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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1202 نوفمبر 11 خميسال   2العدد،العشرون و الرابع الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

  2022/20211في  %5.4صندوق النقد العربي يتوقع نمو االقتصاد المصري. 

  2022/2021العام المالي الحالي خالل  %5.4يتوقع صندوق النقد العربي أن ينمو االقتصاد المصري بنسبة ،

 لدولي لنمواتأتي التقديرات أعلى قليال من توقعات صندوق النقد ، والعام المالي الماضي %3.3ارتفاعا من 

ر الماضي. خالل هذا العام في أحدث تقرير له آلفاق االقتصاد العالمي الشه %5.2االقتصاد المصري بنسبة 

نقطة  0.4قل بـ خالل العام المالي الحالي، أي أ %5.9التضخم في مصر بنسبة ويتوقع "النقد العربي" أن يرتفع 

 .خالل الفترة ذاتها %6.3البالغة  مئوية من تقديرات صندوق النقد الدولي

 ليسجل  ،2021خالل شهر سبتمبر  ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إن وأشار صندوق النقد العربي، إلى

لتضخم اسجلت معدالت  ، حيثالعالم السابق، وذلك للشهر الخامس على التواليمقارنة بشهر سبتمبر من  8%

 .في شهر أغسطس %6.4مايو وخالل شهر  %4.9تتراوح بين  ارتفاعاتخالل الشهور األربعة السابقة 

 إلى زيادة أسعار كل من مجموعة األغذية 2021معدل التضخم خالل سبتمبر  ارتفاع الصندوق أرجعو 

 سجل، حيث الفنادقوالنقل والصحة والمطاعم ووالمشروبات والتعليم والمسكن والمياه والكهرباء والطاقة والوقود 

ارنة من مقارنة بفترة المق %5.5نحو  2021أشهر األولى من عام  9الـ معدل متوسط التضخم السنوي خالل 

، 2021 رسبتمبلى إالتضخم السنوي خالل الفترة من مايو  فيبلغ متوسط معدل الزيادة المسجلة  ، كماالسابقالعام 

 .رنة بذات الفترة من العام األسبقمقا %6.1نحو 

 للزيادة  وأوضح أن ً  ر بعضصلت أسعاوشهدتها األسعار العالمية للنفط خالل الشهور السابقة، فقد  التيانعكاسا

 المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف وانعكس ذلك على معدل التضخم المحلي.

 2مشروع جديد لدعم النمو االقتصادي الشامل والمستدام في مصر. 

  التنمية بهدف  مليون دوالر لتمويل سياسات 360وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة

دعم تحقيق  لمواصلة لنمو المستدام والشامل في مصرانحسار جائحة كورونا وتعزيز آفاق اتحقيق التعافي بعد 

ٍز لهذه مويٍل مواتتقديم  يدرس البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتيةواألهداف اإلنمائية في إطار هذه العملية، 

لدولي ع البنك اليها مصالحات نفسها المتفق عالعملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة اإل

 على مستوى السياسات.

 ستقرار اقد ساعدت الموجة األولى من إصالحات االقتصاد الكلي في مصر على  وأشار البنك الدولي إلى أن

ت العالم، مع زيادة ( التي ضرب19-االقتصاد، ومكنت البالد من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 ،ارجيةها الخليتها العامة وحساباتتها على الصمود في مواجهة هذه األزمة وذلك في ظل تحسُّن حسابات ماقدر

يع شامل للجمنمو الوتستند هذه العملية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وهي "قرض تمويل سياسات التنمية لدعم ال

لهيكلية حات اذلك بتدعيم موجة ثانية من اإلصالمن أجل تعاٍف مستدام في مصر" إلى ما تم القيام به من قبل و

 ميع.مل الجالتي تركز على خلق فرص العمل وتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص ترسي األساس لتعاف مستدام يش

 أدى  وقد ،ةمعدالت نمو إيجابية خالل األزم تزال مصر واحدة من الدول القليلة التي حافظت على وأوضح أال

لعامة وتيسير ا، واإلجراءات السريعة بشأن ضبط أوضاع المالية 2015برنامج اإلصالح الذي تم تنفيذه منذ عام 

القتصاد ادعم  السياسات النقدية للتخفيف من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الشركات واألسر، إلى

لتي ألجل امهمة لمعالجة التحديات الهيكلية طويلة ا كما اتخذت الحكومة خطوات ،المصري خالل هذه األزمة

 تواجهها مصر، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق التعافي من الجائحة.
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  2022/20213يرفع توقعاته لنمو االقتصاد المصري خالل  ،األوروبي إلعادة اإلعمارالبنك. 

 في العام 4.9بة د المصري في طريقه للنمو بنسإن االقتصا ، إلىوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةأشار البنك األ %

في يونيو،  قريره الصادرمن ت %0.4، وبذلك يكون البنك األوروبي قد رفع توقعاته بمقدار 2022/2021المالي 

التي  %5.4 خالل العام المالي الحالي، لكنها ما تزال أقل من %4.5إن مصر ستسجل نموا بنسبة  أشارعندما 

 تستهدفها الحكومة.

