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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

4202 يناير 41خميسال   2العدد،الرابع عشرالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

  1 8282-8282في السنة المالية  %8.2صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر . 

  8مقابل ، % 8.2الجارية إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد المصري في السنة المالية% 

كما توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد المصري ،  توقعها في شهر يونيو الماضي

ً في يونيو الماضي %8مقابل  %5.3إلى نحو  8102/8181في العام المالي الماضي  ،وأشار أن توقعها سابقا

السنوات الثالث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويالت المصريين العاملين دفعة في االقتصاد المصرى تلقى 

 في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

 في العام المالي الجاري  %2.8، أنه من المرجح ارتفاع  معدل التضخم بمصر إلي  الدولى وأضاف صندوق النقد

، مشيراً إلي أنه سجل في العام المالي   8102/8181مالي الماضي في العام ال %3.5مقابل  8181/8180

 .%05.2نحو  8102/8102

  2.2مقارنة مع   8181/ 8102في العام المالي  %2.5معدل البطالة إلي و توقع صندوق النقد الدولى إنخفاض% 

 . 8180/ 8181في العام المالي الجاري  %2.5، على أن يرتفع إلي  8102/ 8102في العام المالي 

  تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وأشار صندوق النقد الدولى أن منذو بدء

وتعرضت تحويالت العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض اإليرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل 

المراجعة األولى ألحدث اتفاق لالستعداد االئتماني مع قال صندوق النقد في ، ولكن بها عدد كبير من المصريين

حتى اآلن مما كان متوقعا، إذ أن قوة االستهالك أقل تأثيراً  على النمو في مصر كان 02-مصر "تأثير كوفيد

 ساهمت في تعويض ضعف السياحة واالستثمار".

 في إعادة تخصيص اإلنفاق لدعم إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة  وأشار صندوق النقد الدولى ، إلى

فيروس كورونا، وأضاف الصندوق أن "  القطاعات والفئات األكثر انكشافا خالل الموجة الثانية من جائحة

يعرض مستوى الدين العام الذي مازال مرتفعا واحتياجات التمويل اإلجمالية مصر لخطر انعكاس التدفقات 

 .مالية العامة وعلى سعر الصرف"الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على ال

  إن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية وأوضح صندوق النقد الدولى ، أن الحكومة المصرية قد قالت

 .والبناء تبدد جزئيا بفعل نمو متوسط في بقية القطاعات األخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة

  معتبراً ذلك انكماش أقل حدة مما كان متوقعاً  8181في عام  ٪4.4 –النمو العالمي وتوقع أيضاً  أن يبلغ معدل ،

 منه في شهر يونيو الماضي.

 للناتج العالمي اإلجمالي  الدولى وأشار صندوق النقد ً ، إلى أنه تعكس تلك المراجعة نتائج أفضل مما كان متوقعا

تصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط في التحسن أسرع مما في الربع الثاني من العام الجاري ، ومعظمها في االق

كان متوقعًا بعد تقليص عمليات اإلغالق في مايو ويونيو الماضيين ، باإلضافة إلى مؤشرات على انتعاش أقوى 

، وهو أقل قليالً مما كان عليه في  8180في عام  ٪3.8من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي  ، و في الربع الثالث

يث تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في يونيو الماضي ، مما يعكس الوضع األكثر اعتداال تحد

 وبما يتفق مع توقعات التباعد االجتماعي المستمر. 8181للركود المتوقع لعام 

 2تأثيرات كورونا على االقتصاد المصرى جاءت ٔاقل من المتوقع الدولى، صندوق النقد . 

  صندوق النقد الدولى باإلجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشى جأيحة فيروس كورونا، منذ ٔاشاد

ٔان بدٔات تجتاح العالم بداية العام الماضي، والتي ساعدت في التخفيف من آثار صدمة تفشي المرض وما صاحبه 

ة االحتياجات الصحية واالجتماعية ودعم الحكومة حرصت على تلبي، وأشار إلى إن غالقمن تدابير عزل وإ 
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القطاعات األكثر تضررا، موضًحا ٔان التداعيات السلبية عن تفشي فيروس كورونا على االقتصاد المصري 

جاءت ٔاقل من المتوقع بفضل عدة عوامل من بينها المبادرات الحكومية والمصرفية ٕالى جانب زخم القطاع 

السوق الخارجية تحسنت كثيرا، مع عودة قوية لتدفقات رٔووس األموال في  ولفت ٕالى ٔان ظروف، االستهالكى

 المحافظ االستثمارية منذ الموافقة على االتفاق على برنامج االستعداد االٔيتماني.

  ؤاشار ٕالى ٔان التداعيات السلبية الناجمة عن ٔازمة فيروس كورونا خالل الربع الثالث من العام الماضي جاءت ٔاقل

المتوقع، حتى ٔان الحسابات المالية والخارجية فاقت جميعا التقديرات الصادرة خالل العام المالي  من

موضًحا ٔان معدالت النشاط االستهالكي ظلت قوية نسبيا بما ساهم في تدعيم نمو القطاعات  8102/8181

رنة بتقديرات سابقة بنمو يبلغ مقا 8102/8181خالل العام المالي  %5.2األخرى ومن ثم تحقيق معدل نمو بنسبة 

 فقط. 8%

  خالل الربع السابق  %2.2عوضا عن  %5.5ٕالى  8181ؤاضاف ٔان معدل البطالة تراجع خالل الربع الثالث من

له، وذلك بفضل الزيادة الالفتة فى نسبة القوى العاملة المصرية، كما شهد ميزان العجز الجارى تحسنا ملحوظا 

من ٕاجمالي الناتج القومي  %0.2، الفتا ٕالى تحقيق ٔاول فأيض ٔاولى بنسبة 8181-8102خالل العام المالي 

 المصري متفوقا على التقديرات الصندوق السابقة.

  ؤاثني صندوق النقد الدولي على المبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي باإلضافة ٕالى المخزون

ذي تتمتع به البنوك المصرية والذي ساهم في تدعيم عملية االٔيتمان والنشاط المحلي القوي من السيولة النقدية ال

 كبر االقتصادات العالمية.أٔ   تأثرت به العبور من ٔازمة الفيروس الذيو

  ،3مليون جنيه 022البنك المركزى المصرى يشترى أسهما فى البورصة بـصندوق النقد الدولى . 

  311تقرير مراجعته لالقتصاد المصرى، أن البنك المركزى المصرى استخدم ذكر صندوق النقد الدولى فى 

مليار جنيه، مخصصة  81مليون دوالر( لشراء أسهم فى بورصة مصر حتى اآلن، من أصل  58.5مليون جنيه )

 لدعم سوق األسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

  عن دعمه لسوق المال المصرى قد أعلن فى مارس الماضى وأشار صندوق النقد الدولى، أن البنك المركزى

"اإلجراءات االستثنائية المتخذة لدعم القطاع ، وأضاف الصندوق أن مليار جنيه لشراء أسهم 81المصرية بمبلغ 

)شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء األسهم دون أن تقتصر  فيروس كوروناالمالي، في مواجهة تفشي 

 .قف عندما تسمح الظروف"عليه( ستتو

  واستكمل صندوق النقد الدولى فى ديسمبر المراجعة األولى لبرنامج اإلصالح االقتصادى فى مصر، مما يتيح

 08أن إجمالى األموال المنصرفة لمصر فى إطار اتفاق ائتمانى مدته  وأوضح، مليار دوالر 0.25للحكومة سحب 

 مليار دوالر. 5.2شهرا قد بلغ 

  4 8282لالقتصاد المصرى فى  توقعات متفائلة، كريدي سويسو  سولوشنزفيتش.  

