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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 ديسمبر 23 خميسال   4العدد،العشرون و الرابع الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 / مصر حافظت على معدل نمو جيد ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محي الدينالدكتور

 .1والتوقعات الدولية المستقبلية كلها جيدة

 أن معدل النمو المتوقع للدول العربية  ، إلىالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ،محمود محي الدين/الدكتور  أشار

وشدد ، االقتصادي العربي غير كافي لتوليد فرص عمل النمووهو أقل من المعدالت العالمية محذراً من أن  4.4%

التنوع أصبح ضرورة لالقتصاد العربي بعض الدول الخليجية وأوضح أن على ضرورة تنوع االقتصاديات العربية 

 .لديهم ارتباط بالدوالر، وإذا رفعت الواليات المتحدة سعر الفائدة سوف يفعلون مثلهم

  مصر حافظت على معدل نمو جيد لكن  ، وأوضح أناالقتصاد المصري بأداءالدكتور / محمود محي الدين، وأشاد

تقبلية وفي هذه الحالة فإن مؤشرات التوقعات الدولية لمعدل النمو في مصر كلها يجب النظر إلى التوقعات المس

 .إيجابية وهذا جيد

 من مشاكل التضخم العالمي وارتفاع األسعار ليس فقط السياسات النقدية ولكن  وأشار أن الذي سوف يخرج مصر

 .المشروعات واالستثمارات وتوفير فرص العمل

 ولكن يجب االهتمام بزيادة التصدير واالستثمارات  ،عل في مشروعات كبيرة مهمةوأشار إلى أن مصر بدأت بالف

 .يجب على مصر حل مشكالت ومعوقات التصدير والمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي مهمة جداوأوضح 

 / 20222يكشف توقعاته لالقتصاد خالل  ،المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محي الدينالدكتور. 

  االقتصاديعلى المستوى  2022، أن تشهد الدوليلصندوق النقد  التنفيذيمحمود محيي الدين، المدير /توقع الدكتور 

 ، والمزيد من التحديات.اإليجابية والسلبيةاستكماال لبعض العناصر 

 يتضح جليًا في آداء  على أن االقتصاد العالمي ال يعمل بمفرده ولكن يتأثر باألوضاع السياسية، وهذا وأوضح أن

البورصات األمريكية واألوروبية وشرق آسيا كونها تمثل مرآة لالقتصاد مقارنة بالسوق المصرية التي تعبر عن أداء 

 االقتصاد الحقيقي.

 مؤشرات البورصات العالمية تتراجع وتتجه إلى اللون األحمر في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها  وأضاف أن

من الدول التي تعبر فيها أسواق المال عن آدائها االقتصادي لكن على عكس مصر أداء المؤشرات االقتصادية القوية 

 المقيدة أو المسجلة بها.ال تعكسه آداء البورصة المصرية كون هناك كثير من القطاعات غير 

 أن التقلب مازال سمة األسواق وهذا يعكس حالة الال يقين وهذا بسبب التأثيرات  ،محيي الدين الدكتور /محمود رأى

الصحية الناتجة عن جائحة كورونا، كما أن التوقعات تقول إن موجة أوميكرون ستكون سريعة وقصيرة وهذا ال 

 والحذر.يهون األمر مع ضرورة أخذ الحيطة 

 توقع أن يكون التعامل مع موجة التضخم العالمي من قبل الدول المتقدمة له تأثيرات على الدول النامية كون أدوات و

السياسة النقدية في تلك الدول وباألخص الفيدرالي األمريكي تعتمد على آليتين، أولهما إما رفع أسعار الفائدة، وثانيًا 

خدمها البنوك المركزية في تلك الدول سريعة وتحدث تقلبات حتى في أسواق تيسير نقدي وهي أمور دوائية تست

 االسهم لديها لصعوبة التكهن بتلك اإلجراءات.

