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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 نوفمبر 25 خميسال   4العدد،العشرون و الرابع الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1على الطريق الصحيح المصري إشادات المؤسسات الدولية تؤكد أن االقتصاد •

السنوات، وذلك عقب تنفيذ برنامج إصالح  الدولية خاللشهد االقتصاد المصري إشادات عديدة من المؤسسات  ▪

وتعكس ، اقتصادي ناجح تبعه برنامج إصالح هيكلي، فضالً عن صمود االقتصاد المصري خالل جائحة كورونا

تقارير المؤسسات الدولية التي تتسم بالحيادية وعدم المحاباة ألحد، الوضع اإليجابي لالقتصاد المصري وتؤكد أن 

ق الصحيح، وعلى رأس تلك المؤسسات صندوق النقد الدولي، والذي أكد أنه على الرغم الدولة تسير على الطري

من التداعيات السلبية للجائحة على االقتصاد المصري وعلى اقتصاد العالم ككل، إال أن اإلصالحات االقتصادية 

ومة منحت االقتصاد المصري التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحك

 القدرة على احتواء اآلثار السلبية والحد من تداعيات تلك األزمة، واالستمرار في صدارة معدالت النمو بالمنطقة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تتصدر األسواق الناشئة في معدل النمو االقتصادي، وأنها الدولة  ▪

في خصم الجائحة،  2020وشمال إفريقيا التي تحقق نموا اقتصاديا خالل عام الوحيدة في منطقة الشرق األوسط 

وهذا ما أكدته وكالة "بلومبرج" فضالً عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصاديات تحقيقا للنمو في 

 العالم.

، على 2020ام وكالة "فيتش" العالمية الجنيه المصري ضمن أفضل عمالت األسواق الناشئة أداء في ع صنفتو ▪

 الرغم من تراجع أغلب عمالت األسواق الناشئة.

، 2020كما أكد صندوق النقد الدولي تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في األسواق الناشئة عام  ▪

" مع توقعاتها لمصر بنظرة Bكما أشارت وكالة "ستنادرد آند بورز" إلى تثبيت التصنيف االئتماني لمصر عن "

مستقبلية مستقرة على الرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، باإلضافة إلى تثبيت وكالة "موديز" التصنيف 

 مستقرة. مستقبلية" مع نظرة B2االئتماني لمصر عن "

+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت وكالة Bقامت وكالة "فيتش" بتثبيت التصنيف االئتماني لمصر عند "و ▪

حات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ األعمال وجذب االستثمار فيتش أن اإلصال

 األجنبي المباشر.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن الدولة المصرية منذ أزمة كورونا اتخذت العديد من القرارات التي ساهمت في  ▪

الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه  استمرار عجلة التشغيل واإلنتاج والبناء لتعكس مدى تعايش

وعملها الدائم على تخفيف األعباء عنه في كل مجاالت ومناحي الحياة اليومية المختلفة بما في ذلك اعتبار صحة 

 وسالمة المواطن على رأس أولويات عملها.

بأن تعاود معدالت النمو  وأصدرت وحدة االستخبارات االقتصادية التابعة لإليكونوميست تقريًرا توقعت فيه ▪

، مع تراجع عجز الحساب الجاري 2024خالل  %5.7، ليسجل 2022لالقتصاد المصري االرتفاع بحلول 

، نتيجة زيادة فائض 2025بحلول  %1.5ليسجل « 2025 /2021»للناتج المحلى اإلجمالي خالل الفترة من 

من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب  ، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصريةالخدميصادرات القطاع 

 .2025 /2022انتعاش الطلب العالمي خالل الفترة 

، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق األوسط، التحى من المتوقع أن تستعيد «ستاندرد تشارترد»وأكد بنك  ▪

الناتج المحلى خالل العام المالي الجاري، من  %5.5معدالت النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 

، وتقفز وفقًا 2030عام  فياقتصاديات على مستوى العالم  10ومن المتوقع أيًضا أن تصبح مصر بين أكبر 

 لمعدل الناتج المحلى اإلجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

تصاد المصري تحقيق معدالت نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق أن يعاود االق« فيتش»كما تتوقع مؤسسة  ▪

في العام المالي الجاري، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى  %6معدل نمو حقيقيًا 

 طبيعتها.
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حالي، في العام ال %5وتتوقع أيًضا استمرار السيطرة على معدالت التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا  ▪

إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي ألنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 

 .2021خالل عام 20%

بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض  %86المحلي اإلجمالي إلى نحو  جانخفاض معدل الدين للنات« فيتش»وتتوقع  ▪

من الناتج المحلى على المدى  %2، والحاليلعام المالي من الناتج المحلي خالل ا%1.5أولى يقترب من 

المتوسط، وذلك مدعوًما باستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض 

خفض تكلفة خدمة  فيمن الناتج المحلى؛ على نحو ينعكس  %30االحتياجات التمويلية للموازنة العامة ألقل من 

 .الدين

باإلضافة إلى استمرار تنفيذ إستراتيجية اإليرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة اإليرادات الضريبية  ▪

، من خالل استمرار تحسين اإلدارة الضريبية والتوسع في تنفيذ 2024من الناتج المحلى مع نهاية عام %2بنسبة 

 مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي اإللكتروني.

