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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 ديسمبر 9 خميسال   2العدد،العشرون و الرابع الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 .20221االقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي بحلول  الدولي، صندوق النقد •

تمكنت الدولة المصرية عبر برنامجها لإلصالح االقتصادي والهيكلي ي، أن قد لأوضح صندوق النقد الدو ▪

بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس القتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن 

خلياً بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدالت النمو اإليجابية، ومواجهة األزمات وتجاوز تداعياتها دا

ً ويتمتع بقدرات تنافسية في االقتصاد  ويحظى بثقة مجتمع االستثمار  العالميوخارجياً، ليصبح اقتصاداً إنتاجيا

 والمؤسسات الدولية المعنية التي تبقي على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل االقتصاد المصري.

في مواجهة حالة عدم االستقرار قد ساهمت  ،2016عام  التي تم تنفيذها منذوأشار إلى أن اإلصالحات الهيكلية  ▪

العالمية غير المسبوقة التي صاحبت أزمة كورونا بسياسات حققت من خاللها توازنًا بين ضمان استمرار النفقات 

الصحية واالجتماعية الضرورية، والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء االحتياطيات النقدية، فضال 

 دية االستباقية حمت االقتصاد المصري من أعباء عديدة لجائحة كورونا.االقتصا أن السياساتعن 

أشار إلى أن استمرار تنفيذ اإلصالحات الهيكلية أمر بالغ األهمية لضمان استمرار اإلنفاق على االحتياجات و ▪

صالحات األساسية ذات األولوية كالصحة والتعليم والحماية االجتماعية، وكذلك أكد على أن تعميق وتوسيع اإل

 الهيكلية سيكون ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وإطالق العنان إلمكانات النمو الهائلة في مصر.

ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خالل عام أن االقتصاد المصري سيصبح صندوق النقد الدولي،  وضحوأ ▪

2022. 

عام  %18.6من الناتج المحلي اإلجمالي، لتسجل زيادة إجمالي اإليرادات كنسبة وتوقع صندوق النقد الدولي،  ▪

 .2024/2025عام  %19.1، و2023/2024عام  %18.9، و2022/2023عام  %18.7، و2021/2022

عام  %6.2، و2021/2022عام  %7كما توقع تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ليسجل  ▪

، بينما توقع استمرار تحقيق فائض 2024/2025عام  %5.3، و2023/2024عام  %5.7، و2022/2023

 2022/2023في أعوام  %2، و2021/2022عام  %1.5أولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ليسجل 

 .2024/2025و 2023/2024و

، 2021/2022عام  %3.6تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ليسجل أيضاً توقع  ▪

، بينما توقع تراجع الدين كنسبة 2024/2025و 2023/2024في عامي  %2.4، و2022/2023عام  %2.6و

عام  %83.4، و2022/2023عام  %87، و2021/2022عام  %89.8من الناتج المحلي اإلجمالي، ليسجل 

 .2024/2025عام  %79.9، و2023/2024

مليار  15، و2021/2022ر دوالر عام مليا 8 حجم اإليرادات السياحيةسجل تأن  صندوق النقد الدولي، وتوقع ▪

، 2024/2025مليار دوالر عام  25.1، و2023/2024مليار دوالر عام  20.8، و2022/2023دوالر عام 

مليار  11.7، و2021/2022مليار دوالر عام  8.6المباشر سيسجل  صافي االستثمار األجنبيإلى أن وأشار 

، 2024/2025مليار دوالر عام  16.5، و2023/2024مليار دوالر عام 14.9، و2022/2023دوالر عام 

مليار دوالر عام  6.9، و2021/2022مليار دوالر عام  6.6 إيرادات قناة السويسوتوقع أن تسجل 

 .2024/2025مليار دوالر عام  7.6، و2023/2024مليار دوالر عام  7.3، و2022/2023

عاماً،  25سنوات القادمة هو األفضل منذ  5ل الـ بأن يكون متوسط معدل نمو االقتصاد المصري خالكما توقع  ▪

خالل األعوام من  %4.4، مقارنة بـ 2026 /2025حتى  2021/2022خالل األعوام من  %5.6وذلك بمعدل 

