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النشرة اإلخبارية األسبوعية
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أوالً :التقارير الدولية
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التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o



التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)




أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف االئتماني ،التصنيف السيادي لمصر على المدي طويل األجل عند مستوى
" ،"B+مع نظرة مستقبلية مستقرة  ،وأوضحت الوكالة ،أنها أبقت على التصنيف طويل األجل بالعمالت األجنبية
والمحلية عند مستوى " ، "B+كما ثبتت الوكالة التصنيف السيادي لمصر قصير اآلجل بالعمالت األجنبية
والمحلية عند مستوى " ،"Bمع نظرة مستقبلية مستقرة.



وأشارت وكالة كابيتال إنتليجنس إلى إن التصنيف يعكس المرونة النسبية لالقتصاد المصري ،والمستوى المناسب
الحتياطي النقد األجنبي ،والدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا  ،وأضافت
أن التصنيف السيادي لمصر يعكس حجم الديون الخارجية المعتدل ،واستعداد الحكومة الستئناف اإلصالحات
المالية  ،وأشارت إلى ارتفاع االحتياطي من النقد األجنبي لمصر في النصف األول من العام المالي ،0202
لتصل إلى  02مليار دوالر في نهاية ديسمبر  ،0202بما يعادل تغطية للوادرات لمدة  7.6أشهر ،مقابل 2..0
مليار دوالر بنهاية يونيو .0202



وأشارت الوكالة أيضا ً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في مصر إلى مستوى  % 0.0من
إجمالي الناتج المحلي في العام المالي  ،0202-0202مقارنة بمستوى  2.2بالمائة في العام المالي السباق له ،
وأضافت أن من المتوقع " أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى  0.6بالمائة في عام  ،0200-0202مع بدء
انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس تدريجيا ً" .



وأفادت الوكالة ،أنه على الرغم من توقعات بارتفاع الدين الخارجي بشكل هامشي إلى  2..7بالمائة من الناتج
المحلي اإلجمالي في العام المالي  ،0202-0202من  20.7بالمائة بنهاية عام  ، 0202-0222إال أنه يعتبر معتدالً
وعامالً مساندًا رئيسيًا للتصنيف.



وأشارت أيضا ً ،إلى جمع مصر  ..6.مليار دوالر تقريبا ً من األسواق الدولية خالل العام الماضي في ظل جائحة
كورونا ،عبر طرح سندات مقومة باليورو ،والسندات الخضراء ،بآجال استحقاق متوسطة وطويلة اآلجل.



وتوقعت الوكالة ،أن يظل التصنيف السيادي لمصر دون تغيير على مدى الـ 20شهرا ً القادمين ،مع تقديرات بأن
اإلصالحات والمساعدات الدولية ستساهم في زيادة تحسين الوضع المالي الداخلي والخارجي خالل هذه الفترة،
مقابل نقاط الضعف األساسية والتي التزال مرتفعة نسبياً.

انفوجراف

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

وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف االئتماني ،تؤكد تصنيف مصر السيادي عند  B+مع نظرة مستقبلية
مستقرة . 1



وكالة فيتش العالمية تؤكد تفوق أداء االقتصاد المصرى على العديد من االقتصاديات. 2



أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف االئتماني تفوق أداء االقتصاد المصرى على عدد كبير من االقتصاديات
المصنفة من قبل الوكالة خالل العام الماضى ،حيث ثبتت التصنيف طويل األجل لقدرة مصر على سداد الديون
بالعملة األجنبيَّة عند ( ،)+Bمع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".



وأوضحت الوكالة ،أن "تصنيف مصر القى دع ًما من سجل إصالحاتها االقتصاديَّة والماليَّة فى اآلونة األخيرة،
إلى جانب التحسُّن الذى طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلى والتمويالت الخارجيَّة".



وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا للناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى بنسبة  %2بنهاية السنة المالية فى يونيو
 ،0202وأشادت الوكالة إلى احتياطى مصر من النقد األجنبى ،حيث أوضحت أن قد واصل احتياطى مصر من
النقد األجنبى ،رحلة صعوده للشهر التاسع ،بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة  2أشهر ،و
أشادت أيضا ً بما حققه برنامج اإلصالح االقتصادى المصرى من نجاحات ،مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة
كورونا.

http://www.ciratings.com/news/2021/03/05/3590
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-egypt-at-b-outlook-stable-10-03-2021
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توقعات "صندوق النقد" لالقتصاد العالمي خالل  0202في ظل "جائحة كورونا" . 3



أشار تقرير "آفاق االقتصاد العالمي  ،"0202الصادر عن صندوق النقد الدولى  ،إلى أن الصندوق يتوقع نمو
االقتصاد المصري بنحو  %0..خالل عام  ،0202وهو ما يقترب من متوسط معدل النمو في منطقة الشرق
األوسط ،والبالغ نحو  ،%2بينما ينخفض عن المتوسط العالمي ،والبالغ حوالي  %...خالل عام . 0202



وأوضح التقرير أن معدالت االستهالك المرتفعة في مصر خالل عام  0202ساعدت على تعويض ضعف
معدالت السياحة واالستثمار ،إلى جانب اإلجراءات المتخذة لتلبية االحتياجات الصحية واالجتماعية ،والدعم
الممنوح للقطاعات المتضررة ،بما ساعد على التخفيف من تأثير أزمة "كوفيد "22-على النمو في مصر ،والتي
شهدت معدالت نمو إيجابية.