 .2مليار دوالر 33لتصل إلى  %12.6: ارتفاع التدفقات الوافدة لمصر الدوليك البن •

صدر حديثا أن تكون التحويالت  الذيأحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية"  فييتوقع البنك الدولي  ▪

 .2021عام  فيمليار دوالر  589لتصل إلى  %7.3إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  فيأنه من المتوقع أن تنمو التحويالت إلى البلدان النامية  بنك الدوليوذكر ال ▪

 فيالبلدان المضيفة  فيمليار دوالر، مدعومة بعودة النمو  62لتصل إلى  2021عام  في %9.7تقدر بنحو 

ً على دول  التيأسعار النفط العالمية  في)السيما فرنسا وإسبانيا(، والزيادة  األوروبياالتحاد  أثرت تأثيراً إيجابيا

 .الخليجيمجلس التعاون 

وأرجع البنك الدولي في تقرير الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر  ▪

مليارات دوالر(، والهجرة العائدة والهجرة العابرة  9.3إلى  %25مليار دوالر( والمغرب ) 33إلى  12.6%)

 على التوالي، ولعب ذلك دورا مهما في تحقيق هذه النتائج اإليجابية.

)الجزائر والمغرب وتونس( بنسبة  العربيارتفعت حصيلة التحويالت إلى بلدان المغرب وأشار أيضاً إلى أن قد  ▪

، 2021عام  فيلكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة  ،ومنطقة اليور في، مدفوعة بالنمو 15.2%

(. وقد %0.3(، ولبنان )تراجع بنسبة %14.8)تراجع بنسبة  وجيبوتي(، %6.9ومنها األردن )تراجع بنسبة 

فقات بلدان المنطقة النامية منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تد فيشكلت التحويالت 

المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون. ومن المتوقع أن  األجنبيالمساعدات اإلنمائية الرسمية، واالستثمار 

، وهو من أبطأ معدالت النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة %3.6ما نسبته  2022عام  فيتسجل التحويالت 

 في %6.3دوالر إلى المنطقة إلى  200إرسال عن جائحة كورونا. تكاليف التحويالت: تراجع متوسط تكلفة 

 قبل عام. %7نزوالً من  2021الربع األول من 

 .3مواصلة مصر لبرنامج اإلصالح يُسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تعاٍف اقتصادي صندوق النقد الدولي، •

إن مواصلة مصر إلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أشار  ▪

 .لبرنامجها اإلصالحي سيُتيح لها خلق فرص عمل وتحقيق تعاٍف اقتصادي

ألف فرصة عمل سنويًا، والتي يستطيع القطاع الخاص في  800إلى  700أن مصر تحتاج إلى حوالي  وأوضح ▪

واع مختلفة من مصر توفيرها في حال زيادة اإلنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أن

 التمويل.

، لتُصبح من ″19-كوفيد“وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابي خالل العام الماضي ُرغم تفشي جائحة  ▪

بين الدول القليلة التي حققت نمًوا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى قوي من االحتياطات والسيولة 

 المرتفعة في النظام المصرفي.

راءات الوقائية التي تبنتها الحكومة المصرية لحماية األشخاص األكثر تأثًرا بتداعيات الجائحة وذلك من وثمن اإلج ▪

خالل برنامج تكافل وكرامة، وأشار إلى خطوات الحكومة في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

 ة لتُسهم في تعزيز التعافي االقتصادي.الصغر داعيًا إلى زيادة هذه الخطوات لتعزيز التعافي من تداعيات الجائح

في أحدث تقرير آلفاق االقتصاد العالمي الصادر نمو الناتج المحلي اإلجمالي  النقد الدولي صندوقوتوقع  ▪

فيما ستتزايد معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر خالل عام  %3.3عند  2021المصري في عام 

 .2026عام في  %5.8، ثم %5.2ل إلى لتص 2022
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 .4مليار دوالر سنوياً استثمارات لتحقيق التنمية المستدامة 015لـ أفريقيا بحاجة  ،التمويل الدوليةمؤسسة  •

مؤسسة التمويل  فيلمجموعة المؤسسات المالية ألفريقيا  اإلقليمي، مدير الصناعة "رييس ريتانا لمانوي“أشار  ▪

دوالر استثمارات سنوية لتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية مليار  150إنَّ أفريقيا بحاجة إلى إلى الدولية، 

خلق  في، وأن تحقيق ذلك يدعم االقتصادات يالمناخ مليار دوالر لمواجهة تحديات التغير 35المستدامة، تشمل 

 فرص عمل.

