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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري السادس عشر،العدد4

الخميس 52مارس 5051

أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:




التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o



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



البنك الدولى يشيد بجهود اإلصالح وتوفير الوظائف والشمول المالى ويعلن وضع استراتيجية جديدة مع
مصر حتى  0202وتدشين  31مشروعا بتكلفة  2.5مليار دوالر. 1



تقوم مجموعة البنك الدولي حاليًا بإعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر تمهيدا لوضع إطار الشراكة
االستراتيجية لمصر للسنوات  ،0202-0202وستركز هذه الدراسة على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول
االجتماعي واالقتصادي ،وسيعالج اإلطار الجديد األولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة ،باإلضافة إلى تقديم
أدوات تحليل ذات صلة ،واستخدام المعارف العالمية والموارد المالية والشراكات القوية ،وقدرة البنك على تنظيم
االجتماعات وحشد األطراف المعنية لمساندة الشعب المصري.



وأضاف البنك الدولى أن سيركز إطار الشراكة في مصر على مكافحة الفقر وخلق الوظائف وتعزيز الرخاء الذي
يتشارك الجميع في ثماره ،ويسترشد كذلك بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية
ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية ،ويشتمل إطار الشراكة اإلستراتيجية على ثالثة مجاالت تركيز
إستراتيجية مترابطة تتفق مع إستراتيجية التنمية على األمد األطول للحكومة المصرية ،وهي :

انفوجراف

Contact Us

 )2تحسين نظم الحوكمة واإلدارة الرشيدة .
 )0تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص .

http://www.mped.gov.eg

 )3دعم الشمول االجتماعي ،وتم تصميم إطار الشراكة االستراتيجية بحيث يبقى محتفظا بالمرونة
الالزمة لالستجابة لالحتياجات المتطورة في البالد ،وفي الوقت نفسه تقديم خبرات عالمية راقية
بهدف طرح حلول إنمائية متكاملة ومكيَّفة لتالئم السياق الخاص بمصر.


وأشار البنك الدولى إلى أن قد يُم ّكن هذا التمديد لمدة عامين ،الذي منحه مجلس المديرين التنفيذيين ضمن إطار
استعراض األداء والتعلم الذي وافق عليه في مايو  ،0222مجموعة البنك الدولي من البناء على استراتيجيتها
الحالية من خالل التركيز على تعبئة التمويل ألغراض التنمية ،وتنمية رأس المال البشري ،وتسهيل التحول إلى
اقتصاد رقمي.



وأضاف أن قد ساند هذ ا التمديد أحد األهداف الرئيسية إلستراتيجية البنك لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وهو "تجديد العقد االجتماعي" بالتصدي للتفاوتات اإلقليمية من خالل البرامج واألنشطة في المناطق التي لم تأخذ
نصيبها من التنمية في مصر ،وتقوية نظام شبكات األمان االجتماعي في البالد ،وزيادة سبل حصول محدودي
الدخل على مسكن من خالل برامج اإلسكان االجتماعي ،وتوسيع سبل الحصول على خدمات المياه والصرف
الصحي (السيما في المناطق الريفية) ،وتوصيالت الغاز الطبيعي للمنازل ،والمضي قدما في تنفيذ برامج
اإلصالح في قطاعي التعليم والصحة .وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر  23مشروعا ً ( 22مشروعات
في إطار أداة تمويل البرامج االستثمارية ،و 3مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات
تبلغ قيمتها اإلجمالية  2..5مليار دوالر.



وأوضح أن قد حققت الحكومة المصرية ،بدعم من مجموعة البنك الدولي ،نتائجا ملموسة في كل مجاالت التركيز
الثالثة في إطار الشراكة اإلستراتيجية هذه  ،وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من  3عمليات
على مدى ثالث سنوات ( )0222-0222بقيمة  3.22مليار دوالر ،وساندت إصالحات السياسات برنامج
اإلصالحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز االقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام ،السيما في
قطاع الطاقة.



وأشار البنك الدولى إلى إن قد ارتفعت إيرادات الحكومة نتيجةً لتطبيق قانون ضريبة الدخل ،كما تمت السيطرة
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على اإلنفاق الحكومي ،وخاصة فيما يتعلق بباب األجور والرواتب (من خالل تعليمات الموازنة السنوية وميكنة
دفع الرواتب) وخفض دعم الطاقة من خالل تطبيق تعديالت سنوية على أسعار الغاز والكهرباء.


