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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2020 ديسمبر 24خميسال   4العدد،عشر الثالثالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1مليار دوالر لمصر ضمن اتفاقية االستعداد االئتمانى 1.67يوافق على صرف الدولى  صندوق النقد. 

  المراجعة األولى لبرنامج اإلصالح بأستكمال  التنفيذيالمجلس أشار صندوق النقد الدولى ، إلى إنه قد قام

لمصر سحب  ، وأضاف أن هذا يتيح شهرا 12االقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق لالستعداد االئتماني مدته 

مليار دوالر أمريكي(، من المبلغ المتفق  1،67مليون وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي  1158،04مبلغ قدره 

بلغ مجموع المبالغ ، وحيث مليار دوالر 5.2و الماضى، بقيمة اق الموقع بين الجانبين فى يونيعليه بموجب االتف

 مليار دوالر أمريكي(. 3،6مليون وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي  2605،6المنصرفة في ظل االتفاق 

 " تعاملت ، إلى إن قد ةومدير المجلس بالنيابلصندوق النقد الدولى ، نائب المدير العام "أنطوانيت ساييهوأشارت

وما اقترن بها من اضطراب في النشاط االقتصادي. وكانت  19-السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كوفيد

اإلجراءات االستباقية المتخذة للتصدي لالحتياجات الصحية واالجتماعية ودعم القطاعات األشد تأثرا باألزمة 

آلثار االقتصادية واإلنسانية. وال يزال تباطؤ النمو أقل حدة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة ا

حتى اآلن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع األسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة 

 .بقوة

 ائحة ال تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق االقتصاد ال سيما وأن احتماالت ظهور موجة ثانية من الجأن أضافت و

تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي االقتصادي على المستويين المحلي والعالمي. فارتفاع مستوى 

الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات األوضاع المالية العالمية. 

 .قتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرينولكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صالبة اال

  يمضي تنفيذ الموازنة العامة على المسار الصحيح لتحقيق "وأشادت بمرونة الموازنة العامة فى مواجهة كورونا

ستيعاب أي إللية تتيح قدرا كافيا من المرونة . فاعتمادات الموازنة الحا2020/2021هدف البرنامج للسنة المالية 

، مع الحفاظ على 19-يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كوفيد دعم إضافي

أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة. ومن المنتظر أن يسمح التعافي االقتصادي المتصور باستئناف الدين العام 

المستمر نحو إصدار سندات الدين ، وسيؤدي التحول 2021/2022مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 

األطول أجال إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين. ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية على صعيد 

المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي الستيعاب اإلنفاق ذي األولوية العالية على الصحة والتعليم 

 ."يةوالحماية االجتماع

 ساعد المنهج القائم على "أشادت بأداء السياسة النقدية وشددت على ضرورة وجود سعر صرف مرن، وقالت و

ة وتحقيق معدل تضخم البيانات الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمي

الشهور األخيرة في زيادة دعم النشاط ومن المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته  ،منخفض ومستقر

االقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له 

تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في االتجاهين أمرا ضروريا الستيعاب الصدمات الخارجية 

 ."والحفاظ على القدرة التنافسية

 ال يزال النظام المصرفي متمتعا بالصالبة حتى اآلن، نظرا لدخوله األزمة بمستوى جيد من الرسملة "أضافت و

والسيولة الوفيرة. وقد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر االئتمان طوال األزمة؛ وسيكون 

القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صالحية  استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حيويا للحفاظ على صالبة

 ."المبادرات الخاصة باألزمة
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 إن استمرار التقدم في اإلصالحات  اشارت إلىواعتبرت أن خطة الحكومة لإلصالحات الهيكلية، مناسبة. و

الهيكلية وإصالحات الحوكمة ضروري لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع 

تمثل مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي األخضر تطورا جديرا بالترحيب. وسوف يتعين "الخاص. وأضافت 

ة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة. وسيمثل مواصلة التركيز على اإلصالحات لزياد

في الوقت المناسب عامال مهما للحد من المخاطر  "بنك االستثمار القومي"االنتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة 

ات المحيطة بالمالية العامة. وأخيرا، فإن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل األطراف االقتصادية وإزالة العقب

 ."البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ االستثمار والحوكمة

  /االقتصاد المصرى حقق نموا كبيرا  ،محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدوليالدكتور

 . 2بفضل اإلصالحات

 إن إلى الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أشار

معدالت نمو اقتصادية كبيرة بفضل االصالحات االقتصادية، مطالباً الحكومة المصرية  قتصاد المصرى حققاال

كانت هناك نية من أوضح أن ، وبضرورة االستمرار في برنامج إصالح االقتصاد الكلى ألنه ضرورة قصوى

قبل الحكومة المصرية في الدخول في إجراءات إصالحية أكثر عمقاً  لكن جائحة كورونا عكست األولويات 

 .وأعادت ترتيبها

  اإلصالحات االقتصادية الكلية مهمة وضرورية لكنها ليست كافية رغم ما تحقق من إنجازات غير وأضاف أن

نبي وتشوه ميزان المدفوعات وضبط الموازنة العامة، ولكن األهم منها هو مسبوقة في ضبط سوق الصرف األج

االستثمار في رأس المال البشري وفي القطاع الصحي وفي التعليم وفي منظومة البنية األساسية المساندة للتنمية 

تراجع كما نرى في مشروعات هامة مثل مشروعات الطاقة وهي مفيدة والزمة ومهمة في أوقات األزمات وال