  وشدد على أن التعاطي مع هذه المشكلة البد أن يأتي بسياسات حكيمة من الدول النامية لتعويض هذه الخسائر عبر

مصراعيه وعدم االعتماد والمراهنة على تلك التدفقات قصيرة األجل االعتماد على فتح مجال االستثمار المباشر على 

وذلك بفتح االستثمار في مجاالت ذات طاقات إنتاج مرتفعة وزيادة فرص العمل والتصدير وهذه آلية الدول النامية 

رنة بالدول الدول النامية لمواجهة التضخم مقا أيدي فيهذه اآللية والسالح المتوفر  ، وأوضح أنلمكافحة التضخم

 .المتقدمة التي تسعى لحلول سريعة تمكنها من خفض التضخم
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 3الماضيالعام  قياسيإلى مستوى  العالميارتفاع الدين  الدولي، صندوق النقد. 

  تريليون دوالر في العام الماضي، مما  226ذكر صندوق النقد الدولي أن الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ

 مع ارتفاع معدالت الفائدة. استدامتهعزز المخاوف بشأن 

  وأوضح أن رفع معدالت الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقعة قد يضغط على الدول المثقلة بالديون، وربما يجبر

إلى  النقد الدولي كما أشار صندوق، الحكومات والشركات على تقليص الدين واإلنفاق ويضر بالنمو االقتصادي

، مسجلة %28، مرتفعة بحوالي 2020في عام  %256ارتفاع نسبة الدين العالمي من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

 أكبر وتيرة صعود سنوية منذ الحرب العالمية الثانية.

  اقتراض الحكومات شكل أكثر من نصف زيادة الدين العالمي خالل العام الماضي، إذ قفزت نسبة الدين وأوضح أن

وقفز الدين الحكومي في االقتصادات المتقدمة ، %99العام العالمي من الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستوى قياسي 

 .2007فقط في  %70مقارنة مع حوالي  ،2020من الناتج المحلي اإلجمالي في  %124إلى 

 العالمية بأسرع من المتوقع وتعثر النمو، فإن المخاطر سوف  أسعار الفائدةأنه في حال ارتفعت  النقد أوضح صندوقو

 تتزايد، وإذا اضطر القطاعان العام والخاص إلى خفض الديون في وقت واحد، فإن آفاق النمو سوف تتأثر سلبًا.

  4الشركات المصرية تتوقع زيادة إيراداتها العام المقبل: سي بيإتش إس. 

  يتوقع قادة شركات األعمال تحقيق نمو في اإليرادات العام المقبل، مما سيساعد في التعويض عن األضرار الناجمة

عن االضطراب الذي تعرضت له شبكات التوريد على المدى القصير من خالل التوسع إلى أسواق جديدة للوصول 

 .لمزيد من العمالءإلى ا

  من صناع القرار في مجال  7350صوت األعمال، الذي شمل  "سي بيمستكشف إتش إس "وأظهرت نتائج تقرير

أن أكثر من ثلثي الشركات  مصر،شركة من  519بما في ذلك  2021سوقاً عالمياً في أكتوبر  14األعمال من 

على مدار العام وأن أكثر من شركة واحدة من  %10ثر من ( تتوقع نمواً في إيراداتها اإلجمالية بأك%68المصرية )

 .%20( تتوقع أن يتجاوز النمو نسبة %22كل خمس شركات )

 " نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك "تود ويلكوكس وأشار ،HSBC  مصر: أن شركات األعمال

المصرية عادت إلى وضع النمو بشكل قوي. إذ أن الشركات المصرية تبدي تفاؤلها وتتوقع العودة إلى مستويات 

ويحتل توسيع نطاق األعمال على المستوى ، 2022الربحية التي كانت عليها قبل انتشار جائحة كورونا بحلول عام 

قيق هذا النمو فضالً عن الرغبة في إعادة البناء واالستعداد بشكل أفضل مع الدولي مكانة بارزة لدى الشركات لتح

األخذ باالعتبار مجموعة أوسع من عوامل الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في أعمالها وشبكات التوريد 

ت له شبكات التوريد وعلى الرغم من النظرة المستقبلية األكثر إيجابية، إال أن االضطراب الذي تعرض، الخاصة بها

 هذا العام أدى إلى خلق تحديات يتعين على الشركات التغلب عليها لتحقيق طموحاتها للنمو واالزدهار.