 2021لعام  %4.2أنه رفع توقعاته للنمو بمنطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط إلى  وأوضح البنك ،

االنتعاش ساسي بمشيًرا إلى أن االنتعاش في النشاط االقتصادي في معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوًعا بشكل أ

 والصادرات. في قطاعي الزراعة واالتصاالت، فضالً عن النمو المحدود في السياحة

 تطعيم، الق الوأضاف أن االنتعاش االقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة االنتعاش العالمي، والتقدم في إط

لحوكمة حسين اوالتطورات السياسية، وتنفيذ اإلصالحات في بيئة األعمال، منوًها بأن المنافسة المتزايدة وت

 هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين.ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول 

  قويًا في  ، مما يعكس انتعاًشا%4.4بنسبة  2022وتوقع أن ينمو اإلنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خالل

 النشاط االقتصادي ال سيما في مصر والمغرب.

 في يونيو  خالل العام المالي المنتهي %3.3إلى  %3.6، تراجع النمو من مصراألوروبي أن في  وأوضح البنك

لجملة ارة ا؛ نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها األنشطة االقتصادية لقطاعات تج2021

 والتجزئة والبناء والزراعة واالتصاالت.

  ركزي، لكنه بدأ في نفس العام المالي، أقل من هدف البنك الم %4.5وأكد أنه في الوقت ذاته تراجع التضخم إلى

على أساس سنوي مدفوًعا بارتفاع أسعار المواد  %5.9بمتوسط  2021سبتمبر(  -خالل الفترة )يوليو  في الزيادة

 الغذائية.

  10مصر خفضت الكربون بنسبة كبيرة آخر   لمنظمة األمم المتحدة "اليونيدو" اإلقليمينائب المدير 

 .4سنوات

 التيات اإلجراءولمنظمة األمم المتحدة "اليونيدو" بالخطوات  اإلقليميأحمد رزق نائب المدير  األستاذ / أشاد 

كل لكربون بشاتخفيض انبعاثات  فينجحت من خاللها  والتيمجال الطاقة خالل الفترة الماضية  فياتخذتها مصر 

 سنوات. 10كبير خالل 

 الخاصة  لبيئةاى تحسين وأوضح أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عملت بالتنسيق والحكومة المصرية عل

ً  الصناعي، وأال يكون القطاع الصناعيبالقطاع  ، ر بالبيئةاإلضرا فيشكل من األشكال  بأيأو مساهما  مسببا

 بيرا لهذاكهتمام باإلضافة إلى كفاءة استخدام الموارد سواء مياه او طاقة او مخلفات وتولى المنظمة األممية ا

 الملف.

 طاع طاقة بالقفاءة التوليها المنظمة اهتماما المشروع المعنى " بإدارة ك التيأنه " من أهم المشروعات  وأشار إلى

صفة ب للمواإدخال نظم إدارة الطاقة والذى بدأ بتعري في" والذى ساعد الدولة المصرية ألول مرة  الصناعي

ة الطاقة للعمل مجاالت إدار فيخبير  700ن " باإلضافة إلى بناء الكوادر ألكثر م ISO 50001الدولية األيزو " 

رفع وعمليات تطبيق  فيشركة  75هذا المجال و ساعدنا ما يقرب من  فيمع الشركات الصناعية المصرية 

ظم إدارة الحصول على الشهادة واالعتماد الخاص بن فيشركة نجحت  11الوعى بنظم إدارة الطاقة من بينها 

 الطاقة".

 ت الفتا سنوا 10خالل  متريطن  3.6تخفيض الكربون بنسبة  فيمساعدة مصر  فياهم وأكد أن هذا المشروع س

ز انت غامصر سواء ك فيإلى انه رقم مرتفع جدا ويعكس حجم كبير جدا فيما تم تخفيضه من استخدام للطاقة 

 ة.ات المصريلصناعا رفع تنافسية وكفاءة فيأو غيرها من المواد البترولية أو الطاقة الكهربائية مما ساهم  طبيعي

  بطبقة  كافة المواد الضارة استبدالعملت عليها المنظمة أيضا فكرة  التيمن أهم المشروعات أن وأضاف

ام استخد األوزون مع التركيز على قطاع صناعات التكييف والتبريد الفتا إلى المشروع الخاص برفع كفاءة

لة جديدة ناك مرحه الحاليالوقت  فيالموارد سواء كانت طاقة أو مياه أو المخلفات و تقليل الهدر مشيرا إلى انه 

شروع هذا المواحد سالسل القيمة  فيباالقتصاد الدوار " وتشجيع التكامل  لهذا المشروع تركز على ما يسمى "

جات المنت يركز على المتطلبات الرئيسية للصناعات النظيفة الغير ضارة بالبيئة لما لها من دور فى دخول

يادى را دور لألسواق العالمية مع التركيز على صناعات المنسوجات باعتبار أنها من أكبر القطاعات ومصر له

 .صدير والربط مع األسواق الدولية"الت فيكبير 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

 / تستعرض مؤشر التعافي المصري للربع  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،الدكتورة

 .20/20215الرابع من العام المالي 

  ول ح الوزارةبد الكلي تقريًرا من وحدة االقتصا ،االقتصاديةهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية /تلقت الدكتورة

لمؤشر بمقدار ا، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع 20/2021مؤشر التعافي المصري للربع الرابع من العام المالي 

ر إلى استمرار نقطة في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشي 103نقطة مرتفعًا من  106ثالث نقاط مسجاًل 

