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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري الثاني والعشرون ،العدد4
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أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:
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التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)

انفوجراف




أشار الدكتور  /محمد كفافي ،رئيس المجلس العالمي لالقتصاد األخضر أن "الطاقة المتجددة ستسود العالم سواء
دعمتها الحكومات أم ال؛ وستختفي مصادر الطاقة األحفورية والنووية" ،وأضاف إن "الشمس والرياح والمياه لم
تعد مصادر طاقة خضراء نظيفة فحسب؛ بل إنها أيضا أرخص سعرا مقارنة بأسعار الطاقة من محطات الفحم
ومشتقات البترول والغاز والمفاعالت النووية".



وأشار إلى أن متوسط أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية يصل لحوالى  0.0.0دوالر للكيلووات ساعة وطاقة
الرياح  0.0.0للكيلووات ساعة في المشاريع المقرر تشغيلها عام  ،0000بمعدل أقل من ربع المحطات المنافسة
العاملة بالوقود األحفوري.



وأوضح أن على الجانب اآلخر تزيد تكلفة الكهرباء المنتجة عن طريق المفاعالت النووية أو الوقود األحفوري
خاصة مع حساب التكاليف الصحية والبيئية التي يتعين على المجتمع بعد ذلك دفعها ،ومن الصعب للغاية حساب
تكلفة الكهرباء الناتجة عن مفاعالت الطاقة النووية ،فالمشكلة األكبر في توليد الكهرباء بهذه الطريقة تتمثل في
المخاطر.
و أوضح أن "تفشي فيروس كورونا سلّط الضوء على ضرورة معالجة جميع األخطاء السابقة ،حيث إن إهمال
البعد البيئي واالجتماعي في النظام االقتصادي العالمي أدى النتشار األمراض المعدية ،لذلك لم يعد التحول
لالقتصاد األخضر الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فقط بل إلنقاذ العالم".
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 السندات الخضراء:


أشار الدكتور /رشاد عبده ،الخبير االقتصادي ،بأن العالم كله حاليا ينتهج نهجا جديدا ،مشيرا إلى أنه إذا لم تتبع
نهج االقتصاد األخضر ستصبح ممنوعا من القروض ،أو االستثمار في مشروعاتك.



وأوضح الدولة المصرية بدأت في تشغيل االقتصاد األخضر من خالل طرح السندات الخضراء" ،مشيرا إلى أن
الدولة المصرية تعمل حاليا على مجاالت الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تلعب دورا محوريا ،والتي
أصبحت تتداخل في  00بالمئة من إجمالي الطاقة في مصر.

التحول للغاز الطبيعي:

ّ


وأوضح الدكتور /رشاد عبده ،وزارة النقل المصرية بدأت في تحويل البنزين والمازوت والسوالر إلى غاز
طبيعي ،مع منع ترخيص أي سيارة حديثة إال في حالة تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي".



وأكد أنه "في مجال البناء والتشييد أصبح اآلن وجود مواد تُضاف إلى خلطة البناء تجعلها صديقة للبيئة ضرورية
للتحول لالقتصاد األخضر".



وشدد على أن التوسع في المشروعات صديقة البيئة في مصر ينعكس على المواطن المصري باإليجاب ألنه
ت ما من تاريخ مصر لديها أكبر نسبة مرضى بسبب التلوث
سيقلل من حجم التلوث الموجود ،والذي كان في وق ٍ
الهوائي" ،وعن تصدير المنتجات المصرية وعالقتها باالقتصاد األخضر؛ فأوضح أنه إذا لم يكن ال ُمنتج ال ُمصدّر
غير متوافق مع البيئة ،لن تستطيع التصدير".



وأشار إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التحول لالقتصاد األخضر ألن أحد المعايير األوروبية يكون
ال ُمنتج ال ُمصدّر صديقا للبيئة.
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تقرير التنمية البشرية 2 ،مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة . 2



أشار تقرير التنمية البشرية ،إلى أن قد اهتمت مصر بتخفيف أثر اإلصالحات االقتصادية على الفئات األكثر
احتيا ًجا من خالل زيادة مخصصات برامج الحماية االجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط
وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية ،مما ساهم فى تراجع معدالت الفقر إلى  % 00.2في العام
 0000/0000مقارنة  % .0.3في عام  0002/0002إذ تعدّ هذه هي المرة األولى التي تنخفض فيها معدالت
الفقر منذ  00عا ًما .



وأشاد تقرير التنمية البشرية -مصر  0000بنجاح برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي في تحسين مؤشرات
االقتصاد الكلي وخفض معدالت الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر.