 فيئة قدمت مؤسسة التمويل الدولية جهوداً لخلق سوق لتمويل المشروعات الصديقة للبي 2010وأضاف أنه منذ  ▪

 فيأطلقته  الذياألسواق الناشئة، عبر إتاحة حلول تمويلية مختلفة لشركائها مثل برنامج السندات الخضراء 

عملة  20، بنحو الماضيسنداً أخضر بنهاية يونيو  172، ووصل حجم إصدارات المؤسسة فيه إلى 2010

تسبب  التياً تقلل االنبعاثات الضارة مشروع 221مليار دوالر لتمويل  10.4قيمتها إلى  إجماليمختلفة، ويصل 

 .الحرارياالحتباس 

، طرحت مؤسسة التمويل الدولية برنامج السندات االجتماعية، ومنذ ذلك الحين طرحت 2017 فيوأوضح أن  ▪

لديها وصول ضعيف للخدمات  التيمليار دوالر، استفاد منها النساء والمجتمعات  3.08سنداً بقيمة إجمالية  63

 .األساسية

من  %35توجيه  فيتجاه التعامل مع التغيرات المناخية، ينعكس  الدوليوأكد أن التزام مجموعة البنك  ▪

االستثمارات لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة خالل السنوات المقبلة، وأن المؤسسة ستوائم عملياتها مع 

توافقة مع االتفاقية بحلول يوليو من استثماراتها المباشرة الجديدة م 85توجهات قمة باريس للمناخ لتصبح %

 .2025بحلول يوليو  100، و2023%

 .20215عام  %4.3يتوقع ارتفاع التجارة البحرية إلى  :ونكتاداأل •

٪ في عام 3.8التجارة البحرية تقلصت بنسبة  أونكتاد( أناألمم المتحدة للتجارة والتنمية ) تقرير مؤتمرأكد  ▪

٪ في 4.3لكنها انتعشت في وقت الحق من العام ومن المتوقع أن تزيد بنسبة  أولية،مما يعكس صدمة  ،2020

تصاعد "تزال التوقعات متوسطة المدى للتجارة البحرية إيجابية ولكنها تخضع لـ  ، وأوضح أال2021عام 

 ".المخاطر والشكوك

مدى بسبب تأثير جائحة كورونا، تواجه آثاًرا غير مباشرة بعيدة ال اً بحر المنقولةإن التجارة وأشار التقرير إلى  ▪

أقل حدة مما كان متوقعًا في البداية، لكن آثاره غير  2020على التجارة عام ″ 19حيث كان تأثير جائحة كوفيد 

 المباشرة ستكون بعيدة المدى ويمكن أن تغير النقل البحري.

مسبوقة في سالسل التوريد ضغوط غير  أن هناكإال  الناشئ،الرغم من االعتراف باالنتعاش  علىأنه  وضحوأ ▪

االرتفاعات الهائلة في أسعار الشحن، والزيادات الكبيرة في األسعار في األفق للمستهلكين  العالمية، بجانب

والمستوردين والتحوالت المحتملة في أنماط التجارة بسبب التوترات التجارية وفي السعي لتحقيق مزيد من 

 المرونة.

ال  وضّخمها،عن التحديات التي كانت موجودة بالفعل في صناعة النقل البحري  الوباء كشف التقرير أنوأوضح  ▪

سيما نقص العمالة واحتياجات البنية التحتية، مما يثير القلق بشأن استمرار األزمة الناجمة عن الوباء حول 

ئات اآلالف من مع عمليات اإلغالق وإغالق الحدود ونقص الرحالت الجوية الدولية مما ترك م الطاقم،تغييرات 

 غير قادرين على استبدالهم أو إعادتهم إلى أوطانهم. البحر،البحارة الذين تقطعت بهم السبل في 

إن االختناقات في سلسلة التوريد أعاقت االنتعاش االقتصادي، حيث واجه االنتعاش في التجارة ويشير التقرير إلى  ▪

والخدمات األقل، والموانئ المزدحمة  ،معدات والحاوياتتحديات لوجستية ناجمة عن الوباء، بما في ذلك نقص ال

كما أدت القيود المفروضة على جانب العرض في شحن الحاويات إلى ، والتأخيرات الطويلة وأوقات السكون

استمراًرا  ،2020٪ في عام 16زعزعة النقل البحري والتجارة. في حين انخفضت طلبات السفن الجديدة بنسبة 

 لقيود السعة مع زيادة الطلبات الجديدة. 2021لالتجاه التنازلي للسنوات السابقة، استجابت شركات الشحن في عام 

التكاليف المتزايدة لشحن الحاويات تمثل تحديًا لجميع المتداولين ومديري سلسلة التوريد،  وأشار التقرير إلى إن ▪

ر حجًما، الذين قد يكونون أقل قدرة على استيعاب النفقات اإلضافية ولكن بشكل خاص بالنسبة للشاحنين األصغ

 وفي وضع غير مؤات عند التفاوض على األسعار وحجز المساحة على السفن.

