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أشار تقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة من
حيث كونها أكبر الدول ال ُمتلقية لالستثمارات األجنبية المباشرة في القارة اإلفريقية في عام ُ ،0202رغم التراجع
الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا المستجد في حجم االستثمارات الداخلة للقارة السمراء.



وأوضح التقرير أنه في ظل اإلنخفاض الكبير في االستثمارات الضخمة الناجم عن جائحة فيروس كورونا،
حافظت مصر على صدارتها في تلقي االستثمارات األجنبية المباشرة في القارة السمراء خالل عام  0202بمقدار
 9.5مليار دوالر.



وأضافت األونكتاد بأن جائحة «كوفيد »95-تسببت في انخفاض االستثمار األجنبي المباشر للقارة اإلفريقية بنسبة
 %91في عام  0202لتصل إلى  02مليار دوالر مقابل  04مليار دوالر في عام  ،0295ولفت إلى أن التحديات
االقتصادية والصحية المتتالية الناجمة عن الجائحة إلى جانب انخفاض أسعار السلع األساسي في مجال الطاقة قد
أثرت بشكل كبير في االستثمار األجنبي في القارة.



ويوضح التقرير أن البلدان المعتمدة على السلع األساسية تأثرت بدرجة أكثر من غيرها ،ويشير " جيمس زان "
مدير االستثمار والمشروعات في األونكتاد ،إلى أن «قد أثرت البيئة الصعبة التي خلقتها جائحة كوفيد 95-على
جميع جوانب االستثمار األجنبي».



وتراجعت إعالنات المشروعات الجديدة المعروف باسم «جرينفيلد» ،وهو مقياس لمعنويات المستثمرين
واتجاهات االستثمار األجنبي المباشر المستقبلية ،بنسبة  %10لتصل إلى  05مليار دوالر مقابل  44مليار دوالر
في عام .0295



وإنخفضت عمليات االندماج واالستحواذ عبر الحدود بنسبة  %09لتصل إلى  2.0مليار دوالر أمريكي مقابل 9.5
مليار دوالر أمريكي في عام  ،0295كما تراجعت إعالنات تمويل المشروعات الدولية ،وخاصة المتعلقة بمشاريع
البنية التحتية العمالقة ،بنسبة  %40لتصل إلى  20مليار دوالر أمريكي.



وأظهر التقرير إنخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الخارجة من إفريقيا بمقدار الثلثين في عام 0202
لتصل إلى  9.1مليار دوالر مقابل  0.5مليار دوالر في عام 0295؛ حيث سجلت توجو أعلى االستثمارات
الخارجة بمقدار  529مليون دوالر ،والتي كانت موجهة إلى حد كبير إلى بلدان إفريقية أخرى.



ورغم أن األونكتاد يتوقع نمو االستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا في عام  ،0209لكن االنتعاش االقتصادي
ُ
الفاتر وبطء برنامج نشر اللقاحات في القارة السمراء يهددان حجم انتعاش االستثمار؛ لذا تتوقع المنظمة الدولية
نمو االستثمار األجنبي المباشر في القارة بنسبة  %9فقط في عام .0209



ويشير مدير االستثمار والمشروعات في األونكتاد « أن رغم ضعف التوقعات الخاصة باالستثمار في  ،0209إال
أن هناك بعض العوامل التي تُشير إلى زيادة االستثمار األجنبي المباشر في القارة اإلفريقية بحلول عام 0200
وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة».



وأوضح التقرير أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمي تأثرت سلبا ً بجائحة كورونا حيث انخفضت بنسبة
 %29لتسجل حوالي  9تريليون دوالر في عام  ،0202وهي النسبة األقل منذ عام  ،0229مقارنة بنحو 9.9
تريليون دوالر في عام  0295نتيجة إجراءات اإلغالق في ظل جائحة كورونا والتي أدت إلى تباطؤ المشاريع
االستثمارية القائمة باإلضافة إلى قيام العديد من الشركات الكبرى بإعادة النظر في المشروعات المخطط لها نتيجة
احتماالت الركود االقتصادي في العديد من البلدان خالل عام .0202



وأشار التقرير إلى أن اإلنخفاض كان متركزا ً أكثر في الدول المتقدمة التي شهدت نسبة  %95إنخفاض في صافي
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بينما كان اإلنخفاض محدود في الدول النامية مسجالً نسبة قدرها  .%5فيما
زادت صافي التدفقات إلى آسيا بنسبة  %0في عام  ،0202بينما انخفضت صافي تدفقات االستثمار األجنبي
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المباشر إلى افريقيا بنسبة  %91في عام  0202لتسجل  02مليار دوالر مقارنة بصافي تدفقات بلغت  04مليار
دوالر في عام  0295نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على االستثمارات الدولية واإلقليمية.
وتوقع التقرير أيضا ً تعافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمي خالل عام  0209لتنمو فيما بين – 92%
 %99نتيجة قيام االقتصادات المختلفة بتقليل قيود اإلغالق بالتزامن مع توفير لقاحات فيروس كورونا ،فضالً عن
التوقع برجوع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام  0200في
ظل تحسن االقتصاد العالمي خالل العامين القادمين.