  8180بنهاية  %3من المتوقع أن يحقق االقتصاد المصري نموا بنسبة أشارت وكالة فيتش سولوشنز إلى إنه ،

رجحت أن يتباطأ نمو و " واالستثمارات الحكومية المتواصلة،02–مدعوما ببدء توزيع لقاحات فيروس "كوفيد

، بانخفاض طفيف عن تقديرها السابق %5إلى  8180/8181الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي الحالي 

 في نوفمبر الماضي. %5.5البالغ 

  سيكون أداء االقتصاد المصري جيدا بشكل معقول خالل األرباع المقبلة بعد أن تعرض النكماش وأوضحت أن

سيكون ذلك مدعوما بما تتوقعه وكالة فيتش من ، و8181لثاني من ضئيل نسبيا خالل فترة اإلغالق بالربع ا

"طرح سريع نسبيا للقاح" واالستثمار الضخم من جانب الحكومة في قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات والبناء 

 والتشييد، إضافة إلى تزايد الطلب على الصادرات من االتحاد األوروبي.

 هذا العام، بعدما انكمش  %5.5ي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى فيتش ارتداد النمو ف وكالة وترجح

. من المتوقع أيضا أن تكون هناك تباينات ملحوظة بناء على 8181تقريبا في  %3.0اقتصاد المنطقة بمعدل 

تفاوت سرعات وصول اللقاحات وتوزيعها في دول المنطقة، فضال عن تضرر دول الخليج المصدرة للنفط من 

 ار أوبك بتخفيض اإلنتاج.قر
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 بشأن أذون الخزانة المصرية وتجارة األسهم، متفائالً " إلى إن البنك كريدي سويس"  سويسريوأشار البنك ال 

تقدم  ، أن مصر ال تزال رئيس بحوث الشرق األوسط بمجموعة كريدي سويسحيث أوضح الدكتور /فهد إقبال 

ق الناشئة، على الرغم من إجرائها أكبر خفض في األسواق الناشئة منذ أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية بين األسوا

أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إما خالل االجتماع المقبل  وتوقعفيروس كورونا ،  بداية جائحة

 . للجنة السياسة النقدية أو الذي يليه، مؤكدا أنه ال يزال هناك "مجال كبير الستمرار الخفض"

 السيولة تشكل رياحا معاكسة للغاية" وتعيق أداء األسهم المصرية، على  ار الدكتور /فهد إقبال، إلى أن وأش"

الرغم من األسس المالية القوية. وأضاف إذا نظرنا إلى كيفية تطور النمو، والتقييمات، وجودة الشركات، واتجاه 

ن أ أضافولكن األداء الفعلي ال يتتبع ذلك". و ،ل ذلك يضيف إلى قصة مقنعة للغايةالنمو الهيكلي في مصر، ك

دون وجود سيولة مناسبة في األسهم، ستظل أذون الخزانة "الطريق المفضل" لالستثمار في أسواق المال ب

 المصرية بفضل أرباحها الجذابة.

 5يرفبرا 4على أسعار الفائدة دون تغيير خالل اجتماعه في  المصرى المركزي البنك بلتون تتوقع إبقاء . 

  توقع قسم البحوث بشركة بلتون المالية أن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة األوضاع إلبقاء المركزي

 " أن،  ت بلتونأضاف، و8180فبراير  4على أسعار الفائدة دون تغيير خالل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 

بناًء على قراءات التضخم  8180نقطة أساس في الربع األول من  31مع ذلك، نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 

نقطة أساس الذي اتخذه المركزي  411خالل شهر يناير، ونؤكد على رؤيتنا بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 

 ." لدعم نشاط االقتصاد المحلي ال يزال يؤثر على االقتصاد

  في نوفمبر،  %3.5في ديسمبر من  %3.4، إلى أن التضخم العام السنوي شهد تباطؤا طفيفا إلى  رت بلتونأشاو

يعكس المعدل السنوي للتضخم تراجع التضخم على أساس شهري  "أضافت ، ، و%2بانخفاض عن توقعاتها عند 

 ." %1.0ارتفاعه بنسبة في نوفمبر ، ومقارنة بتوقعاتنا ب %1.2، مقارنة بارتفاعه بنسبة  %1.4بنسبة 

  بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة ً ، رغم %0.8أشارت إلى ان تراجع المعدل الشهري للتضخم جاء مدعما

توقعت بلتون أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة ، و اإلنفاق الموسمي المتوقع خالل عطالت الشتاء

تقلبات في األداء الشهري للتضخم ، كما توقعت أن تظل معدالت على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى 

 .8188( في المتوسط حتى الربع الرابع من %8)± %5التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 

  82826خالل  %12تمويل الشركات الناشئة في مصر يقفز.  

 باالستثمار المخاطر في منطقة الشرق األوسط  ةلخاصأشارت منصة بيانات الشركات الناشئة " ماجنيت " ا

في استثمارات رأس المال الُمخاطر بالشرق ، إلى أن قد أحتلت مصر المركز الثانى 8181وشمال أفريقيا لعام 

من  %32، بعدما تقدمت عليها اإلمارات العربية المتحدة التي استحوذت على 8181األوسط وشمال أفريقيا خالل 

على أساس سنوي في تدفقات رأس المال  %50وشهدت مصر زيادة بنسبة ، العام الماضيإجمالي التمويالت 

قة بنقطتين مئويتين ، وهو ما ساهم في زيادة حصتها من إجمالي التدفقات في المنط8181المخاطر خالل عام 

ً  ،%05لتصل إلى  رات بنسبة باستثمارات النصف األول من العام، إذ تباطأت االستثما جاء االرتفاع مدفوعا

وجاءت المملكة العربية السعودية في  كورونا،خالل النصف الثاني بسبب التأثير االقتصادي لفيروس  32%

في  %00من استثمارات رأس المال المخاطر في سوق المنطقة، ارتفاعا من  %03المركز الثالث بحصة بلغت 

8102. 

  رأس المال المخاطر في المنطقة، لتأتي من صفقات  %84استحوذت مصر على نحو وأوضحت ماجنيت أن قد

من الصفقات، وجاءت السعودية في المركز الثالث بنسبة  %82خلف اإلمارات مباشرة التي استحوذت على 

02%: 
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  فقات بالنسبة ذاتها على أساس سنوي رغم انخفاض إجمالي عدد الص %05ارتفع التمويل بنسبة أن قد وأضافت

مليون دوالر، وبالمثل  088مرات ليصل إلى  5وتضاعف تمويل صناعة األغذية والمشروبات  ،صفقة 422إلى 

 %84مليون دوالر، وارتفع تمويل التجارة اإللكترونية بنسبة  58زاد تمويل الرعاية الصحية ثالثة أضعاف ليبلغ 

 مليون دوالر. 028إلى 

 بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى أحرزت تقدما في تحسين الحوكمة  الدولى، صندوق النقد

 . 7االقتصادية

  إن بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى أحرزت تقدما ملحوظا في تحسين أشار صندوق النقد الدولى، إلى

تمرار شعور المواطنين اسيشير المسح الذي قام به صندوق النقد الدولى إلى ومع ذلك  الحوكمة االقتصادية،

ودوائر األعمال أن الحوكمة الضعيفة والفساد يمثالن مشكلتين كبيرتين في المنطقة، وتؤكد مؤشرات الحوكمة 

 عموما هذه الرؤية.