وتوقع "صندوق النقد الدولي" أن يشهد االقتصاد العالمي انتعا ً
شا بطيئًا ،وذلك في أعقاب الهبوط الحاد في عام
 0202الناتج عن جائحة "كوفيد "22-بنسبة قدرها  ، %2..-وتشير التوقعات إلى إمكانية أن يحقق االقتصاد
العالمي نموا قدره  %...في عام  ،0202وبنسبة قدرها  %0.0في عام  ،0200مما يعكس توقعات بازدياد قوة
النشاط االقتصادي في وقت الحق من العام الجاري ،مدفوعا باستمرار الجهود الرامية إلى إنتاج اللقاحات
والسيطرة على الجائحة ،وتحسن االستهالك والتجارة ،إلى جانب السياسات الداعمة من قبل االقتصادات الكبرى.



وأوضح التقرير أن من المرجح أن تلحق الجائحة أضرارا دائمة بالنمو المحتمل ،وعلى وجه التحديد ،بحجم
االستثمارات ورأس المال البشري ،مما يتسبب في إضعاف آفاق النمو في اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان
النامية ،وإعاقة أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف تقرير صندوق النقد الدولى ،أن من المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية بحوالي  %.خالل عام
 ،0202قبل أن تتراجع إلى  %7في عام  ،0200ومن المتوقع لتجارة الخدمات أن تتعافى بشكل أبطأ ،وهو ما
يتزامن مع اإلنخفاض في معدالت السياحة عبر الحدود والسفر التجاري ،حتى ينخفض انتقال العدوى بين الدول.



وتوقع التقرير ارتفاع معدالت التضخم خالل  ،0200-0202وذلك في ظل سياسات االنتعاش االقتصادي حيث
ال يُتوقع سد فجوات اإلنتاج حتى بعد عام  ،0200وقد تصل معدالت التضخم إلى نحو  %0في األسواق الناشئة،
بينما تبقى معدالت التضخم تحت السيطرة بشكل عام في االقتصادات المتقدمة ،لتبقى أقل من  ، % 2..كما أنه
من المتوقع أن تتباين قوة التعافي بدرجة كبيرة في مختلف الدول ،حسب قدرة كل بلد على االستفادة من التدخالت
الطبية ،ومدى فعالية السياسات الداعمة المتخذة في ظل األزمة ،ومدى التعرض للتداعيات غير المباشرة لألزمة،
باإلضافة إلى الخصائص الهيكلية لالقتصاد المحلي ،هذا ،وستسجل دول آسيا -عدا الصين -أكبر معدل خسائر،
تليها أمريكا الالتينية وإفريقيا ،بينما سجلت الواليات المتحدة والصين أقل معدل خسائر.



وأشار التقرير إلى أن االقتصادات المتقدمة تمكنت بشكل عام من تقديم دعم مالي موسع إلى األسر والشركات
للتأثير على جانبي الضرائب واإلنفاق ،كما عززت البنوك المركزية ذلك من خالل التوسع في شراء األصول،
وتقديم تسهيالت ائتمانية ،وخفض أسعار الفائدة.



وأشار التقرير إلى اختالف مسارات التعافي داخل المجموعة ،ومن المتوقع أن تستعيد كل من الواليات المتحدة
واليابان مستويات نشاط شبيهة بنهاية عام  ،0222وذلك خالل النصف الثاني من عام  ،0202والذي يرجع إلى
حد كبير إلى دفعة من اإلجراءات المالية التي تم تبنيها في نهاية عام  ،0202بينما من المتوقع أن يظل نشاط
"منطقة اليورو" والمملكة المتحدة أقل من مستويات نهاية عام  ،0222حتى نهاية عام  ،0200وسط تزايد
لإلصابات وتجدد اإلغالق.



وأضاف أيضا ً أن من المتوقع أيضًا أن تتباين مسارات التعافي داخل اقتصادات األسواق الصاعدة والنامية بين
الصين من جهة -والتي نجحت في تطبيق إجراءات االحتواء الفعالة -واالستجابة القوية لالستثمارات العامة،
ودعم السيولة من البنك المركزي مما حقق انتعاشا اقتصاديا قويا ،بينما تواجه االقتصادات داخل المجموعة آفاقا
اقتصادية صعبة مصدري النفط والدول السياحية كنتيجة لتدني حركة السياحة عبر الحدود وتراجع توقعات أسعار
النفط.



وأكد صندوق النقد الدولى وجوب اتخاذ سياسات مالية ونقدية فعالة الحتواء األزمة ،بحيث تساعد على منع
حدوث ما هو أسوأ ،ومنها "زيادة التحويالت النقدية لألسر" ،بما يساهم في زيادة اإلنفاق االستهالكي،
و"التحويالت إلى الشركات" من خالل تيسير االئتمان وبرامج التمويل من أجل اإلقراض ،والتي نجحت في منع
حاالت اإلفالس والحفاظ استمرارية الشركات.



وأكد أيضا ً ضرورة االهتمام بسياسات الحماية االجتماعية ،والتي يجب اتخاذها جنبا إلى جنب مع السياسات
االقتصادية لحماية الضعفاء وتحقيق النمو التشاركي ،بما في ذلك التحويالت إلى العمال المتضررين وإلى

http://back.idscapp.gov.eg/news/details/12956
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الشركات التي تعاني من خسائر في اإليرادات ،باإلضافة إلى تحسين أنظمة الرعاية الصحية ،وتوفير الموارد
الالزمة ،لها لمواجهة الوباء على مستوى العالم ،وهو ما يعني ضرورة تأمين التمويل الكافي لشراء اللقاحات
وتوزيعها والكشف المبكر وتوفير العالج ،واالستثمار في مرافق الرعاية الصحية.