وأوضح التقرير أن ساهمت تلك اإلصالحات في تهيئة االقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا .فنجحت في
تحقيق معدالت نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ  % ..3في  0000 / 0000و% 0.2
في  0000/0000مع توقع معدل نمو  % 3..في العام المالي .0000/ 0000



وأكد التقرير الى تبني مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة االجتماعية وتعزيز أمن االنسان  -من الحماية إلى
التمكين وذلك بالتزامن مع اإلصالحات االقتصادية .فتعاملت مصر مع قضية الحماية االجتماعية من منظور
احتوائي شامل ،وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى األصول
والموارد.



وأشار التقرير إلى أن منذ عام  0003بدأت الحكومة تطبيق برنامج موسع للحماية االجتماعية وهو برنامج تكافل
وكرامة .ولقد ُصمم على أنه برنامج تحويالت نقدية مشروطة ،يوفر المساعدات المالية لمساندة االسر الفقيرة التى
لديها اطفال اقل من  02سنه  ،وبلغ عدد المستفيدين  0مليون اسرة ويستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص،
إذ تبلغ نسبة المستفيدين من النساء . %00



وأوضح التقريرأن الحكومة قامت باطالق العديد من البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء لالنخراط
في سوق العمل ،مثل برنامج "فرصة"و"مستورة" وغيره من البرامج ،وهى فى الحقيقة برامج تقع في إطار
برامج سوق العمل النشط ّ
ومكون أساسي لحزمة الحماية االجتماعية في أي مجتمع.


تقرير التنمية البشرية ،الدستور أعاد للمرأة حقوقها و َكفَل لها الحق في تولي الوظائف العامة وأكد التمكين
االقتصادي لها . 3



أشاد تقرير التنمية البشرية  0000بما جاء في دستور عام  ،000.ليعيد إلى المرأة حقوقها ويؤ ّكد أهميتها
نص صراحة على المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية
ومحورية دورها في المجتمع ،الفتا إلى أنه ّ
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،و َكفَل لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا والتعيين في
صص ربع المقاعد لها في
الجهات والهيئات القضائية ،كما َكفَل لها تمثي ًل مناسبًا في المجالس النيابية ،إذ ُخ ّ
المجالس المحلية ،وما ال يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب ،وما ال يقل عن  % 00من إجمالي المقاعد في مجلس
الشيوخ.



وأكد تقرير التنمية البشرية أن تطور تصنيف مصر في مؤشر التمكين السياسي بالتقرير العالمي للفجوة بين
الجنسين ،بشأن وضع التمكين السياسي للمرأة في عام  0000ليصل ترتيب مصر إلى المرتبة  22من أصل033
دولة  ،وهو أفضل تصنيف وصلت إليه مصر خالل األعوام العشرة الماضية.



وأكد التقرير أن مصر تبذل جهدًا في تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خالل توفير التمويل متناهي الصغر ،إذ
نموا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر للمؤسسات التابعة للهيئة
شهدت نهاية الربع األول من عام ً 0000
العامة للرقابة المالية ،وعدد المستفيدين ،مقارنة بنهاية الربع األول من عام  ،0002حيث استحوذت المرأة على
النصيب األكبر من التمويل متناهي الصغر ،وبُذل عديدٌ من الجهود لتعزيز الشمول المالي للمرأة كتوقيع مذكرة
تفاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي من خالل رفع نسب االدّخار،
وتشجيع ريادة األعمال للمرأة عن طريق رفع معدالت حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية تحت
مظلة الشمول المالي ،وزيادة الوعي المالي بنشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.
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صندوق النقد الدولي ،تعزيز صالبة صناديق االستثمار من أجل حماية االستقرار المالي العالمي . 4



أشار صندوق النقد الدولي ،إلى أن قد ألحقت الجائحة أضرارا بالغة بصناديق االستثمار ،وتسببت استجابة هذه
الصناديق في تضخيم األثر السلبي على األسواق المالية وتدفقات رأس المال ،حيث أدت التجربة التي مررنا بها
العام الماضي مع واحدة من أكبر الصدمات االقتصادية في حياتنا إلى كشف النقاب عن بعض مواطن الضعف
الجوهرية التي يمكن أن تؤثر على االستقرار المالي العالمي .وتأثَّر الكثير من صناديق االستثمار ،التي وقعت في
حبائل اضطرابات األسواق المالية الناجمة عن تجنب المستثمرين للمخاطر ،تأثُّرا شديدا بنوبة "التكالب على
السيولة" التي امتدت عبر الحدود – والتي تسببت في تدفقات خارجة كبيرة من األصول ذات المخاطر ومن
االقتصادات الصاعدة والنامية .وبينما حدث ذلك ،وتدفقت رؤوس أموال المستثمرين إلى خارج سوق المال
وصناديق االستثمار المشترك برؤوس أموال مفتوحة ،اضطر مديرو األصول إلى بيع هذه األصول بأسعار
بخسة ،مما عجل بنضوب السيولة وهبوط القيمة السوقية لألصول الرئيسية.