 كانت شركات األعمال في مصر األكثر االحتمالية لتوقع حدوث  "،إس بي سي وأوضح التقرير الصادر عن "إتش

( %42تتوقع أكثر من شركتين اثنين من أصل كل خمسة ) خلل في شبكات التوريد الخاصة بها على نحو كبير، حيث

على مستوى العالم(. وكانت التأثيرات المنظورة لهذه االضطرابات أكبر أيضاً من  %22هذه التحديات )مقارنة بـ 

تلك التي تعرضت لها نظيراتها الدولية حيث ترى شركات األعمال المصرية أن متوسط التأثير المتوقع على 

 )أي بنحو ست نقاط فوق المعدل العالمي(. %29يبلغ اإليرادات 

  تُظهر الشركات، بشكل عام، مرونةً ملحوظة في التكيف مع مشهد التجارة العالمية المتغير. فهي تشارك وأضاف أن

مثل عودة ظهور جائحة كورونا وكذلك التضخم، إال أنها تواصل  المخاوف،نظيراتها من الشركات العالمية نفس 

 ،أعمالها وأوضاعها لتحقيق النجاح من خالل تنويع شبكة مورديها الدولية والتوسع في أسواق جديدة تهيئة خطط

( تقريباَ بزيادة عدد مورديها كخطوة أخرى نحو تحقيق المزيد من %74وقامت ثالثة أرباع الشركات في مصر )

لها في أسواق جديدة أكثر من نظيراتها التنويع. ومن المرجح أيضاً أن تفكر الشركات المصرية في توسيع نطاق أعما

 ( أشارت إلى أن هذا األمر كان يعتبر أولوياتها.%33الدولية، مع ما يقرب من ثلث الشركات )

 2022مع استضافة مصر لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي لعام  وأوضح التقرير أن – COP27  في العام

المقبل، تحتل االستدامة مكانة عالية في برامج أعمال وخطط الشركات التي تركز على المستقبل وتتطلع إلى تحسين 

من أرباحها التشغيلية لتصبح  %10من الشركات تقوم بتوظيف أكثر من  %38اإليرادات على المدى الطويل. فهناك 

 أكثر استدامة.

  ايداً بالتمويل المستدام واالنتقالي حيث تسعى شركات األعمال بمصر والمنطقة بشكل نشهد اهتماماً متزأن قد وأضاف

 أوسع إلى خفض االنبعاثات الكربونية ألعمالهم. ولقد أصبحت االستدامة مؤشراً بارزاً لنجاح األعمال. 
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 ثانياً : األخبار األسبوعية:

  ،أدت إلى وجود حاجة  19 -تداعيات كوفيدالدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .5ملحة للتحول من مجرد إدارة لألزمة إلى إيجاد طرق سريعة للوصول لتعافى متسارع وشامل منه

 ،ومما  19 -إلى أن ظهور جائحة كوفيد أشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

من تأثيرات سلبية قد أدى إلى وجود حاجة ملحة للتحول من مجرد إدارة لألزمة إلى إيجاد طرق سريعة  تتضمنه

للوصول إلى تعافى متسارع وشامل منها؛ وذلك من خالل التركيز على تخفيف آثار األزمة وتعزيز المرونة 

انعكس على إعادة ترتيب األولويات الوطنية من خالل التركيز على توفير نظام  االقتصادية، مضيفة أن هذا األمر

 صحي واجتماعي متوازن وتعزيز الحماية االجتماعية، باإلضافة إلى تسريع عملية التحول االجتماعي.

 لحياة إلى مالمح مبادرة "حياة كريمة"؛ مشيرة إلى أنها تستهدف تغيير وجه ا ، إلىالسعيد أشارت الدكتورة /هالةو

مليون مواطن بتكلفة  50.8األفضِل لما يزيُد عن نصِف سكان مصَر في القرى والريِف المصري، بما يقرب من 

مليار دوالر، مؤكدة أن ترويج دور القطاع الخاص من األمور المهمة التي تهدف إلى تعزيز المرونة وعملية  52

من  المؤسسيالحكومة المصرية بدعم برامج اإلصالح  التعافي، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى قيام

 خالل تحسين مناخ األعمال وتعزيز التنافسية داخل االقتصاد المصري.

