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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 يوليو 1خميسال   1العدد،العشرون الشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1خبراء صندوق النقد يشيدون بأداء االقتصاد المصري وإستراتيجية اإليرادات والديون  . 

 اتفاق االستعداد االئتماني، نتيجة  خبراء صندوق النقد الدولى على أداء مصر القوي في إطار برنامج أشاد

الستجابة لجنة السياسة النقدية في الوقت المناسب لألزمة الناتجة عن وباء كورونا، إلى جانب التنفيذ المستمر 

وأشادوا باألداء الجيد لالقتصاد بما في ذلك ، لبرنامج اإلصالح االقتصادي وتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية

لصحة والحماية االجتماعية. وفي الوقت نفسه، شجعوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية اإلنفاق على قطاعي ا

 والحوكمة، وإجراء إصالحات هيكلية لبناء اقتصاد أخضر، وأكثر ذكاًء، وأكثر احتواًء للجميع.

  ون المتوسطة إستراتيجية اإليرادات متوسطة األجل وإستراتيجية الديوأشاروا خبراء صندوق النقد الدولى، إلى

األجل. وشددوا على أهمية التنفيذ القوي لهذه اإلستراتيجيات، والوفاء باحتياجات التمويل اإلجمالية مع خلق 

مساحة لإلنفاق على البنود ذات األولوية. كما أكدوا الحاجة إلى استمرار التقدم نحو مزيد من الشفافية المالية، 

عمل، وتشجيع الصادرات. ودعموا الخطط الجارية لالنتقال إلى وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق ال

اقتصاد أكثر اخضراًرا والتحول الرقمي، حيث أشاد الخبراء بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 

 .0202عام 

 لنهج القائم على وأشاد خبراء الصندوق بالبنك المركزي المصري بدور السياسة النقدية في دعم االقتصاد ، ودعم ا

البيانات للسياسة النقدية وأشار الخبراء إلى قوة تدفقات رأس المال الداخلة، وشددوا على أهمية مرونة سعر 

الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات. وأشار الخبراء إلى مرونة النظام المصرفي وأشادوا بالجهود المبذولة 

الشمول المالي من خالل التقنيات المالية الرقمية والتركيز  للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز

 على الفئات األكثر احتياجاً.

 2 والنظام المصرفي قوي التضخم بمصر أقل من المستهدف الدولى نائب المدير العام لصندوق النقد . 

  " إن نهج إلى ، نائب المدير العام ومدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، "أنطوانيت ساييه أشارت

السياسة النقدية للبنك المركزي المبني على البيانات، ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، الذي ال يزال أقل من 

النحو الذي يقتضيه  النطاق المستهدف للبنك، مما يوفر مجااًل للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على

 التضخم والتطورات االقتصادية.

  وأكدت أن النظام المصرفي اليزال قويا بعد مواجهته أزمة فيروس كورونا، حيث دخل االقتصاد المصري الوباء

 . بوضع مالي جيد وسيولة وفيرة

 القطاع الخاص  أوضحت أن البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة

يتطلب ذلك جهودًا متواصلة ، لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة االقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية

لتحسين تخصيص الموارد من خالل تقليص دور الدولة في الحياة االقتصادية، تعزيز الحوكمة والشفافية، 

 . ة االندماج في التجارة العالميةدوتحسين بيئة األعمال التجارية، وتعميق األسواق المالية وزيا

  3 المركزي دعمت االقتصاد المصريالبنك سياسات  ،النقد الدوليصندوق . 

  استكمل فريق من خبراء الصندوق المراجعة الثانية واألخيرة ألداء البرنامج أشار صندوق النقد الدولى، إلى إن قد

شهرا ويسمح  20إطار اتفاق االستعداد االئتماني ومدته االقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في 

 ( .مليار دوالر أمريكي 2.1مليون وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي  21..2.20للسلطات بسحب 

  ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على

لحفاظ على اإلنجازات التي تحققت خالل السنوات الماضية، ودفع اإلصالحات استقرار االقتصاد الكلي مع ا

 الهيكلية الرئيسية.

  دخلت مصر أزمة فيروس كورونا بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل وأضاف صندوق النقد الدولى، أن
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لية والعالمية غير ، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المح0222اإلصالحات االقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 

ً بين تأمين التمويل الالزم لحماية النفقات  المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازنا

من ، والصحية واالجتماعية الضرورية والحفاظ على االستدامة المالية أثناء إعادة بناء االحتياطيات الدولية

 0.0، وأن ينتعش بقوة إلى 0202/0202في السنة المالية  % ..0المتوقع أن يصل معدل النمو االقتصادي إلى 

 . 0202/0200في السنة المالية  %

  من خالل إقرار إجراءات للتيسير النقدي والمالي  21 –جاءت استجابة مصر ألزمة وباء كوفيد أوضح أن قد

ما ساعد على التخفيف من األثر الصحي واالجتماعي للوباء مع الحفاظ على بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، م

 االستقرار االقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.