وأوضح صندوق النقد الدولي ،أن لحماية االستقرار المالي على المستويين الوطني والعالمي – وتوفير حماية
المعوقة التي تترتب على خروج تدفقات رأس المال – نحتاج إلى
أفضل لألسواق واالقتصادات من التداعيات
ّ
تعزيز صالبة صناديق االستثمار .وإذ ينطوي جزء أساسي من هذه العملية على تضييق المجال الذي تتيحه نماذج
عملها لتضخيم األثر المالي الكلي للصدمات المعاكسة ،مما يحد من احتماالت تعرض عملياتها التجارية لمبيعات
األصول االضطرارية في فترات الضغوط.



أضاف صندوق النقد الدولي ،أن لصناديق االستثمار دور محوري في النمو العالمي واالستقرار المالي .فعلى
مدار العقدين الماضيين ،كان النمو السريع لحجم رؤوس األموال المتدفقة إلى صناديق االستثمار محركا أساسيا
للمؤسسات المالية غير المصرفية في زيادة نصيبها من األصول المالية العالمية إلى نحو  ،%30وهو ما يعود
سر التي تشتري مسكنها األول وإلى
بالنفع على كل شيء ،من رواد األعمال الذين تنمو أعمالهم مرورا باأل ُ َ
االدخار لوقت التقاعد.



وأضاف تمثل صناديق االستثمار قاطرات حيوية للرخاء وهي تتخذ كل األشكال واألحجام ،على غرار صناديق
االستثمار في سوق المال ومجموعة كبيرة من صناديق االستثمار المشترك .وهناك سمة رئيسية متزايدة في معظم
صناديق االستثمار ،وهي إتاحة سيولة يومية للمستثمرين ،كالتي تتيحها البنوك على ودائعها تحت الطلب .غير أن
كثيرا من الصناديق ذهبت إلى أبعد بكثير مما اعتادت عرضه على المستثمرين من أسهم في الشركات المتميزة
برأسمالها السوقي الكبير والسندات الحكومية فائقة األمان ،إذ أصبحت تعرض استثمارات ذات مخاطر أعلى
كالدين الخاص ذي العائد المرتفع والعقارات ذات العائد المرتفع.



وأشار إلى أن قد أصبحت هذه الصناديق تتيح للمستثمرين التعرض لهذه األصول األخطر واألقل سيولة ،فقد
فرض ذلك ضغوطا في بعض األحيان على قدرتها على توفير السيولة اليومية للمستثمرين -وهو ما اتضح أثناء
االضطرابات التي نشأت عن بداية جائحة كوفيد 00-العالمية وتسارعت وتيرته بدرجة حادة في مارس ،0000
وعلى عكس البنوك ،ال تستفيد صناديق االستثمار من ترتيبات المساندة الحكومية أو تأمين الودائع ،مثل تسهيالت
السيولة لدى البنك المركزي أو تأمين الودائع .ويؤدي هذا إلى زيادة احتماالت تضخيمها لألثر السلبي المترتب
على الصدمات في األسواق المالية ،وذلك عن طريق مبيعات األصول االضطرارية التي تتسبب في تفاقم نقص
السيولة في األسوق ،وقد تتسبب أحيانا في خلق عمليات سحب جماعي ألرصدة السيولة.
 السياسات التي في حاجه إليها :

 )0معالجة الحوافز التي تدفع المستثمرين إلى استباق اآلخرين حين تطرأ الصدمات المعاكسة.
 )0الحد من التجاذب الحالي بين السيولة اليومية والتعرض لألصول غير السائلة.
 ).بحث الخيارات الممكنة لزيادة السيولة الهيكلية والدورية في بعض أسواق األصول المهمة.
 ).الحد من التداعيات العابرة للحدود التي تنتقل إلى اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.
 ثم نعين أدوات محددة لمعالجة هذه األهداف :


أشار صندوق النقد الدولي ،أن أفضل السبل لمعالجة حوافز الخروج المبكر هي خفض قيمة بيع أسهم الصندوق
في وقت مبكر .وهناك آليات متعددة على صعيد السياسات من شأنها خفض التكلفة التي يتحملها المستثمرون وهم
في انتظار بيع أسهم صندوق االستثمار ،ومن ثم تقليل حوافز الخروج المبكر ،التي من شأنها التعجيل بنوبات البيع
االضطراري.