  كما أشارت إلى تأسيس صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة، ودعم التعاون مع القطاع

وأكدت أن هناك فرصة لتحقيق التحول ، ستغلة في الدولةالخاص؛ للوصول إلى االستخدام األمثل لألصول غير الم

تحقيق  فياألخضر من خالل تعزيز فرص االستثمار والمرونة االقتصادية، مشيرة إلى أن مصر ال تدخر جهًدا 

التحول السريع نحو االقتصاد األخضر من خالل تعزيز النهج التشاركي بمشاركة كل األطراف المعنية من 

قيق هذا التحول، موضحة أن مصر تعمل حاليًا على إعداد االستراتيجية الوطنية لتغير أصحاب المصلحة لتح

، كما يتم العمل على تشجيع استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة المناخيتواجه كل عوامل التغير  التيالمناخ 

تغيرات على ، بحيث تتوافق مع أية 2030منخفض االنبعاثات إلى صفر، مؤكدة أنه تم تحديث رؤية مصر 

المستوى المحلي أو اإلقليمي، أو الدولي، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة 

 التغيرات اإلقليمية وتأثير جائحة كورونا.

 جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير  إلىهالة السعيد، / الدكتورة أشارتو

 1.5مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، ومشروع تأهيل وزراعة  المناخ،

مليون فدان لتحقيق األمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل األراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل 

دية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقلي

المائية، فضاًل عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري 

 لتكن أكثر كفاءة.

  وأكدت على أن كل تلك الجهود تمت باتباع نهج تشاركي لضمان المشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة

 ي ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين واألوساط األكاديمية وشركاء التنمية.المعنيين، بما ف

  ،تشارك في فعاليات قمة مصر االقتصادية في الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .6مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا" ةتنمي"شعار نسختها الثالثة المنعقدة تحت 

  في فعاليات قمة مصر أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، خالل مشاركتها

، إلى مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا" ةتنمي“شعار االقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت 

إن الظروٍف االستثنائية التي يمُر بها العالم منذ عامين الزالت مستمرة؛ نظًرا لما نشهده من أزمٍة متفاقمٍة لفيروس 

المستجد والسالالت المتحّورة من هذا الفيروس، مما يزيد الـمخاوف بشأن األضرار والخسائر  19-كوفيد

اق الـمالية وسالسل اإلمداد الدولية، التي الزالت تُعاني الـُمحتملة على األنشطة االقتصادية وأسواق العمل واألسو

تريليون دوالر  22ولم تتعاف بالكامل من جّراء هذه األزمة، والتي َكبََدت االقتصاد العالمي خسائر تُقّدر بنحو 

طالة ( مع استمرار تراُجع ُمؤّشرات االستثمار وارتفاع معدالت الفقر والبIMFوفقًا لـ  2025-2020)بين عامي 

إلى ُمستوياٍت قياسيٍة لم يشهدها االقتصاد العالمي من قبل خصوًصا مؤكدة أن هذه األزمة تختلف وتتجاوز في 

ِحَدتها وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية جميع األزمات السابقة التي شهدها العالم بتأكيد المؤسسات الدولية 

(؛ حيث أنها المّرة األولى التي 2009-2008لمالية العالمية أو األزمة ا 1932-1929)سواء أزمة الكساد الكبير 

تضرب فيه أزمة واحدة جانبي العرض والطلب مًعا؛ بتأثر سالسل التوريد واإلمداد العالمية، وتوقف نشاط 

التصنيع، وتراجع مستويات األجور، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة، وتزايد حاالت عدم اليقين، كما أنها 

 ّرة األولى أيضا التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات االقتصادية في آن واحد.الم

  في هذا  ٪5.9وأضافت أنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات االقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو االقتصاد العالمي

نه ال تزال تأثيرات األزمة مستمرة خصوًصا ، إال أ2022في العام المقبل  ٪4.9، ومتوقع أن يبلُغ 2021العام 

مع توالي ظهور متحّورات جديدة وتداعياتها السلبية على سالسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول 
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المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى األنشطة االقتصادية في هذه الدول، حيث أدى االنتشار السريع 

والمتحّور الجديد "أوميكرون" إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول الـمدى الزمني الـُمحتمل للتعافي لمتحّور "دلتا" 

 من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لـمسارات النمو الـُمستدام.