  فيروس كورونا،  أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد يمثل عاملين أساسيين في معالجة تداعيات جائحة وأضاف

أجل تحقيق تعاٍف مستدام واحتوائي. فالسيطرة القوية على الفساد في المنطقة، على سبيل وبناء مستقبل أفضل من 

 المثال، تقترن بارتفاع اإليرادات المحلية، وزيادة كفاءة االستثمارات العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم.

  فمن الممكن أن تهدف  تتباين أولويات الحوكمة وفقا لظروف كل بلد على حدة،وأوضح صندوق النقد الدولى أن

 اإلصالحات إلى تحقيق ما يلي:

 بما فيها المعلومات المتعلقة  زيادة فرص الحصول على المعلوماتويشمل ذلك:  زيادة الشفافية والمساءلة

ليات التوريدات الحكومية، مع بالموازنة العامة والبنك المركزي، وتوخي االنفتاح والشفافية في عم

لمتعلقة بالمالك المنتفعين للكيانات التي تتم ترسية العقود عليها، وتنفيذ ضوابط عقودها والمعلومات انشر

داخلية قوية ورقابة خارجية على الموارد العامة بما في ذلك عن طريق التدقيق المستقل، وزيادة المساءلة 

 في المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز نظم إقرار الذمة المالية.

 من الممكن تبسيط التعقيدات في عمليات المؤسسات التي ترتكز عليها المالية فاذهاتبسيط القواعد ودقة إن :

العامة وما يرتبط بها من قواعد ولوائح تنظيمية لإلدارة المالية العامة، ومن ثم رفع درجة كفاءتها. فمن 

 لمخاطر الفسادومواطن التعرض  شأن تبسيط إجراءات األعمال أن يساعد على الحد من الروتين اإلداري

 وتحسين مناخ االستثمار كما هو الحال بتحسين إنفاذ القواعد ووضع إطار معزز للرقابة المالية.

 باعتماد قوانين وقواعد تنظيمية، واالستناد إلى االتفاقيات الدولية والممارسات  :تعزيز إطار مكافحة الفساد

فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتيسير السليمة، وإنشاء مؤسسات فعالة إلنفاذها، وتعزيز أطر مكا

 تبادل المعلومات على المستويين الداخلي والدولي.

 ال سيما دوائر االلتزام رفيع المستوى والمشاركة من األطراف المعنية على المستوى الوطني ويعد ،

اإلصالحات الطموحة األعمال، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة عاملين أساسيين لنجاح تنفيذ 

والمستدامة. وبإمكان الرقمنة أن تُْحِدث تحوال في الخدمات الحكومية والعالقات مع دوائر األعمال واألفراد 

 ومن ثم زيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة والثقة الشعبية.

  بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى من خالل إسداء المشورة  وأضاف صندوق النقد الدولى إنه يدعم

بشأن السياسات وتنمية القدرات بغية تعزيز الحوكمة، ال سيما في مجاالت حوكمة المالية العامة، والرقابة على 

 .أنشطة البنوك المركزية والقطاع المالي، ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واإلحصاءات

 8في خمسة نقاط 8282/8282 لعام آفاق االقتصاد العالميلدولى يصدر البنك ا . 

  من االنهيأشار البنك الدولى إلى أن ً ً بطيئا ار الناتج عن جائحة من المتوقع أن يشهد االقتصاد العالمي انتعاشا

توقعات ما قبل  ، لكنه سيظل أقل من8180خالل عام  %4، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة فيروس كورونا

وعلى وجه التحديد، تتسبب  ،حة أضراراً دائمة بالنمو المحتملومن المرجح أن تلحق الجائ ،%3الجائحة بنسبة 

الصدمة التي يتعرض لها االستثمار ورأس المال البشري في إضعاف آفاق النمو في اقتصادات األسواق الصاعدة 

ومن المتوقع أن يتعزز االنتعاش العالمي، الذي تقلص في األجل  ،سية، وإعاقة أهداف التنمية الرئيوالبلدان النامية

القريب، من جراء ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا من جديد، مع استمرار الجهود الرامية إلى إنتاج 

ً اللقاحات والسيطرة على الجائحة، ومع استعادة الثقة وتحس الدولى ، و يشير البنك ن االستهالك والتجارة تدريجيا

 إلى خمسة رسوم بيانية تحدد اّفاق االقتصاد العالمى :

 : وتيرة االنتعاش تِخّف مع ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا من جديد (2

  حاداً في حاالت ً واصل فيروس كورونا انتشاره في جميع أنحاء العالم. وقد شهدت بعض المناطق ارتفاعا
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جديدة مرتفعة. ونتيجة لهذا، خفت وتيرة االنتعاش الوليد في النشاط اإلصابة، وال تزال الحاالت اليومية ال

 االقتصادي العالمي. وعلى الرغم من ذلك، فقد أُحرز تقدم كبير في تطوير لقاحات فعّالة.

 

 

 

 

 

 

 

 :8180مجموعة متنوعة من سيناريوهات النمو في عام  (8

  نظراً  8181كان الركود العالمي في عام  أشار البنك الدولى إلى إن ً أقل وضوحاً بعض الشيء مما كان متوقعا

النخفاض حدة االنكماش في االقتصادات المتقدمة، وانتعاش األوضاع في الصين بصورة أقوى؛ وعلى النقيض 

من ذلك، شهدت أغلب اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية األخرى حاالت ركود اقتصادي أعمق. وال 

 المي يكتنفها الغموض، وهناك العديد من نواتج النمو الممكنة.تزال آفاق االقتصاد الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة (1

  أن يبقى إجمالي الناتج المحلي العالمي أدنى من توقعات 8188من المتوقع، بحلول عام  أضاف البنك الدولى أن ،

اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية قرابة المثلين ، مع تضاعف الفجوة في %4.4ما قبل الجائحة بنسبة 

مقارنة باالقتصادات المتقدمة. وسيتقلص االنتعاش بفعل اآلثار المترتبة على تضاؤل تراكم رأس المال المادي 

 والبشري على إنتاجية األيدي العاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تناقص دعم المالية العامة (4

  االقتصادية الناجمة عن الجائحة أدى دعم المالية العامة دوراً كبيراً في امتصاص قوة الضربةوأوضح أن قد، 

تخف حدة األزمة، يتعين على واضعي السياسات الموازنة بين المخاطر الناجمة عن أعباء الديون  السيماو

الضخمة والمتزايدة والمخاطر الناجمة عن إبطاء االقتصاد من خالل إجراءات الضبط المالي السابقة لآلوان. وفي 

ً على  أغلب البلدان، من المتوقع أن يكون القدر األكبر من دعم المالية العامة قد ُصرف بالفعل، مما يشكل عبئا

النمو في الفترة المقبلة. وفي حين يتوقع بصفة عامة أن يتقلص العجز خالل مدة التوقعات، فمن شأنه أن يؤدي 

-5.8  

-2  

-4.4  
-3.8  

-2.2  



6 

 

                                                 
9 https://economyplusme.com/56626/ 

ً عن ذلك إلى ارتفاع الديون، على نحو يفضي إلى تكريس مشكالت في وال سيما إذا لم يًستخدم  المستقبل رغما

 االقتراض بكفاءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من الممكن أن تخفف اإلصالحات الهيكلية من األضرار طويلة األجل الناجمة عن الجائحة (0

  ء إصالحات هيكلية ال يعد بطء االنتعاش أمراً حتمياً، وباإلمكان تجنبه من خالل إجراأشار البنك الدولى إلى أن

ومن الممكن أن يسهم تعزيز التعليم، واالستثمار العام الفعّال، وإعادة تخصيص الموارد بين  ،تعزز اإلنتاجية

القطاعات، وتحسين أنظمة الحوكمة، في التعويض عن التأثيرات المؤلمة للجائحة، وإرساء األسس لنمو أعلى 

در أكبر من المساندة في النمو على المدى الطويل. ومن الممكن أن يمد االستثمار في مشروعات البنية التحتية بق

 المستدام على المدى الطويل، في الوقت الذي يسهم فيه أيضاً في التخفيف من ِحدة تغير المناخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9 مسار اقتصاد العالم« كورونا»طرق يغير بها  22،  بلومبرجوكالة . 