  ،إلى أنه ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي وأشار صندوق النقد الدولى

ستمرار في الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي، وسيكون تعميق وتوسيع اإلصالحات الهيكلية االقتصادي مع اال

 ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز االحتياطيات وإطالق العنان إلمكانات النمو الهائلة في مصر،

والنقدية قصيرة المدى للسلطات إلى وفي هذا السياق، تهدف السياسات المالية ، لتعم الفائدة على جميع المصريين

دعم االنتعاش مع االستمرار في الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي، للمساعدة في إطالق العنان إلمكانات النمو 

 الهائلة في مصر.

  وتهدف أجندة اإلصالح الهيكلي للسلطات إلى نمو أكثر شموالً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة

تحسين قوة القطاع الخارجي، ودعم برامج الحماية االجتماعية، وتحسين بيئة األعمال، وتعميق األسواق المالية، و

وزيادة االندماج في التجارة العالمية. سيظل صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطات المصرية 

 . وسيواصل دعم أجندتها اإلصالحية

 "  ساعد  أن قد "  ومدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى  ، نائب المدير العام ً"أنطوانيت ساييهوأوضحت

نهج السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المبني على البيانات، على ترسيخ توقعات التضخم، وال يزال 

بشكل أكبر على النحو الذي التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك مما يوفر مجااًل للسياسة النقدية لدعم التعافي 

يقتضيه التضخم والتطورات االقتصادية. وال يزال النظام المصرفي قويا بعد مواجهته أزمة فيروس كورونا، 

 حيث دخل االقتصاد المصري أزمة الوباء بوضع مالي جيد وسيولة وفيرة".

  ي قوي بقيادة القطاع الخاص يهدف البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية إلى تحقيق نمو اقتصادوأضافت أن

لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة االقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية، وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة 

لتحسين تخصيص الموارد من خالل تقليص دور الدولة في الحياة االقتصادية، تعزيز الحوكمة والشفافية، 

 ق المالية وزيادة االندماج في التجارة العالمية".وتحسين بيئة األعمال التجارية، وتعميق األسوا

  ،إلى استمرار التقدم نحو مزيد من الشفافية المالية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب  وأكد صندوق النقد الدولى

في سوق العمل، وتشجيع الصادرات. ودعموا الخطط الجارية لالنتقال إلى اقتصاد أكثر اخضراًرا والتحول 

. أشاد خبراء 0202ث أشاد الخبراء بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام الرقمي، حي

الصندوق بالبنك المركزي المصري بدور السياسة النقدية في دعم االقتصاد ، ودعم النهج القائم على البيانات 

 للسياسة النقدية .

  مال الداخلة وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف إلى قوة تدفقات رأس ال صندوق النقد الدولى، خبراءوأشار

إلى مرونة النظام المصرفي و أشادوا بالجهود المبذولة للمساعدة في  واكما أشار ، كوسيلة دفاع ضد التقلبات

تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خالل التقنيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات 

 األكثر احتياجاً.

 4 ال نتوقع حاجة مصر ألي تمويل خارجي حاليًّا الدولى صندوق النقد . 

  رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الصندوق ال يتوقع أي احتياج للتمويل الخارجي "ين آالردسيل"أكدت ،

إن المجلس التنفيذي للصندوق انتهي من المراجعة الثانية لترتيب  وأشارت إلىفي مصر في اآلونة  الحالية. 

الترتيب تم استيفاؤه وال توجد أية تدايبر ، وأكد بأن البرنامج اإلصالحي المدعوم من "SBA"االستعداد االئتماني 

 معلقة إلتمام هذا االتفاق.

  وأضافت أن هناك  ،أن هناك فرصة عظيمة أمام صادرات مصر لكي ترتفع على ما هي عليه اآلنوأوضحت

 تباداًل للرؤى بصفة مستمرة بين الصندوق ومصر، وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ اإلصالحات الهيكيلة.

 5 0202ثر الدول العربية جذبا لالستثمارات األجنبية في مصر ثاني أك . 

  احتلت مصر المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات األكثر جاذبية لالستثمارات إلى قد  رويترز أشارت وكالة

، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 0202األجنبية المباشرة في العالم العربي خالل عام 
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مليار دوالر مستثمرة في المنطقة، أو ما يعادل  12.0من  %21.0الصادرات )ضمان(، واستحوذت مصر على 

 21.1مليار دوالر من االستثمارات. واحتلت اإلمارات المرتبة األولى بعدما تلقت استثمارات قدرها  0.1نحو 

 مليار دوالر على مدار العام.

  من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر %10وائل على استحوذ الخمس األوأوضحت رويترز، أن قد ،

، 0202مليار دوالر في عام  0..0تلقت اإلمارات ومصر والسعودية وسلطنة عمان ولبنان على التوالي  حيث

وتلقت الخدمات التجارية والمالية ر، تستقبل االستثمار األجنبي المباشلتصبح أكبر خمس دول في المنطقة العربية 

من إجمالي االستثمارات  %02البرمجيات معظم االستثمارات: استحوذت القطاعات الثالثة على التوالي على و

 في المنطقة.