 .في االقتصاد العالمي عبر إتاحة فرص العمل والتشغيل

  مصر لديها جهود جيدة ومهمة في إعادة توطين االستثمار في المحافظات عبر فتح شرايين وأضاف أيضاً أن

االقتصاد في هذه المحافظات لالستثمار، وهذه الروشتة تؤتى اإلصالحات ثمارها، حيث إنه عبر هذه القواعد 

البناء على اإلصالحات االقتصادية مزيد من النمو والتصدير واالستثمار ووقتها سيشعر المواطن باألثر يمكن 

 .نخفاض في مؤشرات الفقرلدخل أو فرص العمل أو مزيد من اإلعبر زيادة ا

  وأشار إلى أن أهم األرقام التي صدرت عن الحكومة المصرية، مؤخرا تلك التي أشارت إلى تراجع معدالت

"أعتقد أن هذه األرقام تعطينا مزيد من التحفيز بالنسبة للنمو  حيث قال  %5الفقر والفقر المدقع إلى أقل من 

يجب أن يصل إلى الصفر في غضون أعوام  %5واالستثمار وأعتقد أن هذا الرقم كنسبة للفقر المدقع الذي يبلغ 

قليلة، حيث البد أن يكون هدف واحد أن ال يكون في مصر فقيرا واحد يعاني  في غضون ثالثة أعوام وتجربة 

رغم جائحة  2020واستطاعت تقليلها واآلن في عام  يث كان لديها أرقام أكبر من ذلكالصين خير شاهد ح

 ".لديها فقير يعاني الفقر المدقع وبالتالي سبقت المدى الزمني بعشر سنواتكورونا بشرت العالم أنه ال يوجد 

  وأضاف الدكتور/ محمود محي الدين، أهم مقترحاته حول التخلص من الفقر المدقع فى مصر، وأوضح أن

اعي لتعامل مع الفقر له عدة آليات منها ما ينطبق على األجل القصير عبر زيادة الدعم وشبكات الضمان االجتما

من خالل موازنة الدولة العامة عبر المبادرات وهي ضرورية في األجل القصير لكن أيضاً يجب أن يفعل كما 

تم في الصين والهند عبر ارتفاع معدالت النمو االقتصادي الشامل للكافة سواء لقطاعات التصدير أو االستثمار 

 . اجية العالية ورفع نسب التشغيلوهنا تستطيع مصر اقتالع الفقر عبر الدخول المناسبة واالنت

 "3العام المقبل %5.4العام المالى الحالى و %4.6االقتصاد المصرى سينمو  األمريكي" سيتى بنك. 

  العام  %4.6خالل العام المالى المقبل، مقابل  %5.4تعافى نمو االقتصاد المصرى إلى " سيتى بنك"توقع

إن السؤال الذى سيظل موجوًدا على المدى المتوسط هو إلى أى حد ستدفع  ، حيث أشار إلى المالى الحالى

الحكومة النمو لمستويات أعلى عبر تنفيذ اإلصالحات الهيكلية، خاصة مع التوجه نحو الخصخصة لتشجيع 

 استثمارات أكثر فى قطاع الزراعة والصناعة، وسيدعم ذلك جهود التوحيد المالى عبر تعزيز اإليرادات.
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 وأوضح أن ، ، لالستفادة من الدروس التاريخية2021تعزيز مرونة سعر الصرف فى إلى أن من المهم  وأضاف

يكشف أن تداعيات كورونا على االقتصاد ستكون محدودة، فضالً  2020االنكماش الطفيف فى الربع الثانى من 

 اح.، بعد تطوير اللق2021عن التعافى المنتظر لقطاع السياحة فى النصف الثانى من 

 ستهالك وبعض التعافى فى إيرادات قناة السويس على خلفية ارتفاع بارتفاع اإل سيكون ذلك مدعوًماإنه  أضافو

تراجع عجز الميزان الجارى خالل  "سيتى بنك"أسعار البترول العالمية وتطورات البنية التحتية، ورغم توقع 

 ، لكنه يرى ضرورة ارتفاع معدالت توافد السياح ليظهر تحسن أكبر.2021

  أشار إلى أن مصر نجحت بسهولة فى تمويل احتياجاتها الخارجية عبر المقرضين الدوليين، رغم أن الوصول

ألسواق المال العالمية، فى ظل أن ، ويتطلب المزيد من الوصول 2021لتلك التمويالت سيكون أصعب قليالً فى 

وفى ظل ، مليار دوالر 45عند  2019 االحتياطيات رغم تعافيها جزئياً لكن مستوياتها أقل من ذروتها فى

استمرار الحكومة فى خفض عجز الموازنة ببطء وبشكل مستمر، سيكون التركيز على السياسة النقدية، ولذلك 

  مهًما. 2020إعالنه بنهاية يعد اإلطار المستهدف للتضخم المتوقع 

 أضاف أنه مع األخذ فى االعتبار االرتفاع الكبير للتضخم فى اعقاب تحرير سعر الصرف، لم يكن الوصول و

وأشار إلى أن اإلطار ،أمر صعب حتى مع خفض البنك المركزى ألسعار الفائدة %12و 6لمعدل تضخم ما بين 

ما سيؤكد التزام البنك المركزى بتدشين نظام قائم على  مع نطاق أضيق، %6الذى يمثل تحديًا أكبر عند 

 استهداف التضخم، حتى إذا كان مجال إجراء المزيد من خفض الفائدة محدود أكثر.