 %5.2، و2015/2016حتى  2011/2012خالل األعوام من  %3.2، و2020/2021حتى  2016/2017

حتى  2001/2002خالل األعوام من  %4.2، و2010/2011حتى  2006/2007خالل األعوام من 

2005/2006. 
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 ، توقعات صندوق النقد الدولي، ألهم مؤشرات االقتصاد المصري:(5إلى  1) من فويوضح اإلنفو جرا ▪
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 .20212نوفمبراستقرار مؤشر مديري المشتريات في مصر خالل  •

ثبات مؤشر مديري المشتريات لالقتصاد المصري (، HIS Markit) أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات ▪

تداعيات أزمة سالسل التوريد وارتفاع أسعار  نتيجة 2021ما كان عليه في شهر أكتوبر  علىغير المنتج للنفط 

 .مستلزمات اإلنتاج "

مقارنةً بالشهر  2021تعادلت القراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات خالل شهر نوفمبر وأوضحت أن قد  ▪

تراجع الطلب  إلىنقطة اذ أعاقت الضغوط التضخمية ارتفاع المؤشر، األمر الذي أدي  48.7 ،لتسجلالسابق 

تخفض تباعاً حجم اإلنتاج المحلي وبالتالي تأثر األعمال الجديدة التي تراجعت بأسرع وتيرة منذ ستة أشهر. كما ا

 وكذلك تجدد انخفاض معدالت التوظيف والمشتريات.

أبرز التقرير األخير للمؤشر حجم التداعيات التي واجهها القطاع الخاص غير الُمنتج للنفط نتيجة أزمة سالسل  ▪

حد كبير لما تم التوريد والتضخم. حيث انخفض النشاط للشهر الثالث علي التوالي مسجالً معدل تراجع مماثالً ب

مشكالت سالسل  إلىرصده في شهر أكتوبر الماضي. وقد أرجع أعضاء اللجنة االنكماش في طلب العمالء 

 التراجع االقتصادي بالقطاع.   األسباب وراءالتوريد العالمية التي تُعد أحد 

أوضح التقرير أن  وكذلك، ،2021من ناحية إيجابية، ارتفعت أعمال التصدير الجديدة ألول مرة منذ أغسطس  ▪

 معدل التضخم في أسعار اإلنتاج قد بدأ في التراجع اعتباراً من شهر أكتوبر.

 :2021إلى شهر نوفمبر  2020ويوضح الرسم البياني تطور مؤشر مديري المشتريات من شهر نوفمبر  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واالستحواذ في المنطقة خالل مصر أكثر وجهة جاذبة لصفقات الدمج "  بيكر ماكنزيالمؤسسة العالمية "  •

 . 3 2021النصف األول من 

شهدت مصر انتعاشا قويا في نشاط صفقات الدمج واالستحواذ أشار المؤسسة العالمية " بيكر ماكنزي " إلى أن قد  ▪

، لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبا في المنطقة مع استمرار تعافي االقتصاد 2021خالل النصف األول من عام 

 .الماضي" العام 19-من تداعيات جائحة "كوفيد

لستة أشهر، لتصبح أكثر وجهة مليار دوالر خالل فترة ا 1.8صفقة بقيمة  18سجلت مصر وأوضحت أن قد  ▪

جاذبة لصفقات الدمج واالستحواذ من حيث القيمة والثانية من حيث حجم الصفقات. واحتلت مصر المرتبة الثالثة 

 صفقات خالل النصف األول. 8من حيث حجم صفقات الدمج واالستحواذ الواردة إلى المنطقة، بعدد 

صفقة(، وجاءت  21اليات المتحدة األكثر نشاطا )بإجمالي كان المستثمرون من الو وأشارت المؤسسة إلى أن ▪

صفقات(. وهيمنت قطاعات الطاقة والكهرباء والمنتجات  8صفقات(، تليها مصر ) 9بريطانيا في المركز الثاني )

 االستهالكية والخدمات والصناعات المالية وصناعات التكنولوجيا الفائقة على تلك الصفقات.

