السياسات االقتصادية مستقبالً بالمرونة، مع ضرورة تشجيع العمالة نحو  أيضاً وأكد

ة سياستها بسبب القطاعات التي ستنمو، وتوسيع الضمان االجتماعي، ونصح بضرورة أن تعيد الشركات صياغ

وجود معدالت عالية من الال يقين تتعلق بإمكانية اإلغالق االقتصادي مرة أخري في أي وقت، وفي ظل توقعات 

 بارتفاع التكلفة والتضخم، وزيادة للبطالة.

  أهمية االستثمار في االستدامة والتحول الرقمي، واالستفادة من مبادرات الحكومة المختلفة والهامة وأشار إلى

والتي من المتوقع أن تجذب االستثمارات مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف توطين التنمية باإلضافة إلى 

ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير، مع التركيز على التحول الرقمي، 

ارس، واالستثمار في التنمية المستدامة لما له من ودعم االستثمار في البنية التحتية للقطاع في كل الجامعات والمد

 أثر كبير على االقتصاد.

 إلى أنه قبل أزمة كورونا، كان هناك تخوف من استمرار انخفاض معدالت يي الدينمح الدكتور /محمود وأشار ،

النمو، بسبب عوامل مختلفة مثل الديون العالمية وتخوفات من تغيرات المناخ وتحول شكل العولمة واالقتصاد 

العالمي، حيث عجلت أزمة كورونا من ذلك بصورة أسرع من المتوقع، وكانت كاشفة لكل نوعيات االقتصاد 

المختلفة من الشركات الصغيرة إلى االقتصاد الكلي لدول العالم، الفتًا إلى أن مستقبل االقتصاديات بالعالم قائم 

من  %40خبراء من النقد الدولي والصحة العالمية، هناك ضرورة بأن يتم تطعيم  و وفقعلى "تلقي التطعيم"، 

 المتبقيين على التطعيم خالل العام المقبل.  %60سكان كل دولة، بنهاية العام الجاري، على أن يحصل الـ

  وأكد على أهمية االستثمار في توسيع هياكل اإلنتاج القائمة مشدداً علي ضرورة التعاون االقتصادي مع دول

عربية وإفريقية والتركيز على دعم سالسل اإلمداد، والتركيز على دعم ماسبق بالتحول الرقمي، مضيفاً "أن 

مركزاً مهم في سالسل األمداد وجذب إستثمارات ضخمة، وربطها بمراكز تجمع السكان،  مصر تستطيع أن تكون

 مطالباً بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة في مختلف دول العالم.

 7 3 مؤشرات اقتصادية هامة فى تقرير صندوق النقد عن اقتصاد مصر . 

  وهما :  اقتصاد مصرعن  مؤشرات اقتصادية 7أشار صندوق النقد الدولى إلى أهم 

فى السنة المالية  %5.2، يرتفع إلى 2020/2021فى السنة المالية  %2.8من المتوقع أن يبلغ النمو معدل  (1

2021/2022. 

الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية  من (2

 ة القادمة.وقطاعى الصحة والتعليم فى السنة المالي

( للنطاق الداخلى األدنى المنصوص عليه فى "بند التشاور %4.5التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس ) ظل (3

 بشأن السياسة النقدية"، وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية.

على  أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ قوة (4

االستقرار االقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية اإلنفاق االجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ اإلصالحات 

 الهيكلية األساسية.
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%d9%85%d8%b5%d8%b1/ 

يمثل إطالق "البرنامج الوطنى لإلصالحات الهيكلية" مؤخًرا إشارة اللتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال  (5

 سات العامة.البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤس

تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما فى ذلك التقدم فى اإلصالحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة،  (6

 والحماية االجتماعية، وتحسين مناخ األعمال.

من خالل استجابة السلطات السريعة  19-أبدى االقتصاد المصرى صالبته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد (7

نة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من والمتواز

 مليارات دوالر تقريبا. 8خالل "أداة التمويل السريع" و"اتفاق االستعداد االئتماني" بقيمة 

 4نقطة أساس هذا الشهر 50المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار  ، البنكجولدمان ساكس . 