  حازت مصر مكانة رائدة في مجال االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات وأضافت أن قد

. وقد اجتذبت 0221وديسمبر  0220بين يناير  مليار دوالر 201.0متتالية، حيث حصلت على استثمارات بقيمة 

 .0202عن أرقام عام  %02.1، بزيادة 0221مليار دوالر من االستثمار األجنبي المباشر في عام  20.1مصر 

  أن ً ، بعد أن 0202جاءت مصر كأكبر متلق لالستثمار األجنبي المباشر في أفريقيا في عام وأوضحت أيضا

 مليار دوالر التي تلقتها القارة. ..01لتدفقات البالغة من إجمالي ا %20استحوذت على 

  الصادر عن  بمؤشر األداء التنظيمى 54مركزاً لتحتل المركز 45مصر تتقدم  ،الدولى لالتصاالتالمركز

«ITU»  6 . 

  أصدر االتحاد الدولي لالتصاالتITU  تقريره السنوي الخاص بمؤشر أداء منظمي االتصاالت حول العالم فى

، حيث تقدم الترتيب الدولي 0202وذلك خالل فعاليات المنتدى العالمي لهيئات تنظيم االتصاالت  0202لعام 

نة دولة مقار 210بين  12مركًزا بالمؤشر ليصبح في المركز  01للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بمصر 

، حيث 0221في عام  21بالمركز كما احتل الجهاز المركز الثاني أفريقيًا مقارنة  ، 0221في عام  10بالمركز 

 222نقطة من إجمالي  0...ارتفعت قيمة مؤشر األداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت لتصل إلى 

 .٠٢٠٢نقطة في  11.0مقارنةً بـ  ٠٢٠٢نقطة في 

 تقييمه على أربعة محاور رئيسية واعتمد التقرير فى : 

 لتنظيمية والذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات المحور األول هو المحور الخاص بالقدرة ا

 التنظيمية واإلصالحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها.

  المحور الثاني فهو األطر التنظيمية والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر اإلجراءات

 .ظومة العمل بالسوقة على تطوير منالتنظيمية المصدر

   والمحور الثالث خاص بالتنوع التنظيمي والذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق

 .كية مع المؤسسات الحكومية األخرىوعالقتها التشار

 تثمارية الرابع فهو محور التنافسية والذي يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق اس والمحور

 جديدة.  

  وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت أن تحسن الترتيب الدولي

للجهاز بمصر في مؤشر األداء التنظيمي يعد نتيجة للجهود والمبادرات واألطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز 

تيب الدولي لمصر وكان من ضمنها قيام الجهاز بإتاحة حيزات والتي كان لها أثر كبير في رفع التر 0202خالل 

كسابقة أولى في السوق المصري لرفع مستوى جودة خدمات  TDDترددية جديدة لشركات المحمول بنظام ال

االتصاالت المقدمة للمستخدمين، وتقديم كافة خدمات االستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني، وتعزيز حرية 

 01االختيار لمستخدمي خدمات االتصاالت عن طريق تطوير خدمة نقل األرقام بين شبكات المحمول لتتم خالل 

# للتحكم في االشتراك أو اإللغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة، وإطالق 200كود الموحد *ساعة وإطالق ال

مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع اإللكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات 

خبرات الشركات  االتصاالت، وتطبيق مبدأ االستشارات العامة في طرح األطر التنظيمية الجديدة لالستفادة من

 والهيئات العاملة بسوق االتصاالت المصري.

 إلى أن تقدم مركز الجهاز بمؤشر األداء التنظيمي سيعزز دور مصر الريادى على المستوى الدولي  أشارو

واالقليمي في مجال تنظيم االتصاالت مما يعود على سوق االتصاالت المصرى بمزيد من الفرص االستثمارية 

 حقيق عملية التحول الرقمى.ويسهم في خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة باإلضافة إلى دعم سرعة ت
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%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%89-
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%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89/5366673 

ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  7تريليون جنيه قيمة مشروعات ُمنفذة وجارية فى سبع سنوات 5.5 والتنمية االقتصادية، التخطيطوزارة . 

 إلى أن تكلفة المشروعات الُمنتهية  ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،هالة السعيد / وأشارت الدكتورة

تريليون جنيه، مؤكدة على االهتمام  1.1( تصل إلى 0202يونيو  – 0221والجاري تنفيذها خالل الفترة )يوليو 

الذي توليه الدولة باالستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، 

 البناء والتنمية واالستقرار. هدفها األول إرساء دعائم

  تريليون جنيه  0.1(، تم االنتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 0202يونيو  -0221وأضافت أنه خالل الفترة )يوليو

، استثمارات 02/0202قطاع في جميع محافظات الجمهورية، فضالً عن تضمن الخطة االستثمارية لعام  00في 

يون جنيه، وهو ما نتج عنه العديد من اإلنجازات، أبرزها تحسن ترتيب مصر تريل 0عامة تتعدى تكلفتها الكلية 

 في مؤشرات التنافسية الدولية.