ً أن قد  ▪ مليار دوالر.  1.7صفقة بقيمة  11صفقة، تليها بريطانيا بعدد  18تحوذت مصر على اسوأضافت أيضا

صفقة خالل النصف األول من  22وجاءت الواليات المتحدة في المركز األول من حيث حجم الصفقات، بعدد 

وتجارة  العام. وسيطر المستثمرون من المنطقة على نشاط الصفقات الصادرة، وكانت قطاعات الطاقة والكهرباء

 التجزئة والتكنولوجيا األكثر جاذبية.
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عمليات الدمج واالستحواذ العالمية ارتفاعا كبيرا هذا العام، مما جعل أن قد شهدت  "فايننشال تايمزوأوضحت "  ▪

تريليونات دوالر في  4وجرى إبرام صفقات بقيمة إجمالية تقترب من  ،ي طريقه لتحطيم األرقام القياسيةف 2021

 .مليار دوالر 500الثمانية أشهر األولى من هذا العام، فيما شهد شهر أغسطس وحده صفقات قدرها 

الخاصة بالمنطقة مختلفة قليال، إذ أنها أظهرت أن إجمالي قيمة صفقات  " بيكر ماكنزي مؤسسة " بياناتوجاءت  ▪

مليار دوالر، مقابل  40.3واالستحواذ التي شهدتها المنطقة انخفض بدرجة طفيفة هذا العام، ليصل إلى الدمج 

تقريبا ليصل  %60، على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 2020مليار دوالر في النصف األول من  43.5

 صفقات. 307إلى 

 .4التضخم لمصربنك االستثمار رينيسانس كابيتال، يتوقع استمرار انخفاض  •

بنهاية العام. سيبدأ التضخم في  %5.8يتوقع بنك االستثمار رينيسانس كابيتال استمرار انخفاض التضخم إلى  ▪

على أساس سنوي في أكتوبر،  %11.6أسعار المواد الغذائية، الذي ارتفع في معظم فترات هذا العام ليصل إلى 

 .2022بنهاية عام  %5.2معدل التضخم  الذي يتوقع أيضا أن يبلغ، وفي التراجع في نوفمبر

صناع السياسة تجنبوا المزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام  إنوأشار بنك االستثمار رينيسانس كابيتال، إلى  ▪

وسيظلون مترددين في القيام بذلك األسبوع المقبل مع اتساع عجز الحساب الجاري في مصر. اتسع عجز الحساب 

مليار دوالر بسبب انخفاض عائدات  18.4إلى  2021/2020خالل العام المالي الماضي  الجاري بمقدار الثلثين

من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي  %4.0يتوقع أن يتقلص العجز إلى ، حيث السياحة وزيادة الواردات

 .2021/2020في  %4.8الحالي، من 

 .20215خالل %7.3منخفض ومتوسطة الدخل بنحو البنك الدولي يتوقع نمو تدفقات التحويالت للدول  •

، حيث توقع 2021تدفقات التحويالت إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خالل عام  يتوقع البنك الدولي، نمو ▪

 مليار دوالر. 589لتسجل  %7.3نمو هذه التدفقات بنسبة 

تتجاوز تدفقات التحويالت، إلى البلدان وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع للعام الثاني على التوالي أن  ▪

منخفضة ومتوسطة الدخل )باستثناء الصين( مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة والمساعدات اإلنمائية 

وعلى مستوى مناطق العالم، من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويالت إلى أوروبا وآسيا الوسطى في عام ، الخارجية

بسبب قوة النشاط  2021مليار دوالر في عام  67، لتصل إلى 2020 بعام مقارنةً  %5.3بنسبة  2021

االقتصادي في االتحاد األوروبي وارتفاع أسعار الطاقة، وفي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، من المرجح أن 

 .2021مليار دوالر في عام  126لتسجل  %21.6ترتفع تدفقات التحويالت بنسبة 

لتصل إلى  %9.7ات التحويالت إلى الدول النامية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة توقع أن تنمو تدفقو ▪

، مدعومة بعودة النمو في الدول المضيفة في االتحاد األوروبي )السيما فرنسا 2021مليار دوالر في عام  62

 س التعاون الخليجي.وإسبانيا(، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت بشكل إيجابي على دول مجل

مليار دوالر  159لتصل إلى  %8وأشار إلى أنه من المرجح أن تنمو تدفقات التحويالت إلى جنوب آسيا بنسبة  ▪

، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط على تعافي االقتصاد وارتفاع التحويالت من دول مجلس التعاون 2021في عام 

ين من جنوب آسيا، وأسهمت برامج التعافي االقتصادي والتحفيز التي يعمل بها أكثر من نصف المهاجر الخليجي،

 المالي في الواليات المتحدة األمريكية أيًضا في هذا النمو.