  /نائب رئيس البحوث االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة  ،فاروق سوسةأشار الدكتور

ة أساس في نقط 50لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تخفض أسعار الفائدة بمقدار أن  جولدمان ساكس،

 المقبل. اجتماعها

 نرى حجة قوية جدا لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، أي في يونيو. هذا يعتمد على حقيقة أن  وأضاف أن"

مصر لديها أعلى معدالت فائدة حقيقية في األسواق الناشئة". ويبلغ سعر العائد على كل من اإليداع واإلقراض 

على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم واالئتمان  %9.25و %8.25لليلة واحدة حاليا 

لكل منها. وفي أبريل الماضي، أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي،  8.75%

 بغرض الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، ومع التوقعات بارتفاع معدل التضخم.

  ذي عوض تباطؤ التضخم بعكس التوقعات في أبريل، وذلك بفضل تأثير سنة األساس المواتي الأوضح أن

في أبريل من  %4.1نخفض معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى إارتفاعات األسعار الشهرية و

كزي إلى . وقد يتجه المر%4.4في مارس، فيما تراجع معدل التضخم على مستوى الجمهورية إلى  4.5%

خفض أسعار الفائدة لتحفيز اإلنفاق، على الرغم من االرتفاع المتوقع في التضخم في وقت الحق من العام، مع 

 . انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالميا على المنتجات المحلية، مما يجعل االدخار مرجحا بصورة أكبر

  ،الفائدة الحقيقي في مصر، مشيرا إلى أن  إن خفض سعر الفائدة لن يضر بسعروأضاف الدكتور / فاروق سوسة

البنك المركزي بوسعه أن يكون أقل حذرا في منهجه. وأضاف: "تبلغ معدالت الفائدة الحقيقية في مصر حاليا ما 

 . هناك مجال كبير لخفض هذه المعدالت دون التأثير على الجاذبية النسبية ألسعار الفائدة في مصر".%9-8بين 

 كانت تجارة الفائدة مصدرا مهما للتدفقات األجنبية إلى مصر، حيث وق سوسة، إلى إن وأشار الدكتور /فار

". وتعافت حيازات 19-تراجعت إيرادات السياحة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر عقب تفشي فيروس "كوفيد

ا العام الماضي، لتسجل المستثمرين األجانب من أدوات الدين المصرية تماما من عمليات البيع المكثف التي شهدته

مليار دوالر في فبراير، في حين ارتفعت حيازات األجانب من أذون الخزانة المحلية  28.5مستوى قياسيا بلغ 

 . مليار دوالر بنهاية أبريل الماضي 20.8لتصل إلى 

  صول وفق ألمن المتوقع أيضا أال تتأثر مصر نسبيا بتقليص االحتياطي الفيدرالي من مشترياته من اوأوضح أن

، مضيفا أنه، بالرغم من المخاطر التي يمثلها التشديد النقدي في الواليات المتحدة، فإن برنامج التحفيز النقدي

 جولدمان ساكس ما زالت متفائلة تجاه السندات المصرية سواء المقومة بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة.

  5 %4.5إلى  2022/2021البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في مصر خالل . 

  خفض البنك الدولي توقعاته للنمو االقتصادي في مصر خالل العام المالي المقبل، وقال إن هذا يعود لتباطؤ النشاط

 %2.3 ". وتوقع البنك، نمو االقتصاد المصري بنسبة19-االقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة "كوفيد

في يناير الماضي، ويتوقع أيضا أن تسجل  %2.7نخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند إفي العام المالي الحالي، ب

 .%5.8، بدال من توقعاته السابقة بنمو قدره 2022/2021في العام المالي  %4.5البالد نموا بنسبة 

  من إن "المؤشرات عالية التردد تظهر االقتصاد سيظل متباطئا في النصف األول وأشار البنك الدولى، إلى

، على الرغم من تخفيف قيود اإلغالق". وأضاف أن "تباطؤ النمو المتوقع هذا العام يعكس مدى الضرر 2021

الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب 

 المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار االستثمارات الثابتة".
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 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :نمو الجدول توقعات البنك الدولى لمعدالت  ويوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  أنه مع تفشي وباء كورونا، تغيّرت عادات إنفاق المستهلكين ليصبحوا أكثر  الدولية ماستركارد مؤسسةأوضحت

اعتماًدا على المدفوعات الالتالمسية والتسوق عبر اإلنترنت؛ ومع فرض تدابير التباعد االجتماعي، وتحول تجار 

واستكشاف إمكانات  التجزئة من حول العالم إلى ممارسة أعمالهم عبر اإلنترنت والتوجه نحو التجارة اإللكترونية

 وسائل الدفع الجديدة.