 أن قطاع البترول والثروة المعدنية تصدر باقي القطاعات خالل ذات الفترة،  الدكتورة / هالة السعيد، وأوضحت

يون جنيه، من أهمها مشروع تنمية حقل ظهر، تريل 2.0من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، التي بلغت 

/يوم، وتنمية حقول شمال اإلسكندرية وغرب دلتا النيل ) المرحلة الثانية حقلي  0مليار قدم  0.1بطاقة إنتاجية تبلغ 

كم،  .20/يوم، وخط غاز  )نورس/أبو الماضي/ الجميل(، بطول  0مليار قدم  2.1جيزة وفيوم (، بطاقة إنتاجية 

مليون طن من المنتجات البترولية  1.1، بطاقة إنتاجية ERCفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد وإنشاء مص

/ 0مليون قدم 002ب(، بطاقة  1سنويًا، وكذا تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة )

 مليون وحدة سكنية. 0، وتوصيله لحوالي يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

  202مليار جنيه، من أهمها إضافة  120في قطاع الكهرباء، بلغت التكلفة الكلية للمشروعات الُمنفذة  وأضافت أن 

 1.0محطة في بنبان بقدرة  20ميجاوات، وإنشاء  2102ميجاوات من محطة توليد جنوب حلوان البخارية قدرة 

ميجاوات بمحافظة أسوان، وإنشاء محطة رياح  02خاليا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة ميجاوات، وإنشاء محطة 

ميجاوات، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر مؤشر الحصول على  002بخليج السويس، قدرة 

 .0221عام  11إلى المركز  0220عام  210الكهرباء من المركز 

 مليار جنيه، من أهمها إنشاء  000اإلسكان وتطوير العشوائيات نحو  بلغت تكلفة المشروعات الُمنفذة في قطاع و

ألف وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الخطرة وغير اآلمنة وغير  2.0ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 121

ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية خالل العامين الماضيين، وزيادة  0.2المخططة، عالوةً على استفادة 

/يوم لمشروعات الصرف 0مليون م ..0/يوم، و0مليون م 1.1طاقة اإلنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار ال

الصحي، وقد نتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية )محور البنية التحتية(، 

 .0221عام  00إلى المركز  0221عام  221من المركز 

  / مليار جنيه، من أهمها  221قطاع النقل، تم تنفيذ مشروعات بقيمة  هالة السعيد، فيما يخص وأضافت الدكتورة

طريق وادي النطرون/ العلمين، والصعيد البحر األحمر )سوهاج/ سفاجا(، وازدواج طريق المنصورة/ طناح/ 

(، وازدواج الطريق دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطريق القاهرة السويس )تقاطع الدائري االقليمي حتى السويس

كم، ونتج عن ذلك تحسن  1022الصحراوي الغربي أسيوط / سوهاج، حيث بلغ طول الطرق التي تم رصفها نحو 

 .0221عام  .0إلى المركز  0221عام  .22ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 

  مليار جنيه،  02نفذة حوالي حول قطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، بلغت قيمة المشروعات الم وأوضحت

ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء  21نتج عنها إنشاء وإحالل وتوسعة 

 وحدة صحية ومركز طب أسرة خالل العامين الماضيين. 221مستشفى و 010وتطوير 

  ،ة صادرات القطاع الزراعى من إجمالى اإلصالح الهيكلى يستهدف زيادوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 8 %04الصادرات لـ

 ورئيس وحدة  وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةل االقتصادي مستشارأشارت الدكتورة /ندي مسعود، ال

 0إن البرنامج الوطنى لإلصالح الهيكلى يستهدف زيادة الوزن النسبى لـإلى ، السياسات االقتصادية الكلية بالوزارة

قطاعات فى الهيكل اإلنتاجى لالقتصاد المصرى، وهى "الصناعات التحويلية، الزراعة، االتصاالت وتكنولوجيا 

اإلجمالى المعلومات"، بحيث نصل لمستويات المساهمة المستهدفة للقطاعات اإلنتاجية الثالثة فى الناتج المحلى 
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عام  %1و %2، ورفع معدل النمو االقتصادى ليتراوح بين %00و %02لتتراوح بين  0200/0201لعام 

 0و 0، باإلضافة إلى تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين 0200/0201

 مليارات دوالر.