  ومن خالل نظرة البنك 2020وأشار إلى أن ذلك سيكون له تداعيات خاصة على نظام سعر الصرف، وبنهاية ،

مقيماً بأكثر من قيمته، متوقًعا استقراره حتى نهاية النصف األول من المركزى وصندوق النقد، فإن الجنيه ليس 

2021. 

 4خطوات اإلصالح االقتصادي بمصر عززت الثقة في اقتصادها، البنك الدولي. 

  2016أكد البنك الدولي أن برنامج اإلصالح االقتصادي الجريء الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام ،

الجديدة التي تستهدف تحسين اإلطار التشريعي والتصدي للتحديات طويلة األمد في بيئة بخالف سلسلة القوانين 

 األعمال، قد أسهما في تعزيز االقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.

  وأوضح أن اإلصالحات الحكومية التي تم تبنيها انعكست بشكل إيجابي على االقتصاد مع ارتفاع معدالت النمو

مالي والخارجي، كما ساعدت كذلك في حل مشكلة نقص العملة األجنبية، وأسهمت في توسيع وتضيق العجز ال

االستثمار العام الذي يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل، إضافة إلى 

 تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز.

  واتبعت تدابير لحماية 19فادي اآلثار السلبية لكوفيد إن الحكومة المصرية نفذت جهود جيدة لت وأشار إلى ،

الشركات واالقتصاد، وكذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن االجتماعي للمساعدة 

 .المجتمعية، إضافة إلى التدابير المتبناة لحماية العمالة غير المنتظمة

  طرحت تحديات جديدة أمام االقتصادات العالمية، فعلى مستوى  "19كوفيد "أن جائحة وأوضح البنك الدولى

االقتصاد الكلي، زاد إنفاق الدولة على الصحة والحماية االجتماعية، إال أنها كشفت عن سيناريوهات جديدة 

للتعايش مع الجائحة وأولويات العمل خالل الفترة القادمة وضرورة االعتماد على توافر خدمات تكنولوجيا 

مات واالتصاالت من أجل دعم عمل العاملين في مجال الصحة وتخفيف األثر االقتصادي لتدابير التباعد المعلو

أن العمل عن بعد أصبح أمًرا حيويًا للحفاظ على الخدمات الحكومية األساسية، مما يسمح  ، و أضاف االجتماعي

 التعليم.للشركات بمواصلة العمل، وتمكين الطالب من االستمرار في الحصول على 

 5مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة القطاع الخاص، البنك الدولي. 

  إن القطاع الخاص في مصر ممنوع من االضطالع بدور أكبر في االقتصاد إلى البنك الدولي في تقرير أشار
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حاجة إلى  على الرغم من إصالحات نشطة لالقتصاد الكلي على مدار السنوات األربع الماضية، وإن هناك

وأن مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة القطاع الخاص ليظهر بصورة أكبر  مساعدة من الحكومة

 فى االقتصاد .

  وأضاف البنك أن الصادرات ال تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها

المدخالت والتكنولوجيا والمواد اللوجيستية المستوردة إلى منع وأدى االفتقار إلى الوصول إلى ،بنحو النصف

الصناعة المحلية من االنتقال إلى أنشطة تصنيع أكثر تعقيدا أو اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خارج 

على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من األسواق الدولية، لم ، وأضاف أن قطاع النفط والغاز

تمنع مثل هذه العقبات الشركات الخاصة وحيث  تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من االستثمار األجنبي المباشر

ألف خريج يدخلون  800"ما يقدر بنحو ،وأشار البنك أن  وافدين الجدد إلى سوق العملمن استيعاب موجات ال

 38.9بالمئة إلى  44.2خفض من سوق العمل كل عام، إال أن معدل التوظيف بين األشخاص في سن العمل ان

 ".2019و 2010بالمئة بين عامي 

  وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع

هناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة أن و اإلصالح التنظيمي

ثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، كما يجب الحد من قدرة األنشطة غير التجارية للسماح للمست

إنه يجب تبسيط اإلجراءات الجمركية ، وأضاف أيضاً لى تغطية تكاليف أذرعها التجاريةلمؤسسات الدولة ع

 . % 40للتعريفات الجمركية إلى وخفض الحد األقصى 

 6 يشهد تحسناً  على األجل القصير والمتوسطسوق التأمين المصري  فيتش سوليوشنز . 

  العام القادم مع تحسن المعنويات  دفعاً كبيراً توقعت فيتش سوليوشنز في تقرير حديث لها أن تشهد أقساط التأمين

االقتصادية عقب تخطي أزمة فيروس كورونا وما سببته من شلل باألنشطة االقتصادية وأثرت سلبا على 

وترى فيتش أن مصر لديها إمكانيات نمو في سوقي التأمين والتأمين على الحياة حيث ، معنويات األعمال

وما  2024ستواصل الشركات االستثمار في خدماتها الرقمية وابتكار منتجات مع تحسن الدخول حتى عام 

 بعده.

  دوالر( في  مليون 777مليار جنيه ) 12.4إلى  %5.9نسبة وأشارت إلى أن سوق التأمين على الحياة سينمو

مليون  860مليار جنيه ) 14.6كما تتوقع فيتش أن تبلغ قيمة السوق ، مع تحسن معنويات األسر 2021عام 

 .2024دوالر( بحلول عام 

  مدفوعا بتحسن  2024إلى  2021وترى فيتش أن السوق سيستمر في النمو على األجل المتوسط في الفترة من

جات التأمين على الحياة مع تحسن القدرة على تحمل تكاليفها وسط دخول األسر وزيادة فرص الحصول على منت

 دخول الشركات متعددة الجنسيات للسوق إلى جانب الشركات المحلية المستقرة.