صندوق النقد الدولى ،ينتهى من مراجعة البرنامج االقتصادى لمصر ويتيح صرف  7.1مليار دوالر ويشيد
بإجراءات الشفافية . 2



أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ،اكتمال المراجعة الثانية واألخيرة لبرنامج اإلصالح االقتصادى
شهرا ،ما يسمح لمصر سحب  9.0مليون وحدة حقوق سحب خاصة ،بما
المصرى ،والمدعوم بتمويل مدته 90
ً
يعادل نحو  9.4مليار دوالر ،وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر نحو  9.0مليار دوالر.



شهرا الماضية ،ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن "على مدار االثنى عشر
ً
بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على االستقرار االقتصادى الكلى أثناء الجائحة،
مع حماية اإلنفاق االجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية األساسية".



وأوضح أن قد أبدى االقتصاد المصرى صالبته ،مع تخفيف أثر أزمة كوفيد 95-من خالل استجابة السلطات
السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات ،بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية
من خالل "أداة التمويل السريع" و"اتفاق االستعداد االئتماني" بقيمة  5مليارات دوالر تقريبا.



وأضاف صندوق النقد الدولى ،أن على المدى القريب ،ينبغى أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية فى
دعم التعافى االقتصادى مع الحفاظ على االستقرار االقتصادى الكلى ،ومن الضرورى تعميق اإلصالحات
الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافى ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد 95-وتعزيز هوامش األمان وضمان تحقيق
نمو أعلى وأكثر احتوا ًء للجميع.



وأشارت األستاذة  /أنطوانيت سايح ،نائبة مديرصندوق النقد الدولى ،إلى إن لقد أدارت السلطات المصرية بشكل
جيد التأثير االقتصادي واالجتماعي لوباء  .COVID-19وقد حمت السياسات االقتصادية االستباقية االقتصاد من
العبء الكامل لألزمة  ،وخففت اآلثار الصحية واالجتماعية للصدمة مع الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي وثقة
المستثمرين .االنتعاش االقتصادي جار ،وأوضحت إن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل اإلجمالية الكبيرة
تجعل مصر عرضة للصدمات أو التغيرات في ظروف األسواق المالية في األسواق الناشئة.



وأضافت أن يحقق هدف الميزانية للسنة المالية  0200/0209تواز ًنا مناسبًا بين دعم التعافي والحفاظ على الدين
العام على المسار المتوقع .يجب أن يسمح االنتعاش المتوقع في النمو بالعودة إلى الفائض األولي قبل األزمة من
السنة المالية  02/0200إلعادة الدين العام إلى مسار هبوطي بحزم .وإن استمرار التقدم في اإلصالحات الهيكلية
المالية أمر بالغ األهمية لضمان مساحة إضافية لإلنفاق ذي األولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية
االجتماعية.



وأشارت إلى أن قد ساعدت نهج البنك المركزي المصري المعتمد على البيانات في السياسة النقدية على تثبيت
ً
مجاال للسياسة
توقعات التضخم .ال يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري  ،مما يوفر
النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يضمنه التضخم والتطورات االقتصادية .كما أن استمرار التقدم
في تعزيز اإلطار النقدي سيدعم التحول النقدي .مرونة سعر الصرف على الجانبين ضرورية المتصاص
الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.



وأوضح صندوق النقد الدولى ،أن تهدف خطة اإلصالح الهيكلي الوطنية للسلطات إلى تحقيق نمو قوي يقوده
القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين المرونة الخارجية .وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين
تخصيص الموارد عن طريق الحد من دور الدولة في االقتصاد  ،وتعزيز الحوكمة والشفافية  ،وتحسين بيئة
األعمال  ،وتعميق األسواق المالية  ،وزيادة االندماج في التجارة العالمية .



ويوضح الجدول أهم توقعات صندوق النقد الدولى ،للمؤشرات االقتصادية الخاصة بمصر :
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توقعات بصمود الجنيه في مواجهة تشديد السياسة النقدية األمريكية . 3



أشارت وكالة بلومبرج ،إلى أن الجنيه سيصمد بشكل أفضل من معظم عمالت األسواق الناشئة األخرى في حالة
تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس االحتياطي الفيدرالي ،وذلك نظرا ألسعار الفائدة الحقيقية الجذابة ،ويتمتع
الجنيه ،جنبا إلى جنب مع السيدي الغاني ،بميزة "هائلة" بالمقارنة مع نظرائه من حيث العوائد الحقيقية ،ومن
المرجح أن يظل أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب في حال تسبب قيام الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في خروج
التدفقات االستثمارية من األسواق الناشئة.