  كل بضعة أجيال، لكنها تتسبب فى يواجه العالم صدمات اقتصادية مرة واحدة أشارت وكالة بلومبرج إلى أن

ً لقياسات الناتج المحلى اإلجمالى، يتجه االقتصاد ، «كورونا»تغييرات دائمة وبعيدة المدى، ومنها جائحة  ووفقا

ويمكن لتوافر اللقاحات ، مليار شخص 5.5العالمى نحو التعافى من الركود الذى شهده سكان األرض البالغ عددهم 

، لكن تداعيات الوباء األخرى يمكن أن تشكل النمو 8180يع هذا االنتعاش فى عام تسر« كورونا»المضادة لـ

ويمكن تمييز بعض هذه التداعيات بالفعل، مثل تسارع استيالء الروبوتات على وظائف ، العالمى لسنوات قادمة

فاوت بين البلدان فى المنزل لفترة أطول، وسيكون هناك المزيد من الت المصانع والخدمات، بينما سيبقى العمال

، وأشارت وكالة ن من خالل إنفاق مزيد من األموالوداخلها، وستلعب الحكومات دوراً أكبر فى حياة المواطني

 بعض التحوالت التى يمكن أن يشهدها العالم فى الفترة المقبلة: بلومبرج إلى 

 :العقبات 

  الظهور، حيث تمت إعادة كتابة العقد االجتماعى الضخمة إلى أشارت وكالة بلومبرج إلى أن قد عادت الحكومات

بين المجتمع والدولة بسرعة، وأصبح من الشائع بالنسبة للسلطات تتبع األماكن التى ذهب إليها األشخاص ومن 

التقوا ودفع أجور العاملين عندما ال يتمكن أصحاب العمل من سدادها، وفى الدول، التى سادت فيها أفكار السوق 

ولدفع ثمن هذه التدخالت، واجهت حكومات العالم ، ، كان ال بد من إصالح شبكات األمان االجتماعىالحرة لعقود

 «.ماكينزى»شركة االستشارات األمريكية  بيانات تريليون دوالر العام الماضى، بحسب 00عجزاً فى الموازنة بلغ 

  ثل هذا اإلنفاق ومتى يتعين على دافعى هناك بالفعل مناقشات حول المدة التى يمكن أن يستمر فيها موأوضحت أن
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وفى االقتصادات المتقدمة على األقل، ال تشير أسعار الفائدة شديدة االنخفاض ، الضرائب البدء فى سداد الفاتورة

وعلى المدى الطويل، تؤدى إعادة التفكير بشكل ، واألسواق المالية غير المنضبطة إلى تفشى أزمة فى األمد القريب

 تصاد إلى تغيير األفكار بشأن الدين العام.كبير فى االق

 :األموال األكثر سهولة 

  عادت البنوك المركزية إلى طبع النقود، وسجلت أسعار الفائدة مستويات قياسية جديدة، كما أن محافظى البنوك

كل  وخلقت، المركزية كثفوا من حجم التيسير الكمى ووسعوا نطاقه ليشمل ديون الشركات وكذلك ديون الحكومة

ً من أسهل الظروف المالية فى التاريخ وأطلقت العنان لجنون االستثمار المضارب،  هذه التدخالت النقدية بعضا

الذى ترك الكثير من المحللين قلقين بشأن المخاطر فى المستقبل، لكن سيكون من الصعب عكس سياسات البنك 

 فى اإلدخار.المركزى، خاصة إذا ظلت أسواق العمل ممزقة واستمرت الشركات 

 :الديون وشركات الزومبى 

  قدمت الحكومات االئتمان باعتباره شريان الحياة أثناء الوباء، وهو األمر الذى استغلته الشركات، وبالتالى كانت

وبحسب حسابات بنك ، أحد النتائج حدوث طفرة فى مستويات ديون الشركات فى مختلف أنحاء العالم المتقدم

تريليون دوالر فى النصف األول من عام  5.52ضت الشركات غير المالية ما يصل إلى التسويات الدولية، اقتر

8181. 

  مع انخفاض اإليرادات فى العديد من الصناعات بسبب عمليات اإلغالق أو حذر وأضافت وكالة بلومبرج، أن

ية لحدوث أزمة مالءة المستهلك، ومع تزايد حجم الخسائر فى القوائم المالية للشركات، فقد أصبحت الظروف موات

 كبرى بالنسبة الشركات.

  خطراً يتمثل فى تقديم قدر أكبر مما ينبغى من الدعم للشركات، فى ظل وجود قدر ضئيل ً ويرى البعض أيضا

ال يمكنها « شركات زومبى»للغاية من التمييز لمن يحصل عليه، وبالتالى تعتبر هذه الوصفة مثالية لخلق 

وال يمكن أن تبقى على قيد الحياة إال من خالل مساعدة الدولة، األمر الذى يجعل  االستمرار فى السوق الحرة

 االقتصاد بأكمله أقل إنتاجية.

 :انقسامات كبيرة 

 ولقد اتخذت ،  يحذر البنك الدولى من أن هذا الوباء يؤدى إلى ظهور جيل جديد من الفقراء واضطرابات الديون

بعض الخطوات للتخفيف من محنة أفقر المقترضين، لكنها تعرضت الحكومات الدائنة فى مجموعة العشرين 

ً محدوداً ألعباء الديون والفشل فى اجتذاب  النتقادات من جانب جماعات اإلغاثة نظراً إلى تقديمها تخفيفا

 المستثمرين من القطاع الخاص إلى خطة تخفيف الديون.

 لتعافى على شكل حرف اK: 

 الخدمات، الذى يتميز بوجود اتصال مباشر أكثر بالعمالء، إلى االختفاء أوالً  يميل العمل منخفض األجر فى قطاع

مع إغالق االقتصادات، ولكن األسواق المالية، التى يمتلك فيها األثرياء أغلب األصول، عادت إلى االرتفاع 

 .Kل حرف بسرعة أكبر بكثير من عودة أسواق العمل، وبالتالى كانت النتيجة تعافياً اقتصادياً على شك

  قد تعرضت تفشى الوباء أدى إلى توسيع الفجوات فى الدخل أو الثروةوأشارت وكالة بلومبرج إلى أن ً ، وأيضا

ضربة قاسية على نحو غير متناسب، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنهن أكثر ميالً مشاركة النساء فى سوق العمل إلى 

تراجعت مشاركة النساء فى سوق العمل إلى أدنى  وفى كندا،، إلى العمل فى الصناعات التى واجهت صعوبات

 مستوى لها منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين.