البنك الدولى يشيد بالخطوات اإليجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة . 4



أشاد البنك الدولي بالخطوات اإليجابية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية فى مجال الرعاية الصحية للمرأة
وسالمتها ،خالل الفترة األخيرة ،وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة األعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك
الدولى . 0202



وأشار تقرير البنك الدولى «المرأة وأنشطة األعمال والقانون  ،»0202إلى إن مصر قد سجلت  0.نقطة من 222
في مؤشر  ،WBLالذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في  .مجاالت تؤثر على الفرص االقتصادية للمرأة
داخل  222بلدا خالل الفترة من سبتمبر  0222إلى أكتوبر  .0202وتقدم البيانات معايير موضوعية قابلة للقياس
للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات التي تتراوح من أساسيات الحراك داخل المجتمع إلى
تحديات تواجه العمل وتنشئة الوالدين للطفل والتقاعد ،ومع تفشي جائحة كورونا وسجلت مصر أعلى نقطة في
مؤشر المعاشات بواقع  222نقطة يليه مؤشر ريادة األعمال وبيئة العمل بواقع  6.نقطة .



وأضاف البنك الدولى أن بلدان العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين ،لكن المرأة في جميع
أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص االقتصادية التى يمكن أن تسنح لها ،حيث تخلق جائحة
فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسالمتها وأمنها االقتصادى.



وأوضح أن قد أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى االقتصادي العالمي،
الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين ،لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص
والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا ،ومن أهم مالمح اإلجراءات التنفيذية المستهدف
تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» ،والتي تتضمن دعم تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة وتقلد
المناصب القيادية ،والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في
الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية األطفال ،وتحفيز االستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية
األطفال وكبار السن وإطالق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة ،باإلضافة إلى العمل على
ً
حافزا لتنمية مهارات المرأة في مجاالت تكنولوجيا
تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل
المعلومات واالتصاالت والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء االصطناعي.



و تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج اإلرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات ،وذلك من أجل تحسين
سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس اإلدارة ،وتنفيذ نماذج المساواة
بين الجنسين من خالل بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات و السياسات المستجيبة للنوع
االجتماعي ،وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص ،فضال عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة
رائدات األعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى األسواق المحلية والعالمية.



وزارة التعاون الدولى 3.3 ،مليار دوالر تمويالت تنموية لدعم المرأة بالتعليم والصحة . 5



أشارت وازرة التعاون الدولى إلى أن قد بلغت التمويالت التنموية ،التى أبرمتها الوزارة مع شركاء التنمية
متعددى األطراف والثنائيين ،لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية ،نحو  2.2مليار دوالر ضمن
المحفظة الجارية ،لتنفيذ  20مشروعًا ،في مختلف القطاعات التنموية.



وأوضحت وزارة التعاون الدولي ،أن التمويالت التنموية التي تعزز تمكين المرأة في مختلف القطاعات التنموية،
تتوزع في العديد من القطاعات ،من بينها بنسبة  %02في قطاع الصحة ،و %2.في قطاع التعليم ،و %20في
قطاع التعليم ،و %2في قطاع الزراعة ،و %7لكل من قطاع الري والحوكمة ،و %2لكل من قطاعات التجارة
واالستثمار والحماية االجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي .



وأضافت أن قد ساهم العديد من شركاء التنمية في إتاحة هذه التمويالت من بينهم مجموعة البنك الدولي والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ،واالتحاد األوروبي ،والبنك األفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،والبنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،وألمانيا وفرنسا .
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https://www.youm7.com/story/2021/3/8/%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5237620
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موقعا "ترافيل بلس" و"أي تربونيوز" يختاران مصر ضمن أهم الوجهات السياحية العالمية. 6



تقريرا عن "الوجهات السياحية العالمية
كشف موقع "ترافيل بلس" األمريكي المتخصص في السياحة والطيران
ً
الشهيرة التي يمكن للمسافرين األمريكيين زيارتها في الوقت الحالى" ،حيث جاءت مصر ضمن أهم عشرين
مقصدًا سياحيًا على مستوى العالم على استعداد الستقبال السائح األمريكي اآلن.



أوضح التقرير أن المقاصد التي تم اختيارها تعتبر من المقاصد المفضلة التي ترحب بزيارة السائح األمريكي لها
مشيرا
وتقوم بوضع وتطبيق اشتراطات سالمة صحية للحفاظ على سالمة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي،
ً
إلى بعض اإلجراءات االحترازية والوقائية التي تتخذها مصر في هذا الصدد ومنها طلب الحصول على شهادة
 PCRسلبي يتم إجراءاها قبل  60ساعة من موعد المغادرة لدخول مصر.



و نشر موقع "اي تربونيوز" المتخصص في مجال السياحة والسفر فيديو قصير تحت عنوان "المقاصد الدولية
المفتوحة خالل جائحة كوفيد ،”22حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية بين المقاصد السياحية الخمس التي كانت
من أوائل المقاصد التي بدأت في استقبال السائحين أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.



منظمة السياحة العالمية 96 ،وجهة أغلقت أبوابها أمام السياح وقيود السفر التحدى األكبر. 7



أكد التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية ،بشأن قيود السفر والتدابير التى يتم اتخاذها فى  026وجهة
سياحية حول العالم ،أن واحدة من كل ثالث وجهات حول العالم ال زالت مغلقة تماما أمام السياحة الدولية ،مشيرة
إلى أن ظهور متغيرات جديدة من فيروس كورونا دفع العديد من الحكومات التراجع عن تخفيف القيود المفروضة
على السفر وإعادة اإلغالق مرة أخرى أما السائحين ،وأن الخطورة المستمرة للوضع الوبائي دفعت الحكومات
إلى تبني نهج أكثر حذراً.