من استمرار الزيادة الحالية في أسعار شحن الحاويات، فسوف تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار  التقريرويحذر  ▪

 ً ٪ نتيجة لزيادة معدل الشحن، 11بنسبة ع أسعار الواردات العالمية في المتوسط ارتفا كل من الواردات، متوقعا

لكن الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري لوارداتها قد تواجه زيادات تصل 

هم بشكل متزايد في مواجهة ضغوط التكلفة واالضطراب الدائم في السوق، من الم ويوصي التقرير ،٪24إلى 

 مراقبة سلوك السوق وضمان الشفافية عندما يتعلق األمر بتحديد األسعار والرسوم والتكاليف اإلضافية.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

االقتصاد المصري قادر على التعافي من الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .6تداعيات فيروس كورونا

إن مصر انتهجت سياسة حكيمة لمواجهة أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى  ▪

عجلة االقتصاد واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على صحة المواطنين،  سيرحيث تم العمل على  أزمة كورونا،

 لكن مصر كانت مستعدة لهذه األزمة.مضيفة أن جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، و

وأوضحت أن المؤشرات األولية ألداء االقتصاد المصري خالل الربع األول من العام المالي الجاري  ▪

 تؤكد أن االقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا. 2021/2022

ً  وأوضحت ▪ خالل الربع  %9.8حقق معدل نمو بلغ أن المؤشرات المبدئية توضح أن االقتصاد المصري  أيضا

األول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 

، ما يؤكد تحسن أداء االقتصاد، واالتجاه نحو التعافي 2020/2021خالل الربع األول من العام المالي  0.7%

 من جائحة "كورونا". 

بنهاية العام المالي  %5.7و %5.5ضافت أنه من المتوقع تواُصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين وأ ▪

 ً بالطفرة الُمحققة في معدالت النمو بالربع األول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف األنشطة  الجاري، مدفوعا

 ول.االقتصادية نجحت في تحقيق معدالت نمو موجبة خالل الربع األ

 %181.8أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو  أوضحت الدكتورة /هالة السعيد،و  ▪

كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ ، بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا"

وس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ، بتعاف ملم2021/2022خالل الربع األول من العام المالي  20%

ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع االتصاالت على معدالت نمو مرتفعة 

نتيجة لزيادة مستخدمي االنترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت،  %16.3حيث حقق معدل نمو 

 ت البيانات نتيجة لالستثمار في البنية التحتية الرقمية. وزيادة إيرادات خدما

خالل العقدين  %15.2أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي  بنحو  ضافتوأ  ▪

خالل الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة  %12.7الماضيين، بعد انكماشه بنحو 

ستحضرات الدوائية، والمشروبات والمالبس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ صناعات الورق، والم

؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات 2020/2021في الربع المناظر من العام المالي  %2.6مقارنة بـ  10.5%

يادة االستثمارات الموجهة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة االنتاج في قطاع التشييد وز

 األنشطة االقتصادية.

مساهمات األنشطة االقتصادية المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل  إلى السعيدهالة /الدكتورة  أشارتو  ▪

الربع األول للعام المالي الجاري، موضحة أن القطاعات األكثر إسهاما هي قطاعات: الصناعات التحويلية، 

 والزراعة، والتجارة، واألنشطة العقارية.

األول مقارنةً بنحو  خالل الربع%  43.7تصادي إلى وأشارت إلى ارتفاع معدل مشاركة األفراد في النشاط االق  ▪

% في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة الرتفاع معدل المشاركة لكل من اإلناث والذكور. وفيما يتعلق  41.1

 8.0إلى ارتفاع معدل التضخم خالل سبتمبر الماضي، ليصل إلى  مشيرةبمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، 

٪ على أساس شهري، نتيجة ارتفاع األسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية  1.6ساس سنوي، فيما بلغ ٪ على أ

جنيه/دوالر في  15.7، حتى وصل إلى 2019والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاًضا مستمرا منذ سبتمبر 

س عشر على التوالي لتصل إلى االرتفاع للشهر الساد األجنبي فيسبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد 

 .2021مليار دوالر في شهر سبتمبر  40,8

وأضافت أن العديد من المؤسسات االقتصادية العالمية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والدولة  ▪

 وإن ألف فرصة عمل 900رغم جائحة كورونا قامت بزيادة المرتبات، وتقديم خدمات كثيرة، وتم توفير أكثر من 

الدولة اتخذت قرارات بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه دول عديدة إلى التقشف بسبب أزمة كورونا، 

الفترة األخيرة، خالل جائحة  فيحدثت  التيعملية التنمية  فيالدولة كانت شريكة  فيمؤكدة أن جميع المؤسسات 

 كورونا. 