 :صعود الروبوتات 

  مخاوف جديدة حول االتصال البدنى المباشر فى الصناعات التى يصعب فيها تطبيق تدابير « -02كوفيد»أثار

يمكن حلها من خالل استبدال  المشكلة  التخزين، ولكن هذهالتباعد االجتماعى، مثل البيع بالتجزئة أو الضيافة أو 

 البشر بالروبوتات.

  غالبا ما تسهم فى تحقيق مزيد من التقدم أثناء فترات  أستخدام الروبوتات والتكنولوجياوتشير البحوث إلى أن

تستطيع تسجيل لذا وفى ظل هذا الوباء العالمى، سرعت الشركات العمل على اآلالت التى ، الركود االقتصادى

 كما أن عمليات التسوق انتقلت لتصبح قادراً و أشياء أخرى كثيرة،  ل الرسوميأو تُحص، دخول النزالء إلى الفنادق

 .على إتمامها عبر شبكات اإلنترنت

  اإلبداعات من شأنها جعل االقتصاد أكثر إنتاجية، لكنها تعنى أيضاً عدم وجود بعض وأوضحت بلومبرج أن هذه

ً الوظائف ل وكلما طالت فترة بقاء الناس عاطلين عن ، لبشر بمجرد أن تكون فكرة العودة إلى العمل آمنة تماما

 «.التخلف»العمل، زادت إمكانية ضمور مهاراتهم، وهو ما يطلق عليه خبراء االقتصاد اسم 

 :توقف السفر 

  منظمة السياحة العالميةأشارت  ( التابعة لألمم المتحدةUNWTO  إلى أن ،) ،توقفت بعض أنواع السفر

وتتوقع شركة االستشارات اإلدارية ، حتى شهر أكتوبر 8181فى عام  %58وتراجعت السياحة العالمية بنسبة 
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أن ربع رحالت العمل قد تختفى إلى األبد مع تحول إمكانية عقد االجتماعات عبر شبكات « ماكينزى»األمريكية 

 اإلنترنت.

 :عولمة مختلفة 

 أرسلت فيروس كورونا  عندما أغلقت المصانع الصينية أبوابها فى بداية تفشى وباءمبرج، أن أشارت وكالة بلو

هذه الخطوة موجة من الصدمات عبر سالسل التوريد فى كل مكان، وجعلت الشركات والحكومات تعيد النظر فى 

 –إن إيه »لى شركة موقع وعلى سبيل المثال، يمكن النظر إ، صين التى تعتبر قوة تصنيع عالميةاعتمادها على ال

السويدية التى تعتبر جزءاً من صناعة التجزئة المزدهرة لألزياء السريعة والتى تتحرك وفقاً « كيه دى دوت كوم

التجاهات وسائل اإلعالم االجتماعية بدالً من المواسم التقليدية، والتى قامت بتحويل بعض عمليات اإلنتاج من 

، ويعتبر هذا المثال دليالً على تعديل العولمة دون أى 8181ات التسليم فى عام الصين إلى تركيا بعد توقف عملي

 تراجع.

 :التحول نحو السياسات الخضراء 

  بدأت دول العالم في التوجه إلى ما يعرف بـ"االقتصاد األخضر" كاستراتيجية جديدة أوضحت وكالة بلومبرج أن

يعمل االقتصاد األخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة باالقتصاد، حيث 

انتشار وباء كورونا حفزت ذلك التحول  8181وعندما شهد عام  نمية إلى حالة من التدهور البيئيتؤدي تلك الت

ً أعلنت تأثيراً على البيئة، األكثر أشكال الوقود األحفورىنحو االقتصاد األخضر و عدم االعتماد على   و أيضا

عن خطط لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة الحكومات فى أوروبا التحول نحو السياسات الخضراء و أعلنت 

 .8153بالبنزين والديزل بحلول عام 
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10 https://www.youm7.com/story/2021/1/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-

%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%89/5151084 
11https://alborsaanews.com/2021/01/07/1411873  
12 https://economyplusme.com/56868/ 

ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  ،10 تعلن فتح باب االكتتاب فى صندوق "سيولة" النقدىوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية . 

  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك االستثمار القومي الدكتورة /أعلنت

عن فتح شركة "إن آي كابيتال" القابضة الذراع االستثماري لبنك االستثمار القومي باب االكتتاب في صندوقها 

جنيه للشراء وبدون حد أقصى، ومن  0111للوثيقة بحد أدنى جنيه قيمة اسمية  01النقدي األول "سيولة" بمبلغ 

المتوقع أن تنتهي فترة االكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهي المدة القانونية األدنى لتلقي االكتتابات، وذلك نظراً 

 لحجم إقبال المؤسسات على االستثمار في هذا النوع من الصناديق.

 مليون  011إلى  31حجم اإلصدار المستهدف لصندوق "سيولة" هو من أن  ، السعيد الدكتورة /هالة  وأضافت

جنيه يتم استثمارها في ادوات مالية سائلة وقصيرة االجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك 

التمويل وشهادات االدخار ووثائق صناديق االستثمار األخرى، ويعد "سيولة" هو أول صندوق نقدي يستثمر 

 مواله في القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديالت التشريعية األخيرة لصناديق االستثمار.أ

  ،بما يتفق مع "8212رؤية مصر "تحديث الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية

 . 11المتغيرات االقتصادية واالجتماعية

 عدة اجتماعات ضمت عددًا من  إنه تم عقد التخطيط والتنمية االقتصاديةهالة السعيد، وزيرة /الدكتورة  أوضحت

الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين؛ الستعراض أهم األفكار والرؤى التي يجب تضمينها، وذلك فى 

بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج اإلصالح  8151إطار تحديث رؤية مصر 

 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا. 8102الذى بدأ في  االقتصادي

  في ضوء ما تحقق من إصالحات اقتصادية تغير على أثرها  8151يتم تحديث رؤية مصر وأشارت إلى إنه

 المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.

  ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه  8103م وضعت في عا 8151وأضافت أن النسخة األولى من رؤية مصر

كثيرة، وال يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على 

الصعيد الدولى والمحلى، فهناك قضايا البد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها 

ورة ضبط معدالت النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية القضية السكانية وضر

واجتماعية وضرورة توجية االستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من 

 الموضوعات التي البد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.

 تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية واالستعانة بخبراء على مدار العام المنقضى لوضع  وأشارت إلى أنه

تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى ألهدافها ووسائل تحقيق هذه 

 األهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعى وفعال.

 الدولية اإلسالمية"المؤسسة مع  تخطيط والتنمية االقتصادية توقع وزارة ال"  ً ً  برنامجا مليار  2.2بـ  تمويليا

 . 828212دوالر لعام 

 وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك اإلسالمي  الدكتورة /هالة السعيد، وقعت

هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة،  برنامج التجارة  /المهندس للتنمية، و

 مليار دوالر. 0.0، بمبلغ 8180التمويلي لعام 

  التوقيع يتضمن تقديم تمويالت وحزمة من المشروعات والبرامج التي وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى إن

ء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة تستهدف تسهيل التجارة وبنا

بالتجارة الخارجية، فضالً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة العمليات التجارية وتحسين أداء سالسل القيمة في قطاع 

تعزيز ريادة األعمال القطن في مصر، بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، وكذلك 

النسائية، من خالل برنامج المرأة في التجارة العالمية الذي تشرف على تنفيذه المؤسسة في إطار برنامج مبادرة 

 المساعدة من أجل التجارة للدول العربية )األفتياس(.