وأضاف أننا نرى أن هناك حاجة لفيض من أدوات إدارة السيولة بغية تخفيض المخاطر الكامنة في تحويل السيولة
من جانب صناديق االستثمار .وفي ظل هذا المنهج ،يمكن استخدام سلسلة من أدوات إدارة السيولة ذات الكثافة
المتزايدة في آن واحد ،تبعا لمستوى الضغوط أو الصدمة .فبالنسبة لصناديق سوق المال ،على سبيل المثال ،يمكن
4
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4
الجمع بصورة متسلسلة بين زيادة هوامش السيولة وجعلها معاكسة التجاه الدورة االقتصادية (أول خط للدفاع) من
ناحية ،وتثبيت نسبة من أسهم المستثمرين لفترة دنيا محددة وإتاحة خيار رد مسحوبات المستثمرين في صورة
أوراق مالية يحوزها صندوق االستثمار بدال من استردادها نقدا.


وأوضح صندوق النقد الدولي ،أن لتعزيز السيولة السوقية ،ينبغي أن تشجع السياسات ترتيبات تداول بديلة ،كالتأكد
من أن جميع المشاركين في السوق بمقدورهم المتاجرة فيما بينهم ("المتاجرة غير المقيدة بالهوية") ،وينبغي
البحث أيضا في تكوين احتياطيات سيولة أكبر وأقوى – هنا ،ينبغي أن تكون الحلول السوقية هي خط الدفاع
األول ،مثل تعهدات المتاجرين المسبقة بصنع السوق.



وأضاف أن من شأن إصالح السياسات من خالل هذه التدابير المتنوعة أن يقطع شوطا طويال نحو تقليص الحاجة
لدعم السيولة الطارئ من البنك المركزي تحسبا لألحداث (المتطرفة) بعيدة االحتمال .وباإلضافة إلى ذلك ،فمع
المعايرة الدقيقة ،تستطيع اإلصالحات الحد من الخطر المعنوي مع إدراك أن احتياطيات السيولة العامة قد تكون
مطلوبة في مناسبات نادرة نظرا لما يضطلع به هذا القطاع من دور بالغ التأثير على االقتصاد الكلي ،و عن
طريق تعزيز صالبة هذه الصناديق االستثمارية في مواجهة الصدمات ،يمكن أن تصبح هذه السياسات مفيدة
لبلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية ،التي تشير تقديراتنا إلى تلقيها  %23من تدفقاتها الرأسمالية الوافدة عقب
ّ
المعززة لصناديق االستثمار
األزمة المالية العالمية من خالل هذه الصناديق .وعند اقتران إجراءات السياسة
بالسياسات االقتصادية الكلية واالحترازية الكلية المحلية المالئمة ،يمكن أن تحد من انتقال عدوى األزمات عبر
الحدود ،األمر الذي يشكل خطرا متزايدا على االستقرار المالي في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية.



ويؤكد صندوق النقد الدولي ،أهمية العملية الجارية بقيادة مجلس االستقرار المالي لتحديد خيارات السياسات،
والتي تشارك فيها السلطات الرقابية الوطنية والبنوك المركزية والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية .ويعني
الطابع العالمي ألعمال صناديق االستثمار وإمكانية اإلحالل المتبادل للتدفقات المالية أن هناك حاجة لسياسات
عالمية منسقة تحول دون المراجحة التنظيمية بغية تأمين االستقرار المالي .ويجب على صناع السياسات العمل
معا لجعل البنوك أكثر أمانا .


منظمة التعاون االقتصادي تخفض توقعات النمو العالمي خالل . 5 2222



أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أحدث تقريرها ،والذي تضمن توقعات النمو االقتصادي خالل العام
الجاري ،حيث تراجعت توقعات النمو االقتصادي العالمي خالل العام الجاري إلى النسبة  %3.2بعد أن كانت
التوقعات تشير إلى تسجيل  %3.2خالل مايو الماضي.



و حذّرت منظمة التعاون والتنمية من تعاف "غير متساو" في االقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو في
العالم والواليات المتحدة للعام  0000فيما رفعتها بالنسبة ألوروبا.



وأكدت أن تعافى االقتصاد العالمي العام الجاري سيكون بفضل إجراءات التحفيز وإطالق اللقاحات المضادة
لكوفيد واستئناف العديد من األنشطة االقتصادية .

https://gate.ahram.org.eg/News/2962553.aspx
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تناقش خطة التعاون المستقبلية مع
مسئولي البنك الدولي . 6



أستعرضت الدكتورة /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،خالل أجتماعها مع مسئولي البنك
الدولي ،دور وزارة التخطيط في وضع الخطة االستثمارية للدولة ،ومجاالت عمل الجهات التابعة للوزارة والتي
تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية
المستدامة ،مشيرة إلى عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة،
ودور مشروع رواد  00.0وما يقدمه من نشر فكر ريادة األعمال والعمل الحر بين الشباب ،ودعم االقتصاد
األخضر.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي والتي تستهدف
القطاع الحقيقي وتتضمن تنفيذ إصالحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل ،وخلق فرص عمل
جديدة  ،وتنويع أنماط اإلنتاج وتطويرها ،وتحسين مناخ األعمال ،وتوطين الصناعة ،وتعزيز القدرة التنافسية
لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ،موضحة أن البرنامج يقوم على خمسة ركائز
تشمل:
 )0تعزيز بيئة األعمال ودور القطاع الخاص.
)0

النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي.