  وأضافت أن السوق المصري أثبت مرونة إلى حد ما في ظل األزمات، وأنه يستطيع االستمرار في النمو رغم

 الظروف االقتصادية الصعبة.

 1.4مليار جنيه ) 22.3يتش أن سوق التأمين في باقي القطاعات باستثناء تأمين الحياة سيرتفع إلى وترى ف 

وتوقع أن ، بدعم من ثقة األعمال والمستهلكين ما سيدفع الطلب %8.5مليار دوالر( العام القادم أو ما نسبته 

البرلمان في  ، حيث أشار إلى أن قد  2024إلى  2021يستمر سوق التأمين في النمو باضطراد في الفترة من 

على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وهو ما بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذه  2017مصر نهاية 

 مليار جنيه. 600، وهو ما ينتج عنه تغطية بقيمة تصل لـ2032تدريجيا ويتوقع أن تنتهي منه بحلول عام 

 االقتصادي كيف تأثر سوق التأمين بخطة مصر لإلصالح : 

  ث للجنيه المصري نخفاض المفاجئ الذي حدباإل تأثرسوق التأمين في مصرأوضحت وكالة فيتش سوليوشنز أن

لكن منح االستقرار الذي شهده سعر صرف الجنيه بعد ذلك دعما للقطاع، خاصة مع  ،2016نهاية عام 

 وق.استمرار توقعات قدرة الحكومة على توفير السيولة الدوالرية في الس

 تسبب في تقليص أقساط  2016إن التقلبات التي شهدها الجنيه المصري في الربع األخير من  وأشارت إلى

، لكن تعافي الجنيه واإلصالحات 2017مليون دوالر في  573.6لتصل إلى  %36.1التأمين على الحياة بـ

 االقتصادية دعم السوق في السنوات الالحقة.
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 ثانياً : األخبار األسبوعية:

  اليوم الخميسقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا 

، تثبيت سعر عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، (24/12/2020)

 .%8.75على الترتيب، كما تم تثبيت سعر االئتمان والخصم عند  %8.75و %9.25و %8.25عند 

  ،الدولة حققت التوازن بين الحفاظ على صحة الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .7المواطن واستمرار عجلة النشاط االقتصادي

 وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية على أن إجراءات الحكومة التى اتخذتها فى  ،هالة السعيد الدكتورة / أكدتو

ظل أزمة كورونا تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار 

هذا التوازن  عجلة النشاط االقتصادي، وهو ما لم يكن أمر سهل تحقيقه، الفتة إلي نجاح الحكومة في الحفاظ على

 .مما انعكس على المؤشرات االقتصادية

 أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتي في إطار نظرة أكثر شموالً  وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى

وإلماماً بكافة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل، وكذا تراكم االختالالت الهيكلية التي عانى منها 

تصاد المصري لعقود طويلة، والتي أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات االقتصاد الكلي، الفتة إلي زيادة شدة االق

التحديات في ضوء المتغيرات السياسية واالقتصادية اإلقليمية والدولية في السنوات األخيرة، ومما أستجد من 

 واجتماعية غير مسبوقة. وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية 19تفشي وباء كوفيد 

  وأضافت أن الدولة المصرية قامت بوضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت

، ، فضاًل عن تنفيذ الحكومة للعديد من اإلصالحات، من "2030رؤية مصر "استراتيجية التنمية المستدامة: “في 

صالح االقتصادي واالجتماعي بما ساهم في تحقيق االستقرار الكلي خالل المرحلة األولى للبرنامج الوطني لإل

 2019/2020والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات اإليجابية التي شهدها االقتصاد المصري خالل عام 

 .19وقبل حدوث أزمة كوفيد 

 من تنوع في القطاعات قد أن جهود اإلصالح وما يتميز به االقتصاد المصري  ،السعيد الدكتورة /هالة أكدتو

، في أن يصبح 19ساهما، على الرغم من االنخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي وباء كوفيد

االقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات االقتصادية الخارجية ومن بينها األخطار 

 اإلقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.

  خطة الحكومة في الفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام مشيرة إلي أن الدولة قامت بزيادة وأشارت حول

، باإلضافة إلى االهتمام بشبكات الحماية االجتماعية وخلق %70االستثمارات العامة في القطاعات الواعدة بنسبة 

حياة "تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي  فرص عمل من خالل التوسع في عدد المستفيدين من برنامج

، باعتبارها أبرز األدوات لتعزيز مظلة الحماية االجتماعية "مراكب النجاة"للقرى االكثر احتياجاً، و "كريمة

قطاعي الصحة والتعليم وما يمثاله من أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما األداة الرئيسية  وأوضحت حول

ناء قدرات االنسان والـمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع، موضحة أن الدولة قامت بزيادة االستثمارات في للتنمية وب

مع التركيز على زيادة أَِسرة العناية المركزة وأَِسرة رعاية األطفال، باإلضافة إلى  %42قطاع الصحة بنسبة 

الدولة قامت بزيادة استثماراتها بنسبة ميكنة السجالت الصحية، وفيما يخص قطاع التعليم، أوضحت السعيد أن 

وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة االستيعابية، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية  80%

 والجامعات التكنولوجية واألهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.