وأضاف أن قد دعمت الحكومة مناخ االستثمار من خالل إدخال تعديالت على قانون االستثمار ،وتطبيق قانون
تنظيم المنافسة ،وإصالح نظام إصدار التراخيص الصناعية ،مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه
إجراءات منح التراخيص للصناعات التي ال تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السالمة أو
األمن بنسبة حوالي .%.2



وأوضح أن قد تواصل مجموعة البنك الدولي دعم الحكومة المصرية في تخفيف حدة اآلثار السلبية المحتملة
للموجة األولى من اإلصالحات على الفقراء والطبقة المتوسطة ،وحتى يتسنى القيام بذلك ،ساعد البنك على
تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة بهدف:
 )2تعزيز برامج الحماية االجتماعية.
 )0دعم األنشطة المستدامة لخلق الوظائف.
 )3تحسين جودة تقديم الخدمات في البالد.



وتشمل اإلجراءات التدخلية النشطة التي يقوم بها :قيام البنك بمساندة الحكومة في تصميم برامج شبكة األمان
االجتماعي والتوسع فيها ،بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية ،ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا
البرنامج ،تم في  22سبتمبر 0222التوقيع على تمويل إضافي لمصر بقيمة  222مليون دوالر لدعم برنامج
شبكات األمان االجتماعي ،ويستفيد من البرنامج حوالي  3.2مليون أسرة (حوالي  .ماليين مواطن) ،ويصل
إجمالي تمويله إلى  222مليون دوالر ،وفي أثناء هذه الجائحة ،اتسع نطاق تغطية هذا البرنامج وتمت إضافة 262
ألف أسرة.



ويعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة  222مليون دوالر (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا
للنتائج) على تحسين بيئة األعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض
بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر فقرا ،وهما قنا
وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما  .ماليين مواطن ،وقد ساند هذا البرنامج حوالي  5آالف شركة من خالل
إجراءات تدخلية تضمنت رقمنة الخدمات اإلدارية الستخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري،
وأسفر ذلك عن خفض بنسبة  %02في الوقت الالزم الستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة في معدالت اإلشغال في
المناطق الصناعية بلغت  %03في قنا و  %2في سوهاج.



وأوضح البنك الدولى ،إلى أن االستثمارات في البنية األساسية والخدمات قد حققت منافع حتى اآلن لنحو  2ماليين
مواطن ،نصفهم تقريبا من النساء .ويشارك المواطنون ،بمن فيهم النساء والشباب ،في تحديد االستثمارات
الرأسمالية من خالل المشاورات التي جرت مع نحو  2آالف مواطن إلى اآلن.



وأعلن البنك الدولى أن سيزود مشروع توصيالت الغاز للمنازل  0.3مليون أسرة معيشية في المناطق الريفية
بالغاز الطبيعي على نح ٍو منتظم وبتكلفة أقل عبر الربط بشبكة الغاز الطبيعي بحلول عام  ،0202وقد تم بالفعل
توصيل الغاز ألكثر من  2.2مليون أسرة معيشية ،منها أكثر من  0.6ألف أسرة معيشية فقيرة مؤهلة في إطار
هذا المشروع للحصول خدمة التوصيل بتكلفة مدعومة ،كما سيوفر برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة
بالمناطق الريفية (بتكلفة بلغت  .22مليون دوالر ،شامال التمويل اإلضافي) خدمات الصرف الصحي لنحو 2.23
مليون شخص يعيشون في قرى ومناطق تابعة شديدة التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية
ودمياط والغربية في الدلتا والوجه البحري ،كما يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل بتكلفة  222مليون دوالر
(الممول بموجب أداة تمويل البرامج وفقا ً للنتائج) إلى تيسير تكلفة حصول األسر محدودة الدخل على مسكن الئق
في السوق الرسمية في مصر وتقوية قدرات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم
السياسات وتنسيق البرامج في قطاع اإلسكان االجتماعي.



وأشار البنك الدولى إلى أن قد ساند هذا البرنامج تقديم الدعم النقدي لحوالي  325ألف أسرة مستفيدة في جميع
المحافظات المصرية السبعة والعشرين ،وبلغت نسبة الصرف (المدفوعات)  .%22وأسهم هذا البرنامج في
تعزيز الشمول االجتماعي واحتواء الشباب ،إذ تشكل النساء أكثر من  %02من المستفيدين من البرنامج ،و %22
دون سن  52عاما ،و %2.دون سن  32عاما ،ويعطي البرنامج أولوية أيضا لألسر ،إذ إن  %22من المستفيدين
متزوجون ولديهم أطفال صغار ،ويظهر تحليل أداء البرنامج أن أكثر من  %22من األسر المستفيدة من البرنامج
في المتوسط كانوا من بين الشريحة األدنى ً
دخال البالغة نسبتها  ،%52كما وقعت الحكومة المصرية على تمويل
إضافي بقيمة  222مليون دوالر في  2يوليو .0202