 ماستركارد عن ارتفاع مستويات تبني تقنيات الدفع الجديدة، التي أفادت بأن شهية  مؤسسة وكشفت دراسة أجرتها

 المستهلكين نحو اختبار تجارب رقمية جديدة وسريعة ومرنة في ارتفاع مستمر.

  من المستهلكين في مصر يفكرون في استخدام طريقة  %94وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد بأن

دفع جديدة واحدة على األقل، مثل العمالت المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول الالتالمسية أو رموز 

من المشاركين في الدراسة بأنهم جربوا وسائل دفع جديدة  %62بينما أكد ، 2022االستجابة السريعة خالل عام 

تجربتها لو كانت الظروف عادية، إال أن الوباء دفع الناس لتجربة خيارات دفع جديدة مرنة للحصول  لم يكن لهم

 على ما يريدونه في الوقت الذي يريدون.

  في ظل هذا االهتمام المتزايد وزيادة الطلب من المستهلكين، تزداد التوقعات من الشركات بتوفير وأوضحت أن

( أكدوا بأنهم يتجنبون %53تى أن أكثر من نصف المستهلكين في مصر )وسائل مختلفة للتسوق والدفع، ح

متسوقين في  4من كل  3التعامل مع الشركات التي ال تقبل أي نوع من المدفوعات اإللكترونية.، باإلضافة إلى أن 

  ( قالوا بأن وسائل الدفع الرقمية تساعدهم في أساليب التوفير.%72مصر )
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 ثانياً : األخبار األسبوعية:

  ،االهتمام بالبعد البيئى أولوية وركيزة رئيسة فى جهود الدولة وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 7وبرامجها

  أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، تقريًرا يستعرض جهود الدولة المصرية والوزارة في دعم

وأوضح التقرير أن االهتمام بالبعد البيئي أصبح أولوية وركيزة ، واالقتصاد األخضر وتحقيق االستدامة البيئية

رئيسة في كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة علي مراعاة البعد البيئى والتحول نحو االقتصاد 

 .2030األخضر فى خطط التنمية المستدامة وكذا رؤية مصر 

  ا على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة من خالل تناول تتميز بتركيزه 21/2022وأشار التقرير إلي أن خطة عام

قضية االنتقال إلى االقتصاد األخضر بالتركيز على ُمبادرات التحسين البيئي، باعتبارها إحدى القضايا التنموية 

 التى لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.

  أن خطة العام القادم ترتكز فيما يخص قطاع البيئة والتنمية المستدامة على تشجيع السياحة البيئية وإقامة  وأضاف

الفندق البيئي، باإلضافة إلى تطبيق معايير االستدامة البيئية على القطاعات االقتصادية كافة كُمبادرات 

ضوية والصناعات صديقة البيئة، إلى جانب الـمشروعات الخضراء، مع تسريع التوّجه نحو تعميم الزراعة الع

التوّسع فى إنشاء الـمراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لـمصر فى مختلف الـمجاالت وتسريع التحّول نحو 

 االقتصاد الـمعرفى.

 اع تركز علي قط 21/2022إلى أن خطة عام  الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، وأشار التقرير

البيئة والتنمية الـمستدامة حيث تِحرص الدولة على استهداف ُمضاعفة نسبة االستثمارات العامة الخضراء من 

، ووضع 24/2025بنهاية عام  %50، لتُصبِح 21/2022في خطة عام  %30إلى  20/2021عام  15%

رؤية وتوّجهات الحكومة أولوية في تمويل الـُمبادرات والمشروعات االستثمارية الخضراء، وذلك في إطار 

 للتعافي األخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق األوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

  وتضمن التقرير جهود وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتي تعكس حرصها علي دعم خطط الدولة نحو

جهود الوزارة فيما يخص المشروعات البيئية،  تحقيق االستدامة البيئية والنمو االقتصادي المستدام، حيث تضمنت

توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال اإلسكندرية حول اإلطار االستراتيجي للتعافي األخضر 

في القطاع الخاص في إطار حرص الوزارة على تحقيق االتساق بين األهداف االستثمارية والمعايير العالمية 

لبيئية والتعافي األخضر، فضاًل عن قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل لضمان االستدامة ا

تحت ُمسّمى اإلطار االستراتيجي للتعافي األخضر  2021معايير االستدامة البيئية، وطرح اإلصدار األول عام 

وحماية النظم البيئية، باإلضافة إلى بهدف تخضير الخطة االستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، 

تحويل أنماط اإلنتاج واالستهالك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعاًل مع المستجدات الدولية الراهنة، حيث 

يهدف الدليل إلى توفير الـمعايير اإلرشادية لدمج معايير التنمية الـُمستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود 

 ويحسن جودة حياة الـُمواطنين.التنموي 

  قطاًعا من القطاعات االقتصادية، والجهات  14وأوضح أن الدليل يحدد معايير االستدامة الحالية على مستوى

الـمسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات األداء ذات الصلة التي تقيس األثر التنموي لـمختلف الـمشروعات 

حديد الـمشروعات ذات األولوية من منظور السالمة واالستدامة البيئية والتدخالت، بما يعين متخذي القرار في ت

 وبما يتوافق وخطط التنمية الـُمستدامة.

  أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير االستدامة البيئية"، من خالل نشر ثقافة االستدامة، أيضاً أوضح

ت كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خالل تنفيذ وتحديد آليات متابعة مؤشرات األداء الخاصة بالقطاعا

المشروعات واألنشطة ذات األولوية في التمويل، وذات التأثير اإليجابي على البيئة، عالًوة على متابعة عملية 

تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد اإلنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات 

 الجهات المعنية، لتقديم الدعم الالزم لها.و

 7 8 تدعم االقتصاد فى مواجهة التحديات اإلصالحبرامج ، سنوات من التنمية الشاملة بمصر . 

  مستهدفات المستقبلية، تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات الرؤية وال، أن وزير الماليةمحمد معيط /وأكد الدكتور
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اإلصالح االقتصادي، ومعالجة جوانب الضعف االقتصادية، وتشجيع النمو، وخلق المرحلة األولى من برنامج 

فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط اإلنتاج، إلى جانب العمل على تحسين مناخ االستثمار وبيئة 

 األعمال.

 ص الصدمات وأضاف "نهدف لتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة االقتصاد على امتصا

الخارجية والداخلية، وتحويل مسار االقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع 

 االقتصاد العالمي، مما يدعم قدرة االقتصاد على النمو المتوازن والمستدام".

  القتصادي الوطني الشامل خالل نجحت البالد في تنفيذ برنامج قوي لإلصالح اوأشارت وزارة المالية إلى أن قد

السنوات السابقة، الذي ساعد في بناء دعائم اقتصاد قوي ومرن ومستقر وقادر على التعامل مع التحديات 

إمكانيات وقدرات والصدمات بشكل ساهم في اكتساب ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين في 

لتحقيق التنمية الشاملة والتي توفر للمواطن المصري مستوى حياة وتؤمن تلك النجاحات ، االقتصاد المصري

 .2030كريمة ومستقبل أفضل، كما جعل للدولة وضع مالي ونقدي آمن ومستقر يمكنها من تحقيق رؤيتها الشاملة 

 عام وأكدت وزارة المالية حرصها على استكمال إجراءات إصالح المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق ال

وزيادة اإلنفاق على برامج التنمية البشرية وزيادة االستثمارات الموجهة لتحسين مستوى الخدمات العامة وإدخال 

 نظم الميكنة الحديثة واالستثمار في االقتصاد األخضر لترشيد وتحسين إدارة المال العام.

 الدين العام : 

  العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين أكدت وزارة المالية استكمال إجراءات إصالح المالية

العام في مسار نزولي مستدام من خالل تنفيذ إصالحات على جانب اإلنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة 

تحقق نجاحات مالية  ، حيثالمالية العامة وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام، واالستدامة متوسطة المدى

ملموسة في مقدمتها تواصل خفض عجز الموازنة وتحول الميزان التجاري لفائض، كما هبطت واقتصادية 

كما استقرت أسعار معظم السلع والخدمات ، سنوات 3من الناتج المحلي على مدار  % 20المديونية الحكومية 

د وقفز رصي، 2016عام  % 23س الماضي هبوطا من في مار % 4.5ليصل معدل التضخم السنوي إلى 

شهور من  7مليار دوالر في أبريل الماضي ليغطي أكثر من  40االحتياطي من النقد األجنبي بشكل كبير ليتجاوز 

 .2013عام  % 13.3نزوال من  % 7.2فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتراجعت معدالت البطالة إلى 

 :صكوك سيادية 

   استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة تسعى الحكومة إلى وزارة المالية إلى أن أشارت

للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على 

تحفيز الطلب على اإلصدارات الحكومية من األوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية 

 . لعمالت األجنبيةوا

 صدار قانون "الصكوك السيادية"، يسهم في تحقيق المستهدفات المالية، وأوضح الدكتور /محمد معيط، أن إ

االقتصادية، والتنموية من خالل تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية 

مع جهود الدولة في تعزيز أوجه اإلنفاق على تحسين مستوى الالزمة للمشروعات االستثمارية، على نحو يتسق 

 معيشة المواطنين.