 يا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في أضافت أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع االتصاالت وتكنولوج

إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف االستثمارات في هذا المجال، حيث قامت الدولة بالتوسع في 

، فضاًل عن قطاع الصناعة %300االستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 

ويلية موضحة أنه يعد من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق وخصوًصا الصناعات التح

النمو المستدام، وتنويع الهيكل االنتاجي، وخلق فرص العمل الالئق والمنتج، حيث أثبتت أزمة كورونا ضرورة 

إلى تعميق التصنيع  توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب االكتفاء الذاتي منها، باإلضافة

الزراعي وتوطين منتجات قطاع االتصاالت وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة األجهزة 

المنزلية وصناعة األثاث، وذلك بهدف االستفادة من التغييرات التي تشهدها سالسل التوريد العالمية في النفاذ إلى 

 بمزايا تنافسية.أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية 
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 إلى أنه وفي ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية  الدكتورة /هالة السعيد، أشارتو

، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية 2030المستدامة واالتجاه نحو االقتصاد األخضر وفقاً لرؤية 

لدولة لمفاهيم من المشروعات االستثمارية بخطط ا %30لالنتقال لالقتصاد األخضر، وجاري العمل على تحقيق 

 في األعوام الثالث القادمة. %100االستدامة البيئية واالقتصاد األخضر ترتفع النسبة لتصبح 

  التوطين المحلي ألهداف التنمية "وأكدت اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما يطلق عليه

، كأحد الركائز األساسية «إلقليمية المتوازنةالنمو االحتوائي والمستدام والتنمية ا»بهدف تحقيق مفهوم "،المستدامة

، بهدف تعظيم االستفادة من المزايا النسبية للمحافظات واألقاليم المصرية، وتوجيه 2030لرؤية مصر 

االستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها 

 قًا لفكرة االستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.فجوات تنموية أكبر وف

 إلي التزام الدولة بتنفيذ برنامج اإلصالحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح  وأشارت

لمصري على امتصاص وساهم في زيادة مرونة وقدرة االقتصاد ا 2016االقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 

  .19-الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد

  وأوضحت أن اإلصالحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل االقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على

امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضالً عن تحويل مسار االقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً 

على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في االقتصاد العالمي، متابعه أن اإلصالحات تستهدف كذلك تنمية يرتكز 

دور القطاع الخاص باعتباره شريًكا رئيًسا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية، سواء من خالل خلق فرص العمل 

حات ترتكز على تهيئة البيئة التشريعية الالئق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام، موضحة أن اإلصال

 والمؤسسية الالزمة لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.

 ضافت أن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريًكا أساسيًا في تحقيق التنمية االقتصادية وتزايد فرص وأ

استغالل االصول غير المستغله وبناء العمل، ولذلك تم إنشاء صندوق مصر السيادي لتنويع موارد الدولة وتحسين 

الصندوق منذ ، وقد نجح الكامل علي حقوق األجيال القادمةشراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص مع الحفاظ 

إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من 

شهدتها الفترة األخيرة، مشيرة إلى بداية انطالق النشاط االستثماري للصندوق وعقد التحديات االقتصادية التي 

 .الشراكات االستثمارية على كافة األطر محلياً وعربياً ودولياً 

 في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا، يعمل الصندوق حالياً بالتركز على القطاعات التي  وأشارت إلى إنه و

قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية  تحظى باألولوية لتشمل

األساسية والتحتية والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات، الفته إلي تعاون الصندوق مؤخراً مع الهيئة العامة 

ن صناعة عربات السكك للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطي

الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خالل توقيع عقد تأسيس الشركة 

 الوطنية لصناعات السكك الحديدية )نيريك(.

  ،العام  %50استثمارات القطاع الصحى ارتفعت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 8%80الحالى والتعليم  المالى

  قطاعى الصحة والتعليم يمثالن أهمية أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى إن

، قصوى للدولة المصرية باعتبارهما األداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات االنسان والمدخل الرئيس لتقدم المجتمع

، وزيادة استثمارات قطاع التعليم، بنسبة %50زيادة االستثمارات فى قطاع الصحة بنحو لذا قد شهد العام الحالى 

وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة االستيعابية، والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية  80%

 العمل.والجامعات التكنولوجية واألهلية وذلك للربط باحتياجات سوق 

  إن الدولة تولى أهمية قصوى لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تعزيز التوجه نحو وأوضحت

التحول الرقمى وتكثيف االستثمارات فى هذا المجال، حيث تستهدف التوسع فى االستثمارات فى قطاع البنية 

انب قطاع الصناعة بصفة عامة خصوصاً ، هذا إلى ج%300المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 

الصناعات التحويلية والذى يأتى من بين القطاعات الرئيسية التى ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام 

 وتنويع الهيكل اإلنتاجى وخلق فرص العمل الالئق والمنتج.
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  ،مليار جنيه استثمارات حكومية فى الربع  40الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .9%60األول من العام المالى الجارى بنمو 

 بلغت االستثمارات الحكومية المنفذة إلى إنه قد  أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

مليار جنيه استثمارات  28.4منها ، %60مليار جنيه بنسبة نمو  40خالل الربع األول من العام المالى الجارى 

ن الهيكل القطاعى لتلك ، وأوضحت أ%71، وبما يشكل %29ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 

االستثمارات، تضمن قطاعات اإلسكان، والتعليم قبل الجامعى، والجامعى، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، 

كدت على تسارع معدالت التنفيذ فى قطاعات بناء االنسان، حيث سجلت وأ، الرى، وعدداً من القطاعات األخرىو