ية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخت الدولة استثمارات أن الدولة اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنم ضافتوأ ▪

أثر على معظم الدول، مشيرة إلى أن  التيكبيرة للوصول إلى معدالت نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا 

مرحلة عدم استقرار سياسي وبالتالي لم تحدث معدالت تنمية، بل  فيكانت مصر  2013حتى  2011الفترة  من 

نمو سالبة، وبعد تثبيت أركان الدولة وتحقيق اإلصالح االقتصادي، قامت الدولة بتطوير البنية كنا نحقق معدالت 

التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص موضحة أن كافة الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 

روعات العمالقة، وأنه تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي، مؤكدة أن القطاع الخاص يقود عدد من المش
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 عملية التنمية.   فيشريك أساسي 

أساس  هيعلى أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، وأن البنية التحتية  لدكتورة /هالة السعيد،وأكدت ا ▪

العدالة المكانية للوصول إلى القري والمحافظات، وكشفت أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ االستثمار، 

عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات  هيتتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما  التييفة أن اإلصالحات مض

 الطرق.انخفض نتيجة تحسين شبكة 

وأشارت إلى صندوق مصر السيادي موضحة أنه يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات  ▪

من تحويله إلى جزء فندقي وآخر سكني ومتعدد كشريك أساسي، وأن مشروع تطوير مجمع التحرير سيتض

كما سيشارك القطاع الخاص في منطقة تطوير باب العزب، موضحة  تحالفات،االستخدامات، عبر مشاركة عدة 

 أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك ضمن إحدى مشروعات الهيدروجين األخضر. 

تعزيز الصناعات الهندسية والمنسوجات والدوائية، وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية تعمل على  ▪

مؤكدة أن زيادة اإلنتاج وقوة االقتصاد يدعم العملة المصرية ويساعدها على الصمود في ظل التغيرات التي 

 يشهدها العالم أجمع.

التمكين االقتصادي  منتدىتشارك في ندوة  الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، •

 .7للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية في افتتاح الندوة االفتراضية لمنتدى التمكين  /شاركت الدكتورة  ▪

، OECDاالقتصادي للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 وذلك بصفتها الرئيس المشارك للمنتدى.

أن تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة يعد محرًكا رئيسيًا  هالة السعيد /أكدت الدكتورة  و ▪

للسالم واالستقرار والتماسك االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن النساء في جميع 

رقمية، ويمكن أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحصل بشكل متزايد على تعليم جيد ومهارات 

لمشاركتهن القوية في التوظيف وريادة األعمال والحياة العامة أن تساهم بشكل كبير في توفير الفرص للحكومات 

، ومع ذلك ال يزال يتعين على بعض البلدان أكثر 2030إلعادة اقتصاداتها إلى المسار الصحيح أثناء تنفيذ خطة 

 لرقمية بين الجنسين.من غيرها في المنطقة العمل على سد الفجوة ا

واحدة من العوائق الرئيسية التي ال تواجه المنطقة فحسب، بل في  هيأن الفجوة الرقمية بين الجنسين  وأوضحت ▪

جميع أنحاء العالم، إذ تتمتع اإلناث بقدرة أقل على الوصول إلى التكنولوجيا واإلنترنت مقارنة بالذكور، وال سيما 

 اإلناث من أجل الحصول على التكنولوجيا والوصول إلى اإلنترنت.في البلدان النامية، إذ تكافح 

، فتقل احتمالية امتالك النساء في البلدان 2020وأكدت أنه وفقًا للنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة في عام  ▪

ل ٪، وأقل احتمااًل الستخدام اإلنترنت عبر الهاتف المحمو8منخفضة ومتوسطة الدخل للهاتف المحمول بنسبة 

٪ مقارنة بالرجال، مشيرة إلى أن الفجوة الرقمية تؤثر سلبًا على إمكانات البلدان للنمو االقتصادي 20بنسبة 

مليون امرأة أخرى باإلنترنت في غضون ثالث سنوات، فإن ذلك يمكن أن  600والتنمية، في حين أنه إذا تم ربط 

 مليار دوالر. 18و 13ي يتراوح بين يتم ترجمته إلى ارتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي العالم

أن ريادة األعمال الرقمية شهدت ارتفاًعا في منطقة الشرق األوسط وشمال  الدكتورة / هالة السعيد،وأوضحت  ▪