).

تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل.

).

ضمان الحوكمة العامة واستكمال عملية التحول الرقمي.

)3

االستثمار في تنمية رأس المال البشري في مجاالت التعليم والصحة والحماية االجتماعية.



وأشارت أيضا ً إلي صندوق مصر السيادى موضحة أن طبيعة عمل الصندوق تقوم على تطوير األصول غير
المستغلة ،من خالل الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص ،وإعادة استثمار الفوائض المالية ال ُمحققة ،ويهدف
الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق االجيال القادمة عن طريق تعظيم استغالل تلك االصول،
مضيفة أن صندوق مصر السيادى يؤسس صناديق فرعية تابعة ،بمثابة أذرع استثمارية ،هى :صندوق السياحة
واالستثمار العقارى وتطوير اآلثار ،وصندوق المرافق والبنية األساسية ،وصندوق الخدمات الصحية
والصناعات الدوائية ،وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمى ،إلى جانب ذلك يعمل الصندوق من خالل
استثمارات مباشرة مستهدفة عبر الصندوق السيادى الرئيسى.



أوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،فيما يتعلق بخطة تنمية األسرة المصرية ،مشيرة أن الدولة تسعى لتناول
القضية السكانية من منظور تنموى شامل  ،ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني،
وأن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك
القضية من خالل تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة األبعاد والمحاور لتنمية األسرة المصرية ،موضحة أن الهدف
الرئيس من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل لالرتقاء بجودة حياة المواطن وضمان
استدامة عملية التنمية ،من خالل العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية ،واالرتقاء بالخصائص السكانية من
ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة
أكثر جودة .



وأكدت أن مصر تولي أهمية قصوى للنمو االقتصادي األخضر ،حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين
وزارتي التخطيط والتنمية االقتصادية والبيئة أول دليل لمعايير االستدامة البيئية في خطة التنمية الـ ُمستدامة،
تحت ُمسمى اإلطار االستراتيجي للتعافي األخضر ،بهدف توفير الـمعايير اإلرشادية لدمج معايير التنمية
الـ ُمستدامة في الخطط التنموية بما ي ّ
ُعظم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـ ُمواطنين.



وأوضحت أن الدولة تستهدف ُمضاعفة نسبة االستثمارات العامة الخضراء من  %03عام  0000/00إلى %.0
في خطة عام  ،0000/00لتُصبح  %30بنهاية عام  ،0003/0.وفي هذا اإلطار ،تعطى الدولة أولوية في تمويل
الـ ُمبادرات والمشروعات االستثمارية الخضراء ،منها التوسع في شبكة مترو االنفاق ،مشروعات تحلية المياه،
ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .فمصر لديها أكبر محطة إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في
"بنبان" في أسوان ،كذلك لديها واحدة من أكبر المحطات إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت .كل
سبق في منطقة الشرق األوسط
ذلك يأتي في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي األخضر ،وليكون لمصر ال َ
في مجال تخضير خطة الدولة ،كما يتم العمل لتعميم هذه الدليل ليشمل استثمارات القطاع الخاص ،كذلك تم من
خالل التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية،

https://mped.gov.eg/singlenews?id=696&lang=ar
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وأشارت إلى إطالق مصر للسندات الخضراء في سبتمبر  0000بقيمة  230مليون دوالر ،لتوفير التمويل
للمشروعات الخضراء ،مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق األوسط وأفريقيا ،باإلضافة إلى
ذلك يتم حاليا ً إعداد "االستراتيجية الوطنية للهيدروجين" ،الستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين
كمصدر للطاقة ،وخاصة الهيدروجين األزرق واألخضر.



و ثمن مسئولي البنك الدولي التعاون مع وزارة التخطيط  ،خاصة التعاون المشترك فيما يخص مكافحة الفقر،
والتقدم المحرز فى هذة النقطة منذ العام  0000وحتى  ،0000متطلعين إلى مزيد من التعاون مع مصر في مجال
تحليل البيانات.