 45لتصل إلى  %6.2في أفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويالت بنسبة وأوضح أن  ▪

تنخفض تدفقات التحويالت إلى منطقة شرق آسيا  ، في حين أنه من المتوقع أن2021مليار دوالر في عام 

 مليار دوالر. 131لتصل إلى  2021في عام  %4والمحيط الهادئ بنسبة 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

 .6وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تطلق "خطة المواطن" للعام الثالث على التوالي •

، وذلك للعام 27االقتصادية "خطة المواطن" لكافة محافظات الجمهورية الـ أطلقت وزارة التخطيط والتنمية  ▪

الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 

 ".2030(، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 21/2022)

تنمية االقتصادية، أن إطالق "خطة المواطن" يعكس حرص هالة السعيد، وزيرة التخطيط وال /وأكدت الدكتورة  ▪

الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق 

التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف 

من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق األهداف"،  17ية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ التنم

مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج 

 والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.  

أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق  وأضافت ▪

ً مع "رؤية مصر  "، الفتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خالل 2030بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا

المساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية و

"، وإطالق  19/2020 – 18/2019في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 

وتستعرض "خطة المواطن" مالمح خطة التنمية المستدامة للعام المالي  ،"2030تطبيق المحمول "شارك 

ألف  950، وتوفير %7.4"، منها خفض معدل البطالة إلى نسبة 2030ة مصر (، وربطها مع "رؤي21/2022)

فرصة عمل الئقة، من خالل التوسع في برامج العمل الحر وريادة األعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة 

 تريليون جنيه، في الوقت الذي تستحوذ فيه مشروعات 1.25ومتناهية الصغر، وتوجيه استثمارات ُكلية بقيمة 

، %15من االستثمارات العامة، والتنمية البشرية واالجتماعية على  %79البنية األساسية والعمرانية على نسبة 

، رغم استمرار %5.4وبرامج التنمية المحلية على النسبة المتبقية، واستهداف معدل نمو اقتصادي في حدود 

 جائحة كورونا. 

تطوير مجمع التحرير نجح في جذب تحالف ية االقتصادية، الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنم •

مليار جنيه في عامين لتطوير المجمع وفق معايير 3.5ه، مر ألولاستثماري يدخل السوق المصري 

 .7عالميه

إن مصر دولة غنية بالعديد من وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى أشارت الدكتورة /هالة السعيد،  ▪

األصول غير المستغلة، مشيرة إلى مجمع التحرير الذي انتقل إلى صندوق مصر السيادي، حيث األصول، ومنها 

تم في البداية دراسة استغالل هذا األصل أفضل استغالل من خالل التواصل مع عدد من الشركات االستشارية، 

ان متعدد االستخدامات موضحة أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع المطورين ليصبح مجمع التحرير بعد تطويره مك

 يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مع المحافظة على الطابع التاريخي للمبنى.

أنه كان هناك مجموعة من الشروط والمعايير أخذت في االعتبار بشأن الشركات المتقدمة لتطوير  وأوضحت ▪

اثلة، كما تم عمل دراسات على الكثافات المبنى مثل المالءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مم

المرورية بمنطقة التحرير، وتوفير الجراجات الالزمة للسيارات وغيرها من االمور المهمة لتحقيق الهدف من 

لوضع المعايير المبدئية وتم  واالثار، واإلسكانتطوير المجمع مشيرة إلى أن هناك لجنة ضمت وزراء السياحة 

 .استخدامات لمبني مجمع التحرير أفضلالمية لدراسة ببيوت خبرة ع االستعانة

ضخ استثمارات  نتتضمضاف أن االتفاقية الموقعة مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، أو ▪

في غضون عامين من تاريخ استالم الشركة  جنية(مليارات وخمس مائة مليون  )ثالثةمليار جنيه  3,5بحوالي 