 العامة كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى  صالح الهيكلى يستهدف خفض دين أجهزة الموازنةأن اإل وأوضحت

، فضالً عن زيادة الفائض األولى كنسبة من 0221/0202عام  %1.0.مقابل  0200/0201عام  %1.0.ليسجل 

أن من مستهدفات ، و 0221/0202عام  %..2مقارنة بـ  0200/0201عام  %0الناتج المحلى اإلجمالى ليسجل 

عام  %0.0لعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى برنامج اإلصالحات الهيكلية، خفض ا

 0221/0202عام %.، مقابل 0200/0201

  0201عام  %00من المستهدف أيضاً، زيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالى الصادرات لتبلغ وأضافت أن 

 02لعالمي لتحتل المركز الـ ، فضالً عن تحسن ترتيب مصر في مؤشر األمن الغذائي ا0202عام  %21بدالً من 

ألف فرصة عمل  002إلى  102، كما أنه من المستهدف توفير من  0202عام  22بدالً من المركز الـ 0201عام 

 . 0201جديدة وتحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام 

 واألهداف  0202مسعود أن البرنامج الوطنى لإلصالحات الهيكلية يتسق مع رؤية مصر الدكتورة / وأكدت

 0األممية للتنمية المستدامة، وذلك دون تحميل المواطن أى أعباء جديدة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خالل الـ

 سنوات المقبلة.

 42 9 معلومات عن البرنامج الوطنى لإلصالح الهيكلى . 

 ورئيس وحدة  وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةل االقتصادي مستشارأشارت الدكتورة /ندي مسعود، ال

يستهدف البرنامج الوطنى لإلصالح الهيكلى  زيادة الوزن النسبى   إنإلى ، السياسات االقتصادية الكلية بالوزارة

االتصاالت الصناعات التحويلية، الزراعة، »قطاعات فى الهيكل اإلنتاجى لالقتصاد المصرى، وهى  0لـ

 وأوضحت أن من المستهدف أيضاً : «وتكنولوجيا المعلومات

 . %00و %02لتتراوح بين  0200/0201ن تصل  القطاعات اإلنتاجية الثالثة فى الناتج المحلى اإلجمالى لعام أ (2

 .0200/0201عام  %1و %2رفع معدل النمو االقتصادى ليتراوح بين   (0

 مليارات دوالر. 0و 0تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين   (0

 %1.0.مقابل  0200/0201عام  %1.0.خفض دين الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليسجل   (1

 .0221/0202عام 

عام  %..2مقارنة بـ  0200/0201عام  %0زيادة الفائض األولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليسجل   (0

0221/0202. 

 %.، مقابل 0200/0201عام  %0.0من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى خفض العجز الكلي كنسبة   (2

 .0221/0202عام

 0202عام  %21بدالً من  0201عام  %00زيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات لتبلغ   (1

 22لـ بدالً من المركز ا 0201عام  02تحسن ترتيب مصر في مؤشر األمن الغذائي العالمي لتحتل المركز الـ   (.

 . 0202عام 

 .0201ألف فرصة عمل جديدة وتحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام  002إلى  102توفير من   (1

 . عدم  تحميل المواطن أى أعباء جديدة (22

 10 زيادة اإلنفاق على الخدمات واالرتقاء بمستوى المعيشة بأولويات الموازنة ،الحكومة . 

  تعكس الموازنة العامة للعام المالي  ، إلى إنلمجلس الوزراءالمركز اإلعالمي  أشار تقرير صادر عن

، 0202، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه اإلنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 0202/0200

والتي تستهدف االرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خالل 

القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، باإلضافة إلى دعم المشروعات  دعم

القومية، والفئات األكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضالً عن مساندة النشاط االقتصادي وتحفيزه مع ضمان 

يرادات العامة، بما يدعم االقتصاد استمرار زيادة مخصصات االستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل اإل

 القومي.

  تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، من خالل  ،0202/0200موازنة عام  وأوضح أن
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 زيادة اإلنفاق على الخدمات واالرتقاء بمستوى المعيشة.

  0220مقارنة بعام  0200/ 0202أضعاف بموازنة عام  2وكشف التقرير عن زيادة إجمالي االستثمارات بنحو /

، حيث تضاعفت نسبة االستثمارات من إجمالي اإلنفاق في الموازنة 0202بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر  0221

يأتي ذلك في حين بلغت  ، مليار جنيه 2.01.1مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ  2..00، لتسجل %21.0لتصل إلى 

مليار جنيه من حجم  20.1، لتسجل 0220/0221نفاق في موازنة عام من إجمالي اإل %1.0نسبة االستثمارات 

من إجمالي اإلنفاق في موازنة عام  %1.1مليار جنيه، بينما بلغت نسبة االستثمارات  2.1.0إنفاق بلغ 

 مليار جنيه. 120.0مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ  12.2، لتسجل 0222/0222

 إلى  0202/0200عن وصول مخصصات القطاع في عام  ة، كشفيتعلق بقطاع الصح وأوضح التقرير فيما

مليار جنيه،  ...22مليار جنيه بما يفوق نسب االستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم اإلنفاق على القطاع  010.2

وأشار التقرير إلى أن  ، 0222/ 0222مليار جنيه عام  02.0و، 0221/ 0220مليار جنيه عام  00.1مقارنةً بـ 

، لتسجل 0200/ 0202من إجمالي اإلنفاق على القطاع لعام  %01.0بقطاع الصحة قد بلغت  ستثماراتنسبة اال

، في حين بلغ 0222/ 0222مليار جنيه عام  1، و0221/ 0220مليار جنيه عام  1.1مليار جنيه، مقابل  02.1

من  %11.2بنسبة  0200/ 0202مليار جنيه لعام  .1إجمالي األجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 

 إجمالي اإلنفاق على القطاع.

