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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

5202 أبريل 51خميسال   3العدد،عشر السابعالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1جيه بي مورجان يدرس إدراج مصر ضمن مؤشر سندات األسواق الناشئة . 

  بالسندات نه يدرس إدراج مصر ضمن مؤشره الخاص إ "جيه بي مورجان"أكد بنك االستثمار األمريكي

مليار  41سندا حكوميا مقوم بالجنيه بإجمالي قيمة  41يبحث إدراج  ، وأشار إلى إنه الحكومية لألسواق الناشئة

ويعد مؤشر ،  %4.1الذي سيمنح مصر وزنا بنحو جلوبل لألسواق الناشئة، و –دوالر ضمن مؤشر جي بي آي 

ا مرجعي ا ألداء العائد على السندات الحكومية التي جي بي مورجان لسندات األسواق الناشئة، أداة توفر مقياس  

 تصدرها بلدان األسواق الناشئة بعملة أخرى بخالف عمالتها المحلية سواء كانت بالدوالر أو اليورو أو الين.

  ويؤكد الخبراء أن هذا المقياس يوفر معلومات للمستثمرين في هذه السندات التي تتمتع بعائدات أعلى للمستثمرين

 نة بالسندات في االقتصادات المتقدمة، ويتم وزن المؤشر على أساس القيمة السوقية للسندات الحكومية.مقار

  من المتوقع أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايالند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها إذا  وأوضح البنك أن

 إي.إم غلوبال دايفرسفايد".-انضمت مصر وأوكرانيا إلى "جي.بي.آي

 المتوقع أن يؤدي عودة مصر إلى مؤشر أن من  في بنك راند التجاريا، الخبير االقتصادي نيفيل مانديميكوضح وأ

مليار دوالر في السندات  1.1جي بي مورجان للسندات السيادية في االقتصادات الناشئة إلى تدفقات بقيمة 

إلى أن الديون المحلية المصرية وأشار ر،الدوال في سعر صرف الجنيه مقابل %5المصرية وربما ارتفاع بنسبة 

ستكون قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر هذا العام، وبالتالي سيصبح من السهل للصناديق 

 األجنبية الوصول ألدوات الدين المصرية دوليا وسيتمكن المزيد من المستثمرين األجانب من دخول السوق.

 2العام المقبل %7.5تصدر مصر معدالت النمو فى المنطقة بـيتوقع  الدولى، صندوق النقد . 

 ،مقابل توقعاته  4242/4244فى  %4.5يصل إلى نموا   المصرى االقتصادحقق يأن  توقع صندوق النقد الدولى ،

 %5.5بدال من  %5.5إلى  4244/4244في  لمصر رفع توقعاته للنمو االقتصاديو، %4.1البالغة  السابقة بنسبة

نقطة مئوية، كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو فى  2.4فى تقريره الصادر في يناير الماضي بنسبة زيادة 

 . 4242/4245فى العام المالي  %5.1البالد إلى 

 في  %1.4، مقابل 4242/4245في  %4.5تراجع العجز في الحساب الجاري إلى  الدولى، صندوق النقد توقع

 بنسب كبيرة. 4244اجع معدل البطالة في ، إلى جانب تر4242/4242

 أن برنامج مشتريات األصول الذي استهدفت به الحكومة المصرية شراء األسهم صندوق النقد الدولى، واعتبر

أظهر فاعليته خالل فترة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، حيث أسهم في تجنيب الشركات ارتفاع أسعار الفائدة 

بما حققه برنامج  يل، كما أشاد صندوق النقد الدوليتاحة السيولة في أسواق التموالناجم عن ارتفاع عوائد إ

 اإلصالح االقتصادي المصري من نجاحات، مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.

 : ويوضح الجدول توقعات صندوق النقد الدولى لمعدالت نمو الشرق األوسط و وسط اّسيا 
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  3 "91-النقد يتوقع زيادة االحتياجات التمويلية لمصر والمنطقة بعد "كوفيدصندوق . 

  االحتياجات التمويلية المتزايدة في مصر ودول المنطقة قد تهدد مسيرة التعافي أوضح صندوق النقد الدولى، أن

تكافح من أجل  "، إلى جانب الحد من نطاق اإلنفاق المالي في المنطقة التي42-لفترة ما بعد جائحة "كوفيد

 . النهوض من الجائحة

 إلى أن مصر تأتي ضمن األسواق الناشئة بالمنطقة التي من المرجح أن يصل متوسط إجمالي احتياجاتها  وأشار

. وقال إن هذا األمر يمكن 4244/4244من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي  %15التمويلية العامة إلى 

من بينها عرقلة المزيد من الدعم المالي، وبالتالي ربحية الشركات، فضال عن  أن يتسبب في عدة مشكالت

مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على االئتمان مع تزايد اعتماد الحكومات ذات االحتياجات التمويلية المرتفعة 

 على البنوك المحلية.