وأضافت الوكالة أن قد رأينا هذا بالفعل قرب نهاية األسبوع الماضي ،عندما أشار االحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد
يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا .وفي الوقت الذي أدت فيه تلك اإلشارات إلى عمليات بيع مكثفة
لعمالت األسواق الناشئة ،فقد احتفظ الجنيه بقوته حتى أنه ارتفع قليال مقابل الدوالر على الرغم من أن األخير
شهد أحد أكبر مكاسبه األسبوعية خالل هذا العام.



وأشارت إلى تراجع أداء أدوات الدين باألسواق الناشئة ،حيث سجلت السندات المقومة بالعملة المحلية أسوأ أداء
أسبوعي لها من حيث التدفقات الخارجة منذ مارس  0202األسبوع الماضي ،بعدما تسبب االرتفاع في عوائد
السندات األمريكية وسعر صرف الدوالر في خروج المستثمرين من مراكزهم في تجارة الفائدة .



وأشارت وكالة بلومبرج ،إلى أن عمالت األسواق الناشئة ستصمد أمام تشديد السياسة النقدية في الواليات
المتحدة ،حيث تتجه البنوك المركزية في الدول النامية أيضا لرفع أسعار الفائدة استجابة الرتفاع معدل التضخم.
واحتفظت البرازيل وروسيا والتشيك وجنوب أفريقيا والمجر وكلها دول رفعت أسعار الفائدة لديها أو من المتوقع
أن تقوم بذلك قريبا بمكاسبها ربع السنوية ،وفي حين توقف ذلك مؤقتا بسبب ارتفاع الدوالر األسبوع الماضي،
فإن عمالت األسواق الناشئة ستعاود الصعود عندما يتراجع الدوالر .وقال أحد الخبراء االقتصاديين" :من المتوقع
أن تبدأ البنوك المركزية في األسواق الناشئة في رفع أسعار الفائدة قبل قيام االحتياطي الفيدرالي بذلك" .وأضاف:
"خالل الصيف ،قد يؤدي تراجع التقلبات إلى حث المستثمرين على الدخول في صفقات تجارة الفائدة الموسمية
مرة أخرى مما يصب في صالح عمالت األسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة".
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الدكتور  /محمود محي الدين ،مستقبل اقتصاديات العالم قائم على "تلقي التطعيم" . 4



أشار الدكتور  /محمود محيي الدين ،المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمويل
التنمية المستدامة ،إلى إن مستقبل االقتصاديات بالعالم قائم علي "تلقي التطعيم" ،فوفق خبراء من النقد الدولي
والصحة العالمية ،هناك ضرورة بأن يتم تطعيم  %02من سكان كل دولة ،بنهاية العام الحالي ،علي أن يحصل
الـ %12المتبقون علي التطعيم خالل العام المقبل.



وأضاف الدكتور /محمود محيي الدين ،أنه قبل أزمة كورونا ،كان هناك تخوف من استمرار انخفاض معدالت
النمو  ،بسبب عوامل مختلفة مثل الديون العالمية وتخوفات من تغيرات المناخ وتحول شكل العولمة واالقتصاد
العالمي ،حيث عجلت أزمة كورونا من ذلك بصورة أسرع من المتوقع ،وكانت كاشفة لكل نوعيات االقتصاد
المختلفة ،من الشركات الصغيرة إلي االقتصاد الكلي لدول العالم.



وأشار إلى إن هناك توقعات بأن تصل معدالت النمو بأمريكا  %1بنهاية العام ،علي أن ترتفع خالل عامين ،فيما
سيصل معدل النمو في الصين لـ  ،%5وسط توقعات بأن تصل معدالت النمو في أوروبا من  2إلي  ،%0و
توقعات بأن تصل في األسواق الناشئة إلي  ،%0.2مضيفا "منطقة الشرق األوسط خسرت  %9من معدالت
نموها بسبب الجائحة ،وسط توقعات بأن تصل لـ  %9علي أن تزيد لـ  % 2خالل عامين ،وهي معدالت موجبة
ولكنها ليست بالمعدالت العالية.



وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدالت نمو مدفوعة باإلصالحات االقتصادية و نمو إيجابي
نهاية عام  ،0295وسط توقعات استمرار معدالت النمو مابين  % 0.4حتي تصل لـ  ، %9مشددا علي ضرورة
أن تتسم السياسات االقتصادية مستقبال بالمرونة ،مع ضرورة تشجيع العمالة نحو القطاعات التي ستنمو ،وتوسيع
الضمان االجتماعي ،وحث الشركات على إعادة صياغة سياستها بسبب وجود معدالت عالية من الاليقين تتعلق
بإمكانية اإلغالق االقتصادي مرة أخري في أي وقت ،وفي ظل توقعات بارتفاع التكلفة والتضخم ،وزيادة للبطالة.



وأشار الدكتور /محمود محي الدين ،ألهمية االستثمار في االستدامة والتحول الرقمي  ،واالستفادة من مبادرات
الحكومة المختلفة والهامة والتي من المتوقع أن تجذب االستثمارات مثل مبادرة" حياة كريمة" ،والتي تستهدف
توطين التنمية باإلضافة إلي ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير ،مع
التركيز علي التحول الرقمي ،ودعم االستثمار في البنية التحتية للقطاع في كل الجامعات والمدارس ،واالستثمار
في التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على االقتصاد.