  ي في مصر دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة اإلنتعاش االقتصادوأوضحت أن البرنامج سيعمل على

في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبادرات التنمية االجتماعية 

واالقتصادية والتجارة الداخلية، إلى جانب استيراد السلع األساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات 
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%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9/5155651 

 Integrated Tradeالحلول التجارية المدمجة ) ، تركيزه على8180وما يميز البرنامج لعام ، البترولية

Solutions والتي تهدف إلى دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة، من )

وستعمل هذه المشروعات واألنشطة على تقديم ، 8180خالل مشروعات سيتم االتفاق عليها وتنفيذها خالل عام 

قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل، كما سيتم التركيز خالل الدعم المؤسسي وبناء 

 على القطاعات ذات األولوية التي ستحددها الحكومة المصرية. 8180عام 

 أن مصر تأتي في الترتيب السابع ألكبر الدول مساهمةً في رأسمال البنك، كما  الدكتورة /هالة السعيد، وأضافت

ر المركز الثالث من بين الدول العشر األوائل األكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك تحتل مص

مليار دوالر، مشيدة بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ  08.5اإلسالمي بمبلغ 

ة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، برامج التمويل المقدمة لمصر، ومسيرة العمل الناجحة بين مصر والمؤسس

 مليار دوالر. 00.8حيث أثمرت تلك المسيرة حتى اآلن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بقيمة 

  ،خالل ديسمبر  %2.0تراجع معدل التضخم الشهرى بنحو  الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء

 . 13الماضى

  للتعبئة العامة واإلحصاء عن تراجع معدل التضخم الشهرى خالل ديسمبر الماضي بنحو أعلن الجهاز المركزي

ان معدل التضخم على اساس سنوي بلغ   وأوضح ، نقطة مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه 001.2ليبلغ  1.3%

 .%2.2والذى سجل فيه  8102مقارنة يشهر ديسمبر من عام  2%

 مقارنة بشهر نوفمبر السابق  %0.3إلى أن أسعار الطعام والشراب انخفضت خالل الشهر الماضي بنحو  وأشار

 .8102مقارنة بالشهرالمناظر من عام  %5.5نقطة، في حين ارتفعت على اساس سنوي بنحو  22عليه لتبلغ 

  نقطة مقارنة  001.2ليبلغ  %1.4أن معدل التضخم خالل الشهر الماضى تراجع فى الحضر بنحو  وأوضح

وفي  ،  8102مقارنة بالشهر المناظر من عام  %3.4بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 

مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس  %1.2الريف، تراجع معدل التضخم خالل الفترة السالفة الذكر بنحو 

 .8102مقارنة بشهر ديسمبر  %2.2سنوي بلغ 

  ،زيادة فى المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة عام  %02.4الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء

822214 . 

  8102اإلجتماعية عام  النشرة السنوية إلحصاءات الخدماتأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، عن 

 ومن أهم المؤشرات اإلحصائية ما يلي :

 برنامج كرامة بوزارة التضامن االجتماعي المبالغ المنصرفة من: 

  مليار جنيه عــام  0.2504مـقـابل  8102مليار جنيــه عام  8.4340بلغـت قيمة المبالــغ المنصرفــة مـن كرامة

مقابل   8102الف  حالة عام   552.822بلغت عدد الحاالت  المستـفيدة ، و٪31.4بزيادة بلغت    8102

وترجع الزيادة الي  تحويل  بعض الحاالت من ، ٪025.0بزيادة بلغت   8102عام ـة الف  حـال 820.545

 المعاشات والمساعدات الي برنامج كرامة .

 المبالغ المنصرفة من  برنامج تكافل بوزارة التضامن االجتماعي: 

   مليار  00.2182ابل مـقـ8102مليار جنيــه عـام  2.2014بلغـت قيمة المبالــغ المنصرفــة مـن برنامج  تكافــل

مقابل  8102مليون  عام  0.2232بلغت عدد االسر المستـفيدة ، و٪03.4بأنخفـاض بلــغ    8102جنيه عــام 

 .٪00.3بأنخفاض  بلغ  8102مليون حـالـة عام  0.2020

 المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن االجتماعي: 

 520مقابل  8102/8102مليار جنيه عام   3.2804ن المعـاشات والمساعدات  بلغـت قيمـة المبالغ المنصرفـة م 

ملـيـون  0.8235بـلـغ عـدد الـحـاالت المستفيـدة  ، ٪02.3بأنخفاض بلغ   8105/8102مـليارجـنيـه عام  5.0

، ويرجع ذلك  ٪ 85.4بإنخفاض بـلـــغ  105/8102مليون عام  0.5505مقابل  8102/8102حالــة عــام 

 . نخفاض الي دمج  بعض الحاالت  لكرامةاإل

 التـأمــيـن االجــتمـاعــي بـالـقـطـاع الـحكـومـي: 

 مليار جنيـه عـام  58.225مقـابل   8102/ 8102مليار جنيه عام  23.420 بلغ إجمالي قيمة المعاشات

  8102/  8102حالة عام مليون  5.5005بلغ عدد الحاالت المستفيـدة ، و٪ 05.5بزيادة بلغت   8105/8102

 .٪ 5.2بزيادة بلغت   8105/8102مليون حالة عام  5.4404مقابل 
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9%8A 
17 https://www.youm7.com/story/2021/1/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89/5149557 

 التامين االجتماعي بقطاع األعمال العام والقطاع الخاص: 

   2.1324بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين االجتمـاعي  علي المنتفعين 

 03.2بـزيادة بـلـغـت  8105/8102مـليـــار   جــنيـه عام   3.8845مقابل  8102/8102  مــليـار جـنـيـه عام

مليـون حالـة عام  5.410بـلغ عـدد الحـاالت المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين االجتمـاعي، و %

 . %5.5بزيادة بلغت   8105/8102مليون حالة عام  5.821مـقابـل  8102/8102

 4.282بل مقا 8102مـليار جنيـه عام  3.554بـلغــت قيـمـة المعاشات  للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص و  

مــلـيـون   8.2132بــلـغ عـــدد الحــاالت المستـفيــدة  ، و % 03.5بزيادة  بلغت ،   8102مليار جنيه عام 

 .% 5.3بزيادة بلغت   8102مليون حالة  عام   8.3020مقابـل  8102حــالــة عام 

 828215في ديسمبر  "صفر "التضخم األساسي يسجل  المصرى، البنك المركزي . 

  سجل الرقم القياسي األساسي ألسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري معدال شهريا بلغ صفر

 .8102فى ديسمبر  %1.8، ومقابل  8181، دون تغير عن نوفمبر  8181فى ديسمبر 

 8181فى نوفمبر  %4، مقابل 8181فى ديسمبر  %5.2سجل المعدل السنوي للتضخم األساسي و . 

  16هذا الشهر 8282/8282تراجع مستهدفات النمو في وزارة المالية . 