وأشار البنك الدولى انه تم التوقيع على مشروع مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يسانده البنك (بقيمة 22
مليون دوالر) ،في  6يوليو  ،0202وسيركز هذا المشروع على التحديات التشغيلية الملحة والمجاالت الحيوية
التي تم تحديدها بوصفها ثغرات رئيسية في جهود االستجابة للتصدي لهذه الجائحة على المستوى القومي ،كما
وافق مجلس المديرين التنفيذيين على مشروع مساندة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر في  26يونيو
 ،0202وسيدعم هذا المشروع مصر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على النحو المتصور في قانون
التأمين الصحي الشامل الذي تم إقراره مؤخراً.
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وعمل مشروع تعزيز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع بتكلفة  322مليون دوالر على زيادة فرص
الحصول على التمويل لمنشآت األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق التى تعانى من نقص الخدمات،
وذلك باستخدام آليات تمويل مبتكرة ،مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء ،وأُقفل هذا المشروع فى
ديسمبر .0222



وأضاف أن من المشروعات أيضا مشروع إصالح التعليم بتكلفة  222مليون دوالر ،وهو يدعم الجهود الرئيسية
للحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلّم فى المدارس الحكومية.



وأضاف أن قد ساند مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكلفة بلغت  622مليون دوالر متضمنة
التمويل اإلضافي ،الحكومة والهيئة القومية لسكك حديد مصر في تحسين كفاءة وسالمة خدمات السكك الحديدية،
وزيادة االعتماد عليها من خالل استثمارات سكك حديد مصر لتجديد أنظمة اإلشارات والقضبان ،وأيضا سيساهم
مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى (بتكلفة بلغت  022مليون دوالر أمريكي) في تحقيق
التعافي المستدام والقادر على الصمود والمجابهة ،ويشمل ذلك تدابير محددة للتصدي لجائحة كورونا دع ًما للجهود
الحكومية الرامية إلى التخفيف من األخطار الصحية والبيئية ،كما ساندت عمليات التمويل ألغراض سياسات
التنمية اإلصالحات التي تستهدف تركيز الحكومة على الحلول المستندة إلى آليات السوق ً
بدال من التركيز على
السلع المدعومة.



وأوضح البنك الدولى أن تساند هذه اإلصالحات التغييرات في بيئة األعمال بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع
الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية ،حيث مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية
العامة المالئمة ،بدعم من عمليات البنك لتمويل سياسات التنمية ،الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المحقق
في الموازنة لصالح برنامج التحويالت النقدية المشروطة ،ودعم الغذاء ،وبرامج المعاشات االجتماعية.


بنك أوف أمريكا يتوقع تعافي قطاع السياحة المصري جزئيا في .2 0200



أشارت وحدة األبحاث العالمية لبنك أوف أميركا إلى إن إيرادات السياحة المصرية قد ترتفع إلى  2مليارات
دوالر خالل  ،0200محققة تعافيا جزئيا من أزمة "كوفيد ،"22-حيث كانت عائدات السياحة المصرية قد وصلت
إلى  23مليار دوالر في  .0222ثم انهارت على مدار العام الماضي مسجلة فقط  2.2مليار دوالر في الربعين
الثاني والثالث من  ،0202بسبب توقف حركة السفر والطيران عالميا خالل ذروة الموجة األولى للجائحة.



وأضاف أن سوف تتحسن األمور ببطء ،حيث زار مصر مليونا سائح منذ تخفيف إجراءات الدخول للمطارات في
يوليو الماضي واستئناف حركة السفر الدولي ،وزار البالد ما بين  022و 022ألف سائح شهريا ما بين ديسمبر
وفبراير .0202



وأوضح البنك أن التعافي قد يتسارع إذا عاد الروس إلى منتجعات البحر األحمر ،وأوضح أيضا ً أن االنتعاش
الكبير الذي حققته مصر في قطاع السياحة قبل الجائحة مباشرة يؤهلها لالستفادة من الطلب العالمي المتنامي على
السفر مع استمرار تخفيف القيود العالمية والتوسع في برامج التطعيم.


استطالع رأى لـ«بلومبرج» :االقتصاد المصرى ينمو  %2.5العام المقبل. 3



أشارت وكالة " بلومبرج" إلى إن االقتصاد المصرى سينمو  %3خالل  0202وفق نتائج أحدث استطالعات
الرأى التى شارك فيها  22اقتصاديين خالل الفترة من  20إلى  2.مارس الماضى ،وذلك مقابل  %0..فى
االستطالع السابق.