 المصري. تعافي االقتصاد 

 شرات التقرير أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤ دوأك

لى اإلضافة إئنة، باالقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطم

يئة حسين بتيكلية التي ساعدت على استمرار الحكومة في تنفيذ اإلصالح المالي واالقتصادي واإلصالحات اله

 األعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات االقتصادية

 عافي قناة نقطة، يليه مؤشر ت 131إلى أن قطاع االتصاالت قد تصدر مؤشر التعافي، مسجاًل  وتوصل التقرير

الميًا وانتعاش ة الطلب عنقطة، بعد زياد 115السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مسجاًل 

، والتعليم نقطة 111نقطة، والصحة  111التجارة مرة اخرى، يليه مؤشر تعافي قطاع الحكومة العامة مسجاًل 

 نقطة. 109

  الل خلمصري اوحول مؤشر االستهالك الحكومي، أشار التقرير إلى أن النفقات الحكومية قدمت الدعم لالقتصاد

 114وسجل  20/2019كان العامل األسرع نًموا منذ الربع الرابع للعام المالي  مرحلة تفشي وباء كورونا، حيث

إال  ميًا أقل،ا حكونقطة خالل ذروة تباطؤ جميع االقتصاديات عالميًا، موضًحا أن القراءات المتتالية ظهرت إنفاقً 

لربع ة بحلول انقط 116أنها ال تزال تسجل أعلى قراءات من جانب الطلب لمؤشر التعافي حيث وصلت إلى 

 .21/2020الرابع من عام 

  دعم للمنفذة ذكر أن األداء القوي لالستهالك الخاص قد استمر في الصعود، متأثًرا بالسياسات الحكومية او

إلى جانب  الشركات واألفراد المتضررين، باإلضافة إلى زيادة تدفق تحويالت المصريين العاملين بالخارج،

 ا إلى أنر، مشيرً والسياسة النقدية التوسعية مما ساهم في دعم القوة الشرائية لألسالضغوط التضخمية المنخفضة 

 .20/2021نقطة خالل الربع الرابع من العام المالي  113مؤشر التعافي لالستهالك الخاص قد سجل 

  ما يرصده وة، جائحأن الدولة المصرية تعمل على خطة متوازنة للتعافي من آثار ال الدكتورة /هالة السعيد،وأكدت

تسجيل  لى أنيشار إ ،ي ونمو سريع خالل الفترة القادمةالتقرير يؤكد قدرة االقتصاد المصري على تحقيق تعاف

إعادة ونقطة، وسجل مؤشر التعافي لقطاع المياه والصرف  107مؤشر تعافي قطاع النقل والتخزين قد سجل 

ت ت، والتأمينا، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومانقطة لكل من قطاع البنوك 106نقطة، و 107الدوران كذلك 

 105د والصي االجتماعية والتأمين، في حين سجل مؤشر التعافي لقطاع األنشطة العقارية، والزراعة والغابات

واستخراج  نقطة، كما سجل كل من قطاع التشييد والبناء، 104لكل منهما، وسجل مؤشر تعافي قطاع الكهرباء 

 نقطة. 102، 20/2021التعافي خالل الربع الرابع من العام المالي  الغاز في مؤشر

  ،والمطاعم  كما أظهرت قراءات المؤشر تعسر بعض القطاعات التي لم تتعافى بعد كقطاعات استخراج البترول

ات والفنادق، وتكرير البترول. وأظهر مؤشر التعافي لجانب الطلب تأثر قطاعات اخرى كقطاع الصادر

الرابع  ي الربع؛ إال أن مؤشر صافي تدفقات االستثمار األجنبي أظهر زيادة ملحوظة فتواالستثمارا، والواردات

 .20/2021من 

  وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تعلن االستثمارات الحكومية الموجهة ألقاليم الصعيد بخطة العام

 .21/20226المالي الحالي 

 صعيد بخطةاليم الاالستثمارات الحكومية الموجهة ألق ، خطةاالقتصادية في تقريريط والتنمية أعلنت وزارة التخط 

 .21/2022العام المالي الحالي 

 لي اهتمإن خطة التنمية تو ، إلىهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية/الدكتورة  أشارتو ً ً خاصا  اما

 م بمعالجةالقاليقارب في مستويات المعيشة والدخول بين ابالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق الت

دة إعطاء م، مؤكالفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقلي

ة الحياة ين جودالخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد إلحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحس

 توفير فرص العيش الالئق والكريم.و

 لتنمية محافظات  21/2022مليار جنيه خالل عام  92,4إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها  وأشارت

مليار  51بقيمة  %55,2الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة األكبر من هذه االستثمارات بنسبة 
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، في حين تشكل االستثمارات الحكومية %23,9مليار جنيه بنسبة  22,1قيمة جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد ب

 مليار جنيه. 19,3بقيمة حوالي  %20,9إلقليم شمال الصعيد نسبة 

 تنمية يط والالتقرير الصادر عن وزارة التخط وفيما يتعلق باالستثمارات الموجهة إلقليم جنوب الصعيد أوضح

وتليها  %28,6بة لإلقليم بنس الموجهةوذ على النسبة األكبر من االستثمارات أن محافظة أسوان تستح االقتصادية،

والي وفي على الت %18و  %18,2ثم محافظتا قنا والبحر األحمر بنسب متقاربة  %25,7محافظة سوهاج بنسبة 

و ن نح.وتبلغ االستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوا%9,4المركز األخير محافظة األقصر بنسبة 