  وزارة المالية تراجع هذا الشهر مستهدفات النمو في العام المالي  أكد الدكتور/محمد معيط ، وزير المالية، أن

، بعد أن تنتهي من تقييم األداء االقتصادي في النصف األول منه، ثم تعدل توقعات العام 8180/8181الجاري 

الوزارة لن تجري أي تعديالت تشريعية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة،  وأشار إلى إن  المالي بأكمله وفقا لذلك

 تتجه األمور.وستعلن فقط األرقام واألهداف المعدلة إلعطاء مؤشر إلى أين 

  من الصعب الوفاء باألرقام الموضوعة في موازنة العام المالي الحالي، في خضم عدم القدرة على  وأضاف أن

وكانت الموازنة في األصل حددت مستهدف نمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل   التنبؤ وتقلب األوضاع العالمية،

أن من  ، ويل هذا الرقم عدة مرات، بعد أن تفشت الجائحة، ولكن جرى تعد8180/8181في العالم المالي  2.4%

 .في العام المالي الجاري %5.3و %8.2المرجح أن ينمو االقتصاد المصري بين 

  ،آفاق تنموية جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية

 . 17الكبرى

  المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد دوًرا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، أكد الدكتور محمد معيط وزير

باعتباره قاطرة النمو االقتصادى، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم 

فى توفير فرص عمل  فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد

جديدة، على نحو يؤدى إلى دفع عجلة االقتصاد القومى، ورفع معدالت النمو، الفتًا إلى توقعات البنك الدولى فى 

باستمرار التعافى التدريجى لالقتصاد المصرى من « اآلفاق االقتصادية العالمية»تقريره األخير الصادر بعنوان: 

من الناتج المحلى  ٪٧,٢المالى الحالى، وتحقيق معدالت نمو إيجابية  خالل العام« كورونا»تداعيات أزمة 

خالل العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا  ٪٨,٥اإلجمالى تقفز إلى 

 الفيروس.

  لتى يعانيها االقتصاد أن التوقعات اإليجابية التى تضمنها تقرير البنك الدولى، على ضوء اآلثار السلبية ا وأضاف

العالمى فى ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من األنشطة االقتصادية، وتفرضه من أعباء 

مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصالبة االقتصاد المصرى، بما اكتسبه من مرونة فى 

أن النتائج اإليجابية لبرنامج اإلصالح  هيكلية، و صالحاتمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إ

االقتصادى، أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خاللها زيادة االستثمارات العامة، وتعزيز أوجه اإلنفاق 

التى تضاعفت « مصر الرقمية»على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى 
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18 https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-

%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%ac%d9%84-125-3/ 

  بما تقتضيه من تباعد اجتماعى، وتعامالت إلكترونية فى شتى المجاالت.« الجائحة»ظل أهميتها فى 

 أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف  أوضحو

مصرية على والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة ال

منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة اإلنتاج وفق 

اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات اإلصالح االقتصادى، 

االقتصادى اآلمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى  وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار

المؤشرات اإليجابية ألداء االقتصاد المصرى، الفتًا إلى أن التدابير االقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها 

السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت فى نجاحها فى هذا االختبار الصعب مقارنة 

دات الناشئة األخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة باالقتصا

وفعالية إنفاق حزمة المساندة االقتصادية، حيث ركزت على دعم األولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات 

 األكثر تعرًضا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.

 18مليار دوالر نهاية سبتمبر 280.1الدين الخارجي لمصر سجل  المصرى، البنك المركزي . 

  مليار دوالر خالل الربع األول  0.245ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو أعلن البنك المركزى المصرى، عن

مليار دوالر بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل  083.555، ليصل إلى 8180\8181من العام المالي الجاري 

 .8181مليار دوالر بنهاية يونيو  085.421

  521الدين الخارجي طويل األجل ارتفع خالل الثالثة أشهر األولى من العام المالي الجاري، بقيمة وأشار إلى إن 

مليار دوالر في يونيو السابق  008.284، مقابل 8181مليار دوالر في سبتمبر  005.104مليون دوالر، ليسجل 

من إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية  %21.8الخارجي طويل األجل نسبة  يمثل الدين، وأوضح أن عليه

 . 8181سبتمبر 

  مليار دوالر  08.585إجمالي الدين الخارجى قصير األجل لمصر، ارتفع إلى  وأشار البنك المركزى إلى أن

 جمالي الدين الخارجي.من إ %2.2مليار دوالر بنهاية يونيو الماضي، ويمثل نسبة  01.222بنهاية سبتمبر مقابل 

  البنك المركزي، بأن الدين الخارجي على الحكومة، ارتفع خالل الثالث أشهر األولى من العام المالي  وأوضح

مليار دوالر  22.538مليار دوالر في نهاية سبتمبر مقابل  55.083مليار دوالر ليسجل  5.555الجاري، بقيمة 

 في نهاية يونيو.

  مليار  22.538مليار دوالر مقابل  50.083الخارجي الحكومي طويل األجل ارتفع إلى وأشار إلى أن الدين

، إلى ملياري دوالر في 8181دوالر، كما صعد الدين الخارجى الحكومي قصير األجل من صفر في يونيو 

 .8181سبتمبر 

   الر في الربع األول من مليار دو 0.23تراجع الدين الخارجي على البنك المركزي بقيمة وأضاف البنك المركزى

مليار دوالر بنهاية الربع األخير من العام  85.223مليار دوالر، مقابل  83.253العام المالي الجاري، لتسجل 

 .المالي الماضي

 مليار دوالر في يونيو  83.882أن الدين الخارجي طويل األجل على البنك المركزي، انخفض من  وأوضح

، بينما صعد الدين الخارجي قصير األجل على البنك 8181في سبتمبر  مليار دوالر 85.058، إلى 8181

 مليار دوالر. 8.232مليار دوالر، مقابل  8.528المركزي إلى 

 مليار دوالر في  00.201إن الديون الخارجية على البنوك، تراجعت طفيفًا لتسجل  وأشار البنك المركزى إلى

وأشار إلى أن الدين الخارجي قصير األجل على ، السابق عليه مليار دوالر في يونيو 00.281سبتمبر، مقابل 

 .مليار دوالر 2.585مليار دوالر في نهاية سبتمبر، بينما سجل الدين طويل األجل  5.422البنوك بلغ 

  أن الديون الخارجية على القطاعات األخرى ارتفعت بنهاية الربع األول من العام المالي الجاري، إلى وأضاف

 .8181مليار دوالر بنهاية يونيو  04.550، مقابل 8181مليار دوالر بنهاية سبتمبر  04.425
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال8102أطلقت الهيئة، خالل عام

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

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

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

  ية قصيرة األجل.الحقوق المال

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

مليار جنيه في  01.2إلى  8104مليار جنيه مصري في  5,5خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 2.2اضي البالغة تقريبًا مقارنة بالعام الم %02. وارتفعت بنسبة 8102

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

 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

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

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: 

   بتعديل قرار مجلس 8102لسنة  28أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

لمنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير ، بشأن القواعد والضوابط ا8102لسنة  5اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  8102لسنة  5والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

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

ً  كاآلتي: بيعصها مكرراً( ن4)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

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

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

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

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل 
 للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 الدورية المتابعة خالل من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن على
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية للعمليات

 
 الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل: 

 مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو األصل

 ألغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

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

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

 الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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%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 
20 https://alborsaanews.com/2021/01/11/1412473 

  الصغرالتمويل متناهي 

 19الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

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

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

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

ل يُحقق المرونة وسهولة غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشك
 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
متوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات ال

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 

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

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

 متوسطة كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات ال
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 

تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط 
 .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
نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة،  بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة

 .وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

  مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر العام الماضي للحصول على تمويالت  8500دعم  "،رواد النيل"مبادرة