وأشاد البنك الدولي باطالق مصر لتقرير التنمية البشرية مصر المسيرة والمسار وما تضمنه التقرير من رصد
وتحليل لما تم من انجازات في مصر خالل السنوات العشر الماضيه وناقش مسؤلي البنك مدي امكانية تقديم
الدعم الفني في م جاالت تنمية االسرة وبرنامج االصالحات الهيكليه ودراسة في مجاالت التنمية المستدامه وأشار
مسئولي البنك إلى استضافة مصر  ، COP 27واالستعداد لدعم مصر في هذا الحدث ،وكذلك مشاركة مصر في
إعداد "تقرير تنمية المناخ القطري" ،وآليات التعاون بين مجموعة البنك ومصر في إعداد هذا التقرير.


الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تتابع الخطوات التنفيذية للمشروع القومي
لتنمية األسرة . 7



وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية
من منظور تنموى شامل  ،ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني.



وأوضحت أن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على
إدارة تلك القضية من خالل تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة األبعاد والمحاور لتنمية األسرة المصرية ،موضحة أن
الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل لالرتقاء بجودة حياة المواطن
وضمان استدامة عملية التنمية ،من خالل العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية ،واالرتقاء بالخصائص
السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة
جيدة وحياة أكثر جودة .



وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات ضخمة وتفصيلية عن األسر المصرية
ً
فضال عن المنظومة اللحظية لمعرفة عدد المواليد والوفيات لدى كل أسرة ،وأكدت أن
وأعدادها فى كل قرية،
الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل ،وتتسم بأنها ذات محاور عدة أولها التمكين االقتصادى للمرأة والذى يتمثل
فى تدريب مليوني سيدة ،وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة ،حيث يتعاون فى تلك
المشروعات المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة.



وأضافت أن المحور الثانى للخطة سيتضمن تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء
ً
فضال عن توفير تدريب لرائدات ريفيات ،والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل
من وسائل تنظيم األسرة،
التنظيم ،متابعه أن المحور الثالث للخطى سيكون عبارة عن برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خالل
وزارتى التربية والتعليم ،والتعليم العالى.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى أن المرأة المصرية تمر بأزهى عصورها حاليًا حيث تضع الدولة المصرية
ً
فضال عن الخطط الموضوعة لتحقيق
ملف دعم وتمكين المرأة علي رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية
المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص ،مؤكدة أن المرأة تحظى بتمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي غير
مسبوق.




تقرير حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خالل الـ  7أشهر االولى من عام . 82222
أعلنت الدكتورة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة
ملموسة بنسبة  %00خالل الـ 2أشهر األولى من عام  0000حيث بلغت  02مليار و  200مليون دوالر مقابل
نحو  0.مليار و  330مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  0000وبفارق  .مليار و 0.2مليون 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  "00األمر الذى ساهم فى
إستمرار دوران عجلة اإلنتاج والحفاظ على األسواق التصديرية .

https://mped.gov.eg/singlenews?id=612&lang=ar
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وأشارت إلي إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خالل شهر يوليو الماضى بنسبة  % .حيث بلغت 0
مليار و  03مليون دوالر مقابل  0مليار و  00مليون دوالر خالل شهر يوليو من عام  0000وبفارق  2.مليون
دوالر .



وأضافت أن الواردات المصرية شهدت أيضا ً خالل الـ  2أشهر األولى من العام الجارى إرتفاعا ً طفيفا ً بنسبة 00
 %حيث بلغت  .0مليار  .03مليون دوالر مقابل  .2مليار و  20مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 0000
وبفارق  .مليار و .02مليون دوالر .



وأوضحت أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خالل الفترة محل التقرير تضمن اإلتحاد األوروبى بقيمة 3
مليار و  32.مليون دوالر مقابل  .مليار و 203مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة
بلغت  %.3وجامعة الدول العربية بقيمة  3مليار و  .33مليون دوالر مقابل  3مليار و .00مليون دوالر خالل
نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت  %0وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و  2مليون
دوالر مقابل  200مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت  %03والواليات المتحدة
األمريكية بقيمة مليار و 000مليون دوالر مقابل  23.مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة
زيادة بلغت  %30واألسواق األخرى بقيمة  .مليار و  .2.مليون دوالر مقابل  .مليار و  320مليون دوالر
خالل نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت . %03



وأشارت الدكتورة  /نفين جامع ،إلى أن  00قطاعا ً تصديريا ً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خالل الـ  2أشهر
األولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة  .20مليون دوالر مقارنة بـ  032مليون دوالر
خالل نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت  %..وقطاع الجلود واالحذية والمنتجات الجلدية بقيمة
 .2مليون دوالر مقارنة بـ  .0مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت  %3.وقطاع
السلع الهندسية وااللكترونية بقيمة مليار و 323مليون دوالر مقارنة بـ مليار و 03.مليون دوالر خالل نفس
الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت  ،%.3وقطاع االثاث بقيمة  0.3مليون دوالر مقابل  000مليون
دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت  ،%00وقطاع المالبس الجاهزة بقيمة مليار و 2.
مليون دوالر مقارنة بـ  230مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت  %..وقطاع
المنتجات الكيماوية واالسمدة بقيمة  .مليار و .20مليون دوالر مقارنة بـ 0مليار و 3..مليون دوالر خالل نفس
الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت .%.2