ف الصحي ، يليه قطاع الصر%56مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات األخرى على النسبة األكبر منها  14,6

افظة البحر على التوالي، أما مح %8، %9,3ات الصحية بنحو ، ثم قطاعا النقل والتخزين والخدم%11,5بنسبة 

لبترول الخام يار جنيه، يستحوذ قطاع امل 9,2األحمر فيبلغ إجمالي االستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 

باء بنسبة ، ثم قطاع الكهر%20,8، يليه قطاع الخدمات األخرى بنسبة %32,3على النسبة األكبر منها بنحو 

ر جنيه، مليا 9,3، وبالنسبة لمحافظة قنا فيبلغ إجمالي االستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 20,6%

اع الصرف ، يليه قط%54,6النصيب األكبر من إجمالي االستثمارات بنحو  يستحوذ قطاع الخدمات األخرى على

لمخصصة ا، ويبلغ إجمالي االستثمارات الحكومية %9,8، ثم الخدمات التعليمية بنسبة %13,9الصحي بنسبة 

، %60,2ة مليار جنيه يستحوذ قطاع الخدمات األخرى على النصيب األكبر منها بنسب 13لمحافظة سوهاج نحو 

ألقصر ، ويخص محافظة ا%8,3، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة %16,8يه قطاع الصرف الصحي بنسبة يل

افظة ت بالمحمليار جنيه ويأتي قطاع الخدمات األخرى على رأس القطاعات الموجه إليها االستثمارا 4,84نحو 

 .. وحول االستثمارات الموجهة إلقليم شمال الصعيد%47,4بنسبة 

   من جملة  %43,5مليار جنيه بنسبة  8,4أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تأتي في المركز األول بقيمة

مة من قي االستثمارات الموجهة لإلقليم، ويستحوذ قطاع الخدمات األخرى في المحافظة على النسبة األكبر

ظة بني ي المرتبة الثانية محاف، وتأتي ف%11، ويليه قطاع الصرف الصحي بنسبة %70االستثمارات بنسبة 

يأتي قطاع من جملة االستثمارات الموجهة إلقليم شمال الصعيد، و %29مليار جنيه بنسبة  5,6سويف ويخصها 

حافظة ممن جملة االستثمارات الموجهة للمحافظة، وتأتي  %37الخدمات األخرى في مقدمة القطاعات بنحو 

كومية الموجهة ثمارات الحمن قيمة االست %27,5مليار جنيه بنسبة  5,3الفيوم في المرتبة الثالثة ويخصها نحو 

 .لإلقليم

 ة األكبر النسب وبالنسبة لالستثمارات الموجهة إلقليم وسط الصعيد أوضح التقرير أن محافظة أسيوط تستحوذ على

نسبة األكبر ى المليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات األخرى عل 12بقيمة  %61,2من جملة االستثمارات بنسبة 

لمرتبة اتي في من جملة االستثمارات الموجهة للمحافظة يليه قطاع الصرف الصحي ثم قطاع النقل والتخزين، وتأ

لكهرباء على امليار جنيه، ويستحوذ قطاع  7,6وبقيمة تبلغ نحو  %38,8الثانية محافظة الوادي الجديد بنسبة 

 .%34,3افظة الوادي الجديد بنسبة فة الموجهة لمحالنسبة األكبر من جملة االستثمارات المستهد

  ،الموازنة  في %6خفض عجز الموازنة ألقل من  نستهدفالدكتور / محمد معيط، وزير المالية

 .7المقبلة

 / خالل 6أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة ألقل من إلى محمد معيط وزير المالية، أشار الدكتور %

 .%6.7حدود  في، ويعد العجز المستهدف هذا العام 2023-2022العام المالي المقبل 

 إلصالح نامج االدولة اقتربت من الوصول لمعدالت عجز موازنة مثل المعدالت العالمية بعد تطبيق بر وأوضح أن

 .%12.5د مستويات ا كان قبل ذلك عناالقتصادي، بينم

  ولي، وهو ما سنوات نجحت الدولة في التحول من العجز األولي إلى الفائض األ 3أشار إلى أنه ألول مرة منذ

زنة الموا يغطى المصروفات ويسدد جزء من خدمة الدين، رغم أنه على مدار الثالثين عاما الماضية كان عجز

 فات بدون خدمة الدين.مرتفع حيث لم تكن اإليرادات تكفي لتغطية المصرو

  ي وضرورةإلى أن صندوق النقد الدولي اشترط تحقيق نصف في المائة فائض أول ،معيطالدكتور /محمد وأشار 

 %1.5ائض فائض أولي، ومتوقع أن يتم تحقيق ف %1.46ربطها في الموازنة، ونجحت موازنة الدولة في تحقيق 

عام  صادي منذالمتوقع أن تحصد الدولة ثمار اإلصالح االقتوذكر أنه كان من ، بموازنة العام المالي المقبل

 ، ولكن جائحة كورونا، امتصاص آثارها اإليجابية.2020

 ير غستويات كورونا، جاء بعد فتح االقتصادات، عندما شهد العالم مجائحة وأضاف أن األثر السلبي األبرز ل

التمويل  تكلفة م ونقص في اإلمدادات كذلك ارتفاعمسبوقة في األسعار وتكاليف النقل وارتفاع في معدالت التضخ

 والتوقعات برفع أسعار الفائدة.