، وفى %88، وفى التعليم قبل الجامعى %116معدالت نمو االستثمارات الحكومية فى قطاع التعليم الجامعى 

 ، وذلك مقارنة بالمعدالت التى سجلتها هذه القطاعات خالل العام الماضى.%84الصحة 

  2021-2020الربع األول من العام المالى  إلى التباطؤ فى معدل النمو خاللالسعيد، وأشارت الدكتورة /هالة ،

، متأثراً بتباطؤ العديد من األنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة %0.7إلى  معدل النمونخفض إحيث 

اإلجراءات التى اتخذتها أكدت أن ، و2020-2019والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع األول من العام المالى 

الدولة ساهمت فى تحقيق معدل نمو إيجابى، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك اإلجراءات كان من المتوقع أن 

 .%1.2ينكمش االقتصاد بنحو 

  خالل  %2.7وأضافت أنه فى حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل

، %66ن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من األزمة، والذى انكمش بنحو الربع األول، حيث أ

 جراء جائحة فيروس كورونا.

  معدل النمو القطاعى خالل الربع األول من العام المالى الجارى، أوضحت أن المؤشرات المبدئية وأشارت حول

فى العديد من األنشطة مثل النقل والتخزين،  أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إال أن معدل النمو

والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً، كما حافظت بعض من األنشطة على معدالت نمو 

قريبة من العام الماضى رغم هذه األزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة 

 ت.والتجزئة، واالتصاال

  وذلك خالل الربع األول من %7.3أن معدل البطالة سجل انخفاضاً وصل إلى  الدكتورة /هالة السعيد،وأضافت ،

فى الربع الرابع من العام المالى الماضى، ويرجع هذا  %9.6العام المالى الحالى، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 

توجه العام لتخفيف قيود اإلغالق والتحرير الجزئى االنخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط االقتصادى مع ال

وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى  للسوق، مع تّحسن أداء بعض األنشطة كثيفة العمل

 .%15.2إلى  %16.2، بينما انخفض معدل البطالة بين اإلناث من %8.5بعد أن كان  5.8%

  درجة،  50يات، أوضحت الوزيرة استقرار المؤشر عند مستوى فيما يتعلق بمؤشر مديرى المشتروأوضحت

 .وهو ما يعطى داللة على تنامى ثقة قطاع األعمال فى سالمة المناخ االقتصادى فى مصر

 إلى أنه تم خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم االقتصاد خالل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه  وأشارت

المركزى سياسة نقدية توسعية لدعم االقتصاد المصرى، حيث تم خفض سعر الفائدة منذ بدء الجائحة تبنى البنك 

بواقع ثالث نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى فى سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضاً فى  2020فى مارس 

لدوالر، كما أشارت الوزيرة إلى االرتفاع المستمر فى قيمة الجنيه مقابل ا، نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية

جنيه فى نوفمبر، والذى 15.7، حتى وصل إلى 2020موضحة أن سعر الصرف شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو

إلى استمرار تحقيق صافى االحتياطات  أيضاً  وأشارت، 2016يه تجاه الدوالر منذ أكتوبر يمثل أعلى قيمة للجن

 .2020مليار دوالر فى شهر اكتوبر  39.2األجنبية االرتفاع للشهر الخامس على التوالى لتصل إلى 

  إلى أن نسبة أشارت  حيث ،2020-2019نتائج بحث الدخل واالنفاق  وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد، حول

، حيث كانت نسبة الفقر فى ارتفاع 2000-1999نخفضت خالل هذا العام، وذلك ألول مرة منذ عام إالفقر 

 29.7، ثم انخفضت لتصل إلى 2018-2017فى عام  32.5لى مستمر، حتى سجلت أعلى مستوى لها ووصلت إ

إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية شهدت انخفاضاً فى نسبة  أضافتو، 2020-2019خالل عام 

 .%3.79، يليه ريف الوجه القبلى %4.73الفقراء، لكن االنخفاض األكبر كان فى ريف الوجه البحرى بنسبة 

 لخاصة بالدخل، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوى لألسرة إلجمالى الجمهورية من ونوهت إلى أن النتائج ا

بنسبة زيادة قدرها  2020-2019ألف جنيه سنوياً عام  69.1إلى  2018-2017ألف جنيه سنوياً عام  60.4
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 80.9 كما سجل متوسط الدخل السنوى الصافى لألسرة فى حضر الجمهورية ارتفاعاً، حيث وصل إلى، 14.3%

، وذلك بنسبة 2018-2017ألف جنيه سنوياً عام  69.6، مقارنة بـ2020-2019ألف جنيه سنوياً خالل عام 

ألف جنيه سنوياً  52.7، فيما ارتفع متوسط الدخل السنوى لألسرة فى ريف الجمهورية من %16.3زيادة قدرها 

 .%13.3سبة زيادة قدرها ، وذلك بن2020-2019ألف جنيه سنوياً عام  59.7إلى  2018-2017عام 

  ،نفاق، نتائج بحث الدخل واإل أشارتنفاق الكلى السنوى لألسرة، فيما يتعلق باإلوأوضحت الدكتورة /هالة السعيد

ألف جنيه عام  61.9الى  2018-2017ألف جنيه عام  53.7ارتفاع متوسط اإلنفاق الكلى السنوى لألسرة من 

، وأنه فيما يتعلق بالحضر، فقد إرتفع هذا المتوسط بنسبة زيادة %15.2، وذلك بنسبة زيادة قدرها 2019-2020