  إن مصر بصدور هذا القانون، تدخل سوق التمويل اإلسالمي ألول مرة، والذي يصل حجم إصدارات وأشار إلى

ر تريليون دوالر، بما يساعد في جذب مستثمرين جدد من المصريين واألجانب لالستثما 2.7الصكوك به إلى 

 المتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بالعملتين المحلية واألجنبية.

 :الريف المصرى 

   تنفيًذا ، وإنه تركز برامج الحكومة المالية على دعم وتطوير الريف المصريأشارت وزارة المالية إلى أن

على نحو يُسهم في االرتقاء للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، 

مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير  600بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، سيتم توفير 

 سنوات المقبلة. 4إلى  3الريف المصرى خالل الفترة من 

  الذي يجرى تنفيذه وزير المالية أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري الدكتور /محمد معيط، وأكد

حاليًا، باعتباره األضخم في العالم من حيث حجم األعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان 

 مصر، بالسعي إلى تحسين حياتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا.

  بالقرى.« حياة كريمة»مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات  75إلى أنه تم تخصيص وأشار 

 :مشروعات مستقبلية 

   أعلنت وزارة المالية عزمها خالل الفترة المقبلة استكمال كافة المشروعات التي تم البدء في تنفيذها ليتم استكمالها

وفقا للجدول الزمني الُمقرر لها، وذلك في إطار الخطة االستراتيجية لوزارة المالية بكافة محاورها واتساقا مع 

، وتتمثل هذه المشروعات في استكمال برنامج االصالح االقتصادي 2030رؤية مصر برنامج الحكومة و

( والعمل على تحقيق مؤشرات مالية جيدة خالل 2023/2024 – 2020/2021واالنضباط المالي خالل الفترة )
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%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D9

%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84

%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20%20%20%D8

%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D

8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%

D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86//838034.html  

اتخاذ األعوام الثالثة المقبلة، وكذا استكمال مشروعات تطوير ديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، و

 اإلجراءات الالزمة الستصدار التشريعات المالية التي تعمل الوزارة على إعدادها وفقا للخطة التشريعية.

  وتستهدف الوزارة على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي، بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة

خالل  %5.3، وإلى نحو 2021/2022ام من الناتج المحلي في ع %6.5على مدار السنوات المقبلة إلى نحو 

 .2023/2024خالل العام المالي  %4.6، ثم إلى نحو 2022/2023العام المالي 

 تتضمن مزايا جديدة  الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية الموحد لدكتور محمد معيط وزير المالية،ا

 . 9 للممولين والمكلفين

 الئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، ال

مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير اإلجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير 

ط مسبوقة، ترتقى بمنظومة اإلدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسي

وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد 

المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة 

ت للممولين والمكلفين احة الخدمااإلدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إت

 .إلكترونيًا

 أن هذا القانون والئحته التنفيذية يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى اإلجراءات أوضح ،

الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل اإللكترونية معتمدة فى اإلثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين 

الدفاتر والسجالت المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط والمكلفين، وفى 

الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع اإللكترونى، الفتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات اإللكترونية 

إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل  سواًء فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع

رقمنة كل التعامالت بدًءا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، واإلقرار الضريبى اإللكترونى، والسجالت 

 والدفاتر والمراسالت اإللكترونية، وصوالً للتحصيل اإللكترونى للضريبة.

 مواد تُحدد حقوق الممولين  5لموحد تضمنت أكثر من أن الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية ا وأضاف

والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول باالطالع على الملف الضريبى، وهوية مأمور 

الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى ألى 

هنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار ُمسبق من نشاط صناعى أو تجارى أو م

اإلدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية ُمسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى 

لًحا مع المأمورية طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه إلنهاء النزاع ص

 المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

 إلى أن الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في  الدكتور /محمد معيط، أشار

ة اإللكترونية أو التأخير المخالفات الضريبية مثل: عدم اإلخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدون

فى تقديم اإلقرارات الضريبية، موضًحا أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر 

االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد 

يوًما يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر  45ب خالل الدائن، وعدم الرد على هذا الطل

 . ٪2االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه 

 أن الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين لإلخطارات  أوضحو

ف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الضريبية مثل اإلخطار بالتوق

اإللكترونية لمصلحة الضرائب، واالعتداد بهذا اإلجراء وكأنه تم تقديم هذه اإلخطارات إلى المأمورية المختصة، 

جهة معتمدة إلى الفتًا إلى أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من 

 اللغة العربية.
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10 https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D8%AC/ 
11 https://www.youm7.com/story/2021/6/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-49-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5347580 

  10 أشهر 9مليار دوالر في  23.4تحويالت المصريين بالخارج تسجل  المصرى، المركزيالبنك . 