وأشار التقرير إلى إنه اعتبارا من فبراير الماضي تم إغالق  72وجهة سياحية تمثل نسبة ( %20من جميع
الوجهات السياحية حول العالم) تماما أمام حركة السياحة الدولية ،من بين تلك الوجهات تم إغالق  2.وجهة
سياحية لمدة  02أسبوعا على األقل ،في حين أن  %20من الوجهات حول العالم مغلقة اآلن جزئيا أمام السائحين
الدوليين.



وأوضح التقرير أن االختالفات اإلقليمية فيما يتعلق بقيود السفر ال تزال قائمة ،فمن بين  72وجهة مغلقة تماما أمام
السائحين ،وهناك  22وجهة سياحية منها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و 2.وجهة في منطقة أوروبا و 22
وجهة في منطقة إفريقيا و  22وجهات في منطقة األمريكتين وثالث وجهات في منطقة الشرق األوسط.



وأشار التقرير إلى وجود اتجاه نحو اعتماد نهج أكثر دقة لتنفيذ قيود السفر ،حيث تتطلب األعداد المتزايدة من
الوجهات في جميع أنحاء العالم اآلن من السائحين الدوليين تقديم اختبار  PCRأو اختبار Antigen testسلبي
عند الوصول ،وكذلك تقديم تفاصيل االتصال ألغراض التعقب  ،وأكدت المنظمة ،أن  %20من جميع الوجهات
في أنحاء العالم لديها اآلن هذه االختبارات باعتبارها مطلبها الرئيسي للوافدين الدوليين مع الحجر الصحي ،في
حين أن نفس النسبة من الوجهات جعلت االختبارات مقياسا ثانويا أو ثالثا ،و وبالنظر إلى قيود السفر الحالية
المتعلقة بـفيروس كورونا ،يلقي التقرير ضوءا جديدا على العوامل التي تربط تلك الوجهات التي خففت القيود
وتلك التي ال تزال الحدود مغلقة فيها ،وقد وجدت الدراسة أن الوجهات ذات الدرجات األعلى في مؤشرات
الصحة والنظافة وكذلك مؤشر األداء البيئي هي من بين تلك التي خففت القيود بشكل أسرع ،عالوة على ذلك،
تطبق هذه الوجهات بشكل متزايد مناهج متباينة قائمة على المخاطر لتنفيذ قيود السفر.

https://gate.ahram.org.eg/News/2630943.aspx
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،التمكين االقتصادى للمرأة قضية محورية في
رؤية مصر . 80232



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى خطة تعزيز مشاركة المرأة في سوق
العمل المصري حيث أوضحت الدكتورة /هالة السعيد أن قضايا تنمية دور المرأة وجهود تمكينها على جميع
األصعدة البد وأن تبدأ من مستوى القاعدة ،وأن تشمل جميع النواحي الحياتية بما في ذلك التعليم ،والتدريب،
والتوظيف ،مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين االقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف
فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ،وانما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم االستفادة من الطاقات اإلنتاجية
واالبداعية التي تت متع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو ،إذ أكدت العديد من الدراسات أن زيادة
مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو االقتصادي الشامل والمستدام.



وتولي المناصب القيادية
وأضافت أن المرأة أصبحت شريكا ً فاعالً مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي ّ
والمشاركة السياسية أو على مستوى االقتصادي والمشاركة في سوق العمل ،أو في التواجد وشغل المناصب
القيادية في الجهاز اإلداري للدولة ،ومشاركتها في مجالس إدارات المؤسسات سواء المالية أو غير المالية ،فقد
جاءت هذه النجاحات في مجال تمكين المرأة كثمار لتكاتف جهود مؤسسات الدولة المصرية على كافة المستويات.



وأشارت إلى أن قضية التمكين االقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر  ،0222وفي التوجه التنموي
للدولة ،فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي ،حيث جاءت المرأة كشريك
لتمكين المرأة َ  0222معالجة
رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية .وقد استهدفت االستراتيجية الوطني ِة
ِ
العوامل المؤثرة على التمكين االقتصادي للمرأة ،حيث حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى
التقدم المتحقق في مجال التمكين االقتصادي المرأة ،وعملت الدولة خالل السنوات األخيرة على تنفيذها من خالل
عدد من اآلليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،أن الدولة تحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة ،إلى جانب االهتمام
صا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء اإلنسان المصري ،على تأهيل جميع
بالتدريب وبناء القدرات خصو ً
الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خالل حزم من البرامج التدريبية ،أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية
التنفيذية ،والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ،وهيئة
الرقابة اإلدارية ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،بإجمالي عدد خريجات  222من القيادات النسائية المصرية،
وتخرجت الدفعة األولى من البرنامج في يوليو  0222على مستوى محافظة القاهرة ،وتخرجت الدفعة الثانية في
فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات ( .محافظات) ،وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين
المحلي ألهداف التنمية المستدامة في المحافظات واالقاليم المصرية.



وأوضحت حول االهتمام بالتمكين االقتصادي للمرأة من خالل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،أشارت
إلى أنه يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل الالئق والمنتج للسيدات في مختلف األقاليم
والمحافظات المصرية ،لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة
المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن اإلقليمي للتنمية ،وهو
أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر  ،0222موضحة أن إنجازات مشروع رواد
 0222التابع للوزارة في مجال تمكين المرأة تمثلت في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة األعمال
الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ  %26من إجمالي المشاركين ،بلغت نسبة مشاركة
المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ،%.2وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في
المدارس والجامعات  %02من اجمالي عدد المدربين في المحافظات.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى أن نسبة السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى  %20في عام 0222
مقارنة بنحو %22في  ،022.ووصلت نسبة السيدات الالتي تمتلكن حسابات بنكية إلى  %06وفقا ً ألحدث
الدراسات الحكومية بعد أن كانت  %20فقط في عام  ،0220كما حصلت المرأة المصرية على  %.2من إجمالي
القروض الموجهة إلى األعمال متناهية الصغر ،ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة
.%2
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وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تحسين مستوى المعيشة والخدمات أولويات مبادرة "حياة كريمة".9



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين
ً
فضال عن
مستوى المعيشة ،ومستوى الخدمات من حيث الصرف الصحي ،ومياه الشرب وصرف الطرق،
تحسين كثافة الفصول فيما يتعلق بالخدمات التعليمية ،إلى جانب تحسين مستوى جودة الوحدات الصحية وزيادة
المراكز الشبابية والرياضية ،وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة ،وأوضحت أنه منذ بداية المبادرة في 022.
كان الهدف هو التكامل من حيث تكثيف الخدمات في عد ٍد من القرى.