 عدل موخالل أزمة كورونا تراجع  %5.6كان معدل النمو قبل إجراءات اإلصالح االقتصادي نحو وأوضح أن

راوح من يت وتوقع أن يتم تحقيق معدل نمو ،ولم يتحول لمعدل نمو سالب كمعظم الدول %3.3و %3.6النمو إلى 

 .العام المالي المقبل خالل %5.5و 4.5%

  إلى حل  باإلضافةوذكر أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في البالد وحلت مشكالت كبيرة في الطرق والكهرباء
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وتنفيذ مشروعات لتشغيل  ،تتطوير العشوائيامديونيات الشركات األجنبية في قطاع البترول والغاز باإلضافة إلى 

 المصرية.العمالة 

  ،من الناتج المحلى اإلجمالي بحلول  %80خفض الدين العام دون الدكتور / محمد معيط، وزير المالية

 .20258-2024 الماليالعام 

 ستدامة ويات مإن الوزارة تسعى إلى خفض الدين العام إلى مست أشار الدكتور /محمد معيط، وزير المالية، إلى

الدين العام من الناتج  وسجلت نسبة ،2025 -2024بحلول العام المالي  يمن الناتج المحلى اإلجمال%80دون 

، وكان مستهدف %90سجلت  2019، وفى عام %98الى  2018 فيثم انخفضت  %108المحلي اإلجمالي، 

، %87قبل ظهور كورونا، إال أن الجائحة حالت دون تنفيذ ذلك، وسجلت  2020في  %83ان تصل إلى حدود 

 هدف االستمرار في الخطة.ولكن الحكومة تست

  ليار جنيه م 400أزمة كورونا أيضا تسببت في فقد إيرادات كان من المقدر أن تدخل للدولة بقيمة  إنوأوضح

ما يزيد  عالوات المتأخرة والتي كلفت الخزانة العامة 5صرف  فيخالل عامين، ورغم هذا استمرت الحكومة 

 مليار جنيه. 60على 

 عام الموازنة خالل ال فيمن المصروفات  %31.5دف الوصول بخدمة الدين لنحو وأضاف أن الوزارة تسته

وذكر أن خدمة الدين كانت عبئا على  ،الماضي الماليخالل العام  %36مقابل  2022-2021المالي الجاري 

 .بالموازنةمن المصروفات  %40نحو  2020-2019الموازنة، وبلغت خالل العام المالي 
 

 تريليون جنيه..  ٧,١ستهدف وصول الناتج المحلي اإلجمالي إلى ط، وزير المالية، نالدكتور /محمد معي
 .9٪٥,٦وتحقيق معدل نمو 

  لى عاة الناس حسين حيمحمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل الالزم لت/أكد الدكتور
لصحة ، وتخفيف األعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه اإلنفاق على ا«الجمهورية الجديدة» فينحو مستدام 

 كريم.العيش ال ير سبلوالتعليم، وتلبية االحتياجات التنموية للمواطنين، واالرتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيس

  دة ة الواعلفرص االستثماريأن الحكومة الحظت اهتماًما متزايًدا من المستثمرين األجانب بدراسة اوأضاف
ط النشا فيظل بيئة محفزة لألعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص  فيبمصر، 

، مشيًرا إلى ٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا٥٠٪ إلى ٣٠خالل الثالث سنوات المقبلة من  االقتصادي
 جنبية.تحفيز االستثمارات المحلية واأل فيتنعكس  التيردود األفعال اإليجابية إللغاء حالة الطوارئ 

 أضافو  ً  أن اإلصالحات االقتصادية جعلت االقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، أيضا
لمية د العاوالتعامل المرن معها مثل أزمة األسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سالسل اإلمدا

لمنشودة اهدفات موضًحا أن االقتصاد المصري مازال متماسًكا وقادًرا على تحقيق المست وارتفاع تكاليف الشحن،
فض عجز ٪ وخ١,٥٪ وفائض أولى ٥,٦رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو  الحالي الماليموازنة العام  في

كد أن تنوع هيكل ا يؤتريليون جنيه؛ بم ٧,١الذى نتوقع أن يبلغ  اإلجمالي٪ من الناتج المحلى ٦,٧الموازنة إلى 
 ومستدام أكثر شموالً وتأثيًرا على حياة الناس. حقيقيتسجيل نمو  فييسهم  المصرياالقتصاد 

  لسنوات ا٪ خالل الثالث ٢٠خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة  فيأن مصر كانت من أفضل الدول وأوضح
 المالي ٪ بنهاية العام٨٧,٥إلى  ٢٠١٧ /٢٠١٦العام  في٪ ١٠٨، حيث تراجع معدل الدين من «الجائحة»قبل 

٪ ٢٠كبرى إلى ٪ والدول ال١٧، الفتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى ٢٠٢٠ /٢٠١٩
ر موية غي، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التن«الجائحة»خالل 

هو معدل يقل ، و٢٠٢١ /٢٠٢٠ المالي٪ بنهاية العام ٩١تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو  التيالمسبوقة 
 الحفاظ متوسطة المدى؛ من أجل استراتيجيةعن المسجل لبعض الدول األوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى 