 .المتعاقدة للمبني وحول التحالف الفائز بعملية تطوير المجمع

ن الصندوق السيادي نجح من خالل عملية تطوير مجمع التحرير في جذب إ ، إلىالسعيد أشارت الدكتورة /هالة  ▪

الذي يضم مجموعة "جلوبال  التحالف األمريكي، تحالف استثماري يدخل السوق المصري ألول مرة وهو

فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة لالستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب 

التاريخية، وتم تصفيتهم إلى  المبانيمطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير 

أفضل عرض فني ومالي، هذا باإلضافة إلى ما يتمتع به التحالف من ثالثة تحالفات، ليفوز التحالف األمريكي ب

 سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا.

التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، كونه الموقع  تأتي لقيمتهتطوير مجمع التحرير  أن أهميةضافت أو ▪

قاهرة بميدان التحرير، وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن الحكومي األكثر شهرة في وسط ال
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ثقافي(، وليتناغم مع طبيعة وجهود التطوير  –إداري  -تجاري-تطوير المبنى ليكون متعدد االستخدامات )فندقي 

 التي تقوم بها الدولة في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.

نخطط لبناء جيل قادر علي شغل وظائف االقتصادية، الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية  •

 .8المستقبل

"قضية تحديات وظائف المستقبل من  إنأشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى  ▪

المستوي العالمي والمحلي، حيث تشهد  علىاهتمام كبير منظور عالمي" أحد أهم القضايا التنموية، والتي تحظى ب

سواق العمل نقطة تحول رئيسية. وبشكل عام، يمكن أن تكون االثار المتوقعة على أسواق العمل إيجابية أو سلبية أ

حيث يؤدي التغيير التكنولوجي بشكل عام والرقمنة على وجه الخصوص إلى تغير هيكلي في أسواق العمل، 

ويعتمد ذلك على درجة انتشار واستيعاب  ،اآلثار من دولة ألخري وأيضا داخل نفس الدولةوتختلف هذه 

التكنولوجيا، والذي يعتمد بدوره على البيئة التنظيمية والبنية التحتية وكذلك الهيكل العمري للسكان ومزيج 

 المهارات لدى السكان.

التغيرات والتطورات التكنولوجية على سوق العمل فيما يتعلق بتأثير أوضحت الدكتورة /هالة السعيد، و ▪

أن التطورات التكنولوجية المتسارعة أثرت بشكل كبير على عملية اإلنتاج وهيكل سوق  والمهارات المطلوبة،

العمل نفسه، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل مضيفة أنه بالنظر للمهارات المطلوبة في سوق العمل يتضح 

وبة قد تغيرت ووظائف المستقبل تتطلب مهارات جديدة، منها الذكاء االصطناعي، والمنصات أن المهارات المطل

الرقمية، والروبوتات، إلى جانب مهارات أخرى سلوكية خاصة بالقيادة، والتحليل النقدي، ومهارات علوم 

 الفضاء. 

عملية األتمتة التي تحدث فهناك  وأشارت إلى تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي أوضح أنه بناء على ▪

من الوظائف تحتاج إلى تكثيف الجهود لتغيير المهارات  %32من الوظائف معرضة للخطر، وهناك  14%

ليستطيعوا مواكبة سوق العمل الجديد، وبالتالي فإن القضية األساسية هي تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل 

ات المعروضة، موضحة أنه في حالة عدم تطوير المهارات سيكون والذي أصبح متطور بشكل كبير، والمهار

ألف خريج سنويا وبين  900إلى  800هناك فجوة كبيرة بين مهارات الخريجين الذين يتراوح عددهم من 

 متطلبات سوق العمل.