 . 20مليار جنيه 2.0بأكثر من 

  من البنك المركزي المصري أن مراكز تطوير األعمال التابعة للمبادرة دعمت أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة

مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر في طلبات الحصول على تمويالت وصلت  8233العام الماضي أكثر من 

مليار جنيه من خالل مساندتها في إعداد ملفاتها اإلئتمانية قبل توجهها لمؤسسات التمويل  0.33قيمتها إلى 

 مصرفية وغير المصرفية.ال

  / 0021إن نحو  ، إلى أحمد حسني مدير مراكز خدمات تطوير األعمال بمبادرة رواد النيلوأشار الدكتور 

ماليين جنيه، فضال عن دراسة مؤسسات  514مشروعا من هذه المشروعات حصلت بالفعل على تمويالت بقيمة 

مليون جنيه، فيما  245مشروعا بقيمة  245التمويل )مصرفية وغير مصرفية( ملفات طلبات تمويل أخرى لنحو 

لحصولها على التمويل الالزمة بقيمة تصل  مشروعا لمؤسسات التمويل تمهيدا 342يجري تحويل ملفات طلبات 

 ماليين جنيه. 813إلى 

  وأضاف أنه تم أيضا من خالل مراكز خدمات تطوير األعمال بمبادرة رواد النيل إعداد دراسات جدوى لعدد

مليون جنيه،  811مليار جنيه، وتم تمويل عدد منها بنحو  0.814مشروعا تبلغ تكلفتها االستثمارية نحو  8125

تفع إجمالي عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قدمت لها مراكز تطوير األعمال التابعة للمبادرة لير

 مشروعا. 4588خدمات تيسيير الحصول على التمويل وإعداد دراسات الجدوى إلى 

  تداعياتها حتى  ، والمستمرة8181وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم مع بداية عام

اآلن، إال أن مراكز تطوير األعمال شهدت طفرة خالل العام الماضي في عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على 

،  8102أالف مشروع في ستة شهور من عام  3ألف مشروع مقابل  05خدمات تطوير األعمال وصل إلى نحو 
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21 http://gate.ahram.org.eg/News/2558325.aspx 
22 https://enterprise.press/ar/stories/2021/01/10/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1-

%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/ 

ألف شركة حصلت  02إلى  8102ادرة منذ إطالقها في ليرتفع عدد الشركات التي طلبت االستفادة من خدمات المب

 ألف خدمة متنوعة. 48على نحو 

  من  % 85من تلك الطلبات، وشكلت نسبة السيدات  %51استحوذت على  41وأوضح أن فئة الشباب حتى سن الـ

 %55سبة بن 05253مشروعا، فيما بلغ عدد المشروعات التي تقدم بها الذكور  4084المشروعات المتقدمة بعدد 

 .8102أالف خدمة في ستة أشهر من عام  01خدمة متنوعة وذلك مقابل نحو  50523حصلوا على نحو 

 أحمد حسني أنه في إطار السعي لوضع حلول جذرية لمشكلة البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر  /وأكد الدكتور

واد النيل دورا محوريا في توفير وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان لمراكز تطوير أعمال مبادرة ر

خدمات لتمكين رواد األعمال من الوصول للمعرفة عن السوق والمشروعات اللي يمكن من خاللها تأسيس أو 

إختيار المشروعات التي تناسب كل رائد أعمال وتعزز من قدراته التنافسية، وأيضا كيفية تحديد نوع التمويل 

وذكر أن مراكز خدمات تطوير األعمال بمبادرة رواد ، ول على التمويلالمناسب لكل مشروع وتيسير سبل الحص

بنكا، وتساعد أصحاب المشروعات  08مركزا حتى األن تابعة لـ  84محافظة من خالل  02النيل تتواجد في 

ورواد األعمال في تطوير أعمالهم أو تحويل أفكارهم إلى مشروعات فعلية كما توفر دراسات جدوى جاهزة 

الستثمارية ذات األولوية، وتساعد في اختيار المشروعات ذات الجدوى االقتصادية بما يسهم في تحقيق للفرص ا

 التنمية المستدامة.

  ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة الدكتورة /نفين جامع

غيرة بعد صدور الالئحة التنفيذية لقانون تيسيرات ضريبية للمشروعات الص ،والصغيرة ومتناهية الصغر

 . 21تنمية المشروعات

 مشروعات المتوسطة از تنمية النيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجه الدكتورة / أكدت

مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متناهية الصغر أن قانون تنمية الوالصغيرة و

 من التيسيرات والمميزات ألصحاب ال مشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنتمتكاملة 

مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية نظاما ضريبيا مبسًط لقطاع القانون عنها وزارة المالية حيث يقدم ال

ده صاحب المشروع مرة واحدة الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو األعمال من خالل إقرار ضريبى مبسط يُع

 في السنة وال يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

  ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه  ٧٨٢وأوضحت أنه وفقا لل قانون الجديد إذا قلت المبيعات أو األعمال عن

 ٨نيه تكون الضريبة جنيه، وإذا قلت عن مليون ج ٧٨٢٢ألف جنيه تكون الضريبة  ٨٢٢سنويًا، وإذا قلت عن 

,٪ من حجم ٨مليون جنيه تكون الضريبة  ٧آالف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو األعمال من مليون إلى 

 ٣,٪، وإذا تراوحت من ٢٨ماليين جنيه تكون الضريبة  ٣مليون إلى  ٧المبيعات أو األعمال، وإذا تراوحت من 

 . ٪٠ماليين جنيه تكون الضريبة  ٠٢ماليين إلى 

  مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق إلى أنه يتم إعفاء الوأشارت

والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن وعقود تسجيل األراضي، كما سيتم 

 ت واألجهزة الالزمة للنشاط.على اآلالت والمعدا ٪٧إلى  ٪٨تخفيض الرسوم الجمركية من 

  وأشارت إلى أن هذه المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التي يقدمها ال قانون سيتم تفعيلها من

الالئحة التنفيذية التي تم إعدادها من خالل الجهاز وكافة جهاز تنمية المشروعات بعد صدور خالل فروع

وعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية، حيث سيتم تحديد دور كل جهة مشروزارات والجهات المعنية بقطاع الال

 قانون .نين الراغبين في االستفادة من المشروعات والمواطوالخدمات التي ستقدمها ألصحاب ال

  22محافظات جديدة 2كاشات للتمويل متناهي الصغر تطلق خدماتها تجريبيا في . 

  محافظات جديدة،  2متناهي الصغر في مصر، خدماتها تجريبيا في أطلقت "كاشات"، وهي أول منصة للتمويل

والتي تستهدف صغار التجار ممن ال يملكون حسابات بنكية. وتوفر "كاشات" قروضا إنتاجية صغيرة تستخدم 

محافظات بعد  2"البيانات البديلة" لقياس مستوى المخاطر لدى المقترضين األفراد. وستغطي الحملة الجديدة 

 وتخضع "كاشات" لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ،في محافظتي القاهرة واإلسكندرية لتطبيق تجريبياإطالق ا
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ( يوضح تقرير 1انفوجراف )المشروعات التنموية من  وزارة التعاون الدولى، التى توضح أن مصر تركز على

 خالل عقد الشراكات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح 2انفوجراف ) وأن مصر  0202/0201توقعات البنك الدولى لنمو األقتصادى المصرى لعام

 ستحافظ على استقرارها االقتصادي رغم جائحة كورونا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