وأشارت إلى أن اكبر  00اسواق مستقبلة للصادرات المصرية خالل الـ  2أشهر االولى من العام الجاري تضمنت
الواليات المتحدة االمريكية بقيمة مليار و 000مليون دوالر والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و 003مليون
دوالر وتركيا بقيمة مليار و 20مليون دوالر وايطاليا بقيمة  000مليون دوالر واالمارات العربية المتحدة بقيمة
 203مليون دوالر ومالطة بقيمة  203مليون دوالر وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة  302مليون دوالر وليبيا
بقيمة  300مليون دوالر واسبانيا بقيمة  300مليون دوالر والسودان بقيمة  .30مليون دوالر.



وأضافت أن اكبر  00دول مصدرة للسوق المصري خالل الـ  2أشهر االولى من العام الجاري تضمنت الصين
بقيمة  2مليار و 320مليون دوالر والواليات المتحدة االمريكية بقيمة  .مليار و ..3مليون دوالر والمانيا بقيمة
 0مليار و ..0مليون دوالر وتركيا بقيمة  0مليار و 00مليون دوالر وروسيا بقيمة مليار و 223مليون دوالر
والهند بقيمة مليار و 30.مليون دوالر واالمارات بقيمة مليار و .30مليون دوالر والسعودية بقيمة مليار و003
مليون دوالر وفرنسا بقيمة مليار و 02مليون دوالر واوكرانيا بقيمة مليار و  0.مليون دوالر.



البنك المركزي المصري ،السيولة المحلية ارتفعت  22.1مليار جنيه في يونيو . 9 2222



أعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره ،أن السيولة المحلية  ،M2أرتفعت بنحو  00..مليار جنيه
بنهاية يونيو الماضي ،لتصل إلى  3..3تريليون جنيه ،مقابل  3.03تريليون جنيه في مايو الماضي ،وأوضح أن
المعروض النقدي  ،M1ارتفع خالل شهر يونيو الماضي ،بمقدار  .0.0.مليار جنيه ،مسجلة  0.03تريليون
جنيه ،مقابل  0.00تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.



وأشار البنك المركزي إلى إن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ،تراجع بنحو  0.32مليار جنيه في يونيو
ليسجل  32...33مليار جنيه مقابل  323.0.0مليار جنيه في نهاية مايو .0000



وأضاف أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خالل يونيو الماضي ،لتصل إلى مستوى 323..00
مليار جنيه ،مقابل  330..02مليار ،وأفاد البنك المركزي بأن أشباه النقود ،سجلت  ..00تريليون جنيه بنهاية
يونيو ،مقابل  ..0.0تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.



وارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية ،ارتفعت إلى  ...3تريليون جنيه بنهاية يونيو ،مقابل ...2
تريليون جنيه في مايو الماضي .
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ثالثاً :النشاط المالي


التخصيم



أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،0002مشروع 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 الت خصيم 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  .,2مليار جنيه مصري في  000.إلى  00.3مليار جنيه في
 .0002وارتفعت بنسبة  %02تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  2.0مليار 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  20لسنة  ،0000بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  2لسنة  ،0000بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  2لسنة  0000بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(.مكرراً) 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:10



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،


الدكتورة  /نفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،ضخ  2.1مليار جنيه وتمويل  02ألف مشروع وإتاحة  222ألف
فرصة عمل . 11



أعلنت الدكتورة  /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ،إلي أنه جاري حاليا اتخاذ االجراءات الالزمة إلنشاء  .02مجمع صناعي حرفي
ومهني في القرى األم ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي يأتى في إطار
توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية ،مشيرة إلى أن هذه المجمعات تعد احد
محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى اإلجمالي
وتوفير فرص عمل امام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.



وأشارت إلى إن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات
االقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى ،مشيرة إلى ان هيئة التنمية الصناعية ستقوم بإنشاء المجمع كما سيقوم
جهاز تنمية المشروعات بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات وكذا اتاحة تمويل ميسر إلقامة
هذا المشروعات باإلضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية.