  فى  مصرل المالية اإلجمالية الحتياجاتا  لمتوسط توقعات صندوق النقد الدولىيوضح الرسم البيانى

4244/4244 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مليار  242من المتوقع أيضا أن تصل االحتياجات التمويلية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى وأضاف أن

من الناتج المحلي اإلجمالي لمعظم  %45دوالر خالل العامين الحالي والمقبل، لتظل أعلى من المتوسط البالغ 

التمويلية لمنطقة الشرق األوسط وآسيا  االقتصادات الناشئة بالمنطقة، ويرجح الصندوق أيضا أن تصل االحتياجات

مليار دوالر مقارنة  122، وهو ما يزيد بما ال يقل عن 4244-4244تريليون دوالر في الفترة  4.4الوسطى إلى 
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 .4242و 4241بمستوياتها في 

  ة، تعد المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل أكثر ارتفاعا في مصر مما هي في باقي دول المنطقوأشار إلى أن

من الناتج المحلي اإلجمالي، تصبح مصر بين الدول  %15بالنظر إلى أنه، ومع وصول االحتياجات التمويلية إلى 

 أوضح وذات أعلى احتياجات تمويلية في المنطقة، إلى جانب معدل االستهالك المحلي األعلى من المتوسط، 

ات يمكن تحملها، في حين أن متوسط استهالك الصندوق إن معدالت استهالك الديون الخارجية ال تزال في مستوي

من الناتج المحلي في العام، فيما يتخطى ذلك المعدل بالنسبة لمصر هذا  %42الدين المحلي مرتفع ويبلغ نحو 

 أو أعلى من ذلك. %45المتوسط ليصل إلى 

  لية فيها تعرضا كبيرا إن مصر تأتي ضمن دول المنطقة التي تواجه البنوك المحوأشار صندوق النقد الدولى، إلى

من إجمالي القروض، كما شهدت تلك  %15للديون السيادية، إذ بلغت نسبة اإلقراض البنكي الموجه للحكومة 

"من شأن هذا التعرض الزائد أن يعرقل تطوير سوق الديون  وأضاف لمزيد من االرتفاع خالل الجائحةالنسبة ا

من الحكومة والقطاع الخاص في الحصول على التمويل بأقل تكلفة المحلية، كما يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة كل 

 . ممكنة من بين مجموعة متنوعة من المقرضين

  يرجح صندوق النقد أن تشهد األرصدة المالية تحسنا في أسواق المنطقة مع مواصلة عملية التعافي، وذلك بدعم

خفيف من اآلثار السلبية للجائحة. وأشار إلى أن من ارتفاع اإليرادات وإنهاء اإلجراءات التي فرضتها الدول للت

االقتصادات المتعافية ستسمح للحكومات باستئناف برامجها الخاصة بضبط األوضاع المالية في بعض الدول ذات 

مستويات الدين المرتفعة، بما فيها مصر والعراق واألردن وعمان وباكستان. ومن جهة أخرى، من المرجح أن 

كزية في مصر ودول أخرى تتسم بأنظمة أسعار صرف مرنة سياساتها التيسيرية، ولكن فقط تواصل البنوك المر

 ضمن توقعات محددة للتضخم.

  4نصائح إلنعاش االقتصاد العالمى 7صندوق النقد الدولى، يصدر . 

  ،مجددا،نصائح للدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإنعاش االقتصاد العالمى  5حدد صندوق النقد الدولى 

إنه سيكون على صناع السياسات تحقيق التوازن بين تقديم الدعم المالي اآلن من ناحية، وبين إبقاء وأشار إلى 

الديون فى مستوى يمكن التعامل معه من الناحية األخرى. وقد تحتاج بعض البلدان إلى البدء فى إعادة بناء 

. وبالتالى فمن الضروري وضع أطر موثوقة متعددة هوامش األمان المالي لتخفيف أثر الصدمات فى المستقبل

 قليل  . السنوات لإليرادات واإلنفاق، وخاصة إذا كان الدين مرتفعا والتمويل

  وأوضح أن  العديد من البلدان منخفضة الدخل، تواجه حتى بعد القيام بدورها، تحديات فى التعامل مع الجائحة

وستحتاج هذه البلدان إلى مساعدات إضافية، بما فى ذلك عن  لوقتمع ا على المدى القريب وفى تحقيق التنمية

الجة طريق المنح والتمويل الميسر وتمديد العمل بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين أو فى بعض الحاالت، مع

وإذا تم ذلك كما ينبغي، فسوف تتيح سياسة المالية العامة إحداث تحول أخضر ، الدين فى ظل اإلطار المشترك

ورقمي واحتوائي في االقتصاد بعد الجائحة. وحتى يصبح هذا األمر حقيقة واقعة، ينبغى للحكومات إيالء أولوية 

 للمسائل التالية:  

ويمكن تعزيز  حات(، والتعليم، والبنية التحتيةاالستثمار في النظام الصحي )بما في ذلك التوسع في نشر اللقا (4

صادات التي تستطيع االستثمارات العامة الخضراء تقوم بها االقت النمو العالمي من خالل دفعة منسقة من

إلى تخفيف  ضع األمثل بمشاركة القطاع الخاصالتي تتم في الو لمشروعات ويمكن أن تهدف ا تحمل تكلفتها

 آثار تغير المناخ وتيسير الرقمنة.