وأكد ،أهمية االستثمار في توسيع هياكل اإلنتاج القائمة مشددا علي ضرورة التعاون االقتصادي مع دول عربية
وإفريقية والتركيز علي دعم سالسل اإلمداد ،والتركيز علي دعم ما سبق بالتحول الرقمي ،مضيفا "أن مصر
تستطيع أن تكون مركزا مهما في سالسل اإلمداد وجذب استثمارات ضخمة ،وربطها بمراكز تجمع السكان،
مطالبا بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة في مختلف دول العالم.



وأوضح البد أن تدعم الشركات التحول الرقمي ،واالستدامة ،والنظر إلي السياسات المالية االئتمانية ،ونوعية
القطاعات التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها وتوفير التمويل المطلوب.



وأشار الدكتور  /محمود محي الدين ،حول إفريقيا وأهم المكاسب المتوقع الحصول عليها واالستفادة منها بالسوق
اإلفريقي ،ودور "الجمعية المصرية لشباب األعمال" ،أوضح إن السوق اإلفريقية يمتلك مزايا عالية مع ضرورة
الدراية الكاملة بالثقافة والقدرات التسويقية باألسواق اإلفريقية ،وتوافر شركاء علي دراية بطبيعة السوق ،مؤكدا
تنوع القطاعات بإفريقيا ،فهناك فرص في قطاعات كـ"التعليم والرعاية الصحية ،والسياحة ،والبنية التحتية،
والتعدين باختالف شرائحه وضرورة التواصل مع الجمعيات المماثلة بإفريقيا ودعم اللقاءات الثنائية.

4
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية %4.3 ،معدل نمو الناتج المحلي إلفريقيا خالل
العام الجاري. 5



سا
أشارت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن االقتصاد األخضر هو مفتا ًحا رئي ً
لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا ،إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة االقتصادات اإلفريقية
لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا.



وأوضحت أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية لالنتقال السلس نحو
االقتصاد األخضر في أفريقيا ،مؤكدة على الدور الذي ال غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس
الدستورية في أفريقيا في هذا الشأن.



وأشارت إلى وجود أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة األفريقية ،واالقتصاد
األخضر ،وتأثير جائحة كوفيد  ،95وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن ،و أن
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ألفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ  %2.0عام  0209بعد إنخفاضه إلى  %0.9في
ً
فضال عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد
 ،0202موضحة أن القارة األفريقية غنية بالموارد الطبيعية،
الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.



وأضافت إن إ فريقيا تواجه العديد من التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،مؤكدة أن اإلدارة المستدامة
للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في أفريقيا ،موضحه أن القارة األفريقية
اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل اإلقليمي من خالل إعتماد إتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية
ً
فضال عن تنفيذ عدد من المشروعات البينية التحتية اإلقليمية في إطار
ودخولها حيز التنفيذ في يناير ،0209
المبادرة الرئاسية للبينية التحتية في أفريقيا.



الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إصدار السندات الخضراء المصرية يؤكد التزام
الحكومة باالستدامة البيئية. 6



أكدت الدكتورة  /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،اهتمام مصر باالقتصاد األخضر ،مشيرة إلى
إصدار مصر للسندات الخضراء بقيمة  492مليون دوالر لمدة خمس سنوات في أول بيع لتلك السندات من قِبل
حكومة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها باالستدامة.



وأضافت أن رؤية مصر تتسق مع االتجاه العالمي ،حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين األخضر العالمي هذا
العام مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى -022
 092مليار دوال ،يتبعه النمو القياسي لسوق السندات الخضراء لعام  ،0202حيث تجاوز اإلصدار  015.9مليار
دوالر .



وأضافت أن مصر تواجه تحديين رئيسيين باإلضافة إلى تحدي جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه،
متابعة أن القطاع الخاص يمثل مكو ًنا رئيسيا في المساعي الوطنية واإلقليمية لتعزيز األنظمة الغذائية ،مشيرة إلى
دور الصندوق السيادي المصري كأداة رئيسة تساعد في تعزيز دور القطاع الخاص.



الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،المحاصيل اإلستراتيجية لم تتراجع في مصر خالل
أزمة "كورونا" . 7



أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن قطاع الغذاء في مصر نجح في
صا في الغذاء أو تراجع في أي من المحاصيل االستراتيجية ،كما
التصدي آلثار الجائحة حيث لم تشهد الدولة نق ً
فقرا ،متابعة أن تم تحقيق ذلك من خالل العديد من اإلجراءات
تمكنت من حماية األمن الغذائي للفئات األكثر ً
المالية والنقدية لتي اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا.