يونيه  في٪ ٣٦إلى  ٢٠٢٠٪ من إجمالي الموازنة بنهاية ٤٠تراجعت من  التيعلى المسار النزولى لخدمة الدين 
 .الحالي المالي٪ من إجمالي الموازنة خالل موازنة العام ٣٢، ونستهدف ٢٠٢١

  ،م رفع حجوأشار إلى أننا ماضون بقوة نحو ميكنة االقتصاد المصري، بما يضمن دمج االقتصاد غير الرسمي
رتقاء فاق على االوتعزيز أوجه اإلن، واالقتصادي المالي، ومن ثم تحسين مؤشرات األداء اإلجماليالناتج المحلى 

قاعدة وسيع الالمشروعات اإلنتاجية وت فيبمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم االستثمارات التنموية، والتوسع 
نويًا، ومن ثم مليار دوالر س ١٠٠بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى  الرئاسيالتصديرية؛ تحقيقًا للتكليف 

ات من تداعي تفرضه ة أمام العمالت األجنبية، الفتًا إلى أن الحكومة رغم الجائحة وماتقوية أداء العملة الوطني
درين من مليار جنيه للمص ٣٠على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت ألول مرة خالل عام ونصف صرف 

 المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

  لى استقرار السياسات الضريبية، وأنه ال نية لزيادة األعباء أننا حريصون ع الدكتور/محمد معيط،أوضح
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الضريبية على المواطنين، مؤكًدا أننا نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات 
٪ ٢٥، وقد الحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة الحالي المالياإليرادات الضريبية بموازنة العام 

 .الماضي الماليمقارنة بنفس الفترة من العام  ٢٠٢١فترة من يوليو إلى أكتوبر خالل ال

 ها انضم إلي حيث« الفاتورة اإللكترونية»تطبيق منظومة  فيأن مصر استطاعت أن تقدم نموذًجا رائًدا  أضافو
يون وثيقة ملآالف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز  ٥حتى اآلن أكثر من 

 حالة ٣٠٠٠ كشف أكثر من فينجحت « الفاتورة اإللكترونية»مارس المقبل، الفتًا إلى أن منظومة  فييوميًا 
 مليارات جنيه. ٤، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ضريبيتهرب 

 الفاتورة »منظومة لإال مع الشركات المنضمة  البيع والشراء أو تلقى الخدمات فيإلى أن الدولة لن تتعامل  أشارو
ديسمبر  يفموحدة ، الفتًا إلى أنه سيتم إطالق المرحلة الثانية من ميكنة اإلجراءات الضريبية ال«اإللكترونية

 دمات، أولتقديم الخومنافذ البيع والشراء  في اإللكترونيلمنظومة اإليصال  الفعليالمقبل، كما سيتم بدء التطبيق 
ولين ين المممتابعة التعامالت التجارية ب فيأبريل المقبل، من خالل التوظيف األمثل للحلول التكنولوجية 

 .سميالراالقتصاد  في الرسميتعظيم جهود دمج االقتصاد غير  فيوالمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم 

 ية، يير الدولا للمعاالمنظومة الجمركية وفقً  تطوير وميكنة فيننا قطعنا شوًطا كبيًرا ، ألدكتور/محمد معيطأكد او
ليص زمن اسية بتقتنفيذ التكليفات الرئ فيتحفيز االستثمار، وأننا ماضون  فيوتبسيط اإلجراءات على نحو يُسهم 

لبضائع، اأماكن لتخزين ألقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست  الجمركياإلفراج 
إلفراج اتقليص زمن  فيبالمنافذ الجمركية أسهم « نافذة»موضًحا أن تطبيق المنصة اإللكترونية الموحدة 

 قبل وصول البضائع. الجمركيألقل من ثالثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات اإلفراج  الجمركي

  لشحنات بالموانئ البحرية تنفيذ منظومة التسجيل المسبق ل فيإن مصر نجحت وأشار إلى«ACI»ننا ، وأ

جديد لنظام العقبات قد تواجهه عند تطبيق هذا ا أيمع مجتمع األعمال وتذليل  اإليجابيحريصون على التفاعل 
وتقليص زمن  التخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد مجهول الهوية، فييسهم  الذي

 ن جودة السلع باألسواق المحلية.، وتحسيالجمركياإلفراج 

 التصنيع المحلى أبرز محاور االرتقاء بقطاع والصناعة، تعميقالتجارة  فين جامع، وزيرةيالدكتورة / ن 
 .١0المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالمشروعات 

 ل ي من خالالمحلحرص الوزارة على تعميق التصنيع ، وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامعدكتورة /كدت الأو
 ١٣١ديد تم تح التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات األولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث

 .بنودهذه اللبندا جمركيا للواردات، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي 

  في  ر ساهمتية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغالتنفيذية لقانون تنم الالئحةوأشارت إلى إن
وعات المشر إحداث طفرة في الخدمات واالمتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة

ت مة مشروعالى إقاالقائمة على التوسع ورفع اإلنتاجية والقدرات التنافسية، وأيًضا تشجيع الشباب والمواطنين ع
نظومة ل في مديدة بآليات ميسرة وبسيطة، من خالل توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق األوضاع والدخوج

 االقتصاد الرسمي فضاًل عن المزايا الضريبية بالالئحة.