وأضافت أن التوقعات ارتفعت لعام  0200لتشير إلى نمو  %2.5مقابل  %2.0فى االستطالع الماضى،
وأوضحت بأن التوقعات ترى أن التضخم سيسجل  %2على أساس سنوى خالل العام الحالى مقابل %6.0
التوقعات السابقة على أن يرتفع إلى  %6.2العام المقبل بدالً من  %6.6التقديرات فى االستبيانات السابقة.



وأوضحت بلومبرج أن قد حافظ اقتصاد مصر على معدل نمو إيجابى خالل الربع الثانى من العام المالى الجارى
 ،0202/0202بلغ  %0ليسجل متوسط معدل النمو خالل النصف األول من العام نحو  ،%2.32وذلك مقارنة
بنحو  %2.6خالل الفترة ذاتها من العام المالى السابق.



وأشارت بلومبرج إلى إن وكالة «فيتش» للتصنيف االئتمانى قد توقعت نمو االقتصاد المصرى بنسبة  %6فى
العام المالى المقبل ،وأن ينمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة  %3خالل العام المالى الجارى ،أضاف أن
انتعاش السياحة فى مصر وحركة المرور عبر قناة السويس ،سيؤديان إلى زيادة النمو االقتصادى إلى  %6فى
مشيرا إلى أن التضخم فى مصر استمر فى االتجاه الهبوطي ،ومن المتوقع أن يبلغ فى
العام المالى ،0200 -02
ً
المتوسط  %2خالل العام المالى .0202 -02

2

https://enterprise.press/ar/stories/2021/03/22/%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%89-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a/

https://alborsaanews.com/2021/03/22/1428066
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البنك اإلفريقي للتنمية ،القارة اإلفريقية في طريقها للتعافي من أسوأ ركود منذ نصف قرن. 4



أشار البنك اإلفريقي للتنمية إلى إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضها واقع انتشار جائحة فيروس
كورونا على الصعيد العالمي والصدمات االقتصادية الخارجية التي أثرت في اقتصاد القارة اإلفريقية ،إال أنه من
المتوقع أن تتعافى القارة السمراء من أسوأ ركود لها منذ نصف قرن وأن تصل إلى معدل نمو بنسبة % 3.5
خالل العام الجاري .0202



أوضح البنك بشأن آفاق اإلقتصاد اإلفريقي  ، 0202أن تفشي وباء كوفيد 22-في ديسمبر  0222تسبب في خسائر
كبيرة في إفريقيا ،حيث أصاب االقتصاديات المعتمدة على السياحة واألخرى المصدرة للنفط وغيرها كثيرة
الموارد األخرى ،فضال عن تعميقه لعدم المساواة في القارة السمراء.



وأشار البنك إلى إن األثر االقتصادي لوباء كورونا يتنوع حسب الخصائص االقتصادية المختلفة لكل منطقة ،لكن
هناك توقعات بحدوث انتعاش واسع النطاق ،حيث أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي إلفريقيا بنسبة  22إلى  22نقطة مئوية على المدى القصير إلى المتوسط ،لقد آن األوان لتخفيف عبء
الديون عن إفريقيا .



وأشار البنك إلى أنه على الرغم من التوقعات بتعافي القارة اإلفريقية ،في أعقاب انكماش بنسبة  % 0.2والمسجل
العام الماضي  ،0202ال يزال خطر زيادة الفقر يهدد القارة فمن المحتمل أن ينزلق ما يقدر بنحو  32مليون
إفريقي إلى هوة الفقر المدقع العام الجاري ،فضال عن  32مليونا آخرين تعرضوا للوقوع في الفقر خالل العام
الماضي  0202نتيجة تداعيات وباء كورونا ،وأكد ضرورة حماية السكان ذوي المستويات التعليمية المتدنية
واألصول القليلة والعاملين في وظائف غير رسمية ألنهم األكثر تضررا من تداعيات كوفيد.22-



وأشار البنك أيضا ً إلى الديون التي أثقلت على قارة إفريقيا خاصة في ظل جائحة كوفيد ،22-الفتا إلى أن اإلنفاق
الحكومي ارتفع في عام  0202بجميع أنحاء القارة اإلفريقية ،حيث سعت البلدان جاهدة لدعم سكانها خالل الوباء،
وتسبب هذا األمر في حدوث تأثير سلبي مباشر على أرصدة الموازنة العامة وأعباء الديون.



وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلفريقيا بنسبة  22إلى  22نقطة
مئوية على المدى القصير إلى المتوسط ،مدفوعا ً بالزيادة في اإلنفاق الحكومي وتقلص اإليرادات المالية نتيجة
لتداعيات كوفيد. 22-



وأفاد بأن ذلك سيؤدي إلى تراكم ديون سريع الخطى على المدى القريب إلى المتوسط ،مضيفا أنه على الرغم من
أن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد استقر عند حوالي  %62من الناتج المحلي اإلجمالي ،إال أن
تجارب إعادة هيكلة الديون األخيرة في إفريقيا كانت مكلفة وطويلة بسبب عدم تناسق المعلومات ،ومشاكل تنسيق
الدائنين ،واستخدام أدوات دين أكثر تعقيدا.



وأكد أكينوومي أديسينا ،رئيس البنك اإلفريقي للتنمية  ،أهمية إعطاء األولوية ألساسيات عبء الديون في إفريقيا،
قائال " اتخذ البنك خيارا استراتيجيا وتطلعيا لمناقشة موضوع يمكن أن يصبح مصدر قلق رئيسي للسياسة على
المدى القريب نحن بحاجة إلى معالجة تحديات الديون وتمويل التنمية في إفريقيا بالشراكة مع المجتمع الدولي،
هناك حاجة إلى دعم مالي أكبر بكثير ،ويجب أن يكون دائنو القطاع الخاص جز ًءا من الحل لقد حان الوقت اآلن
إلطالق حملة تخفيف أعباء الديون األخيرة إلفريقيا".


األونكتاد 32 ،تريليونات دوالر خسائر االقتصاد العالمى بسبب كورونا. 5



أعلنت منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ،أن االقتصاد العالمى سيخسر نحو  22تريليونات دوالر
من إجمالى الناتج المحلى نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "22-وإجراءات اإلغالق لمكافحة
الفيروس ،وأوضح أنه رغم احتمال نمو االقتصاد العالمي خالل العام الحالى بمعدل  %5.2فإن إجمالي الناتج
المحلي سيظل أقل بنحو  22تريليونات دوالر عما كان من المتوقع أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة ،وهو ما
يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ،ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



وحذرت منظمة األ ونكتاد من أنه فى حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت
الواليات المتحدة مؤخرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة  2.2تريليون دوالر ،وفي حين عاد االقتصاد الصيني إلى
النمو في أواخر العام الماضى ،تعانى الدول األقل حجما واألفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.

https://benokinvest.com/archives/43226

4
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،وكالة فيتش تتوقع نمو اإلقتصاد المصري بنسبة  %6العام المالي
المقبل.6



أوضحت وزراة التخطيط والتنمية االقتصادية في تقرير أن وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني تتوقع نمو االقتصاد
المصري بنسبة  %6في العام المالي المقبل ،وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة  %3خالل العام المالي
الجاري.



أضافت وزارة التخطيط أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس ،سيؤدي إلى زيادة النمو
االقتصادي إلى  %6في العام المالي  ،0200/02وأشارت إلى أن التضخم في مصر استمر في االتجاه الهبوطي،
ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط  %2خالل العام المالي .0202/02



وأشارت إلى أنه وف ًقا لوكالة "فيتش" فإن اإلصالحات المالية واالقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم
تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية ،باإلضافة إلى امتالك مصر القتصاد كبير استطاع المحافظة على االستقرار
والمرونة خالل األزمة الصحية العالمية ،أضافت "فيتش" أن أداء االقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى
من البلدان المصنفة من قبلها خالل العام الماضي.



وأشارت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى توقع بنك التنمية اإلفريقي نمو االقتصاد المصري بنسبة %3
خالل  ،0202وأشار البنك إلى أن النمو االقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق اإلصالحات
مشيرا إلى أن مصر واحدة من الدول اإلفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن
االقتصادية ابتداء من ،0226
ً
نموا إيجابيًا خالل عام  0202يقدر بـ .%3.6
تسجل ً



نموا بمعدل أبطأ مما تحقق في  0222والمقدر بـ  ،%2.6لكنه لم
وأشار البنك إلى أن االقتصاد المصري حقق ً
يدخل في مرحلة ركود بفضل االستهالك المحلي المرتفع ،كما أوضح البنك اإلفريقي للتنمية أنه على الرغم من
النفقات المتصلة بمحاربة كوفيد ،22-فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيًا بمعدل  %2.2من الناتج المحلي
اإلجمالي.