وأشارت إلى اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنة سياسات تحفيزية من خالل حزمة مالية من  922مليار
جنيه مصري بمعدل  ٪9.5من الناتج المحلي اإلجمالي ،باإلضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتمديد برنامجه
ً
فضال عن توسيع نطاق التحويالت
البالغ  922مليار جنيه لتغطية اإلقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعي،
النقدية لتشمل المزيد من األسر الفقيرة واألكثر عرضة للتأثر بالوباء خاصة الفئات العاملة في القطاع غير
الرسمي.



وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن نظام األغذية الزراعية في مصر يأخذ في االعتبار الزراعة وتجهيز
األغذية وكذلك المدخالت ذات الصلة والنظم التجارية ،بنسبة  ٪00.9في الناتج المحلي اإلجمالي وبنسبة ٪02.0
في القيمة المضافة للعمالة في مصر ،موضحة أن اإلنتاج الزراعي والغذائي أحد أكثر الفرص االستثمارية جاذبية
5
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6
في مصر ،إضافة إلى التربة والظروف المناخية في مصر وموقعها الجغرافي بالقرب من الدول العربية وأوروبا،
والمشاركة الكبيرة في االتفاقيات التجارية  ،بما تمثل عوامل تساهم في االرتقاء باإلنتاج الزراعي والغذائي.


الدكتور /على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية ،التجارة الداخلية تساهم بنسبة  %07.2من
إجمالى الناتج المحلى . 8



أكد الدكتور /على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية ،أنه بالرغم من اآلثار السلبية لجائحة كورونا ،فقد
نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى اإلجمالى فى النصف االول من العام المالى الجارى -0202
 0209تجاوز  %9.0ليرفع إجمالى الناتج المحلى الى  2.9ترليون جنيه الفتا الى ان التجارة الداخلية تشكل أكبر
نسبة مساهمة بنسبة  %09.1فى الناتج المحلى ،حيث استحوذت على  %9.1إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من
السنة المالية السابقة ،حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة  %91.0بينما شكل النقل والتخزين .%9.0



وأوضح أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل إصدار عشرات القرارات من الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ
البنك المركزى و الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة االقتصاد المصرى ،وتوافر السلع بكافة ربوع
مصر التى لم تشهد أى نقص فى أى سلعة ،وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى وتواكب ذلك مع دراسات
استباقية إلنتاج واسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل الالزم لرفع المخزون االستراتيجى لكافة السلع سواء
التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات االنتاج للمنتجين المحليين ،والذى تواكب مع تطوير لسالسل االمداد من
مراكز لوجيستية وتجارية شملت  %42من محافظات مصر.



وأكد استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو ،حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت  92مليار جنيه
خالل الثالث سنوات الماضية والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص
االستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سالسل
االمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذى سيؤدى الستقرار األسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع
مصر.



وأضاف أن التحديث تضمن منظومة المعلومات التى تتضمن  9مليون سجل تجارى وما يقرب من  092ألف
عالمة تجارية ونموذج صناعى ومؤشر جغرافي ،إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد
الغرف التجارية ألكثر من  92مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالى  %22من قوة العمل الرسمية.



الدكتورة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة %71 ،زيادة في الصادرات وارتفاع الواردات بنسبة .9%72



أعلنت الدكتورة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة
ملموسة بنسبة  %95خالل الـ 9أشهر األولى من عام  ،0209حيث بلغت  90مليار و  202مليون دوالر مقابل
نحو  92مليارات و 249مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  0202وبفارق مليار و 505مليون دوالر ،مشيرة ً
إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات
اإلنتاجية والتصديرية خالل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد  ،″95األمر الذى ساهم فى استمرار
دوران عجلة اإلنتاج والحفاظ على األسواق التصديرية.



وأشارت إلى إن برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تتبناه الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدالت نمو
ايجابية وبصفة خاصة في المشروعات اإلنتاجية والتي تنعكس آثارها إيجابا ً على زيادة معدالت التصدير وتوفير
فرص العمل الجديدة ،مشيرة ً إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا ً كبيرا ً خالل شهر مايو الماضى بنسبة
 %92حيث بلغت  0مليار و  055مليون دوالر مقابل مليار و 900مليون دوالر خالل شهر مايو من عام 0202
وبفارق  419مليون دوالر.



وأضافت أن الواردات المصرية شهدت خالل الـ 9أشهر األولى من العام الجارى أيضا ً ارتفاعا ً طفيفا ً بنسبة %92
حيث بلغت  05مليارا و 919مليون دوالر مقابل  01مليارا و 000مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 0202
وبفارق  0مليار و 425مليون دوالر.



وأضافت أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خالل الفترة محل التقرير تضمن االتحاد األوروبى بقيمة 2
مليارات و 559مليون دوالر وجامعة الدول العربية بقيمة  2مليارات و 495مليون دوالر وقارة إفريقيا بدون
8
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7
الدول العربية بقيمة  119مليون دوالر والواليات المتحدة األمريكية بقيمة  590مليون دوالر واألسواق األخرى
بقيمة  2مليارات و 021ماليين دوالر.