إلى  15 وأضافت أن االقتصاد المصري يتمتع بميزة كبيرة هي الميزة الديموغرافية، حيث يمثل قطاع الشباب من ▪

وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة التطورات والتحديات التي تؤثر على ، سنة نسبة كبيرة من السكان 29

 :أن جهود الدولة تنقسم إلى خمسة محاور أساسية ،السعيد الدكتورة /هالة سوق العمل أوضحت

ناك هدفان أساسيان هما كان ه 2030، ووفقا لرؤية مصر المحور األول يتعلق بمنظومة التعليم األساسي ➢

السعيد إلى أن هناك زيادة في االستثمارات  الدكتورة /هالة اإلتاحة، والجودة. وفيما يتعلق باإلتاحة أشارت

سنويًا في الجامعات على مستوى الدولة المصرية؛ بهدف توفير أماكن لألجيال القادمة بتلك  100%

 .الجامعات

إلى الشراكات التي عقدتها وزارة التعليم العالي  تورة هالة السعيد،أشارت الدك، المحور الثاني هو الجودة  ➢

تابعت أنه في محور التعليم كذلك كان ، والبحث العلمي مع عدد كبير من أفضل المؤسسات التعليمية الدولية

هناك توجيًها باالستثمار في البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية 

كما أشارت ، بالجامعات، باإلضافة إلى التخصصات الجديدة وهى التخصصات البينية بين الكليات المختلفة

السعيد إلى المحور الثاني وهو التعليم الفني، موضحة أن تلك المنظومة عانت في مصر خالل السنوات 

تركز على سوق  ليةاإلصالحات الهيكالماضية من وجودها في عدد كبير من الوزارات، مؤكدة أن خطة 

العمل، فمصر دولة عدد سكانها كبير؛ إال أنها تمتلك ميزة ديموجرافية، لذا كان من المهم االهتمام بمنظومة 

التعليم الفني التي يعاد هيكلتها اليوم تحت هيكل واحد لضمان جودة التعليم الفني تحت هيئة خاصة، مشيرة 

وأكدت أنه ، ك أساسي في كل المدارس التطبيقية والفنيةإلى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كشري

وألول مرة في مصر سيكون هناك مهارات قطاعية، ومجالس تشرف على المهارات المطلوبة في كل 

إنه في إطار منظومة  أشار إلىو، قطاع، بهدف ضمان الحصول على خريجين مالئمين لسوق العمل

ات القومية، مشيرة إلى ارتباط عدد من المدارس التطبيقية التعليم الفني؛ يتم ربط المدارس بالمشروع

بالمناطق الصناعية مع وزارة الصناعة، وأكدت أن كل تلك الجهود غيرت الصورة الذهنية والمجتمعية 

وهى أكاديمية خاصة بالمعلمين والتعليم الفني تعكف  يآخرلمنظومة التعليم الفني، مشيرة إلى منظومة 

 والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن المعلم هو أساس العملية التعليمية. عليها وزارة التربية

إلى  ،السعيد الدكتورة /هالة أشارت الثالث وهو االستثمار في المهارات السلوكية والقيادية، المحور ➢

إطالق السيد رئيس الجمهورية إلى األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة والتي توفر عدد 

كبير من القيادات التي يتدربون على عدد من المهارات لفترات زمنية طويلة لضمان أن يكون لديهم 

د من المهارات التي تتم في األكاديمية وتابعت أن هناك العدي، المهارات القيادية لقيادة المؤسسات المختلفة

الوطنية لتدريب الشباب، حيث يحصل الشباب على برامج المهارات الخاصة بالتحليل النقدي والتفكير 
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اإلبداعي، موضحة أنه بتدريب الشباب وتمكينهم أصبح هناك عددي كبير منهم معاونين وزراء ونواب 

 محافظين.

أن وظائف المستقبل  ،السعيد الدكتورة /هالة أوضحت لمهارات الرقميةالرابع والمتعلق بتعزيز ا رالمحو  ➢

تحتاج قدر عاًل جدًا منن المهارات الرقمية والتكنولوجية، األمر الذي تطلب من الدولة االستثمار في هذا 

النوع من البرامج، مشيرة إلى قيام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة كبيرة من البرامج 

الخاصة ببناة مصر الرقمية والتي تعطي كدرجات الماجستير في العديد من التخصصات المطلوبة في 

أشارت إلى مبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب قصير  اكم، االصطناعيالمستقبل كاألمن السيبراني والذكاء 

ي العاصمة اإلدارية المدى على المهارات الرقمية، مضيفه أن الدولة قامت كذلك بإنشاء مدينة المعرفة ف

الجديدة لتصبح مركز إقليمي لإلبداع واالبتكار متخصص في كل التقنيات المتقدمة في الذكاء االصطناعي، 

إلى قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ببرامج  أشارتواالنترنت، وفي البرامج المختلفة، كما 

ستقبل رقمي لسد الفجوة الرقمية والتي تؤثر في بطالة مكثفة لتدريب اإلناث، مشيرة إلى برنامج هي م

 اإلناث.