  أشار التقرير إلى أن اإلنفاق على 0200/ 0202فيما يتعلق بقطاع الحماية االجتماعية في موازنة وأوضح ،

/ 0222مليار جنيه عام  221.2، و0221/ 0220مليار جنيه عام  212.0مليار جنيه، مقابل  0.0.1القطاع بلغ 

عن أبرز بنود موازنة  وكشف   ،مليار جنيه 0.0العاملين بالقطاع ، فيما بلغ إجمالى األجور وتعويضات 0222

ً إلى تخصيص  مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بنسبة زيادة  2.2قطاع الحماية االجتماعية، الفتا

مليار  20.2، فضالً عن %0.0مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية  1.0.، باإلضافة إلى %0.1سنوية 

 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد. 002صادية، وكذلك تخصيصجنيه للدعم والمنح لألنشطة االقت

  2...0إلى  0202/0200كشف التقرير وصول مخصصات القطاع في عام حيث قطاع التعليم،  وأشار إلى 

مليار جنيه، مقارنةً بـ  210.2مليار جنيه بما يفوق نسب االستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم اإلنفاق على القطاع 

وأشار التقرير إلى أن نسبة  ، 0222/ 0222مليار جنيه عام  11، و0221/ 0220جنيه عام مليار  2.1.

 01.2، لتسجل 0200/ 0202من إجمالي اإلنفاق على القطاع لعام  %00.1بقطاع التعليم قد بلغت  االستثمارات

في حين بلغ  ،0222/ 0222مليار جنيه عام  1.1، و0221/ 0220مليار جنيه عام  1.1مليار جنيه، مقابل 

من  %22.1بنسبة  0200/ 0202مليار جنيه لعام  220.1إجمالي األجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 

 إجمالي اإلنفاق على القطاع.

  مليار جنيه في موازنة عام  1..1 وأضاف التقرير أن حجم اإلنفاق على قطاع اإلسكان والمرافق قد بلغ

وأوضح التقرير  ، 0222/0222مليار جنيه لعام  20، و0220/0221لعام  مليار جنيه 00، مقابل 0202/0200

/ 0202من إجمالي اإلنفاق على القطاع لعام  %0.0.أن نسبة االستثمارات بقطاع اإلسكان والمرافق بلغت 

/ 0222مليار جنيه عام  22.0، و0221/ 0220مليار جنيه عام  02.1مليار جنيه، مقابل  21.0، لتسجل 0200

 %2.0بنسبة  0200/ 0202مليار جنيه لعام  2.0بينما بلغ إجمالي األجور وتعويضات العاملين بالقطاع  ،0222

 من إجمالي اإلنفاق على القطاع.

  ( زيادة اإلنفاق على الخدمات واالرتقاء بمستوى المعيشة على رأس  7إلى  4ويوضح اإلنفوجراف ) من

 : 0200/ 0204أولويات موازنة 
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11 https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-

%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-7-623-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 تريليون جنيه في إبريل الماضي 7.607المركز المالي للبنوك يرتفع إلى . 

 1.200نحو، إن المركز المالي اإلجمالي للبنوك سجل في إبريل الماضي هرت بيانات البنك المركزي المصريأظ  

وعلى جانب  ،خالل الشهر %2تريليون في مارس السابق عليه، بنمو يقارب  1.001تريليون جنيه، مقابل 

مليار جنيه خالل إبريل الماضي، لتصل إلى  .0.01األصول، تراجعت األرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 

صعدت األرصدة لدى البنوك في مصر  ، ومليار بنهاية مارس الماضي 000.10مليار جنيه، مقابل  002.02

مليار بنهاية  2.222تريليون جنيه بنهاية إبريل الماضي مقابل  ..2.2مليار جنيه لتصل إلى  00.120بنحو 

 مارس السابق عليه.

 0202تريليون جنيه نهاية إبريل  20..0نخفضت أرصدة األوراق المالية واستثمارات األذون لتصل إلى وإ ،

وعلى مستوى أرصدة اإلقراض والخصم  مليار جنيه، 00.0.0يون نهاية مارس، بتراجع قدره تريل .0..0مقابل 

 .0.21تريليون جنيه، مقابل  0.121مليار جنيه، لتصل إلى  21...2للعمالء في إبريل الماضي، ارتفعت  بنحو 

 تريليون في الشهر السابق عليه.