  مليار دوالر خالل  23.4البنك المركزي المصري، عن تسجيل تحويالت المصريين العاملين بالخارج نحو  أعلن

 .2020/2021التسعة أشهر األولى من العام المالي الجاري 

 إن تحويالت المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خالل الفترة يوليو/مارس من السنة  إلىالبنك المركزي  وأشار

مليار دوالر في نهاية مارس  23.4مليار دوالر لتسجل نحو  1.8أو بنحو  %8.5بمعدل ، 2020/2021المالية 

 (.2019/2020فترة من العام المالي السابق مليار دوالر خالل ذات ال 21.5الماضي، مقابل نحو 

  لتسجل نحو  %11.0بمعدل  2021وأضاف أن البيانات أظهرت ارتفاع في تلك التحويالت خالل شهر مارس

وأشار إلى أن التحويالت استقرت  ، 2020مليار دوالر خالل شهر مارس 2.6مليار دوالر مقابل نحو  2.9

مليار دوالر خالل ذات  7.87مليار دوالر مقابل نحو  7.85لتسجل نحو  ،2021تقريبًا خالل الفترة يناير/مارس 

 الفترة من العام المالي السابق.

  مليار 49االستثمار بالصناعات التحويلية وصل إلى ، نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة/الدكتورة 

 . 11جنيه

 / إن الدولة المصرية ركزت خالل السنوات السبع  إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة،أشارت الدكتورة

الماضية على ضخ استثمارات عامة بمجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع 

تبسيط اإلجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضالً عن االنتهاء من خريطة االستثمار 

الق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر االستثمارية لحجز األراضي الصناعية الصناعي بالمحافظات وإط

منطقة صناعية واإلعالن عن أسعارها  18ليتم من خاللها اإلعالن عن إتاحة حجز األرضي الصناعية في 

الل عام وطريقة حجزها إلكترونيًا، مشيرة الي انه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا فقد حقق القطاع الصناعي خ

 7، وبلغت الزيادة في االستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية %6.3نمواً بمعدل  2019/2020

مليار  6.1مقارنة بنحو  2019/2020مليار جنيه فى عام  49سنوات حيث سجلت  6أضعاف ما كانت عليه منذ 

 .2014/ 2013جنيه في عام 

  ومة المصرية تبذالن جهود كبيرة لتحقيق استدامة النمو االقتصادي من خالل القيادة السياسية والحكوأضافت أن

تنفيذ خطة عمل لإلصالحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية باالقتصاد المصري والتى تفتح المجال 

الدولة لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى 

 كونه من القطاعات عالية اإلنتاجية وسريعة النمو ولدوره الهام في خلق فرص العمل وتحسين اإلنتاجية.

  وأشارت إلى أن الحكومة عكفت أيًضا خالل السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات لالقتصاد الكلي تستهدف

صالح االقتصادي على رأس أولوياتها وذلك تحقيق معدالت نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج اإل

التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر « 2030رؤية مصر »من خالل تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة  

 دولة في العالم في مجاالت االقتصاد والتنمية االجتماعية. 30ضمن قائمة أكبر 

 اة لتلك الرؤية حيث تهدف إلى تحقيق زيادة بمتوسط وأضافت أن الخطة االقتصادية قصيرة المدى للحكومة تعد نو

نمو الناتج المحلى اإلجمالي وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدالت التضخم، مشيرة إلى أن وزارة التجارة 

والصناعة، أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في إطار استراتيجية رؤية 

 تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات األولوية. 2030مصر 

  وأوضحت أن السنوات األخيرة شهدت أيضاً تكثيف االستثمار في مشروعات البنية التحتية والتي شملت

مركزاً بالترتيب العالمي للمؤشر الفرعي  90مشروعات الشبكة القومية للطرق، والتى ساهمت في تقدم مصر 

الطرق، باإلضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة لجودة 

والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضالً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية 

من مدن الجيل الرابع من بينها  مدينة 14والتوسع في انشاء المدن الجديدة، مشيرة الى انه يجرى العمل إلنشاء 

إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة والتي تستهدف زيادة االنتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة 

 في المدن القائمة.
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 « 12 2021( لشهر مايو %0.6ارتفاع معدل التضخم الشهري )« المركزي للتعبئة واإلحصاءالجهاز . 