ل الدعم الموجه لتشغيل مساعدة الناس على العثور على عمل وتغيير الوظائف، إذا دعت الحاجة، من خال (4

 العمالة، وتعزيز التدريب، وبرامج البحث عن وظائف.

تقوية نظم الحماية االجتماعية للمساعدة على التصدي لعدم المساواة والفقر، وإحياء الجهود لتحقيق أهداف  (1

 التنمية المستدامة.

ومن الخيارات  وحماية البيئةة أكبر من العدالة إصالح نظم الضرائب المحلية والدولية لتعزيز تحقق درج (1

الممكنة للعمل على تلبية احتياجات التمويل المرتبطة بالجائحة، يمكن فرض مساهمة مؤقتة لدعم التعافي من 

وعلى المدى المتوسط، ينبغي تعزيز تحصيل اإليرادات،  ،تطبَّق على الدخول المرتفعة 42-دجائحة كوفي

 التي يمكن أن تساعد في تمويل احتياجات التنمية.وخاصة في البلدان النامية منخفضة الدخل، 

الحد من اإلنفاق المهدر للموارد، وزيادة شفافية مبادرات اإلنفاق، وتحسين ممارسات الحوكمة لجني الثمار  (5

 الكاملة للدعم المالي.
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 5توصيات للحفاظ على التنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا يصدر صندوق النقد الدولي . 

  أثناء استمرار  المالية تتمثل فى استمرار الدعم حسب الحاجةأولويات السياسة  صندوق النقد الدولى إلى إنأشار

مراحل التطعيم لكل دولة، مع التنفيذ الفوري لكل من: اإلجراءات المالية المعلنة، وتحسين القدرات بشكل عام فى 

ورقمي وشامل لالقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف تنفيذ المشروعات وإجراءات الشراء، والسعي إلى تحول أخضر 

طويلة األمد في المالية العامة بمجرد أن يتحقق االنتعاش، وتطوير استراتيجيات مالية متوسطة األجل إلدارة 

 المخاطر المالية والتمويلية، وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 تقرير الراصد المالى فى مجال المالية العامة فى النقاط التالية: صندوق النقد الدولى فى وجاءت أهم التوصيات 

 ،ل بتكلفة معقولة في جميع البلدانتوسيع نطاق التعاون العالمي الحتواء الجائحة، بخاصة التطعيم المعج (4

لتحقيق نمو اقتصادي قوى يدر إيرادات ضريبية إضافية تتجاوز التريليون دوالر في االقتصادات المتقدمة، 

، ويوفر على المالية العامة تكلفة تدابير دعم تعادل تريليونات 4245ى أساس تراكمي، بحلول عام عل

الدوالرات األخرى. ومن ثم فإن توفير اللقاح سيغطى تكلفته وزيادة، ما يحقق قيمة ممتازة للمال العام 

 المستثمر في زيادة إنتاج اللقاح وتوزيعه عالميا.

واءمتها لتتناسب مع القدرات اإلدارية للبلدان المعنية حتى يمكن الحفاظ على تحسين استهداف التدابير وم (4

الدعم المالي طوال األزمة، حيث إنه في ضوء االنخفاض السائد في أسعار الفائدة يمكن أن يتحسن النمو 

 مة الخضراء.العالمي إذا بادرت البلدان التي تمتلك حيزا ماليا كافيا بإعطاء دفعة متزامنة لالستثمارات العا

الموازنة بين المخاطر الناشئة عن الدين العام والخاص الكبير والمتنامي، وبين المخاطر الناشئة عن التعجل  (1

في إلغاء الدعم المقدم من المالية العامة، ما قد يبطئ التعافي مع مراعاة األطر المالية متوسطة األجل لتحقيق 

 ية.هذا التوازن من جانب واضعى السياسات المال

  يمكن تحقيق ذلك من خالل تصميم القواعد المالية أو إعادة معايرة حدودها لضمان سير التعديالت في وأوضح أن

مسار موثوق، أو من خالل وضع تشريع يرسي قواعد مثل "الموافقة المسبقة" على اإلصالحات الضريبية في 

رسات الحوكمة إلى مساعدة االقتصادات على المستقبل. حيث يمكن أن يؤدي تحسين شفافية المالية العامة ومما

لتدبير االحتياجات التمويلية المتعلقة بالوباء، يمكن لواضعي  ، وتحقيق االستفادة القصوى من الدعم المالي

السياسات النظر فى إجراء إصالحات ضريبية محلية ودولية من خالل فرض مساهمة مؤقتة على أصحاب الدخل 

في من فيروس كورونا، بحيث يتم فرضها لتجميع الموارد الالزمة لتحسين الوصول إلى المرتفع أو الثروات للتعا

 الخدمات األساسية، وتعزيز شبكات األمان، وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/5273287 

ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  ،حياة كريمة" تحقق المفهوم الشامل لحقوق الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية"

 . 6اإلنسان

 إلى اإلجراءات التي حددها برنامُج األمِم ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، السعيد الدكتورة /هالة وأشارت

والتي تهدُف إلى تعزيِز حقوِق اإلنساِن  4212من آثاِر الجائحة حتى عام المتحدة اإلنمائي الالزمِة لمرحلِة التعافي 

في العالم، في إطاِر أهداِف التنميِة المستدامة منها: توفيُر الحمايِة االجتماعيِة واحترام حقوِق الجميع دون تمييز، 

دخل، التحوُل القائُم على التعافي االستثماُر في تنميِة القدراِت تركز على قطاعاِت الصحة ومعالجة التفاوتات في ال

األخضر والحفاِظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذُ خطواٍت ملموسة نحو اإلدماجِ وتعزيِز 

 التنوع، بما في ذلك المساواةِ بين الجنسين، الحوكمةُ وتسريعِ وتيرة التحول الرقمي.