، %88، وصلت نسبة كان سكان الشرق األوسط ممن يستخدمون اإلنترنت يوميًا إلى 2017إفريقيا، ففي عام 

٪ من السكان بنشاط على منصات التواصل 38واتف الذكية، ومشاركة ٪ من السكان يمتلكون أجهزة اله94و

٪ من سكان منطقة الشرق األوسط 60االجتماعي، وهذه األرقام تمثل نسبة السكان الشباب في المنطقة، حيث يقع 

 عاًما. 29-15٪ بين 30وعاًما،  30وشمال إفريقيا تحت سن 

ة األعمال الرقمية؛ لكن ظهرت بعض التحديات نتيجة للنمو إن المنطقة قد استفادت من صعود رياد أشارت إلىو ▪

المتسارع، فرائدات األعمال أقل قدرة على االستفادة من هذه الفرص لتحقيق مكاسب اقتصادية، حيث أنه بالنظر 

٪ من 10إلى نسبة الشركات الناشئة التي أسستها سيدات على مدار العشرين عاًما الماضية، نجد أن أقل من 

 الناشئة أسستها نساء. الشركات

وأشارت إلى أن زيادة الفرص الرقمية أدى إلى خلق نظام بيئي تنافسي تتغير فيه الخدمات أو المنتجات وتتطور  ▪

باستمرار؛ وهو ما يخلق مشاكل تتعلق باالستقرار، وبقدرة رائدات األعمال على تخطيط استراتيجيات األعمال 

ات الناشئة الرقمية يتطلب مهارات ومواهب محددة مثل محو األمية مؤكدة أن النجاح في الشرك واستدامتها،

 الرقمية، وتقديم خدمات أو منتجات مبتكرة.

أن هناك حاجة إلى تغيير العقلية والعمل الجماعي في المنطقة من أجل إنشاء نظام  ،هالة السعيد /وأكدت الدكتورة  ▪

ح تشكيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبالتالي بيئي لريادة األعمال جاهز للثورة الرقمية، وهو ما يتي

 زيادة مشاركة المرأة بها.

مع أهداف التنمية المستدامة األممية السبعة عشر،  2030أنه مع مواءمة مصر لرؤيتها لعام  وأوضحت ▪
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بين واالستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة، فإن هناك تركيز واضح على تكافؤ الفرص والمساواة 

الجنسين، مشيرة إلى أن مجموعة اإلجراءات والسياسات والبرامج والتشريعات التي تقوم بها الدولة لتعزيز 

 التمكين االجتماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي للمرأة، وضمان المساواة داخل المجتمع.

نتقال مصر إلى مجتمع إن استراتيجية التحول الرقمي في مصر "مصر الرقمية" تضع األسس ال أشارت إلىو ▪

رقمي، موضحة أنه لبدء هذا االنتقال وبناء اقتصاد رقمي قوي، فقد تم بناء االستراتيجية على ثالث ركائز رئيسية 

هالة السعيد إلى جهود المجلس القومي للمرأة،  /أشارت الدكتورة وتبدأ بمحو األمية الرقمية.وفي ذات السياق؛ 

والتزام الحكومة المستمر بتطبيق السياسات واإلصالحات الالزمة لدفع أجندة النوع االجتماعي، كما أشارت إلى 

 إطالق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين. 

لى أيًضا في تقديم برامج تدريبية مخصصة للقيادات النسائية، وآخرى التزام مصر بتمكين المرأة يتج وأوضحت ▪

لريادة األعمال النسائية، والوصول إلى النساء في جميع محافظات مصر، باإلضافة إلى زيادة تمثيل المرأة في 

إلزام مجالس اإلدارة بالمؤسسات المصرية، مشيرة إلى إصدار البنك المركزي المصري قبل يومين قراًرا يقضي ب

 جميع البنوك بمنح النساء مقعدين على األقل في مجالس إداراتها بهدف تمكينهم اقتصاديًا وتعزيز مبادئ الحوكمة.

أنه لتعزيز ريادة األعمال للمرأة في القطاع الرقمي في منطقة الشرق األوسط  ،هالة السعيد /أكدت الدكتورة و ▪

والمساواة بين الجنسين، والمساهمة في بناء القدرات للمؤسسات وشمال إفريقيا؛ فإنه من المهم خلق بيئة مواتية 

المشاركة في تنمية ريادة األعمال للمرأة وكذلك الخدمات التي تراعي الفوارق بين الجنسين، مشيرة إلى أنه على 

ي الرغم من ظهور رائدات األعمال على مستوى العالم، فإن النساء يتخلفن عن الرجال في هذا المجال خاصة ف

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

وأوضحت أن النساء تشكل نحو نصف إجمالي سكان العالم، وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تشكل  ▪