وحول مستوى األسعار فى مصر مقارنة ببعض الدول ، %12.3، وفى الريف بنسبة زيادة قدرها %19قدرها 

المشاركة فى برنامج  12مؤشراً منخفضاً، وهو ما يُعد األرخص من بين البلدان العربية الـمصر العربية، سجلت 

 .2017مقارنات الدولية خالل عام ال

 قطاع البترول حقق أعلى مساهمة فى الناتج المحلى ، طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية /الدكتور

 . 10%27اإلجمالى للدولة العام الماضى بنسبة 

 استطاعت أن تحقق  وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر إحدى الدول القالئل التى/ الدكتور طارق المالأشار

أن الحكومة بدأت فى تطبيق مجموعة من اإلصالحات االقتصادية  ، نموا اقتصاديا رغم جائحة فيروس كورونا

من خالل إصالح دعم الطاقة وتحسين كفائتها لضمان االستدامة المعروض منها باإلضافة إلى تحرير سعر 

سية االقتصاد الوطنى ونتيجة لذلك تمكنت مصر من الصرف وتطوير التشريعات الخاصة باالستثمار لزيادة تناف

تحقيق مؤشرات غير اقتصادية على صعيد رفع معدالت النمو وخفض عجز الموازنة وخفض معدالت البطالة 

والحد من التضخم فضال عن تفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت فى دفع جهود التنمية وجعلت من مصر 

 ستقرار والتنمية.نموذجا يحتذى به فى تحقيق االمن واال

  وأوضح أن قطاع البترول كان بدوره يمر بتحديات كبيرة، بل كان يمثل تحديا لالقتصاد القومى نتيجة صعوبات

اقتصادية وعدم استقرار سياسى وأمنى مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء األجانب وفقدان الثقة من 

، الغاز والوقود روعات مما أدى إلى عجز فى إمداداتالمستثمرين وتباطؤ االستثمار وتوقف العديد من المش

خالل الست سنوات الماضية خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير من وأوضح إلى إنه 

خالل تبنى استراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية وتهدف لتطوير كل عمليات صناعة البترول وعلى خلفية 

تحويل االزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن ذلك استطعنا 

 وكذلك المساهمة فى النهوض باالقتصاد القومى وتعظيم أداء القطاع كقاطرة لتنمية االقتصاد القومى.

 ى اإلجمالى للدولة العام طاع البترول من تحقيق أعلى نسبة من المساهمة فى الناتج المحلوأضاف إنه قد تمكن ق

، وحقق قطاع البترول أيضا أعلى معدالت استثمارات خالل الست سنوات الماضية بلغت %27الماضى بنسبة 

اتفاقية فى مجال البترول والغاز خالل الست سنوات الماضية بالتزام حد  86كما تم توقيع ، تريليون جنيه 1.2

 2015،  2014القطاع فى تحويل معدالت نمو الغاز خالل الفترة من  نجحمليار دوالر، و 1.5أدنى من اإلنفاق 

 2018، وتحقيق االكتفاء الذاتى للبالد منذ سبتمبر 2020 – 2019فى عام  % 25إلى  %11من سالب 

  واستئناف التصدير.

  وزيادة  نخفاض الطلبإية أزمة كورونا فقد أدى ذلك إلى عانت صناعة البترول عالميا على خلفوأضاف إنه قد

المعروض من المنتجات البترولية وهبوط أسعار البترول فى أسواق الطاقة العالمية، ولكن استطاع قطاع البترول 

المصرى خالل الفترة من مارس وحتى اآلن تحقيق مؤشرات ايجابية وعمل توازن بين تحقيق الخطط والحفاظ 

رول الستراتيجية جديدة فقد جاءت تحديات جائحة وأوضح أن هذا النجاح نتيجة تبنى قطاع البت، على العاملين

كورونا بمثابة اختبار حقيقى لفاعلية واستدامة هذه اإلصالحات التى ثبت خالل األشهر الماضية أهميتها وأثرها 

اإليجابى على تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص االستثمارية وتحقيق االستدامة المالية وتعزيز النمو االقتصادى 

  للدولة.

  اتفاقية جديدة للبحث واالستكشاف فى الفترة من  14إنه خالل األشهر األخيرة لجائحة كورونا تم توقيع وأشار إلى

مارس إلى أكتوبر مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عمالقة مثل اكسون موبيل وشفرون األمريكيين 

فى أعمال البحث عن الغاز والبترول فى  التى تدخال مجال البحث واالستكشاف فى مصر ألولى مرة للتوسع

أضاف أنه تم افتتاح وتشغيل مشروعات للبترو كيماويات، ، ومصر فى العديد من المناطق الجديدة والواعدة

 .2040وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات للتوافق مع التطورات واحتياجات البالد حتى عام 
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 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعى تكرير مصفاة المصرية بمسطرد  وأشار إلى أنه خالل األشهر الماضية

مشروعات  3مليار دوالر، وجارى العمل على تنفيذ  4.5والبنزين عالى األوكتين باألسكندرية باستثمارات 

مليار دوالر بهدف تحقيق االكتفاء الذاتى من البنزين  7.5تكرير جديدة بأسيوط واألسكندرية باستثمارات 

افتتاح وتشغيل خط الشحن البحرى والتوسعات بميناء الحمراء البترولى ، وتم 2023والسوالر بحلول عام 

 بالعلميين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز.