وأوضحت الوزارة أن بنك التنمية اإلفريقي قد أشار إلى أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على
االقتصاد المصري كان من نتائج إصالحات أوضاع المالية العامة والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي
مشيرا إلى قوة التحويالت المالية الخارجية لدى
عند  %.من الناتج المحلي اإلجمالي دون تغير خالل عام ،0202
ً
مصر ،والتي بلغت نسبتها  %.من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،0202موض ًحا أنه خالل عام  0202تراجع
التضخم إلى نسبة  %2.2مقارنة بنسبة  %23.2خالل عام  ،0222مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفًا.


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تتعاون مع شركة االستشارات العالمية « »BCGلتطوير سالسل
التوريد في القطاع الزراعي.7



أشارت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إنها تتعاون مع شركة االستشارات العالمية ( Boston
 )Consulting Groupبشأن مشروع تطوير سالسل التوريد ،للتعاون في تقديم خدمات استشارية لدعم جهود
الحكومة المصرية في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا ،وتقدم الشركة خدماتها االستشارية بدعم من السفارة
البريطانية في مصر.



وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن المشروع يأتي في إطار برنامج
اإلصالحات الهيكلية للقطاعات االقتصادية الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كافة
لتحقيق نمو احتوائي مستدام وتنفيذ أهداف رؤية مصر  ،0232حيث يأتي هذا التعاون مع شركة االستشارات
العالمية بهدف العمل علي زيادة مرونة االقتصاد وقدرته على مواجهة األزمات.



وأضافت أن الشركة قامت بالتواصل مع الوزارة لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة المصرية في
مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا ،موض ًحة أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والمناقشات في هذا الشأن واالتفاق
على التركيز على القطاع الزراعي لكونه أحد القطاعات اإلنتاجية المهمة التي تركز عليها الدولة لزيادة انتاجيتها
ونصيبها من الناتج المحلي ،إضافة إلي اإلمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع والتشابكات مع قطاعات إنتاجية
أخرى مهمة كقطاع الصناعة ،فضالً عن أهمية القطاع في توفير فرص عمل حيث أنه قطاع كثيف العمالة.




الدكتور /خالد العناني وزير السياحة واآلثار ،مصر استقبلت أكثر من  0مليون سائح من  02دولة منذ أول
يوليو الماضي. 8
وأشار الدكتور /خالد العنانى ،وزير السياحة واالّثار ،إلى أن مصر استقبلت أكثر من  0مليون سائح من أكثر من
 02دولة حول العالم منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في أول يوليو الماضي ،مؤكدا أن أعداد
6
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6
السياحة الوافدة إلى مصر في تزايد مما يدل علي ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري وفي اإلجراءات
اإلحترازية المطبقة به ،وأشار إلى أن جميع السائحين الذين جاءوا إلى مصر منذ استئناف الحركة عادوا إلى
بالدهم مرة أخرى بدون إصابة واحدة .


الدكتورة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،نستهدف زيادة الصادرات إلى  322مليار دوالر. 9



أكدت الدكتورة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،حرص مصر على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي
تواجه الصادرات المصرية حيث يجري حاليا ً ميكنة كافة اإلجراءات الخاصة باالستيراد والتصدير واإلفراج
وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي ألسواق الدول
األفريقية ،كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم االنتهاء منه في مصر وبعض أجزاء
بدولة جنوب افريقيا ،الفتةً إلى أنه يجري أيضا ً تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ  622مليون دوالر
لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة االفريقية.



وأشارت إلى إن مصر تستهدف زيادة صادراتها الى  222مليار دوالر من خالل تنفيذ خطة استراتيجية لفتح
المزيد من األسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول
العربية ،مشيرة الى ان الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية
وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية ألسواق دول القارة اإلفريقية الى جانب
مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.



وأوضحت أن محاوراستراتيجية تنمية الصادرات تتضمن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وإتاحة
المعلومات والدراسات عن األسواق وإتاحة برامج وأدوات لتأمين وضمان الصادرات وتعظيم االستفادة من كافة
األجهزة والكيانات المعنية بالتصدير وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الخاصة بدراسات األسواق واإلصالح
الهيكلي لألجهزة المعنية بالتصدير واالستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير
من الدول والتكتالت االقتصادية اإلقليمية والعالمية إلى جانب تنفيذ برنامج لرد أعباء التصدير.



وأضافت أن البرنامج الجديد لرد األعباء يتضمن اتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة
في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات واالستشارات والبرامج التدريبية للشركات المصدرة ،مشيرة إلى أن
البرنامج الجديد يغطي كافة القطاعات االنتاجية التقليدية الى جانب تنفيذ برامج طموحة لمساندة قطاعات مثل
صناعة السيارات واألثاث.