وأشارت إلى أن  90قطاعا ً تصديريا ً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خالل الـ 9أشهر األولى من العام الجارى
تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة  052مليون دوالر مقارنة بـ 952مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام
الماضى وبنسبة زيادة بلغت  %99وقطاع الجلود واالحذية والمنتجات الجلدية بقيمة  29مليون دوالر مقارنة بـ
 02مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت  %90وقطاع السلع الهندسية
وااللكترونية بقيمة مليار و 952مليون دوالر مقارنة بـ  449مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي
وبنسبة زيادة بلغت  ،%90وقطاع االثاث بقيمة  920مليون دوالر مقابل  59مليون دوالر خالل نفس الفترة من
العام الماضي بنسبة زيادة بلغت  ،%05وقطاع المالبس الجاهزة بقيمة  495مليون دوالر مقارنة بـ  059مليون
دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت  %01وقطاع المنتجات الكيماوية واالسمدة بقيمة 0
مليار و 029مليون دوالر مقارنة بـ مليار و 509مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة
بلغت .%20



الدكتورة /رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولى ،مصر مركز إقليمي واعد للشركات الناشئة . 10



أكدت الدكتورة  /رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي ،اهتمام الحكومة بدعم بيئة ريادة األعمال في مصر
والشركات الناشئة من خالل شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار ،السيما أن تطوير بيئة ريادة األعمال
واستدامتها يكون له تأثير ُمضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق اقتصاد المعرفة.



صا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة األعمال ،كما تمتلك
أضافت ،أن الشركة تتيح فر ً
ميزة تنافسية من خالل استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجاالت االستثمار بالشركات الناشئة.



دورا حيويًا في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة في دفع خطط التنمية،
وأوضحت أن الشركات الناشئة تلعب ً
وكان لها دور كبير في دعم استمرارية األعمال خالل جائحة كورونا ،الفتة إلى أن محفظة التعاون اإلنمائي
لوزارة التعاون الدولي تضم  20مشروعًا في مجال االبتكار والرقمنة وريادة األعمال بقيمة مليار دوالر تسهم في
ً
مركزا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة وأن
تحقيق  92هدفًا من أهداف التنمية المستدامة .ونوهت بأن مصر تعد
تجربة شركة مصر لريادة األعمال تعكس التزام الدولة بتعزيز هذه التجربة ،وأشارت إلى أن حجم االستثمار في
الشركات الناشئة في مصر خالل عام  0202بلغ نحو  952مليون دوالر في  990صفقة بزيادة  %22مقابل
 ،0295وتحتل مصر المرتبة الثانية في  0202بعد دولة اإلمارات العربية المتحدة.



الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،ثبات معدل البطالة السنوي عند  %1.1خالل العام الماضي. 11



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 0202
والذي أوضح أن معدل البطالة قد بلغ  %4.5وهو نفس المعدل في عام .0295



وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،بلوغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
(99ـ  05سنة)  ٪99.2من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية مقابل  %91.4عام  0295و بلغ معدل
البطالة بين الشباب الذكور  %92.4وبين الشباب اإلناث  %24.2من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية
عام : 0202

 % 99.5 )9معدل البطالة للفئة العمرية ( 99ـ  95سنة) مقابل  ٪90.5عام . 0295
 % 95.1 )0معدل البطالة للفئة العمـرية ( 02ـ  00سنة) مقابل  ٪09.5عام . 0295
 % 90.9 )2معدل البطالة للفئة العمـرية ( 09ـ  05سنة) مقابل  ٪90.2عام . 0295


وأضاف أن قد بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية ( 05-99سنة) من حمـلة المؤهــالت المتوسطة وفـــوق
المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا  ٪95.0من إجمالــي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام  0202مقابل
 %00.5عام  0295حيث بلغ:

 % 92.9 )9معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــالت المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى
نفس الفئة مقابل  %90.2عام . 0295
 % 09.5 )0معدل البطالة لإلناث من حمـلة المؤهــالت المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى
نفس الفئة مقابل  %92.0عام . 0295

10

https://gate.ahram.org.eg/News/2815033.aspx
https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News/PressRelease/202162313415_2021623138
27_666.pdf&Type=News
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وبلغ تقدير قـــوة العمل  05.095مليون فرد عام  02.150( 0202مليون فرد ذكور  0.440 ،مليون فرد من
االناث) ،وقد بلغت قوة العمل فى الحضر  90.059مليون فرد بينما بلغت فى الريف  99.512مليون فرد .



وبلغ عدد المتعطلين  0.095مليون متعطل عام  9.092( 0202مليون متعطل ذكور  501 ،ألف متعطل اناث )
مقابل  0.009مليون متعطل عام  0295بارتفاع قدره  20ألف متعطل بنسبة .%9.9

 عدد المشتغلين :


بلغ تقدير المشتغلين 01.955مليون مشتغل عام  00.049( 0202مليـــون مشتغـل ذكـور2.505 ،مليون مشتغل
اناث ) مقابل  01.902مليون مشتغل عام  00.9922( 0295مليـــون مشتغـل ذكـور  2.552 ،مليون مشتغله
من االناث ).