  ،جهوِد الدولِة المصرية لضماِن حقوِق اإلنسان بمفهومها الشامل  فى إطار إلى إنهوأشارت الدكتورة /هالة السعيد

بتنفيذُ العديِد من الُمبادراِت التنموية منها: ُمبادرةُ حياة كريمة، ومراكُب النجاة،  المصرية إلى قيام الدولةوأشارت 

لتي تُعدُّ أكبَر المبادراِت في مليون صحة للقضاِء على فيروس سي، وا 422و في مجاِل الصحِة المبادرة الرئاسية 

قطاعِ الصحِة في تاريخِ مصر والعالم، فحظيت لنجاِحها بإشادةِ ُمنظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرةُ الكشِف عن 

السمنة والتقزم واألنيميا بين طالب المدارس، ومبادرةُ ُمضاعفِة أسّرة الرعايِة الُمركزة ونقاِط اإلسعاف، وفي 

جاءت مبادرةُ خفِض كثافِة الفصول، وربط ُمخرجاِت التعليِم الفني بسوِق العمل من خالل إنشاِء  مجاِل التعليمِ 

 المدارِس التطبيقيِة الفنية والجامعاِت التكنولوجية، والتوسعِ في إتاحِة الجامعاِت األهلية.

  لتطويِر البنيِة األساسيِة خاصة  في وأضافت أن الدولةُ راعت أيضا في األعواِم األخيرةِ تكثيَف االستثماراِت العامِة

قطاعاِت "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، مؤكدة حرَص وزارةِ التخطيِط والتنمية 

على توجيِه االستثماراِت العامة بما يضمُن ترتيَب  -وهي المنوطةُ بإدارةِ منظومِة التخطيِط التنموي -االقتصادية 

حتياجاِت التمويلية، ومعالجِة الفجواِت التنموية بين المحافظاِت، وضمان الشفافيِة وتوفير األولوياِت وفق اال

المعلوماِت وتحديثها باستمرار حول أداِء برامج التنمية بمؤشراِت أداٍء واضحة، وذلك لتحقيِق مبادئ المساءلة 

 وإشراِك المواطن في عمليِة صنع السياساِت العامة وتنفيذها.

 االستراتيجية الوطنية لتمكيِن المرأة  4245أن الحكومةُ تبنت في عام  ،السعيد الدكتورة /هالة أوضحتو "

"، والتي تستهدُف إدماَج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دوِرها السياسي 4212المصرية 

سين، وتأكيد ا لذلك نصَّ برنامُج واالقتصادّي واالجتماعي، والحرص على ضماِن اعتباراِت المساواةِ بين الجن

عمِل الحكومِة المصرية على مبادئ تسعى إلى تقليِل الفوارِق بين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون، 

والحقوق السياسية والحقوق التعليمية بما تتضمنه من المساواةِ في فرِص التعليم وحقوق العمل، واألجر المتساوي 

ة، كما أطلقت وزارةُ التخطيط والتنمية االقتصادية دليَل التنميِة المستدامة المستجيبة للنوعِ وقوانين حماية األموم

االجتماعي والذي يهدُف إلى تهيئِة البيئِة الُمشجعة لزيادةِ مشاركِة المرأة في النشاط االقتصادي في ضوِء توجهاِت 

جيه الجهاِت الحكومية نحو تنفيذ البرامجِ وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وكذا تم تو 4212رؤية مصر 

والمشروعاِت التنموية التي تعمُل على تنفيِذ رؤيِة الدولة في مجاِل الرعايِة االجتماعية للمرأةِ والطفل، ومنح 

أولوية في التمويل لهذه البرامجِ والمشروعاِت في ُخطِط التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة في تحديِد 

 الخطِط والبرامج والمشروعات التنموية. أولوياتِ 

 ما حققته الدولة من إنجازاِت في هذا المجال ومنها:  في المجاِل السياسي تحقيق مصر مستويات  وأشارت إلى

تاريخية وغير مسبوقة لنسِب تمثيل المرأة في البرلماِن المصري، حيث وصلت نسبةُ تمثيِل السيداِت في البرلمان 

بمجلس الشيوخ، واجتماعي ا سجلت مصُر أعلى نقطة لها في مؤشِر المعاشاِت  %41.1نحو و %41المصري إلى 

، وذلك في %55، وفي مؤشِر ريادةِ األعماِل وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع %422والدخل المتساوي بواقع 

 مؤشِر "المرأة وأنشطة األعمال والقانون" الصادر عن البنِك الدولي.