 لبية تلك عية، وتأن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز االستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصنا وأوضحت
معات د المجعات الحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات اإلنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعالمجم

رص فا وتوفير امة بهمنظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية الالزمة لدعم الصناعات المق
غلبها في مزود بكل الخدمات الالزمة وأمجمعا صناعيا متكامال  ١٣للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 

لوزارة امشيرةً إلى أن ، مجمعات أخرى ٦مجمعات منها وجاٍر العمل على طرح  ٧محافظات الصعيد، تم طرح 
 قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط

تشجيع بوقة لبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسوالمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرت
 .المستثمرين

  ودعم  الصناعيأن الوزارة اتخذت عدداً من اإلجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع  إلىوأشارت
اعية ة الصناألنشطة اإلنتاجية بالقطاعات ذات األولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص األراضي لألنشط

تي الصناعية ال األراضيلجنة تعمل في وقت واحد في كل محافظات الجمهورية لحصر  ٤٦من خالل تشكيل 
 كفاءة سبق تخصيصها خالل المرحلة الماضية تمهيداً لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من

 معدالت التنفيذ ومدي جدية المستثمرين في تنفيذ األنشطة المستهدفة.

 العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية  ،جامعالدكتورة /نيفين حت وأوض ً أنه يجري حاليا
مكتبا  ٢٧حيث تم االنتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 
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ة المؤهلة ومنحهم الصالحيات المطلوبة للتيسير على وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفني
 المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.

  دائم معأن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الصناعي والتنسيق ال إلىونوهت 
مجالس مجتمع األعمال المصري خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية و

 لها. جذرية جاد حلولتواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إي التياألعمال للوقوف على التحديات والمعوقات 

 دي يستهدفوالهادف الى الحفاظ على معدالت النمو االقتصا الهيكلية لإلصالحاتأن برنامج الدولة أوضحت و 
اجه تي توقطاعات اساسية تشمل الصناعة والزراعة واالتصاالت، مشيرةً الى انه تم حصر كل التحديات ال ٣

 وزارة وجهة حكومية. ٢٠ل عليها بالتعاون مع إجراء جاٍر العم ١٠٠القطاع الصناعي حيث تم حصر 

 طة توزيعإلى أن خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة تتضمن اعادة هيكلة خري، جامعالدكتورة /نيفين  وأشارت 
لصادرات ازيادة المكاتب التجارية والممثلين التجاريين، حيث يجرى العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة ل

ذب على ج لى جانب فتح أسواق جديدة والحفاظ على االسواق القائمة، إضافة الى العملوترشيد االستيراد إ
ً على توأشارت إلى أنه يجرى العمل ايض ، المزيد من االستثمارات االجنبية لالستثمار بالسوق المصري نفيذ ا

دفة خالل لمستهسواق اخطط وبرامج لفتح األسواق االفريقية امام الصادرات المصرية وذلك باعتباره احد أهم اال
عات رة صنام وألولالمرحلة الحالية، الفتةً إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد األعباء تضمن 

سبة قيا بنشحن لدول قارة افريجديدة شملت صناعة االدوية وصناعة السيراميك، إضافة الى مساندة تكلفة ال
٨٠%. 

 ر لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية لالستثماالبرنامج يتضمن برنامج خاص  نوأوضحت أ
 العالمية. لألسواقبالسوق المصري والتصدير 

  ير غ ٢٠٢١و ٢٠٢٠برنامج مساندة الصادرات خالل عام  إطارلى ان المبالغ التي تم صرفها في إونوهت
تم  انهت ، وأوضح”١٩كوفيد “خالل جائحة كورونا المستجد  للمصنعينمسبوقة وذلك بهدف توفير سيولة نقدية 

ً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ  تنفيذ خططها  سنوات لتمكينها من ٣حيث تم اعادة تشكيلها لمدة  ١٣ايضا
رية في ت المصالتوسعية ودراسات السوق، مشيرةً الى انه جاري العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصادرا

 العالمية. لألسواقن القطاعات االنتاجية بهدف زيادة صادراتها عدد م

 202111( لشهر أكتوبر %1.7) الشهريارتفاع معدل التضخم  ،اإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة و. 

  ة الجمهوري جماليإلأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين

 .2021( عن شهر سبتمبر %1.7، مسجالً بذلك ارتفاعا قدره )2021( نقطة لشهر اكتوبر 118.0بلغ )

 ة دواجن بنسبارتفاع أسعار مجموعة اللحوم وال، هو أهم أسباب هذا االرتفاعإلى أن ، يالجهاز المركز شاروأ

نسبة والمأكوالت البحرية ب(، مجموعة األسماك %3.3(، مجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة )6.6%)

 (،%0.4(، مجموعة االيجار المحتسب للمسكن بنسبة )%1.4(، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة )1.9%)

ة (، مجموعة الصحف والكتب واالدوات الكتابية بنسب%1.8مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة )

لعالي بنسبة (، مجموعة التعليم ا%19.5نسبة )(، مجموعة التعليم قبل االبتدائي والتعليم األساسي ب13.1%)

(، %0.6ة )(، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسب%5.3(، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة )16.7%)

 .(%4.8-بة )(، مجموعة الخضروات بنس%6.4-هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة )

  إلى أن قد ً مقابل  2021( لشهر أكتوبر %7.3التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية ) سجل معدلوأشار أيضا

 .( لنفس الشهـر من العام السابق4.6%)
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  واحد، وتمت  خصيم في قانونت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خالل عام

لمالي لشمول امن قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز االموافقة على المشروع 

 مالية.مات الوضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخد

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

  قريبًا ضعاف تأكما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة

في  مليار جنيه 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 )

  ه قل بمقتضالذي ينتالتأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل وا

ل ن مقابصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفيالى المستخدم )المستأجر( حق استخدام أ

 دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.