  مليار  20.111في شهر إبريل الماضي، ارتفعت بنحو من ناحية األصول األخرى  وأضاف البنك المركزى، أن

تراجعت التزامات البنوك المصرية ، ومليار في مارس 222.121يه، مقابل مليار جن 201.211جنيه،  لتسجل 

كما  ، مليار بنهاية مارس الماضي 222.212مليار جنيه مقابل  .222.01في الخارج خالل شهر إبريل إلى  

مليار جنيه إبريل، مقابل  021.21مليار جنيه لتسجل  102..0في مصر بنحو  نخفضت التزامات البنوكإ

 .220.0مليار جنيه، مقابل  .22ارتفعت مخصصات البنوك  في يوليو لتسجل  ،مليار نهاية مارس 02.122

 .مليار في مارس الماضي

  تريليون جنيه،  0.000ى مليار جنيه في إبريل الماضي، لتصل إل 101..0وارتفعت إجمالي ودائع البنوك بنحو

 السابق عليه. تريليون في مارس 0.112مقابل 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال.022أطلقت الهيئة، خالل عام

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

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

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 سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا

مليار جنيه في  22.2إلى  0221مليار جنيه مصري في  0,1خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 1..تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %.2. وارتفعت بنسبة .022

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

بين الطرفين مقابل الى المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي 

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

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

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

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

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

 سنوات مستقبلية. المستأجر على عدة

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 0221لسنة  0.أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

ات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير ، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشرك0221لسنة  1اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  0221لسنة  1والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

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

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

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

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

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

 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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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 
13 https://www.youm7.com/story/2021/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-3-74-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82/5371998 

 التمويل متناهي الصغر 

  12تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغرالحكومة: 

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

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

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

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

  وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون
ناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومت

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

ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة والمدفوع للشركات التي 
ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 41الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 
اهية الصغر، وكذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متن

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

  ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية
ات المتوسطة والصغيرة، بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروع
 .وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

  ،مليون شركة مشروعات صغيرة ومتوسطة تعمل بالسوق  47.3 وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 13 المصرى

  لصغيرة جائحة كورونا على الشركات اأعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية نتائج المسح الميدانى لتأثير
، حيث أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وذلك حضورر عدد من الشركاء الدوليينوالمتوسطة ومتناهية الصغر

أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى 
ا التي تعزز النمو االقتصادي وتساعد مصر محرك ا رئيسي ا لالقتصاد المص ري وهو أحد المجاالت األسرع نمو 

في التنمية اإلقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم 
 مة.العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدا

  إلى تأثر هذا القطاع على نطاق واسع بجائحة فيروس كورونا لذا حرصت الحكومة المصرية  أيضا  وأشارت
على توفير اإلجراءات الالزمة للتخفيف من آثار الوباء، وتمثلت هذه االجراءات في إعفاء عمالء التمويل 

المصاريف اإلدارية لتجديد مصادر التمويل األصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل 
الحالية، إلى جانب  تأجيل أقساط القروض لعمالء اإلقراض المباشر ألصحاب األعمال الصغيرة بمختلف 
أنواعها )صناعية / تجارية / زراعية / خدمية( حتى تستقر أوضاعها، عالوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة 

 ة ثالثة أشهر دون رسوم تأخير.األمالك للقطاعات المتضررة لمد

 أن هذا المسح يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتنمية قطاع المشروعات  الدكتورة /هالة السعيد وأضافت
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستخدام األدوات العلمية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع فضال 

ولية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ هذا المسح وعلى رأسها البرنامج عن التعاون مع عدد من الجهات الد
 االنمائي والبنك االفريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
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  / أن الدولة بمختلف  إلىوزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية  ،نيفين جامعوأشارت الدكتورة
د اتخذت العديد من المبادرات واإلجراءات التحفيزية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وزاراتها ومؤسساتها ق

 على قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

  وأضافت أن جهاز تنمية المشروعات شارك فى تنفيذ مسح قومى لقياس آثار الجائحة على قطاع المشروعات
العامة واإلحصاء وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الصغيرة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة 

االقتصادية، وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائى فى مصر، والبنك األفريقى للتنمية. وأوضحت جامع 
اإلجراءات التي اتخذها الجهاز لمساعدة أصحاب المشروعات على تخطى األزمة ومنها تأجيل أقساط السداد 

ا وتفعيل منظومة السداد للعمالء وإقرار ت ا كبير  يسيرات إضافية للتمويل ومنها تمويل األنشطة التى واجهت رواج 
 والدفع اإللكتروني.