 الشهرية لألرقام القياسية ألسعار المستهلكين  لنشرةاعن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  أعلن

 .2021لشهر مايو « التضخم»

 ( نقطة لشهر مايو 112.9بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية ) وأشار إلى أن قد

 .2021عن شهر إبريل ( %0.6، مسجالً بذلك ارتفاعاً قدره )2021

 (، مجموعة الخضروات %9.0ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة ) هى  أهم أسباب هذا االرتفاع وأوضح أن

(، كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة %0.8(، مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة )%5.3بنسبة )

( ومجموعة االيجار %1.2الجاهزة بنسبة ) (، مجموعة المالبس%1.9المنفق على النقل الخاص بنسبة )

 (.%0.3-نخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة )إ( هذا بالرغم من %0.4المحتسب للمسكن بنسبة )

 ( لنفس الشهـر من %5.0مقابل ) 2021( لشهر مايو %4.9سجل معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية )و

 العام السابق.

 2.25%  13 2021انخفاض بقيمة العجز في الميزان التجارى فى شهر مارس . 

  2021الخارجية مارس أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة 

 3.59، مقابل 2021مليــار دوالر خـالل شهر مارس  2.69وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 

 .٪ 25.2مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها  

  3.41حيـث بلغـت ٪43.5بـة  من أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسوأوضح الجهاز المركزى أن  

مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك   2.38مقابل  2021مليــار دوالر خـالل شهــر مارس 

، مالبس جاهزة %54.2إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: )أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 

مقابل مثيلتها لنفس   2021رات بعض السلع خــالل شهر مارس بينما انخفضت  قيمة صـاد(،  ٪ 49.3بنسبة  

 . الشهر من العام السابق

   مقابل 2021مليار دوالر خـالل شهر مارس   6.10حــيث بلغـــت  ٪ 2.2وارتفعت  قيمـة الـــواردات بنسبــة ،

واردات  بعض السلع وأهمها، مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة  5.97

(، ٪9.7، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة  ٪ 73.9،  سيارات ركوب بنسبة % 92.5)منتجات البترول  بنسبة 

هر من العـام السابــق مقابـل مثيلتها لنفس الش  2021بينما انخفضت  قيمة واردات بعض السلع خالل شهر مارس

 ( ٪ 20.8 ، البترول الخام  بنسبة ٪ 25.9، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة  ٪ 48.5)قمح   بنسبة وأهــمها:

. 
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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 

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

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

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

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   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 

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

  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. 

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

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 ركات التأجير التمويليالرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من ش: 

   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  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  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

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

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

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

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

 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو األصل

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

 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 بين

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

 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 وسبب
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 التمويل متناهي الصغر 

 14الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

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

لى خضوع نشاط تمويل المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد ع
المشروعات الصغيرة 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 

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

  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 

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

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

عد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قوا
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

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

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

 .وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

 15 من القوى العاملة %08المشروعات الصغيرة والمتوسطة توظف  ، البنك المصري لتنمية الصادرات. 

 / أحمد عبدالعاطي، مدير منطقة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمدير المسئول عن  أشار األستاذ
هتمام المتزايد من البنك المركزي بقطاع إن االإلى مبادرة رواد النيل بالبنك المصري لتنمية الصادرات، 

وبعد صدور تعريف موحد لهذا القطاع، إنعكس إيجابيا على  ،2015المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من 
 دوره في اإلقتصاد المصري وشهدت أرقامه طفرة كبيرة في التمويل والتشغيل.

  وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المتعددة لدعم هذا القطاع، تهدف إلى إحداث التنمية االقتصادية الشاملة
من إجمالي اإلئتمان الممنوح  %20من محفظتها اإلئتمانية يصل إلى  وهو ما جعل المركزي يلزم البنوك بجزء

في المائة من  25لتوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل أن يرفع هذه النسبة إلى 
 إجمالي المحفظة قبل عدة أشهر ما يؤكد االهتمام المتزايد بهذا القطاع.