 د ال أنه من ناحيٍة أخرى اقترن هذا التعافي النسبي بتخّوفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي ق أشارت إلىو

يُقابله معدالت عرض مناسبة، أطلق عليه البعض اضطراب ُمحتمل في سالسل اإلمداد، أو التعافي غير المتكافئ 

وقد أدي هذا االختالل إلى جانب الضغوط الناجمة عن االضطرابات المستمرة في أسواق العمل  ،أو غير المتوازن

تيجية على مستوي العالم، لعّل أهمها على اإلطالق إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية واالسترا

خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص الُمدخالت 

ح من االتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد.   واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّ

 ويُعد %80إلى  %50ل والطاقة في أقل من ستة أشهر بنسب تراوحت بين وأشارت إلى زيادة أسعار البترو ،

سوق النفط من أكثر المتغيّرات تأثيًرا في تقلبات األسعار بشكٍل عام، نظًرا لتأثيره المباشر ولكونه من المداخل 

فقد تراوحت  ارتفاع األسعار النهائية. إلىالشحن مما يؤدي  وطرقالرئيسية للعديد من الصناعات والقطاعات 

دوالر/ للبرميل في  54،55)وفقاً ألسعار السلع األساسية للبنك الدولي( من  2021أسعار خام برنت منذ بداية 

 2،67أسعار الغاز الطبيعي من  وتراوحت، %48، بنسبة ارتفاع 2021في نوفمبر 80،77 إلى 2021يناير 

منذ  %88، نسبة ارتفاع 2021في نوفمبر )دوالر/طن متري( 5،02 إلى 2021)دوالر/طن متري( في يناير 

 بداية العام.

 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية  19أنه عندما جاءت أزمة كوفيد  ،السعيد الدكتورة /هالة وأوضحت

كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيًرا من اإلصالحات والجهود الجادة بدأتها منذ َسبعة أعوام بهدف 

، التي تُمثل 2016"، في فبراير عام 2030التنمية الشاملة والمستدامة، من خالل إطالق "رؤية مصر تحقيق

النسخة الوطنية من األهداِف األَُممية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة األولى من البرنامج الوطني 

اتخاذ العديد من اإلصالحات المؤسسية  ، والذي تَضّمن2016لإلصالح االقتصادي واالجتماعي منذ نوفمبر

والتشريعية واإلجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة األعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة 

 مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية االقتصاد، وَخلق فرص العمل الالئق والمنتج.

 عوام على استمرار الطفرة الُمحققة في االستثمارات العامة لتحسين جودة وأكدت أن الدولة حرصت خالل هذه األ

حياة المواطنين واالرتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ حجم 

ق مقارنة بالعام الساب %46مليار جنيه وبمعدل نمو  933نحو  21/2022االستثمارات العامة في العام الجاري 

(، وقد بلغ اإلجمالي التراكمي لالستثمارات العامة خالل الفترة 14/2015مقارنةً بعام  %535)وبنسبة زيادة 

تريليون جنيه، كما ارتفع نصيب الفرد من االستثمارات العامة في العام  3.6نحو  21/2022 - 14/2015

جنيه في  8828) 14/2015نة بعام مقار %440مقارنة بالعام السابق، وبنسبة  %44بنسبة  21/2022الجاري 

(، تأكيًدا لعزم الحكومة على َضخ 14/2015جنيه في  1631و 20/2021في  6142مقارنة بـ  21/2022

استثمارات ضخمة لتحريك االقتصاد بُخطى ُمتسارعة، وذلك من خالل دفع عجلة االستثمار واإلنتاج والتشغيل في 