  من  %52.5أن اإلناُث تمثل نسبة  االقتصادي للمرأةِ أوضحت التمكينِ  الدكتورة /هالة السعيد، فى إطاروأوضحت

إجمالي العاملين في الجهاِز اإلداري للدولة، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبةُ تمثيِل السيداِت في مجالس إدارات 

، وتحسنت النسبة في 4242عام  %44.2 لتصَل إلى 4242في عام  %42.4الشركات المسجلِة في البورصة من 

 .4242في  %2.4مقارنة بنحو  4242في عام  %1.5شركات القطاع العام لتصَل إلى 
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%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88750-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/5275559 

  ،7نستهدف جذب أكبر االستثمارات الموجهة للتمويل األخضر الهيئة العامة للرقابة المالية . 

  إن الهيئة تستهدف استمرار إنجاز خارطة إلى محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، /الدكتور أشار

االستدامة التي حددتها استراتيجية األنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تسريع تحول االقتصاد المصري 

نحو تطبيق مبادئ االقتصاد األخضر والتمويل المستدام، باإلضافة لترسيخ مبادئ اإلفصاح والحوكمة واإلدارة 

ة المخاطر البيئية والتغير المناخي، بما يمكن االقتصاد المصري من جذب أكبر االستثمارات الرشيدة ومراعا

 الموجهة نحو التمويل المستدام أو التمويل األخضر.

 نستهدف أن نرتقي إلى مستويات أعلى من االستدامة بهدف تمكين األنشطة المالية غير المصرفية من  أضاف"

الدولية، كما نستهدف تمكين الشركات من التوسع إقليمي ا وعالمي ا وتزويدها  التوافق مع المعايير والتطورات

 بممارسات الحوكمة واإلفصاح الضروريين، لتكون قادرة على المنافسة على المستوى العالمي".

 والتي أطلقتها الهيئة عام 4244-4241، إلى أن االستراتيجية الشاملة لألنشطة المالية غير المصرفية أشار ،

ا لما تمثله التنمية المستدامة من عامل هام في 4241 ، في محورها الثاني على تعميق مستويات االستدامة، نظر 

تنمية المجتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية، مضيف ا أن أكبر خطوة في هذا المجال هو صدور قرار مجلس 

يل المستدام كوحدة مستقلة داخل الهيكل التنظيمي للمعهد، إدارة معهد الخدمات المالية بإنشاء المركز اإلقليمي للتمو

وتم االنتهاء من تشكيل مجلس استشاري للمركز يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في 

مجال االستدامة، بما يسهم في تعزيز دور المركز محلي ا ودولي ا ويحقق الريادة للقطاع المالي غير المصرفي في 

 المجال.هذا 

 أنه في مقدمة قضايا االستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، وتكمن أهمية أيضا   أضافو ،

ا لألهمية االقتصادية البالغة لتضمين المرأة  معالجة ذلك االختالل، ليس فقط في الناحية االجتماعية، ولكن أيض 

ما أشاره أحد تقارير البنك الدولي إلى أن تمكين المرأة اقتصادي ا يمكن  وتمكينها في النشاط االقتصادي، منوه ا إلى

، وذلك باإلضافة الستغالل %15إلى  42أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 

 قدرات الشباب ودمجهم في النشاط االقتصادي.

 8 91/07مليون دوالر العام  577ر ومليا 3ارتفاع صافى االستثمارات العربية في مصر لـ . 

 ،ارتفاع صافي االستثمارات العربية في مصر بالعام المالي  أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مليار  1مليون دوالر، مقابل  552مليار و 1، حيث بلغ إجمالي قيمة االستثمارات العربية نحو 4242/4242

 مليون دوالر. 124، بزيادة بلغت نحو 4241/4242مالي مليون دوالر فى العام ال 451و

 مليون دوالر  245.5دول تتصدرها اإلمارات العربية بقيمة مليار و 1 وأضاف أن تتوزع االستثمارات العربية بين

 541.1، بزيادة بلغت 41/42مليون دوالر في العام المالي السابق له  421.4، مقابل مليار و42/42بالعام المالي 

مليون  151.4، مقابل 42/42مليون دوالر العام المالي  111.2ون دوالر، يليها المملكة العربية السعودية بنحو ملي

مليون دوالر وأخيرا االستثمارات  115.5دوالر بالعام المالي السابق له، ثم االستثمارات الكويتية وبلغت قيمتها 

 .42/42مليون دوالر بالعام المالي  4.2التونسية بنحو 

  مليون دوالر بالعام المالي  151مليار و 5إجمالي صافي االستثمارات األجنبية لمصر، نحو وأضاف أن قد بلغ

 ، موزعا بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والدول العربية.42/42

  يونيه  12وحتى  4242 بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها خالل الفترة من يوليو وأوضح أيضا  أن قد

مليون جنيه، وأغلبها تعمل في  421مليار و 14شركة بإجمالي رأس مال مصدر يبلغ  211آالف و 1، نحو 4242

 شركة في القطاع اإلنشائي. 4422شركة و 21آالف و 1القطاع الصناعي بنحو 
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  ،9بالميزان التجارىوتحقق تحسنا  0707مصر تعبر أزمة التجارة العالمية بـ رئاسة مجلس الوزراء . 