 البنك المركزي هو اإلهتمام بشكل أكبر باألنشطة اإلنتاجية والصناعية  وأشار إلى أن المالحظ في مبادرات
والزراعية والتصنيع الزراعي والصناعات التصديرية بجانب قطاعات اخرى، وهو ما يضاعف اإلستفادة من 

 هذه المبادرات في التنمية اإلقتصادية ودعم اإلنتاج وخلق فرص العمل.

 رة ومتناهية الصغر تعتبر بمثابة شريان الحياة للصناعات الكبرى حيث الصناعات المتوسطة والصغي وأوضح أن
تغذيها بكافة احتياجاتها،ما يجعلها قاطرة النمو الحقيقي، وتساعد على تخفيف العبء في توفير العمالت األجنبية 

والمتوسطة  الالزمة لتوفير خامات اإلنتاج من خالل توفير هذه الخامات محليا، كما تسهم المشروعات الصغيرة
 من القوى العاملة. %80في توظيف 

  وأشار إلى ان بنك تنمية الصادرات يشارك في مبادرة رواد النيل القومية بهدف المساهمة في تطوير األعمال
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16 http://www.emff-eg.com/2021/06/09/%d8%a7%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-%d8%aa%d9%85%d8%ab%d9%84-98-%d9%85%d9%86-

%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-2/ 

للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مراحلها المختلفة، بداية من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة 
المبادرة في دمج االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي وهو أحد أهم أهداف النمو والنضوح، وتسهم 

 الشمول المالي، من خالل تثقيف الشباب ماليا ومصرفيا وتمكينهم من تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

  و أوضح أن البنك يقوم برعاية حاضنة تصميم مواد التعبئة والتغليف بهدف مساعدة المصممين ورواد االعمال
على عمل تصميمات مبتكرة لتطوير التصميم الخارجي للمنتجات بجودة عالية بغرض منافسة المنتجات العالمية 
مما يزيد من فرص التصدير واستغالل طاقات الشباب، وذلك بالتعاون مع جامعة النيل ومركز تحديث الصناعة 

 وغرفة التعبئة والتغليف باتحاد الصناعات.

 16 2014ار جنيه منذ ملي 32لصغيرة بـتمويل أصحاب المشروعات ا . 

  طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك اهتمام غير /أكد المهندس
ا أن معدل التمويل الذى قدمه الجهاز منذ عام فى هذة الفترةمسبوق بقطاع المشروعات الصغيرة  ، موضح 

أضعاف المعدالت التي  5مليار جنيه، وهو  32والمتوسطة وصل إلى ألصحاب المشروعات الصغيرة  2014
 كانت الدولة تسير بها قبل هذه المرحلة.

  وأضاف أن هذا التمويل يعكس اهتمام كبير من جانب الدولة ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى
للغاية وبعد ذلك إصدار قانون  جاء من خالل إنشاء جهاز يكون معنى بتنمية هذا القطاع وهى خطوة مهمة

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

  المهندس /طارق شاش، أن الجهاز يشارك في المبادرات القومية سواء لتصنيع وإحالل المنتج المحلى  وأوضح
بالتنسيق مع وزارة الصناعة فى المجمعات الصناعية ومساعدة المواطنين على اإلنتاج وإخراج منتج محلى، 

 لدخول فى شراكة مع الهجرة بشأن العمالة العائدة لمساعدتهم.بجانب ا

  حيث يرأس اللجنة الخاصة بالمحور االقتصادي في ”حياة كريمة“أن الجهاز له دور كبير فى مبادرة  وأوضح ،
قرية التى شملتها المرحلة األولى من مبادرة حياة كريمة لمعرفة ما هي  1500المبادرة، وتم عمل حصر لـ

فلكل قرية مميزة فى صناعة  /هى الصناعات المميزة لكل األماكنوما  ،التنافسية في كل قرية ومنطقةيزة الم
ا أن الجهاز ال يقدم فقط دعم مادى ولكن دعم خاص بدراسات الجدوى ودعم فنى ألصحاب  بعينها، موضح 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب تدشين المعارض وخدمات تدريب.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 رنست ويونغ إ مؤسسة تقريريوضح  ( 1 نفوجراف )إ E&Y هي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالمو ،

 تشير إلى أن مصر تستمر فى التقدم فى مؤشر جاذبية الدول فى الطاقة المتجددة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( يوضح تقرير  2إنفوجراف ) األمم المتحدة لنسب النمو المتوقعة القتصادات العالم ومحاوالت التعافى من

 تأثيرات جائحة كورونا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