 وير البنية األساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية واالجتماعية.كل القطاعات االقتصادية، والتركيز على تط

 لم تكن مصر بَمعَزل عن هذه األزمة وتداعياتها، فقد جاءت األزمة في 19 وأضافت أنه مع ظهور أزمة كوفيد ،

الوقت الذي يشهد فيه االقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في ُمختلف المؤشرات؛ في ضوء اإلصالحات 

المصري الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في األعوام األخيرة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق االقتصاد 

؛ وهو أعلى معدل نمو 19/2020في النصف األول من العام الجاري  %5.6معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 

ز  قدرة الدولة المصرية على  التحّرك السريع والمدروس  متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عاًما، وهو ما َعزَّ

( التخاذ العديد من اإلجراءات Fiscal Space، ومنحها ما يُسّمى بالحيّز المالي )19لمواجهة أزمة كوفيد 

االقتصادية )المالية والنقدية(، التي جاءت بدعم كامل وتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف 

من  %2مليار جنيه ) 100أجهزة الدولة، كما تَميّزت هذه اإلجراءات بقدٍر كبير من الشمول؛ وتضّمنَت إتاحة 

مالي( مخّصصات الخطة الشاملة للتعامل مع األزمة وتحسين معيشة المواطنين، باإلضافة إلى الناتج المحلي اإلج

جهود الدولة لمساندة العمالة الُمنتظمة وغير الُمنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضّررة من جّراء 

ن األزمة، وقطاع الصناعة األزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضرًرا م

 والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الِصَغر.

 7تطبيق الحد األدنى لألجور للقطاع الخاص ألول مرة بداية من يناير، المجلس القومي لألجور. 

 هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية /برئاسة الدكتورة ماعه جور في اجتأعلن المجلس القومي لأل

المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،  ورئيس المجلس القومي لألجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي

والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة واالحصاء  ، 

وممثلي كل من وزارة التضامن االجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، وقطاع األعمال العام، واتحادات 

السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال االتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين و  الصناعة، والغرف

سيتم تطبيق الحد األدنى  2022واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسطه؛ أنه اعتباًرا من أول يناير 



5 

 

                                                 
8 https://enterprise.press/ar/stories/2021/12/22/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-
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من األجر  %3وة الدورية بما قيمته ؛ على تحديد قيمة العالكما اتفق المجلس في اجتماعه لألجور بالقطاع الخاص

جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى  70التأميني، أي 

 .المحاسبى لكل منشأة

 تفق أعضاء المجلس القومى لألجور على أن قرار المجلس القومي لألجور بتحديد الحد األدنى لألجور للعاملين أو

، بعد أن تم 2022جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتباًرا من يناير  2400ع الخاص بواقع بالقطا

منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط االقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  

 3090ا االقتصادية وأنه وصل للمجلس للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد األدنى لألجور لحين تحسن ظروفه

قطاع خالل فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية  22طلب من  2855طلب فردي، و 

أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد األدنى لألجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب 

ورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص الظروف االقتصادية الناتجة عن جائحة ك

والتي تنص على "حال  2021لسنة  57والتحقق من طلبات االستثناء  وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 

من تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد األدنى لالجر يجوز لها أن تتقدم بطلب االستثناء 

االلتزام المشار الية من خالل االتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات االعفاء  وأن يكون مشفوعا 

 .2021أكتوبر  31بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 

 بدء تطبيق الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة أن إعالن ، هالة السعيد/الدكتورة  أشارتو

وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي لألجور، وأن المجلس حاول من خالل لجانه المختلفة تحقيق 

التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة 

 القتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات وال تستطيع تحمل أعباء جديدة.الظروف ا

 أن قرارات المجلس القومي لألجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في  وأضافت

 مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع..

  اًل متوازنًا لكافة األطراف من الوزارات ذات الصلة أن المجلس يضم تمثي ،السعيدتورة / هالة الدكوأوضحت

وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء 

 .المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد األدنى وتحديد قيمة العالوة الدورية

  2022/20218في الربع األول من  %1.5تحويالت المصريين بالخارج ترتفع. 