  ا ملموس ا، فى ظل ما أشارت رئاسة مجلس الورزاء، إلى أن قد حققت التجارة الخارجية للدولة المصرية تقدم 

اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصالحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز 

تج المحلى، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمن

اإلنتاجية المختلفة، والتوسع فى إنشاء مجمعات صناعية وفق ا ألحدث األساليب التكنولوجية، األمر الذى ساهم فى 

تحسن الميزان التجارى لمصر، ومكنها من التعامل بشكل إيجابى مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على 

 حركة التجارة العالمية، وذلك وسط إشادات دولية بالجهود المصرية فى هذا الملف.االقتصاد و

 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة  4242نخفاض عجز الميزان التجارى خالل عام إ وأشار مجلس الوزراء إلى

قيمة  نخفاض، نتيجة إل4242مليار دوالر عام  15.2مقارنة بـ  4242مليار دوالر عام  14، حيث سجل 2%

مليار دوالر عام  11.2، و4245مليار دوالر عام  12.1، و4241مليار دوالر عام  54.2الواردات، فى حين بلغ 

4242. 

 حيث سجل حجم 4242حتى 4242حجم الزيادة فى الصادرات والتراجع فى الواردات، خالل الفترة من وأظهر ،

مليار دوالر عام  42.1، و4242ار دوالر عام ملي 12.5، مقارنة بـ 4242مليار دوالر عام  45.2الصادرات 

 .4242مليار دوالر عام  44.5، و4245مليار دوالر عام  42.1، و4241

 4242مليار دوالر عام  52.1، مقارنة بـ 4242مليار دوالر عام  22.2للواردات، فقد سجلت  أضاف أن بالنسبة ،

 .4242مليار دوالر عام  54.1، و4245مليار دوالر عام  22.2، و4241مليار دوالر عام  14.2و

  إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خالل زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى وفق ا  مجلس الوزراء،وأشار

ا لقيمة  الستراتيجية تعظيم الصادرات، الفت ا إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعم 

مليار دوالر، لتمثل السلع تامة  45.2، حيث وصل إجمالى قيمتها إلى نحو 4242م الصادرات الوطنية خالل عا

، والمواد الخام %41.2، والوقود %45.1من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة  %15.2الصنع 

 .%2.4، والطاقة الكهربائية %2.2، والقطن الخام 42.1%

  ( تقرير رئاسة  42إلى  4ويوضح اإلنفوجراف من ) مجلس الوزراء والذي يشير إلى إن مصر تعبر أزمة

وتحقق تحسنا  فى الميزان التجارى بفضل التخطيط االستراتيجي منذ بداية  4242التجارة العالمية خالل عام 

 اإلصالح االقتصادي :
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10 https://benokinvest.com/archives/44837 
11 https://enterprise.press/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-

%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2020-2021.pdf 

 10المعدالت السنوية للتضخم العام واألساسي تعكس احتواء الضغوط المصرى، البنك المركزي . 

 ن  المعدالت السنوية للتضخم العام واألساسي ظلت تعكس احتواء أمصري في تقرير له، أوضح البنك المركزي ال

الضغوط التضخمية ، كما ظلت التذبذبات في المعدالت السنوية للتضخم العام مدفوعة بشكل أساسي بالتغيرات في 

، 4242نوفمبر مساهمة السلع الغذائية ، خاصة في ضوء صدمة العرض المؤقتة في الطماطم التي حدثت في 

من  4244في يناير  %1.1خفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي إلى نحيث إ

ويناير  4242، وجاءت تلك االنخفاضات خالل ديسمبر 4242في نوفمبر  % 5.5، و4242فى ديسمبر  % 5.1

 ، ة الخضروات الطازجةمدفوعة بشكل أساسي بإنخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية ، خاصة مساهم 4244

يأتي ذلك بعد  4242وكانت هذه الصدمة المؤقتة السبب الرئيسي الرتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 

 . 4242في اكتوبر  %1.5ان سجل المعدل السنوي للتضخم العام 

  اهمة السلع غير على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام ظل مدفوعا  بشكل أساسي بمسوأوضح أن

، فإن التقلبات 4242في المتوسط من المعدل السنوي للتضخم خالل عام  %425الغذائية ) والتى شكلت حوالى 

 فى المعدل السنوي للتضخم العام ظلت ناتجة عن التذبذبات في مساهمة السلع الغذائية .

  خالل الربع الرابع  %5.4على ذلك ، سجل متوسط المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر  وأضاف أن بناء

، 4241نقطة مئوية والمعلن فى عام -+1 %2هو اقل من الحد االدنى للنطاق المستهدف والبالغ و 4242من عام 

ات االحترازية ويرجع هذا االنحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر إنتشار جائحة كورونا واإلجراء

المصاحبة لها على النشاط االقتصادي باإلضافة لذلك إتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب اى نقص 

 ناتج عن المعروض في السوق وهو ما ساهم ايضا  في خفض معدالت التضخم.