، وهو ما يستدعي االتحاد حول اعتقاد مشترك بأن لكل فرد الحق في تحقيق درجات %49.7النساء بها نسبة 

 نظر عن الجنس من أجل مستقبل مستدام في المنطقة.متساوية من المشاركة والفرص بغض ال

 .8يالجمهورية الجديدة تنطلق نحو عالم التحول الرقمرئاسة مجلس الوزراء،  •

ً في توجهها االستراتيجي نحو بناء  يتمض الدولة، إلى أن مجلس الوزراء لرئاسة المركز اإلعالميأشار  ▪ قدما

مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووضع الخطط 

واالستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم 

ا يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى األداء داخل مؤسسات الخدمات المميكنة، بم

الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء اإلنسان المصري من خالل االرتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة 

د حلول للقضايا والتحديات خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضالً عن تطويع التكنولوجيا في إيجا

 التي تواجه المجتمع .

أن أهمية التحول الرقمي تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت  ت رئاسة مجلس الوزراء،وأوضح ▪

قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خالل تحسين كفاءة وفاعلية األداء الحكومي، فضالً عن تحقيق مبدأ الشفافية 

وباإلضافة لما سبق، تستهدف منظومة رقمنة  ،د من خالل تقليل االعتماد على العنصر البشرىومكافحة الفسا

من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية  %25الدفع والتحصيل اإللكتروني توفير

 خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء األعمال والشفافية.

إلى زيادة سرعة ت رئاسة مجلس الوزراء، نية التحتية للتحول الرقمي، أشاريتعلق بجهود تطوير البوفيما  ▪

ميجابت/  6.5مقارنة بـ  2021ميجابت / ثانية في أكتوبر  45.9لتسجل أضعاف،  7اإلنترنت األرضي بأكثر من 

 12.7لتصبح  %62.8بنسبة  ، بينما زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي2019ثانية في يناير 

 .2019/2020مليار جنيه في  7.8مقارنةً بـ  2020/2021مليار جنيه في 

أن تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي،  توأوضح ▪

 2020/2021عام %71.4لتصبح نقطة مئوية  49.4حيث زادت نسبة مستخدمي اإلنترنت من السكان بمقدار 

 .2013/2014عام  %22مقارنة بـ 

تعد مصر من أوائل الدول الرائدة في الشرق األوسط وإفريقيا التي نجحت في تطبيق منظومة وأوضحت أن  ▪

مليون وثيقة إلكترونية حتى  70شركة رفعت أكثر من  5000الفاتورة اإللكترونية، حيث انضمت لها أكثر من 

مة تحقق العديد من المزايا للممولين، منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات اآلن، خاصة وأن المنظو

 في أقل زمن ممكن، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

إلى ميكنة منظومة التأمين الصحي ت رئاسة مجلس الوزراء، برز مشروعات التحول الرقمي، أشارواستكماالً أل ▪

لمنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة األلياف الضوئية فائقة السرعة مع الشامل، بهدف الربط بين جميع ا

 23موقعاً في األقصر، و 42موقعاً ببورسعيد، و 41مواقع وهي  106مراكز البيانات، حيث تم نشر المنظومة بـ 

ً في اإلسماعيلية يقات اإللكترونية المقرر أن يتم االنتهاء من االختبارات وتدقيق الجودة لجميع التطب ، موقعا

، والتي تشمل تسجيل المنتفعين، وتطبيقات مقدمي الخدمة 2021للمنظومة بمحافظات المرحلة األولى في ديسمبر 
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 الطبية، والتسويات المالية، وبوابة التسجيل واالعتماد.

ً إلى ورصدت رئاسة مجلس الوزراء، ▪ إشادة معهد  أبرز اإلشادات الدولية بعملية التحول الرقمي في مصر، الفتا

التمويل الدولي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجاالت التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، مما يساهم في 

 التخفيف من التأثيرات االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

ا، وتعزيز الوصول إلى أكد البنك الدولي أن وزارة التعليم تعمل على توسيع نطاق التعلم القائم على التكنولوجيو ▪

 الموارد الرقمية بشكل متزايد، خاصة وأن التحول الرقمي ساعد على دعم التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا.

أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الشمول المالي، مما أسفر عن إحراز تقدم في و ▪

والحد من التهرب الضريبي، بينما أكدت بلومبرج أن الدولة المصرية قد بدأت في تقديم الدعم  إجراءات الرقمنة

 لضمان قدر أكبر من الشمول المالي بالخدمات المصرفية، وهي خطوة تتماشى مع اتجاه زيادة رقمنة االقتصاد.

البنية التحتية الرقمية للحصول أوضحت فيتش أن الدولة المصرية تعطي األولوية لرقمنة الخدمات العامة وبناء و ▪

على الخدمات العامة عبر اإلنترنت، والتي كانت مصدراً للعديد من الفرص بصناعة تكنولوجيا المعلومات 

 المحلية.