وأوضحت أن الوزارة قامت بوضع الخطة متوسطة المدى على مدى ثالث سنوات ينبثق منها برنامج عمل
الحكومة مع مراعاة عددًا من األمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنه ،باإلضافة
إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ،إضافة إلى المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو
التعافي األخضر بعد أزمة كورونا والذي يمثل أولوية خاصة ،موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في
االعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدى.



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،حول برنامج عمل الحكومة ،أنه يضم مجموعة من األهداف تتمثل في بناء
االنسان المصري ،وهدف تنمية اقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي وحماية األمن القومي المصري وسياسة
مصر الخارجية ،النهوض بمستويات التشغيل ،وتحسين مستوى معيشة المواطنين ،الفتة إلى أن وزارة التخطيط
تضم منظومة مميكنة لمتابعة ما تم تحقيقه من تلك األهداف بشكل ربع سنوي.



وأضافت أن عام  022.هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود واالستثمارات التي تؤثر على معدالت الفقر حيث تمت
فقرا وكذا االستثمارات الخاصة بالبرامج الصحية ،وبرامج
زيادة االستثمارات الخاصة بالتعليم في القرى األكثر ً
الحماية االجتماعية والتوظيف في القطاع غير الرسمي ،ومستوى التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي
فقرا
غير المتكافىء ،مشيرة إلى بداية العمل في توزيع االستثمارات بشكل مكثف في مجموعة من القرى األكثر ً
لتسهم في عالج مشكلة الفقر متعدد األبعاد.



وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خالل من  2إلى  0سنوات،
وتحقيق كافة الخدمات علي مستوى الـ  26.قرية لتحقيق تأثير أسرع ،وذلك بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد
بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ  0.22قرية المستهدفة بتوابعهم خالل ثالث إلى أربع
سنوات.



وأشارت إلى أن عند وضع الخطة تم تركيز الجهود علي  .2مركز للتمكن من توفير الخدمة لـ  ..مليون نسمة
على مستوى  02محافظة على مدى الثالث سنوات القادمة ،متابعة أنه وفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة
السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة األولى  %0.6من السكان،
موضحة أنه باالنتهاء من الـ  26.قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية  %26من السكان ،على أن تبلغ نسبة
ً
وصوال إلى  %.6في  ،0200-0202موضحة أن عملية التخطيط تتبع القاعدة
التغطية العام القادم %2.
المنهجية العلمية المعتمدة على التخطيط المبني على األدلة والمعتمد على قواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد
البيانات المستخدمة لضبط االستهداف.



وأضافت أن المصادر التي يتم االعتماد عليها متضمنة بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك الذي تم في 022.-26
و ،0202-22وبيانات التعداد االقتصادي في عام  ،022.-26وكذا المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في
نهاية عام  ،0202موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصف شامل لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات
المتوفرة بها.



وأوضحت أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخالت المطلوبة ،حيث أوضح أن هناك
 %7...من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور ،و %72.2من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي،
 %.2.2من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية %22.. ،من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب %00.2 ،من
القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية %02.2 ،من القرى تتطلب إنشاء مخابز %06.2 ،من القرى تتطلب إنشاء
نادي ثقافي.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى مركز المتغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية والمركز
التبادلي بوزارة التخطيط حيث أصبح هناك خرائط أساس موحدة للدولة المصرية ،موضحة أن خرائط األساس
تحتوي على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمباني ،شبكات المرافق العامة ،المنشآت الصناعية
والزراعية والخدمية ،وكذلك كل المسوح المعدة عن التعداد السكاني أو االقتصادي.



وأشارت ايضا ً إلى تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  0622لعام  0202لوضع الضوابط والمحددات
الختيار القرى وحصر المشروعات ذات األولوية التي تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذي على مستوى
الواقع ،متابعة أنه بنا ًء على ذلك تم تشكيل أربعة لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة األساسية برئاسة
وزارة التنمية المحلية ،ولجنة التنمية االقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات ،ولجنة
التدخالت االجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن االجتماعي وكذا لجنة متابعة مؤشرات األداء
https://alborsaanews.com/2021/03/09/1423902
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7
والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية وأن الوزارة ممثلة في اللجان كافة.


وأضافت أنه من خالل المحافظات التي تم العمل عليها ومن خالل مؤشر جودة الحياة فقد كشف تقرير منتصف
الـ ُمدّة الذي تم إعداده ُمؤ ّخرا انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي  20نقطة مئوية في المحافظات التي تم
ً
فضال عن تحسّن معدل إتاحة الخدمات األساسية بـ  02نقطة مئوية ،الفتة إلى إطالق أول منظومة
استهدافها
إلكترونية ُمتكاملة إلعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس األثر التنموي للمبادرة على
مستوى  26.قرية الخاصة بالمرحلة األولى.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد ،حول ما تم انجازه في المرحلة األولى من مباردة حياة كريمة ،لفتت السعيد إلى
االنتهاء من تنفيذ  0..قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التي تحتاج إلى خدمات صحية أكثر مما يدعم
فكر عملية التكامل ،وحول الخدمات التعليمية ،أشارت إلى إتاحة الخدمات التعليمية في  2قرى محرومة ،ومحو
أمية  2آالف مواطن واالنتهاء من تطوير  .حضانات ،مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة
إلى  02طفل مقارنة بـ  06طفل بعد إنشاء  200فصل دراسي.