 / أهمية دراسة تأثير فيروس ، إلى لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي رندا ابو الحسن، الممثل المقيموأشارت األستاذة
متناهية الصغر في مصر، حيث يعتبر هذا القطاع العمود كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وال

من إجمالي المؤسسات في  % 4474مليون شركة، وتمثل  47.4الفقري لالقتصاد المصري، فهناك ما يقرب من 

والذي تم بدعم من حكومة اليابان بمشاركة بنك التنمية االفريقي  اص الرسمي. وأضافت ان االستبيان القطاع الخ
اظهر الوضع الحالي لتلك المشروعات من جانب التأثير  رة التخطيط والتنمية االقتصادية ع وزاوبالشراكة م

االجتماعي واالقتصادي عليهم ومن ثم فستدعم نتائج االستبيان مجموعة من السياسات التي من شأنها تحسين 
لفيروس ة التداعيات السلبية وتيسير عمل المشروعات ودعم قدرتهم على االنتاج واالستدامة باالضافة الى مواجه

 كورونا .

  وأكدت على استمرار دعم برنامج االمم المتحدة االنمائي لهذا القطاع من خالل الشراكة مع جهاز تنمية
المشروعات لما له هذا القطاع من اهمية خاصة في تعزيز االقتصاد وتوفير فرص عمل لعدد كبير من 

 المواطنين والمواطنات في مصر.

  دعم البنك األفريقي للتنمية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة كمحرك على ، التنمية األفريقيوأكد بنك
"من بين التدابير الضرورية التي يتعين اتخاذها ،  ، وأضاف أنو القطاع الخاص وإمكانية التوظيفرئيسي لنم

لتشغيل للمؤسسات الصغرى والصغيرة زيادة الوعي بشأن تدابير كفاءة الطاقة كوسيلة لتوفير تكاليف اإلنتاج وا
 والمتوسطة".

 "سفير اليابان في مصر بالجهود الجادة للغاية التي تبذلها الحكومة المصرية لمعالجة "أشاد  نوكي ماساكيو ،
مؤكدا تأثر دولته بشكل خاص بأداء االقتصاد الكلي المصري الذي يعد واحد من األفضل في   COVID-19أزمة 

 المنطقة ، وما يدل على ذلك استمرار النمو اإليجابي، وتقليص عجز الموازنة، وتضخم معتدل.

  استخدام استعراض نتائج  المسح الذي تم اجراءه بوأشارت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى أن تم
ومنها أن الوباء كان له تأثير سلبي على  4141يوليو إلى سبتمبر  11شركة خالل الفترة من  5511نموذج من 

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث عانت ثالثة أرباع الشركات من تراجع في عملياتها 
 .كات الكبرى وقطاع التصنيع بالضربة األشدبالمائة عن العمل مع ا، وشعرت الشر 1، بينما توقفت حوالي 

  فيما يتعلق بتأثيرات الجائحة علي العمالة أوضحت النتائج أن عدد العمال الذين توظفهم الشركات وأضافت
ا بنسبة  مليون ، معظمها  .17بعد الجائحة ، هذا يعادل  % 15الصغرى والصغيرة والمتوسطة شهد انخفاض 

صة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة، كما اظهر المسح أن المؤسسات وظائف دائمة بدوام كامل ، خا
الصغيرة هي األكثر تضررا من انخفاض المبيعات  وانخفاض الطلبات وهم أيضا األكثر تضررا من الزيادة في 

 التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

  ة من التوصيات منها مراقبة استخدام استعراض مجموع وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، أن
وفعالية تدابير دعم السيولة عن كثب ومراجعة معايير األهلية الخاصة بهم بشكل متكرر، البدء في وضع األساس 
الستراتيجية "إعادة البناء بشكل أفضل" ، من خالل إدخال تدابير هيكلية جنب ا إلى جنب مع إجراءات دعم 

ت توسيع التغطية وتحسين استهداف إجراءات دعم السيولة من خالل المدفوعات السيولة، كما تضمنت التوصيا
المؤقتة للعمال المسرحين )خاصة النساء في المناطق الريفية(، فضال عن توسيع جانب تحفيز الطلب من تدابير 

 دعم السيولة المعمول بها.

 ير المالية التي تهدف إلى مساعدة وتضمنت التوصيات أيضا التدابير الهيكلية التي تشتمل على الخدمات غ
الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع بيئة األعمال المتغيرة وبناء المرونة، دعم االبتكار وتطوير 
التكنولوجيا، دعم تنمية المهارات وصقلها، المساعدة في تحديد مصادر المدخالت ومتطلبات اإلنتاج، المساعدة 

دعم االستدامة، دعم الشركات الناشئة، تسهيل االقتراض، الشروع في برنامج في تطوير المعدات واآلالت،  
رقمي طموح على نطاق واسع، التتبع السريع لنظام المشتريات العامة لفتح أسواق جديدة للمشروعات المتناهية 

ة التجارية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج تنمية الموردين خاصة في سالسل القيم
الزراعية والتصنيع ، مع التركيز على المحافظات الحدودية ومحافظات صعيد مصر،  باالضافة إلى تقديم 

 مساعدات مالية من خالل خفض أسعار الطاقة وخفض اإليجارات وخفض معدالت الضرائب.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 والذي يتوقع معدالت نمو مرتفعة لمصر خالل العامين القادمين :البنك الدولى،  تقريريوضح  ( 1 نفوجراف )إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