وأوضحت أن أهم األسواق المستهدفة للصادرات تتضمن االسواق االفريقية وأسواق الدول العربية إلى جانب
السوقين األوروبي واألمريكي ،مشيرة الى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية توفر
المعلومات للمصدرين من خالل موافاتهم باحتياجات األسواق واشتراطات التصدير لمختلف األسواق واهم
المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية ،وأشارت وفيما يتعلق بفحص
الصادرات الغذائية أوضحت إنه تم إنشاء هيئة سالمة الغذاء لتكون مسئولة عن سالمة األغذية المتداولة بالسوق
المحلي والمصدرة لألسواق الخارجية وذلك من خالل إلزام الشركات المصدرة بالتوافق مع االشتراطات الدولية،
الفتةً الى ان مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة دوليا كما ان الوزارة يتبعها المجلس الوطني لالعتماد
والمعتمد دوليا ً العتماد معامل الفحص.



وأشارت الدكتورة  /نيفين جامع إلى ان الصادرات المصرية حققت استقرار نسبي العام الماضي وفي ظل جائحة
كورونا وذلك نظرا لمساندة الدولة لقطاع الصناعة مشيرة الى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدالت نمو للصادرات
بنسبة  %22العام الجاري.


رئاسة مجلس الوزراء ،تعرف على جهود وخطوات الدولة لدعم التمكين اإلقتصادي للمرأة. 10



أشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قد وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع
على قائمة األولويات واالستراتيجيات الوطنية  ،حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني
من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها ،
إدراكا ً وإيمانا ً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى ،والدور الكبير
والمؤثر الذي لعبته في األحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات ،فضالً عن كونها
العبا ً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة  ،األمر الذي كان محط إشادات عالمية وساهم في تقدم مصر في
المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف.



ويشير إنفوجراف (  2إلى  ) 22خطوات الدولة لدعم وتمكين المرأة المصرية:
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الدكتور /علي المصيلحي ،وزير التموين ،قطاع التجارة الداخلية يمثل  %3..2من الناتج المحلي اإلجمالي
خالل العام المالي الماضي. 11



أشار الدكتور /على الميصلحى ،وزير التموين ،إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يمثل نحو  %25.2في الناتج
المحلي اإلجمالي خالل العام المالي الماضي ،بما يعادل  .22مليار جنيه ،منوها بأنه إذا تم ضم قطاع اللوجستيات
والتخزين إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة سيصل معدل مساهمته بالناتج المحلي نحو  %22.2بما يعادل 2.0
تريليون جنيه .



وأوضح أن مصر تعتبر ثالث أفضل دولة في معدالت النمو خالل العام المالي الماضي بالرغم من جائحة كورونا
والتي أثرت على تباطؤ االقتصاد العالمي ،مشيرا إلى أن معدل النمو بلغ  %3.6وكان من المستهدف تحقيق
.%2.6



وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي االجمالي بلغ نحو  360مليار دوالر بما يعادل  2..تريليون جنيه ،وذكر أن
قطاع تجارة التجزئة في مصر يمثل نحو  222مليار جنيه العام المالي الماضي ،ويعد األعلى نموا على مستوى
الشرق األوسط ،وأشار إلى أن مساحة تجارة التجزئة الرسمية في مصر تصل إلى  3ماليين متر متمثلة في
مراكز تجارية وأسواق الجملة ومناطق لوجيستية ومتاجر تجزئة ومخازن ،ولكن نحتاج إلى  32مليون متر مربع
في هذا القطاع ،ولكن يعوضه القطاع غير الرسمي.



وأشار إلى أن حجم التجارة االلكترونية الرسمية باستخدام كروت االئتمان وصلت إلى  .2مليار جنيه ،منوها أنه
يرى أن حجم التجارة اإللكترونية التي تتم كاش تعادل  2أضعاف التي تتم عبر كروت اإلئتمان لتسجل نحو 522
مليار جنيه في حال إضافة التحويالت كاش عند التوصيل على االئتمان.

https://alborsaanews.com/2021/03/23/1428438
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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 التخصيم 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  3,2مليار جنيه مصري في  0225إلى  22.6مليار 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  2لسنة  ،0222بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  2لسنة  0222بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(5مكرراً) 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:12



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 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
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.