 ي من مليار دوالر بالربع الثان 8.4عجز الحساب الجاري لمصر يتسع إلى  المصرى، البنك المركزي

0709/0707 11 . 

  مليار  1.1عجز الحساب الجاري بالموازنة العامة لمصر ارتفاعا ليصل إلى  أعلن البنك المركزى أن قد سجل

مليار دوالر في الفترة ذاتها قبل  1.4، مقارنة بـ 4244/4242دوالر في الربع الثاني من العام المالي الجاري 

مليار دوالر في الربع السابق  4.1في الربع الثاني، مقابل  %51 عام، وقفز العجز في الحساب الجاري بنسبة

 عليه.

 أيضا المزيد من التراجع في الميزان التجاري لمصر خالل الربع الثاني من  البنك المركزى بياناتأظهرت و

. 4242/4242مقارنة بالربع الثاني من  %5مليار دوالر، ليتسع العجز بنسبة  42.2، ليصل إلى 4244/4242

مليار دوالر خالل  2.2ويعود االرتفاع في عجز الميزان التجاري باألساس إلى تراجع الصادرات، والتي بلغت 

مليار دوالر في نفس الفترة العام المالي الماضي. وسجلت الواردات ارتفاعا طفيفا  5.4الربع الثاني، مقارنة بـ 

 ، وأوضح البنك المركزى مليار دوالر 45.1ل إلى لتص %4عن مقارنة بالعام الماضي، إذ صعدت بما يزيد قليال 

مقارنة بعجز بلغ  %41العجز في الميزان التجاري أكثر اتساعا على أساس ربع سنوي، بعدما قفز بنسبة  أن كان

 4.5. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استيراد سلع إضافية بقيمة 4244/4242مليار دوالر في الربع األول من  1.2

 خالل الربع الثاني مقارنة بالربع األول.مليار دوالر 

 مليون  215ظلت إيرادات قطاع السياحة أدنى بكثير من مستويات العام السابق، حقق القطاع  وأضاف أن قد

والتي بلغت  4242/4242، أي أقل من ثلث إيرادات الربع الثاني من 4244/4242دوالر في الربع الثاني من 

السياحة من أكثر القطاعات تضررا جراء الوباء، فقد تراجعت أعداد الوافدين بسبب مليار دوالر. وكانت  1.4

لسائحين الذين توقف حركة الطيران الدولي العام الماضي، إلى جانب تواصل المخاوف بشأن الفيروس بين ا

يث إال أنه كان هناك بعض التحسن في إيرادات السياحة على أساس ربع سنوي، ح ، يخططون لزيارة مصر

 مليون دوالر المسجلة خالل الربع األول من العام المالي الجاري. 124مقابل الـ  %45ارتفعت بحوالي 

  إذ عد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة والتي ت  يالت المصريين العاملين بالخارجارتفعت تحووأضاف أيضا  أن قد

ت دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، في مليارا 5عن  %1مليار دوالر في الربع الثاني، بارتفاع  5.5بلغت 

 .%42حيث شهدت زيادة بنسبة  4244/4242مواصلة للتحسن في تحويالت المغتربين خالل الربع األول من 

  ارتفعت عائدات قناة السويس بشكل طفيف على أساس ربع سنوي خالل الربع الثاني قد أظهرت البيانات أن

 مليار دوالر في الربع األول. 4.1 مليار دوالر، مقابل 4.5لتسجل 

  مليار دوالر خالل  4.55إلى  %42صافي االستثمار األجنبي المباشر بحوالي وأعلن البنك المركزى أرتفاع

 مليار دوالر في الربع األو 4.2الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقابل 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال4241أطلقت 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 حالي ا من عدد من 

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

  كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوق ا واعد ا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريب ا

مليار جنيه في  42.2إلى  4241مليار جنيه مصري في  1,5الماضية؛ حيث زادت من خالل األربع سنوات 

 مليار جنيه. 1.2تقريب ا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %41. وارتفعت بنسبة 4241

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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.

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

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

ه فورا على حصيلة وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذات

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: 

   بتعديل قرار مجلس 4242لسنة  14أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا  رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 4242لسنة  5اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  4242لسنة  5إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

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

 .األصل وإعادة استئجاره تمويليا   كاآلتي: بيعمكررا ( نصها 1)

  ألصل مع إعادة تأجيره تمويليا  التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير

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

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

 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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12http://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 
13 https://benokinvest.com/archives/44724 

 التمويل متناهي الصغر 

 12الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون

، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات 4114

المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل 
ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة 
 صناعي.التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

  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 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 41مالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال

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

 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 

ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانو
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

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

  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

  ،من حجم التمويل  %20النساء استحوذن على الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 070713متناهي الصغر عام 

  إنه تم إعدادُ أول دليٍل لخطِة التنمية  إلى الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،أشارت

جتماعي، حيث تكمن أهميته في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج المستدامة المستجيبة للنوع اال

والمشروعات التنموية في مجال الرعاية االجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج، 

 باإلضافة إلى تهيئة بيئة العمل الُمشجعة لعمِل المرأة لتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا.