وأضافت فيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحي في عدد من القرى المستهدفة ،أشارت إلى تحسن في معدل
التغطية بالصرف الصحي بحوالي  70نقطة مئوية ،واالنتهاء من إنشاء  07مشروع صرف صحي ،مضيفة أنه
تمت إتاحة قروض بحوالي  .27مليون جنيه وتوفير حوالي  202ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة وتوفير
التدريب الفني والمهني ،ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة األولى من
المبادرة.



وأضافت الدكتورة /هالة السعيد ،إلى إنه تم إدراج األمم المتحدة لمبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل الممارسات
الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني ،وقابلة للقياس ،تتالقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة
العالمية.


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،مصر حققت معدل نمو إيجابى رغم خسائر االقتصاد العالمى 22
تريليون دوالر. 10



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى مؤشرات أداء االقتصاد المصري خالل
الربع الثاني والنصف األول من العام المالي الجاري  ،0202/0202وأشارت أيضا ً إلى إن أغلب المؤسسات
العالمية أجمعت على أن األزمة الحالية هي األشد من بين األزمات االقتصادية السابقة على المستوى الدولي،
ويشمل ذلك الكساد الكبير  ،2220 /2202واألزمة المالية العالمية  ،0222 /022.مشيرة إلى أن صندوق النقد
الدولي قدّر الخسائر في نمو االقتصاد العالمي جراء األزمة بنحو  22تريليون دوالر.



وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة  %2في عام  ،0202كما شهدت االستثمارات األجنبية
المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة  %02في النصف األول من .0202



وأوضحت أن االقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خالل الربع الثاني من العام المالي
الجاري  ،0202/0202حيث بلغ  %0ليسجل متوسط معدل النمو خالل النصف األول من العام نحو ،%2.2.
وذلك مقارنة بنحو  % ..7خالل الفترة ذاتها من العام المالي السابق ،مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار
ارتفاع معدل النمو خالل الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو  %0..و  %..2على التوالي.



وأشارت الدكتورة /هالة السعيد إلى أن العديد من األنشطة االقتصادية حققت معدالت نمو إيجابية خالل النصف
األول من العام المالي الجاري ،مثل قطاعات النقل والتخزين ،والزراعة ،والصحة ،والتعليم ،وتراجع االنكماش
في األنشطة االقتصادية األكثر تأثرا باألزمة مثل السياحة ،والصناعات التحويلية ،وقناة السويس.



وأوضحت أن ركود االقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر ال ُمطبق في أكثر
من  222دولة ،مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء ،ولفتت إلى أنه على
الرغم من تحديات أزمة "كورونا" خالل عام  0202وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة ،%2
وانكماش االقتصاد العالمي بنسبة  ،%2..وإنخفاض أسعار النفط ،إال أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز
الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها ،وجذب عمالء جدد ،ساهم في تقليص
حجم االنكماش في النشاط ،كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.



وأشارت إلى أن معدل البطالة واصل إنخفاضه إلى  %6.0خالل الربع الثاني من العام المالي  ،0202/0202بعد
إنخفاضه إلى  %6.2في الربع األول ،وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط االقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود
اإلغالق ،مع تحسن أداء بعض األنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).
10

https://www.youm7.com/story/2021/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B1%D8%BA%D9%85%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89/5240234
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وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد ،أن معدل التضخم يشهد تراجعا ،وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام
في الحضر رقم أحادي ،وأن تتراوح المعدالت المتوقعة في المتوسط بين  %0..و %7.7خالل العام المالي
الجاري.



وأضافت حول تطور مؤشر مديري المشتريات ،أشارت إلى إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديري
المشتريات  PMIلمصر بحوالي  02نقطة عن أدنى مستوياته في شهر إبريل الماضي في ذروة جائحة
"كورونا".



وأضافت أن بنك "إتش إس بي سي" أصدر تقرير مستكشف األعمال في مصر  ،0202والذي يعتمد على نتائج
مسح تم إجراؤه على  022شركات في مصر خالل شهري سبتمبر وأكتوبر  ،0202وقد تفاءل معظم هذه
ّ
شاق من التكيف مع تأثيرات الجائحة ،وأرجعت استمرارية
الشركات بتحسن قريب في مناخ األعمال بعد عام
النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز االبتكار ،واالعتماد على  2محركات رئيسة للنمو ،وهي :زيادة اإلنتاج
بواسطة التكنولوجيا ،وتطوير المنتجات والخدمات ،والقدرة على جذب االستثمار والتمويل ،وأن  %.7من
الشركات متفائلة بوضعها في التجارة الدولية في السنوات المقبلة ،و %.2من الشركات تتوقع العودة
إلى مستويات األرباح التي كانت قبل انتشار فيروس "كورونا" او إلى مستويات أعلى بنهاية  ،0200و%.2
من الشركات توقعت نموا في إيراداتها في .0202



وأوضحت فيما يتعلق باالستثمارات الحكومية المنفذة خالل النصف األول من العام المالي ،0202/02020
أشارت إلى أن قد بلغت قيمتها  220مليار جنيه بنسبة نمو .%0.