هالة السعيد على أهمية هذا المحور مع حجم الدكتورة /أكدت  المحور الخامس والمتعلق بريادة األعمال، ➢

الخريجين من سوق العمل، موضحة أنه يتم االستثمار في الميزة الديموغرافية بحيث ال يبحث الخريجين 

وموا أنفسهم بخلق وظائف لهم ولزمالئهم، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية باالستثمار عن وظائف، يق

في برامج ريادة األعمال، موضحة أن هناك عدد كبير من الوزارات يعمل في تلك البرامج حتى يتم تدريب 

ر مصدر الشباب على ريادة األعمال، مشيرة رأي إلى منظمة العمل الدولية والذي يستند إلى أن أكب

 للتوظيف هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل أكبر مصدر لخلق فرص العمل والتوظيف.

على استثمار الدولة في برامج ريادة األعمال مشيرة إلى مشروع رواد  الدكتورة /هالة السعيد، وأكدت ▪

ألف طالب في المدارس على ريادة  460بوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية حيث تم تدريب اكثر من 2030

 األعمال، موضحة أنه تم البدء بطالب المدارس نظًرا الحتياج ريادة األعمال إلى فكر وثقافة، حيث تم إطالق

حملة ابدأ مستقبلك وبرامج التدريب على ريادة األعمال بالجامعات مع إنشاء مجموعة كبيرة من الحاضنات 

الشباب على األفكار وترجمة تلك األفكار على  طالعالبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة االتصاالت، 

وتحويل أحالمهم إلى فرص عمل مشروعات بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين لمساعدة الشباب لخلق 

 حقيقية.

جائزة مصر للتطبيقات الحكومية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، موضحة أن كل تلك األفكار  وأضافت أن ▪

والمبادرات تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل لالستفادة من الثروة البشرية ورأس المال البشري الكبير 

 الموجود في مصر.

 .20219بنهاية نوفمبر األجنبي االحتياطيعلن ارتفاع ي المركزيالبنك  •

نهاية  فيمليار دوالر  40.909االحتياطيات األجنبية ارتفع إلى صافيإن أشار البنك المركزي المصري إلى  ▪

مليون  60، بارتفاع قدره نحو 2021نهاية شهر أكتوبر  فيمليار دوالر  40.849ب مقارنة  2021شهر نوفمبر 

 دوالر.

 .202110تراجعًا في معدل التضخم السنوي عام  %0.1الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  •

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية،  ،أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ▪

ً على المستوى العام ألسعار شهر اكتوبر 2021( نقطة لشهر نوفمبر 118.0حيث بلغ ) بينما ، 2021، محافظا

( لنفس الشهر من %6.3مقابل ) 2021( لشهر نوفمبر %6.2سجل معدل التضخم السنوي إلجمالي الجمهورية )

 .%0.1ق بمعدل تراجع العام الساب
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

في قانون واحد، وتمت  خصيمت، 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 

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

مليار جنيه في  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 )

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

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.

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

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 

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

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

، 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  7. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخصيم 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  مويليالتعلى 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

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

 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

 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 ▪

 :11الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

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

 احتياجات النشاط التجاري والصناعي. التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب

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 

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

ارة والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إد
ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  ▪
طين معا . وحّدد والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشا

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

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

 .12مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 24.4الصغر إلى  متناهيارتفاع أرصدة التمويل  •

مليار جنيه حتى نهاية  24.4الصغر إلى  متناهيكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل  ▪

، كما ارتفعت أعداد 2020مليار جنيه خالل الشهر نفسه من عام  17.9، مقابل 2021شهر سبتمبر من عام 

مليون مستفيد خالل الفترة  3.13بـ مقارنة  2021نهاية سبتمبر من عام  فيمليون مستفيد  3.39المستفيدين إلى 

 المماثلة من العام الماضي.