وأضافت الدكتورة  /نيفين جامع ،أنه بمجرد اإلعالن عن تدشين مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات دولة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،لكل الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل
لتنفيذ هذا المشروع العمالق الذي تستهل به الجمهورية الجديدة أول عهد لها ،مشيرة الى انه تم تشكيل لجنة
مختصة بالتنمية االقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصالح االراضي والتخطيط واالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والتضامن االجتماعي والقوى العاملة والتنمية
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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%D
8%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

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/896452.html
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المحلية باإلضافة الى مؤسسة حياة كريمة بهدف إعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية
االقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي اقرتها اللجنة الرئيسية باإلضافة
الى إعداد تقارير دورية بنتائج األعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.


وأوضحت ،أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو  0000يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة  0.0.قرية حيث تم اعداد خطة العمل لهذه القرى طبقا لعدد
السكان بكل قرية ونسبة الشباب الى اجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر ،مشيرة الى انه تم ايضا
االنتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد  30مركز المستهدفة في المرحلة األولى من المبادرة ،حيث
شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات االقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية
والمشروعات المميزة لكل قرية باإلضافة الى وضع خطة عمل للتنمية االقتصادية بالقرية.



وأشارت الدكتورة  /نفين جامع ،إلى أن الجهاز يستهدف ضخ  0..مليار جنيه وتمويل  30ألف مشروع وتوفير
 000ألف فرصة عمل في إطار المشروع ،الفتة إلى أن الجهاز قام بضخ  .0..3مليون جنيه بالقرى المستهدفة
خالل الفترة من يناير حتى نهاية يوليو  0000تضمنت تمويل  0003مشروع صغير بقيمة  002.3مليون جنيه
وهو ما ساهم في توفير  02.0فرصة عمل ،كما تم تمويل  03.20.مشروع متناهي الصغر بقيمة  .02مليون
جنيه ساهمت في توفير  03ألف و ..2فرصة عمل.



ونوهت إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم خدمات غير مالية خالل الفترة
من يناير حتى نهاية اغسطس  0000تضمنت تنفيذ  3.2ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع ثقافة العمل
الحر ،وتنفيذ  02دورة تدريبية لعدد  0220متدرب ومتدربة حول كيفية اعداد فكرة المشروع الجديد والبدء في
تنفيذه وكيفية تطوير المشروعات القائمة ،إلى جانب إصدار  202رخصة نهائية و 00.رخصة مؤقتة و0.0
رخصة توفيق أوضاع ،باإلضافة إلى  0002رقم قومي للمنشأة وشهادة تصنيف للمشروعات ،و 320شهادة
مزايا ،فضالً عن  300بطاقة ضريبية و 030سجل تجاري ،و .02تأمين اجتماعي ،مشيرة الى انه تم تقديم
 ..20خدمة غير مالية متنوعة تضمنت  0000خدمة معلومات و 23خدمة تكامل مشروعات و 0223خدمة
إتاحة دراسات الجدوى للعمالء و 023خدمة تسجيل موردين و 00بالسالسل التجارية و 00باركود وترشيح
 003عمالء لالشتراك بالمعارض.
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أشارت الدكتورة  /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ،إلى أن جهاز تنمية الشروعات قد اكتسب ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية
خاصة بعد تضاعف معدالت تمويل المشروعات خالل السنوات األخيرة واهتمام الدولة بهذا القطاع وحرص
رئيس الجمهورية على تقديم كافة سبل الدعم للعاملين في هذه المشروعات حيث نجح الجهاز خالل السنوات السبع
الماضية في ضخ تمويل بلغ حوالي  .3مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة
ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خاللها تمويل ما يزيد عن  0..مليون مشروع صغير ومتناهى
الصغر باإلضافة إلى مشروعات البنية األساسية كثيفة العمالة .وأكدت أن الجهاز يسعى حاليا إلجراء ربط
إلكتروني بجميع الجهات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير المشروعات لتقديم الخدمات بشكل أسهل للمواطنين،
مؤخرا مع وزارة االتصاالت.
وذلك وفق بروتوكول تم توقيعه
ً



وأضافت أن التعاون مع هذه الجهات والدول المانحة يتم من خالل وزارة التعاون الدولى وفى إطار العمل على
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر وخطط عمل الجهاز المستقبلية وإمكانية توفير الدعم المالى
لمساعدته في تطوير خدماته والتوسع فيها وتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير التمويالت الالزمة للنهوض بقطاع
المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على االستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات والبدء في مشروعات
جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
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https://www.youm7.com/story/2021/9/22/36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-7/5469592
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األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


إنفوجراف (  ) 1يوضح تقرير بيكر ماكنزى الذي يشير إلى أن مصر وجهة جاذبة لصفقات الدمج واالستحواذ
في منطقة الشرق األوسط :
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إنفوجراف (  ) 2يوضح تقرير فيتش سوليوشنز ،والتى تتوقع ارتفاع كبير في الناتج المحلي اإلجمالي
المصري بحلول : 2202