أكدت مجموعة أكسفورد لألعمال أن االستثمار في تطوير البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خالل و ▪

د ساهم في تسهيل استمرارية األعمال عبر مختلف القطاعات، وتعزيز النمو بقيادة القطاع فترة ما قبل الجائحة ق

 الخاص وخلق فرص عمل.

 انطالق مصر نحو الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي: 9إلى  1ويوضح اإلنفوجراف من  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

                                                 
9 https://www.capmas.gov.eg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9الماضيللصناعات التحويلية واالستخراجية سبتمبر  القياسي% ارتفاعا بالرقم  2.20 •

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة واإلحصاء البيـانات األولية للرقـم القياسي إلنتاج الصناعات التحويلية  ▪

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه األساس ، 2021سبتمبر واالستخراجية عن شهـر 

( ISIC Rev.4وعلى مستوي األرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي ) 2012/2013

ي للـصناعـات وبلغ الرقم القيـاس، 2012/2013وباستخدام الرقم القياسي الشـهري ألسعار المنتجين بأساس 

)أولـي(  2021خالل شهر سبتمبر  116.05التحويلية واالستخـراجية )بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية( 

 ٪.2.20)نهائي( بنسبة ارتفاع قدرها  2021خالل شهر أغسطس  113.56مقابل 

مقارنة  2021شهر سبتمبر خالل  144.33بلغ الرقـم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية وأوضح الجهاز أن قد  ▪

وذلك لتلبية احتياجات السوق، وبلـغ الرقـم  %4.55بارتفــاع قدره  138.05حيث بلغ  2021بشهر أغسطس 

مقارنة  2021خالل شهر سبتمبر  129.04 والدوائية والكيميائيةالصيدالنية  لصناعة المستحضراتالقيـاسـي 

األدوية في ظل أزمة  على٪ وذلك لزيادة الطلب 6.01قدره بارتفاع  121.72حيث بلغ  2021بشهر أغسطس 

 كورونا.

حيث  2021مقارنة بشهر أغسطس  2021خالل شهر سبتمبر  365.42وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات  ▪

وذلك وفقا الحتياجات السوق، وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة  %6.29بنسبة انخفاض قدرها  389.93بلغ 

بنسبة  121.89حيث بلغ  2021مقارنة بشهر أغسطس  2021خالل شهر سبتمبر  98.25ربائية   األجهزة الكه

عدد من األجهزة الكهربائية نتيجة دخول موسم  علىالطلب  يرجع النخفاضوذلك  %19.39انخفاض قدرها 

 الشتاء.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

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

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

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

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

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

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

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

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. 

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

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 :التمويلي الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير •

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

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

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

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

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

ً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام ع التمويليعلى شركات التأجير  ▪ مليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

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

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر تشغيليةال 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

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

 الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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 التمويل متناهي الصغر ▪

 :10الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

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

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

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

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 

شروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية الم
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 20ة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن الهيئة العام
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

س المال المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأ
 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 
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

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

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

 .11مليار جنيه تمويل لمشروعات المرأة خالل سبع سنوات 10.4 ،جهاز تنمية المشروعات •

أن الجهاز يهتم بمشروعات المرأة  تنمية المشروعات مدير المكتب الفني بجهاز ،سعدة سالي/أوضحت األستاذة  ▪
مليار جنيه لمشروعات  10.4قدره  جماليإوتطوير قدراتها وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهاراتها حيث قام بضخ 

الصغر بمختلف المحافظات وذلك في الفترة من  ومتناهيألف مشروع صغير  675تمويل المرأة تم من خاللها 
 وحتى سبتمبر من العام الحالي. 2014يوليو 

ة في وأضافت أن الجهاز ينفذ عدد من المبادرات المتنوعة لدعم وتمكين المرأة في مجاالت الحرف التقليدي ▪
محافظات الوادي الجديد، البحر األحمر، المنيا، شمال سيناء، والفيوم وأوضحت أن الجهاز يُعتبر أول جهة في 

، مشيرة إلى أن 2019عام  gender sealمصر والمنطقة العربية تحصل على شهادة ختم النوع االجتماعي 

الم التي تختبر معايير ختم المساواة بين مصر هي أول دولة في المنطقة العربية، وثاني دولة علي مستوي الع
الجنسين التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وهو بمثابة شهادة عالمية يتم منحها للمؤسسات العامة التي 

 تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف 

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، والتي تشير إلى أن محافظة القاهرة تقرير ( يوضح 1نفوجراف )ا ▪

 :2021/2022تستحوذ على أكبر نسبة من معظم االستثمارات المحلية في خطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