وأضافت أيضا ً أن شهد سعر الصرف إنخفاضا مستمرا منذ يونيو  0202ليسجل  2..6جنيه في نوفمبر ليستقر
حتى فبراير  ،0202وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدوالر منذ أكتوبر  ،0227واستمر صافي
االحتياطات األجنبية في االرتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى  02.0مليار دوالر خالل شهر فبراير
الماضي ،يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويالت المصريين من الخارج خالل الربع األول من العام
المالي  0202/0202ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية %21 ،معدل النمو بقطاع االتصاالت بسبب
االتجاه نحو الرقمنة بالتعليم. 11



أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن قطاع االتصاالت من أبرز القطاعات
المصرية التي استطاعت تحقيق معدالت نمو إيجابية جيدة خالل الربع الثاني من العام المالي الحالي 0202/02
حيث أن حجم االستثمارات التي ضختها الدولة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،جعلت وزن القطاع
أكبر مما سبق فأصبح وزنه حاليًا يصل إلى  %2..من حجم النمو.



وأوضحت أن هذا القطاع ينمو بنسبة  %26نتيجة االتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم واألعمال المختلفة،
مشيرة إلى أن حجم االستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي القادم ستصل إلى أضعاف مما كانت
عليه سابقًا.



وأشارت الدكتورة هالة السعيد ،إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط االقتصاد واالنضباط في
الموازنة العامة للدولة ،ومحاولة الحفاظ نسبيًا على مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز
عالي في ظل األزمة ،الفتة إلى أن نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي جعل االقتصاد المصري أكثر صالبة
باإلضافة إلى تحقيق وفر مالي.



و أوضحت ،أنه تم ضخ أكثر من  222مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في
مساندة القطاعات المتضررة من أزمة كوفيد.22-


البنك المركزى المصرى يعلن ارتفاع االحتياطى األجنبى إلى  62.022.9مليار دوالر بنهاية فبراير. 12



أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى االحتياطيات األجنبية إلى (  02.022.7فى نهاية شهر فبراير
 ) 0202مقابل (  02.222.6فى نهاية شهر يناير  ) 0202بزيادة قدرها نحو  222مليون دوالر.



وأوضح أن تستورد مصر بما يعادل متوسط  .مليارات دوالر شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج ،بإجمالى
سنوى يقدر بأكثر من  ..مليار دوالر ،وبالتالى فإن المتوسط الحالى لالحتياطى من النقد األجنبى يغطى نحو .
أشهر من الواردات السلعية لمصر ،وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو  2أشهر من الورادات السلعية
لمصر ،بما يؤمن احتياجات مصر من السلع األساسية واالستراتيجية.

https://gate.ahram.org.eg/News/2632102.aspx
https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/NIR-February-2021.aspx
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الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،استقرار معدل التضخم السنوى عند  %6.6خالل فبراير. 13



أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عن استقرار معدل التضخم السنوى فى مصر خالل شهر فبراير
الماضى عند مستواها خالل شهر فبراير  0202دون تغير ليسجل  ،%0.2وفى المقابل ارتفاع معدل التضخم
خالل الشهر الماضى بنحو  %2.2ليبلغ  222.2نقطة وذلك مقارنة بشهر يناير السابق عليه.



وأوضح الجهاز المركزى أن أسعار المستهلكين ،أسعار الطعام والشراب لم تتغير خالل شهر فبراير الماضى
واستقرت عن مستواها السابق فى شهر يناير لتسجل  26.6نقطة ،وعلى أساس سنوى تراجعت بنحو %2.2
مقارنة بشهر يناير من العام الماضى.



وأضاف أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع بنحو  %2.0خالل شهر فبراير الماضى مقارنة بشهر يناير السابق
عليه ليسجل  ،222.2وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم  %0..مقارنة بشهر فبراير من عام  ،0202وفى
الريف سجل معدل التضخم صفر خالل الشهر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 222.2نقطة ،وعلى
أساس سنوى بلغ معدل التضخم فى فبراير الماضى  %..2مقارنة بالشهر المناظر من عام الماضى.


الدكتور/محمد معيط ،وزير المالية ،تم صرف  02.2مليار جنيه خالل عام لدعم القطاع التصديري بمواجهة
كورونا. 14



أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية ،المضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى خاصة فى
مواجهة أزمة كورونا باعتباره أحد دعائم االقتصاد القومى ،من خالل السعى الجاد لسرعة رد األعباء التصديرية
المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضى بما يُسهم
فى توفير سيولة نقدية ت ُ َّمكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها والحفاظ على العمال فى ظل
الجائحة ،على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا اإلنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية باألسواق العالمية،
الفت ًا إلى أن الحكومة طرحت  7مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية
الصادرات ،كان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى
صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد  ،%2.خالل الفترة من  6حتى  0.فبراير الماضى ،التى جذبت
 2722شركة مصدرة.



وأشار إلى أنه بنهاية فبراير الماضى ،تم صرف  022.6مليون جنيه لـ 02شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية
من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات ،ومن المقرر
صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى  0.أبريل،
و 26يونيه المقبلين ،موض ًحا أن نجاح المرحلة األولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطالق مرحلة ثانية
بنفس اإلطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات
نهاية يونيه .0202



وأوضح أن الحكومة صرفت نحو  02..مليار جنيه خالل عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين ،من خالل 7
مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انضم إليها فى المرحلة
األولى 2272شركة مصدرة ،صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل عام .0202

https://alborsaanews.com/2021/03/10/1424068
https://www.benokinvest.com/archives/41646
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،022.مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط الت خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.



كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية حيث زادت من  2,6مليار جنيه مصري في  0220إلى  22.7مليار جنيه في
 .022.وارتفعت بنسبة  %2.تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  ..2مليار جنيه.



التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟


التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه
الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل
دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.



ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي .حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية
الثابتة (طويلة األجل) الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.
وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة
نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل ،على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل
المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.


الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  .0لسنة  ،0222بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  6لسنة  ،0222بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  6لسنة  0222بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(0مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:



تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.



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



استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر :على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويلي ألغراض
استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر أن يتم توجيه التمويل على شرائح وفقا لما هو متفق عليه فيما
بين الشركة والمستأجر ،ووفقا لمستخلصات إنجاز األعمال المقدمة من جانب المستأجر للشركة.



سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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التمويل متناهي الصغر





الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:15



وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة
 ،4114بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ،وجاء مشروع القانون لينظم كال من نشاط تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ،والتمويل متناهي الصغر ،تنظيما قانونيا متكامال بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية
غير المصرفية ،ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة
التطبيق ،باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.



وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ،ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،وأشار مشروع القانون إلى عدم
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري ،في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  41مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.



كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع ا لقانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات .



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


شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على  %26.9من أرصدة النشاط البالغة  26.36مليار جنيه بنهاية
. 160202



أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية ،إلى أن قد سجل حجم تمويالت الجمعيات والمؤسسات والشركات الخاصة
بنشاط التمويل متناهي الصغر نحو  22.20.مليار جنيه بنهاية عام  ،0202مقابل نحو  27..2.مليار جنيه بنهاية
عام .0222



وأوضحت أن قد أستحوذتالشركات على حصة قدرها  %.0.7.من أرصدة القطاع  ،ثم الجمعيات والمؤسسات
فئة "أ" على نحو  ، %2..77واستحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة"جط على نحو  ،%2.76ثم الجمعيات
والمؤسسات فئة " ب" على نسبة  ، %2واستحوذ النشاط التجاري على حصة  %72.2.من األرصدة والنشاط
الزراعي على حصة  ،%2..00والنشاط الخدمي على  ،%22..2والنشاط اإلنتاجي على  ، %7.20ووسجل
عدد المستفيدين من القطاع  2.272مليون عميل بنهاية عام  0202مقابل  2.222مليون عميل بنهاية عام .0222




صندوق التنمية المحلية يمول  0643مشروعا ً صغيرا ً ومتناهى الصغر باستثمارات  04مليون جنيه. 17

أشار اللواء محمود شعراوى ،وزير التنمية المحلية ،إلى أن قد وافق صندوق التنمية المحلية ،منذ بداية العام
صغيرا ومتناهى الصغر ،بإجمالى
المالى الجارى ،وحتى نهاية فبراير  0202على تمويل  00.2مشروعًا
ً
قروض  00مليون جنيه ،وباستثمارات  0.مليون جنيه ،وأشار إلى إن التمويل اإلضافى الذى وافقت عليه وزارة
المالية لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ  2...مليون جنيه من موارد ومتحصالت الصندوق
قارب على االنتهاء.

15

http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D
8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3)%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx

https://benokinvest.com/archives/41550
https://alborsaanews.com/2021/03/08/1423610
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أضاف أنه تم االنتهاء من إقراض مخصصات الصندوق المدرجة فى خطة العام المالى الحالى وقدرها  2.مليون
جنيه فى أقل من  7أشهر لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين فى القرى واالستفادة من قروض الصندوق
إلقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ،وتنوعت مشروعات الصندوق خالل تلك الفترة فى اإلنتاج الحيوانى
والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية ومالبس ومفروشات وبيع أعالف وأسمدة وغالل ولحوم بيضاء وصناعات
بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.



وأوضح أن محافظة الدقهلية احتلت المركز األول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى نهاية
فبراير الماضى فى تمويل المشروعات حيث نفذت  0.2مشروعا ً باستثمارات تجاوزت  7ماليين جنيه ،يليها
محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ  00.مشروعًا بإجمالى استثمارات  2..مليون جنيه ،والغربية  202مشروعًا
باستثمارات  2ماليين جنيه ،وسوهاج  022مشروعا ً باستثمارات  0..مليون جنيه والشرقية  020مشروعا ً
باستثمارات  0.6مليون جنيه.



وأشار إلى أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت  2600مشروعا ً بنسبة تزيد على  %72من إجمالى
المشروعات وتجاوزت النسبة  %6.فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة وشمال سيناء ومطروح والجيزة
وأسوان والقليوبية.



أضاف أن الوزارة تدرس طلب توفير تمويل إضافى ثانى من وزارة المالية بنا ًء على متحصالت الصندوق فضالً
عن زيادة القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية من  2.مليون جنيه إلى  02مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين
فى القرى خاصة األكثر احتياجا ً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأوضح أن هذه الزيادة المالية ستسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر فى القرى والمناطق األكثر احتياجا ً بالمحافظات ،بما يساهم فى االرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


انفوجراف (  ) 1يوضح تقرير مؤسسة براند فاينانس الذي يوضح تقدم مصر فى المؤشر العالمى للقوة الناعمة
ويقيس هذا المؤشر مدي إدراك المواطنين والخبراء لوجود القوة الناعمة ومدى معرفتهم بالدول األخرى ومدي تأثر
كل دولة على دول العالم من خالل  7معايير التجارة وممارسة األعمال والحوكمة والعالقات الدولية والثقافة والتراث
واإلعالم والتعليم والعلوم والقيم اإلنسانية :



انفوجراف (  ) 2يوضح تصنيف القاهرة ضمن أفضل  11وجهة للسفر عالميا ً فى مارس  0201و الوجهة
األولى فى إفريقيا :