 إلنتاجية ولها اويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أص

لتمويلي. أجير ال( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التالثابتة )طويلة األج

صيلة على ح وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا

ية لألصل يجارالقيمة اإل نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   تعديل قرار مجلس ب، 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم

ر نشاط التأجي ، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة2019لسنة  7اإلدارة رقم 

أن القواعد بش 2019لسنة  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

قم ديدة بروالتخصيم مادة ج التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

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

  عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير ً  ق من قيام التحقألصل مع إعادة تأجيره تمويليا

ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمان فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له  الل ية من خنشاطه ووفقا

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

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

 يةالدور 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

 لثانويا بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل: 
 مورد لىإ 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 ليالتموي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

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

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

ً  المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين  الدين وقيمة ئنينالدا به موضحا
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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 التمويل متناهي الصغر 

 12الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  نة لس ١٤١بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون
ات مشروع، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كالً من نشاط تمويل ال٢٠١٤

ً متكامالً بما يؤكد على خضوع  ً قانونيا ويل شاط تمنالمتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما
لمالية دوات اومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واأل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

سهولة غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة و
 صناعي.ري والالتطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجا

 قانون يكون "وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ل
عدم  ون إلىتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القان

خاضعة نوك السطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبسريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
ر المصد لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال
ة س إداروالمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجل

تي ترغب في تمويل ماليين جنيه للشركات ال ٥مليون جنيه، و ٢٠مالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
ة لمتوسطاالمشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات 

ع الذي لمدفودر واوالصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

 سطة كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتو
ّدد اً. وحوالصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين مع

مويل تنشاط  ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولةمشروع القانو
كذلك والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، 

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

 على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األه ً لية ونص مشروع التعديل أيضا
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةبوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

  ١3مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة ٦48.4جهاز المشروعات يضخ. 

  منذ بداية  مليون جنيه في القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة ٦٤٨.٤أعلن جهاز تنمية المشروعات، ضخ
 الصغر في مختلف يومتناهألف مشروع صغير  ٢٤بتمويل ما يزيد على  ٢٠٢١العام وحتى شهر سبتمبر 

 لمراكزطنين بالقرى واالقطاعات التجارية والخدمية والصناعية؛ مما أتاح اآلالف من فرص العمل للموا
 المستهدفة.

 ة كريمة" سية "حياتعتمد عليها المبادرة الرئا التي"يعتبر محور التنمية االقتصادية من أهم المحاور  وأوضح أن
العمل و لذاتياالمناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل  فيلتحسين مستوى المعيشة للمواطنين 

ة هاز تنميجوفى هذا اإلطار، يرأس  ،أدوات االقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عملالحر باعتباره من أهم 
ف ق مع مختلالتنسيبالمشروعات لجنة التنمية االقتصادية المنبثقة عن المبادرة حيث قام منذ بدء تنفيذ المبادرة 

اكز مر فيين ينفذها لتوعية المواطن التيالبرامج  فيالوزارات والمؤسسات المعنية بوضع خطة شاملة للتوسع 
شروعات طاع المقتقدمها الدولة لدعم  التيوقرى المبادرة الرئاسية بفكر العمل الحر وتعريفهم بكافة الخدمات 

 .الفنيمجال التمويل والتدريب والدعم  فيالصغيرة من خالل جهاز تنمية المشروعات 

 ذه الدراسة المقومات االقتصادية وفرص التشغيل، شملت ه قرية لتحديد ١٥٠٠أعد الجهاز دراسة ميدانية لـ و
 لعمريةاالعديد من المحاور االقتصادية واالجتماعية واإلحصائية منها عدد سكان كل قرية ونسب الفئات 

روة ة أو ثالموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص االستثمارية المتوفرة بها سواء كانت مشروعات زراعي
يات إمكان ية او تجارية وخدمية، وتحتوى كل دراسة علي خطة عمل لدعم هذه الموارد وتعظيمحيوانية أو حرف

لتشغيل ل أو اكل قرية من خالل تدريب الشباب والفتيات علي العديد من الحرف والصناعات لتأهيلهم لسوق العم
ات إقامة مشروع الذاتي أو توفير دورات تدريبية متخصصة من خالل جهاز تنمية المشروعات تمكنهم من

روعات صغيرة أو متناهية الصغر وتعريفهم بالفرص التسويقية المتاحة األمر الذى يضمن نجاح هذه المش
 وقدرتها على االستمرار.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ياً عالم %78ة المباشر بنسب األجنبيتقرير األونكتاد، الذي يشير إلى زيادة االستثمار ( يوضح 1نفوجراف )ا

 :2021في النصف األول 
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 ( يوضح تقرير 2انفوجراف ) وزارة التجارة والصناعة، الذي يشير إلى زيادة الصادرات المصرية غير

، وأشارت أن المستهدف هو زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 2021في سبتمبر  %16البترولية بنسبة 

 مليار دوالر سنوياً:100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