بينما بلغ تقدير المشــتغلين في الحضر 99.214مليون مشتغل  99.920 ،مليون مشتغل فى الريف .

 نسبة المشتغلين فى القطاعات :


بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد األسماك  9.209ملـيون مشتغـل بنسبة %02.2من إجمالي
المشتغـلين.



بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة  2.452مليون مشتغل بنسبه  %90.9من إجمالي
المشتغلين.



بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء  2.995مليون مشتغل بنسبة  % 92.0من إجمالي المشتغلين.



بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية  2.092مليون مشتغل بنسبة %92.2من إجمالي المشتغلين

 معدل المساهمة في قوة العمل :


بلغ معدل المساهمة في قوة العمل  %09.9من إجمالي عدد السكـــان (  99سنه فأكثـــر ) مقابل  % 00.0في
عام . 0295



بلغ معدل المساهمة في قوة العمـل بين الذكور  %14.0عام  0202بينما بلغ  %14.2في عــام . 0295



بلغ معدل المساهمة في قوة العمـل بين اإلنــــاث  %90.2عام  ، 0202بينما بلغ  %99.1في عـام  0295مما
يشير إلى أن معدل المساهمـة في قوة العــمل بين الذكور يمثل أكثر من ثالثة أضعـاف مثيالتها بين اإلناث.



بلغ معدل المساهمة في قوة العمل في الحضر %09.0عام  0202مقابل  %09.9في عام  ، 0295بينما بلغ فى
الريف  %09.1عام  0202مقابل  % 00.5عام .0295



الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 022 ،مليار دوالر تحويالت المصريين العاملين بالخارج في 72
سنوات . 12



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن تحويالت المصريين العاملين بالخارج ،وصلت
قيمتها اإلجمالية لنجو 029.2مليار دوالر بنسبة  %29.4من إجمالي حصيلة مصر من النقد األجنبي خالل 92
سنوات.



وأوضح الجهاز أن قد بلغت قيمة تحويالت المصريين العاملين بالخارج  9021مليار دوالر خالل العام المالي
 0299/0292مقابل  95مليار دوالر خالل عام  0290 / 0299بنسبة ارتفاع قدرها  ، % 42.7وارتفعت في
العام المالي التالي لتسجل  18.7مليار دوالر بنسبة ارتفاع قدرها  % 3.9عن العام المالي ، 0290 / 0299
وانخفضت خالل العام المالي  0290/0292مسجلة  18.5مليار دوالر بنسبة انخفاض قدرها  % 0.8عن العام
المالي السابق عليه ،وارتفعت خالل العام المالي  0299/0290لتسجل 19.3مليار دوالر بنسبة ارتفاع قدرها 4.4
 %عن العام المالى .0290/0292



وسجلت 17.1مليار دوالر خالل العام المالي  0291/0299بنسبة انخفاض قدرها  % 9924عن العام المالي
السابق عليه ،وبلغت  0925مليار دوالر عام  0294/0291بنسبة ارتفاع قدرها  % 0424عن عام /0299
 ،0291وسجلت  0120مليار دوالر عام  0295/0294بنسبة ارتفاع قدرها  % 09عن عام ،0294/0291
وانخفضت عام  0295/0295لتسجل  0920مليار دوالر بنسبة انخفاض قدرها  % 024عن عام ،0295/ 0294
وسجلت  0425مليار دوالر خالل العام المالي  0202 / 0295بنسبة ارتفاع قدرها  % 9220عن العام السابق
عليه.

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23517
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0295مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.



كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  224مليار جنيه مصري في  0290إلى  92.1مليار جنيه في
 .0295وارتفعت بنسبة  %95تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  5.5مليار جنيه.



التأجير التمويلي

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟


التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه
الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل
دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.



ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي .حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية
الثابتة (طويلة األجل) الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.
وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة
نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل ،على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل
المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.


الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  50لسنة  ،0295بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  4لسنة  ،0295بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  4لسنة  0295بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(0مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:



تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.



تمويل شراء األصل ذات المواصفات الخاصة وذات التكنولوجيا العالية الذي يصعب تسويقه بالسوق الثانوي:
تقوم شركات التأجير التمويلي بعد شرائها لألصل المؤجر من المستأجر بتوجيه التمويل مباشرة إلى مورد
األصل ذو المواصفات الخاصة و/أو ذو التكنولوجيا العالية محل التمويل.



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



سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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التمويل متناهي الصغر




الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:13



وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة
 ،4114بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ،وجاء مشروع القانون لينظم كال من نشاط تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ،والتمويل متناهي الصغر ،تنظيما قانونيا متكامال بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية
غير المصرفية ،ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة
التطبيق ،باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.



وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ،ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،وأشار مشروع القانون إلى عدم
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري ،في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  41مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.



كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات .



ونص مشروع التعديل أيضا على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية
بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة،
وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.



جهاز تنمية المشروعات ،تمويل  233ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات خالل  1سنوات . 14



أعلن جهاز تنمية المشروعات ،أنه مول خالل السنوات السبع الماضية ما يزيد عن  100ألف مشروع صغير
ومتناهى الصغر للسيدات ،وهو ما يمثل  %01من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر خالل نفس الفترة ،وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى  42021ألف فرصة عمل بمختلف
محافظات الجمهورية.



وأضاف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنه قد وقع مذكرة تفاهم مع اتحاد
المستثمرات العرب ،أحد الكيانات االقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة االقتصادية العربية التابع لجامعة الدول
العربية بهدف توفير فرص عمل الئقة ومستدامة للشباب وخاصة المشروعات المملوكة للمرأة.



وأوضحت الدكتورة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ،بأن
توقيع هذه المذكرة يأتي استكماال للمبادرات والسياسات التى يطلقها جهاز تنمية المشروعات لزيادة التعاون
والتنسيق مع شركاء التنمية وبخاصة المؤسسات والكيانات العربية الشقيقة وعلى رأسها اتحاد المستثمرات العرب
للترويج لريادة األعمال ،خاصة بين السيدات لتشجيعهن على التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في
توفير دخل مناسب لها وألسرتها.



وأضافت ،أن الجهاز يتيح بمقتضى هذه المذكرة الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة المشروعات
وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بتشجيع العمل الحر ،كما سيقوم بتدريب المدربين على برامج ريادة األعمال
للمرأة إليجاد قاعدة من المدربين في مصر والدول األعضاء باالتحاد.
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http://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
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https://www.youm7.com/story/2021/6/19/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84644-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5359912

11


وأشارت إلى أن الجهاز سيقدم االستشارات والدعم الفني لتطوير المشروعات وتحسين إنتاجيتها وقدراتها
التنافسية تمهيدا لتصدير منتجاتها للخارج ،وتسويق المنتجات من خالل المعارض التى يقيمها الجهاز داخل مصر
وخارجها.



وأكدت أن الجهاز سيوفر المشورة وبرامج التعاون لتطوير الحرف اليدوية والتراثية بوجه خاص ،إضافة إلى
خدمات التشبيك بين رواد ورائدات األعمال لدى كل من الجهاز والدول األعضاء باالتحاد.



وأوضحت الدكتورة /هدى جالل يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ،أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار تقارب
أهداف وتوجهات كل من االتحاد والجهاز الرامية إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية واالرتقاء بالمرأة
ككيان اقتصادى عربى فاعل وإثراء دورها في المجتمع وتعمل كذلك على تعزيز العالقات االقتصادية بين مصر
واألعضاء في االتحاد خاصة في مجاالت ريادة األعمال النسائية وتمكين المرأة.



وأشارت إلى أن االتحاد سينظم الملتقيات للترويج للتجارب الناجحة ألصحاب وصاحبات المشروعات وسيقوم
بتبادل خبرات وأفضل ممارسات الدول األعضاء به مع الجهاز بشأن تمكين المرأة وفتح أسواق جديدة لعمالء
الجهاز في المعارض التى تقيمها الدول األعضاء باالتحاد.



وأضافت ،أن االتحاد سيقيم ملتقيات للتوظيف بالتنسيق مع الجهاز لعرض فرص العمل المتوفرة لدى أصحاب
المشروعات من األعضاء وترشيح الكوادر ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمى مشورة لبرامج ريادة األعمال.


شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ علي  %22.2من أرصدة النشاط بنهاية أبريل . 150207



أشارتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التمويل متناهي الصغر استحوذت علي نسبة
 %99.09من أرصدة التمويل ،ثم الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة "أ" بنسبة  %25.9بنهاية أبريل
الماضي ،وبلغت نسبة أرصدة المؤسسات األهلية من الفئة "ج" نسبة  ،%2.22ثم والمؤسسات األهلية من الفئة
"ب" بنسبة .%2.21



وسجلت تمويالت شركات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر نحو  09.192مليار جنيه بنهاية أبريل ،0209
مقابل  94.042مليار جنيه بنهاية أبريل ،0202واستحوذ القطاع التجاري علي نسبة  ،%19.0والنشاط الزراعي
علي نسبة  ،%95.22والنشاط الخدمي علي نسبة  ،%92.92والنشاط اإلنتاجي علي نسبة .%1.59



وسجل عدد المستفيدين من التمويالت نحو  2.091مليون عميل بنهاية أبريل ،مقابل  2.925مليون عميل بنهاية
أبريل .0202
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير البنك الدولى ،والذي يشير إلى أن اإلصالحات الضريبية وتكنولوجيات الدفع
اإللكتروني تساهمان فى تقليل هامش االقتصاد غير الرسمي :