 ت أن االهتماُم بالمرأةِ برز وقت جائحة كورونا في نمو التمويل متناهي الصغر الموجه للمرأة، حيث وأوضح

مليارات  2إلى  4242مليارات جنيه عام  1قفزت أرصدة التمويل من جمعيات التمويل متناهي الصغر من حوالي 

ما بلغت نسبة مشاركة المرأة في من إجمالي عدد المستفيدين، ك %24، واستحوذت النساُء على 4242جنيه عام 

 من إجمالي المشاركين. %25المعارض التي تم تنظيمها 

  وأكدت أن مصر جاءت في المركِز األول في التقريِر الصادِر عن هيئِة األمِم المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ األمِم

المرأةِ خالَل فترة الجائحة، مشيرة إلى المتحدةِ اإلنمائي حول اإلجراءاِت التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ 

ا مصري ا لحقوق المرأة لتعزيِز  تبني الجمعية العامة لألمِم المتحدة وللمرة األولى فى تاريخها وبتوافق اآلراء قرار 

االستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيِر الجائحة على النساء والفتيات، وبذلك قادت مصر تحرك ا دولي ا لحماية 

 حقوق المرأة في ظل الجائحة كجزء ال يتجزأ من حقوق االنسان.

  الحديث عنه لم يعد ذو بعد  أن أوضحتالتمكين االقتصادي للمرأة؛  وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، حول

اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيِق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيِم االستفادة من 

من إجمالي العاملين في الجهاز  %52.5قاِت اإلنتاجية التي تتمتع بها المرأةُ، مشيرة إلى نسبة اإلناث تمثل الطا
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اإلداري للدولة وفق ا آلخر تحديث للملف الوظيفي الذي قام به الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، وأن مصر 

، وفي مؤشر %422ؤسسات الدولة بواقع سجلت أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي في م

 "المرأة وأنشطة األعمال والقانون" ، وذلك في مؤشر %55ريادة األعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 

 الصادر عن البنك الدولي.

 أن نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة في البورصة المصرية ارتفعت من  أضافتو

، وفي شركات القطاع العام تحسنت النسبة لتصَل إلى 4242عام  %44.2لتصل إلى  4242عام في  42.4%

، وتعزز ذلك بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في عام 4242في  %2.4مقارنة بنحو  4242في عام  1.5%

المالية غير  أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال األنشطة"الذي ينص على  4242

ا نسائيَا واحد ا على األقل ، مؤكدة أنه تم حث الشركات المقيدة بالبورصة على تبني االلتزام "المصرفية عنصر 

 ببنود الميثاق األخالقي لمنع المضايقات للنساء داخل بيئة العمل.

 شمول المالي؛ زادت أنه في إطار جهود الحكومة والبنك المركزي لتحقيق ال ،السعيد الدكتورة /هالة وأوضحت

مليون سيدة، كما حظيت المرأة بنسبة  4أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 

 .4244إلى فبراير  4242من الزيادة في أعداد الحسابات المصرفية خالل العام االخير فبراير  12%

  ٍت متوالية ومكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيِس عبد الفتاح أن المرأةَ حققت قفزا ،هالة السعيد/وأكدت الدكتورة

ا للمرأةِ المصرية في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطالق  4245السيسي، حيث أعلن  عام 

، وتعد مصُر هي الدولة األولى في العالم التي تطلق هذه 4212االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 

، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور 4212اتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة األممية ورؤية مصر االستر

 الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

 ا؛ فحسب التقارير العالمية، فالنساَء يشكلن و أضافت أنه في ظل أزمة كورونا كانت المرأةَ أكثَر فئاِت المجتمع تأثر 

ممن يعملون بالقطاعِ الصحي واالجتماعي، وهو ما يضُع عليهن عبء في رعاية المرضى؛ ويجعلهن  %52نحو

من األطباء  %11أكثر عرضة لإلصابة بهذا الفيروس، مشيرة إلى أن مصر تفخر بأن المرأةَ تمثل حوالي 

 .من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية %24البشريين، و

 أن أبرز تلك اإلجراءات تتمثل في تخفيُض عدِد العاملين والعامالت في المصالح الحكومية كإجراٍء  أوضحت

ا إجازة استثنائية مدفوعة  44احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفل أو أكثر يقل عمُره عن  عام 

في ذلك النساء، من خالل المنحة الرئاسية للعمالة األجر، وتقديم الدعم االقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما 

 من المستفيدين من هذه المنحة. %15غير المنتظمة حيث شكلت نسبة النساء 
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 إذ توقعت نمو دخل األسر المصرية مدفوًعا بالنمو االقتصادي يوضح توقعات مؤسسة فيتش، ( 1 نفوجراف )إ

 02عن السنوات السابقة، لتصبح  0202واستقرار معدل التضخم، وانخفاض معدل زيادة األسر حتى عام 

 : 0201مليون أسرة في عام  02بنحو  ، مقارنةً 0202مليون أسرة في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