الصغر الترتيب األول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة  متناهيتقرير تصدر شركات التمويل الوأظهر  ▪

، وجاءت الجمعيات 2021، من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر سبتمبر عام %41.32، وبنسبة 56.57%

، %37.41من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية  الثانيالمركز  فيوالمؤسسات األهلية من الفئة )أ( 

رصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ج( المركز الثالث بنسبة واحتلت الحصة السوقية أل

 .%2.8وأخيًرا الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ب( بحصة  3.22%

الصغر رغم  متناهأعداد المستفيدين من التمويل  فيجاء النمو وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن قد  ▪

 فيإجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهى )تيسيرات للعمالء المنتظمين  6رونا بفضل جائحة فيروس كو

السداد، تيسيرات التعامل مع العمالء المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويالت الجديدة، وبما يأخذ 

مارس  16 المصرفي المركزيبنك االعتبار تخفيض سعر الفائدة لإليداع واإلقراض األخيرة والصادرة عن ال في

الصغر خالل الفترة القادمة من  متناهيمزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل  أي، وكذا 2020عام 

سداد االستحقاقات االئتمانية لعمالء البنوك من المؤسسات مع  في المصري المركزيتيسيرات يتيحها البنك 

 أسابيع على األكثر من تاريخه. 3خالل فترة  فيالجهة الممولة اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء 
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الصغر نتيجة تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة  متناهيارتفع التمويل  وأضافت الهيئة أن قد ▪

تقدير الظروف االستثنائية الراهنة للعمالء ذوى حاالت عدم االنتظام وبشكل  فيالصغر  متناهيالمانحة للتمويل 

اص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات االقتصادية األكثر تضرًرا من األزمة، ومتابعة تطبيق خ

مبادئ حماية العمالء من حيث حسن المعاملة واالحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة المالئمة وفقًا لما تتيحه 

تفعيل  فيت التمويل بمراعاة المرونة الالزمة آليات ومبادئ التمويل المسؤول مثل تأجيل األقساط، مطالبة جها

وقت مناسب درًء للتعثر ووفقًا للدراسة كل حالة على حدى، وبما يسمح  فيآلية الجدولة للتمويالت غير المنتظمة 

 بالسداد المالئم لقدرة العميل الراهنة.

 .13من التعاقدات الحكومية %75.8الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت بـ  ،معيطالدكتور /محمد  •

محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ /أكد الدكتور  ▪

تحقيق نمو  فيبما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها اإلنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم 

مستدام أكثر شمواًل وتأثيًرا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم  اقتصادي

هذه الكيانات االقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذى ألزم الجهات اإلدارية 

٪ من االحتياجات السنوية 20غيرة ومتناهية الصغر ال تقل عن بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والص

 لهذه الجهات.

تلبية  فيإن األعوام الثالثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأشار إلى  ▪

 الماضي المالياحتياجات الجهات الحكومية، موضًحا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خالل العام 

؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية 2019 /2018 الماليالعام  في٪ 69,6٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ75,8بـ

 ً  .الحكومية لهذه الكيانات االقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد األدنى المقرر قانونًا

ركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية أضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للش ▪

الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، الفتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت األمور 

 فييعمل على تنمية قطاع الصناعة  الذي 2015لسنة  5المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 

 العقود الحكومية. فيللمنتجات المصرية مصر، وإعطاء ميزة 

أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة اإللكترونية وأشار الدكتور /محمد معيط، إلى  ▪

التعاقدات العامة مدى التزام الجهات اإلدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد األدنى المقرر 

قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية االحتياجات 

 السنوية لهذه الجهات.

؛ إيمانًا بالدور «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»أوضح أن الوزارة أصدرت  ▪

ة الشاملة والمستدامة، الفتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على مسيرة التنمي فيتقوم به هذه المشروعات  الذي

للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات  اإللكترونيالموقع 

إنتاجهم، ومن  اإلدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة

 ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف 

ً في تقرير ( يوضح 1نفوجراف )ا ▪ منظمة أوابك، والتي تشير إلى أن مصر تحقق معدل نمو األعلى عالميا

 :2021خالل الربع الثالث من صادرات الغاز الطبيعي المسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