  أن تحويالت المركزي، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث االقتصادية بالبنك معبد العظي لعاد/الدكتور أعلن ،

)الفترة يوليو/ سبتمبر  2022-2021المصريين العاملين بالخارج سجلت خالل الربع األول من السنة المالية 

 (.سنوي)على أساس  %1.5( ارتفاًعا بمعدل 2021

  8مقابل نحو  الجاري الماليمليار دوالر خالل الربع األول من العام  8.1إن التحويالت سجلت نحو وأشار إلى 

أشهر من  9التحويالت خالل أول  إجمالي، الفتًا أن 2021-2020ارات دوالر خالل نفس الفترة من عام ملي

مقارنة بنفس  %8.8مليار دوالر وبمعدل نمو  1.9مليار دوالر بزيادة قدرها نحو  24بلغ بذلك نحو  2021

 .2020الفترة من عام 
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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.

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

  المالية قصيرة األجل.

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

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014ه مصري في مليار جني 3،7األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

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

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

  جل والذي ينتقل بمقتضاه الى التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األ

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.

 يث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية الثابتة ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. ح

)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 

ل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل المستأجر على عدة األص

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

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

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

  ألصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير

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

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

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

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

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

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

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

 بين 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

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

 وسبب 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
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9http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-
%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
10 https://www.benokinvest.com/archives/63524 
11 https://www.benokinvest.com/archives/63362 

 التمويل متناهي الصغر 

 9الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون ،
بتنظيم 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 

ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية،  الصغيرة والمتوسطة
ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل ُيحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى 

 صناعي.توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

  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 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانو
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

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

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

  ،شهرا   11ر خالل ألف مشروع متناهي الصغ 146مليار جنيه لتمويل  3.8يضخ جهاز تنمية المشروعات 
10. 

 / نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر في جهاز تنمية  أشارت األستاذة
مليار جنيه للمشروعات متناهية  3.8أن الجهاز ضخ تمويالت بقيمة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة، 

الجهاز يتوقع وصول  أن، وأضافت ألف مشروع 146لنحو  2021األولى من عام  أشهر 11الـ الصغر خالل 
أن  إلى، وأشارت 2021مليارات جنيه بنهاية عام  4التمويالت الموجهة للمشروعات متناهية الصغر إلى 

 .منها للمرأة %50سنة، ونحو  35منها للشباب حتى  %43التمويالت مقسمة إلى 

  قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية العام وحتى شهر  قدوأضافت أن
ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف القطاعات التجارية والخدمية  24سبتمبر بتمويل ما يزيد على 

كريمة مما أتاح اآلالف  مليون جنيه في القرى المستهدفة من مبادرة حياة 648.4والصناعية بإجمالي تمويل بلغ 
 من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة.

 22.5  202111مليار جنيه حجم عقود التأجير التمويلي خالل الربع الثالث من. 

 سجلت عقود نشاط التأجير التمويلي خالل الربع الثالث من عام  أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن قد
مليار  14.537مليار جنيه خالل تلك الفترة، مقابل  22.559لتسجل نحو  %55.18بمعدل  اعا  ارتف 2021

عقد خالل الربع الثالث من  847وسجلت عقود التأجير التمويلي نحو  ، 2020جنيه خالل الفترة ذاتها من عام 
قرير الهيئة العامة ، وفقا لت%21.17بمعدل نمو  2020عقد خالل الربع ذاته من عام  699مقابل  2021عام 

 للرقابة المالية.
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 المصرية لبورصةألداء األسبوعي لا:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 دول يتركز فيها أكثر  5الوكالة الدولية للطاقة، والذي يشير إلى أن مصر ضمن تقرير ( يوضح 1نفوجراف )ا

 المتجددة في المنطقة:الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة ¾ من 
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 مركزاً في مؤشراً تطور  19مؤسسة أي تي كيرني، والتي تشير إلى تقدم مصر تقرير ( يوضح 2نفوجراف )ا

 :2021تجارة التجزئة العالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