جهاز تنمية المشروعات ،نتوسع في تمويل مشروعات المرأة في الريف والصعيد. 13



أكدت الدكتورة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ،أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا ً ببرامج دعم وتمكين المرأة لزيادة قدرتها
على المساهمة بفعالية فى تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة خاصة من خالل قطاع المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر ،وأضافت أن عام  0202كان عاما ً استثنائيا ً استلزم قيام الحكومة المصرية بأداء استثنائي
الحتواء التداعيات السلبية النتشار فيروس كورونا ،مشيرة ً إلى أن التحرك السريع للدولة والتنسيق بين كافة
الهيئات والوزارات الحكومية ساهم فى مواجهة التداعيات المتوقعة على الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي.



وأوضحت ،أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية دعم
مشروعات الشباب والمرأة في مختلف القطاعات االنتاجية وأكدت على أن العام الحالي سيشهد المزيد من التوسع
في تمويل مشروعات المرأة خاصة في المناطق الريفية وفى الصعيد باإلضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني
والدورات التدريبية للسيدات والفتيات إلكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في
مشروعاتهن القائمة مما يعمل على تمكينهن اقتصاديا.
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وأشارت إلى أن برامج تمكين المرأة لم تكن لتتحقق لوال الجهود التنسيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني
والجمعيات األهلية والتي تعد أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ،وأشارت أيضا ً إلى تطلعها لمزيد من
التعاون والتنسيق المشترك بما يساهم في وصول المرأة المصرية للمكانة التي تستحقها على المستويين اإلقليمي
والدولي.



جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يبدأ منح قروض مساندة للمرأة الريفية تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية .14



أشارت الدكتورة /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر إلى إن الجهاز حقق خالل الفترة من يوليو  0225وحتى نهاية عام  0202طفرة في تمويل
مشروعات المرأة ،حيث قدم  2.2مليار جنيه مولت  603.2ألف قرض منها  02..22قرض للمشروعات
الصغيرة و 222.222قرض للمشروعات متناهية الصغر.



وأضافت هذه القروض الموجهة للمرأة قد مثلت  %56من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر خالل نفس الفترة ،وأتاحت  220.250فرصة عمل للمرأة بجميع محافظات
الجمهورية.



وأوضحت ،أن مشروعات البنية األساسية والتنمية المجتمعية قد أتاحت  26مليون يومية تشغيل للمرأة على
مستوى الجمهورية بما يعادل  %23من إجمالي يوميات العمل التي وفرها الجهاز.



وذكرت أن الجهاز يعمل على تقديم حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر ومن أهم هذه الخدمات التدريب – التسويق – الدعم الفني  -إصدار التراخيص والمستندات الالزمة لبدء
المشروعات.



وأكدت الدكتورة /نفين جامع ،إنه في مجال خدمات الشباك الواحد ،قد بلغت نسب مشاركـة السيــدات  %02من
إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها "الرخص – السجل التجاري – الرقم القومي للمنشأة -البطاقة الضريبية –
التأمينات االجتماعية".



وأشارت إلى أن نسبة حصول المرأة على أنشطة التسويق بلغت  %30من خالل خدمات تشبيك العمالء بالسالسل
التجارية المختلفة  -التسجيل بسجالت صغار الموردين بالجهات الحكومية المختلفة وبوابة التعاقدات العامــة -
تأهيل العمالء على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير بالتعاون مع الجهات المتخصصـة ،كما بلغت نسبة
مشاركة المرأة في المعارض الخارجية  %32ونسبة مشاركة المرأة في المعارض الداخلية  %22بإجمالي عدد
 .2.2عارضة ،وفي خدمات تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي :تم تسهيل الحصول على خدمات
التكويد الرقمي للمنتجات (الباركود  -كود االستجابة السريعة) للمرأة بما يمثل نسبة  %0.من إجمالي عدد
المشروعات.



وأشارت إلى أن برامج ريادة األعمال بلغت نسبة مشاركة المرأة في برامج ريادة األعمال  %25من إجمالي عدد
المتدربين ،وفي مجال مشروعات البنية األساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة بلغت نسبة استفادة المرأة في
مجال الصحة األولية  ،%22ونسبة استفادة المرأة في مجال محو األمية من  62إلى  ،%22ونسبة استفادة المرأة
في مشروعات رياض األطفال  ،%22ونسبة استفادة المرأة في مجال التدريب من أجل التشغيل .%52

https://gate.ahram.org.eg/News/2677790.aspx
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


انفوجراف (  ) 1يوضح تقرير وزارة التعاون الدولى ،والمجلس القومي للمرأة حول إطالق منصة محفز سد الفجوة
بين الجنسين وحيث إن المنصة هى األولى من نوعها بإفريقيا والشرق األوسط :



انفوجراف (  ) 2يوضح نهضة الغاز الطبيعي فى مصر وأهم اكتشافات الغاز العمالقة فى مصر :