  ،يع على ميثاق تحويل منتدى على دور مصر الريادى فى منطقة شرق المتوسط والتوقوأكد الدكتور/طارق المال

غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية حكومية مما يعد بدوره انجازا مهما للتعاون اإلقليمى فى شرق المتوسط، كما 

أن ذلك يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوافر اإلرادة للتعاون رغم التحديات العالمية الغير مسبوقة، وأن 

وأضاف أن المنتدى يدعم عملية تكوين سوق ليمى واالستفادة من الغاز الطبيعى مصر تؤمن بأهمية التعاون اإلق

غاز إقليمى يخدم مصالح الدول األعضاء من خالل تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية 

البنية التحتية القائمة الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العالقات التجارية واألسعار التنافسية، واالستفادة بكفائة 

بالفعل والجديدة، والدور الحيوى للقطاع الخاص فى صناعة الغاز من خالل اللجنة االستشارية لصناعة الغاز 

وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط، وتضم شركات الطاقة العالمية 

اولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومق

 والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون واإلسراع بتنفيذ المشروعات واألنشطة واالستثمارات المباشرة.

  المؤشرات اإلقتصادية تتماسك رغم أزمة ، 2020حصاد مؤشرات أداء االقتصاد المصرى خالل عام

 .11كورونا

  على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على االقتصاد المصري أشارت رئاسة مجلس الوزراء، إلى إنه

مثل غيره من اقتصادات العالم، إال أن اإلصالحات االقتصادية التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات 

مصري القدرة على الحد من تداعيات تلك األزمة، المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، منحت االقتصاد ال

، وهو األمر الذي ساهم في 2020وظهر ذلك جلياً في تماسك المؤشرات االقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في عام 

جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستطيع تحقيق معدالت نمو إيجابية خالل هذا العام، وذلك 

  سات االقتصادية الدولية.بشهادة المؤس

 حيث استمرت مصر في تحقيق نمو 2020رصد التقرير النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية خالل عام و ،

، وذلك بالرغم من انكماش االقتصاد العالمي، علماً بأنه سجل قبل 2019/2020عام  %3.6اقتصادي بمعدل 

وأشار التقرير إلى انخفاض ، 2016/2017عام  %4.2، مقارنة بـ 2018/2019عام  %5.6أزمة كورونا 

، 2018/2019عام  %13.9، وذلك مقارنة بـ 2019/2020عام  %5.7المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 

هذا وقد ، و%5.7قد سجل  2020، علماً بأن معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2016/2017عام  %23.5و

 16.2، علماً بأنه كان قد سجل 2020جنيه في نوفمبر  15.7سجل تراجع سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه لي

 .2016جنيه بنهاية نوفمبر  18.1، مقارنة بـ 2019جنيه في الشهر ذاته عام 

  2020ويوضح األنفوجراف حصاد مؤشرات أداء االقتصاد المصرى خالل عام : 
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 202012مليار دوالر تمويالت تنموية لمختلف قطاعات الدولة فى  9.8، وزارة التعاون الدولي . 

  الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»عن  2020 وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام  أعلنت» ،

بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين، والذي يستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة 

، و تنفيذ أهداف التنمية المستدامةوالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نح

 6.7، منها 2020مليار دوالر تم إبرامها في عام  9.8الوزارة وفرت تمويالت تنموية بقيمة  وأشارت إلى إن 

ر لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع األهداف األممية للتنمية المستدامة، مليار دوال

 مليار دوالر موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص واالستثمار في العديد من المجاالت. 3.2باإلضافة إلى 

 النقل والمواصالت: 

  حيث التمويالت التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون جاء قطاع النقل والمواصالت في المرتبة األولى من

مليار دوالر، مما يساهم  1.7الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 

ار بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالبنية التحتية والصناعة واالبتك

والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعنى هذه األهداف بتوفير بنية أساسية 

 جيدة وتوفير وسائل نقل الئقة لجميع المواطنين.
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 اإلسكان االجتماعي والصرف: 

  مليار دوالر،  1.4جاء في المرتبة الثانية قطاع اإلسكان االجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي

مما يساهم في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذي يهدف إلى زيادة 

االستثمارات في البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحي، باإلضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة واالبتكار 

تمعات المحلية المستدامة، اللذين يركزان على تعزيز والهياكل األساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمج

الصناعات المستدامة والتخطيط الحضاري من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة في المدن عبر توفير سكن 

 الئق لألسر محدودة الدخل.

 الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول: 

  ديدة والمتجددة والبترول بالمرتبة وبلغت قيمة التمويالت قطاع الكهرباء والطاقة الج المرتبة الثالثةوجاء فى

مليون دوالر، للعمل على تحقيق الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار  677الموجهة له حوالي 

يسيرة والهدف الثاني عشر وهو تشجيع االستهالك واإلنتاج المسئوليين والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل 

وتهدف مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول إلى زيادة االستثمار في مصادر الطاقة ، المناخي

، ودعم توجه الدولة لتصدير 2030النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة 

 فائض الطاقة للدول المجاورة.

 دعم الموازنة: 

 مليون دوالر، مما يضعه بالمرتبة  638تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل  ساهمت الشراكات في توفير

الرابعة، وتعمل هذه التمويالت على مساندة جهود الدولة في إجراء إصالحات هيكلية بالقطاع المصرفى. ويساعد 

أوجه عدم المساواة ذلك على إنجاز الهدف األول الخاص بالقضاء على الفقر والهدف العاشر الخاص بالحد من 

والهدف السادس عشر والخاص بتعزيز السالم والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر الخاص بعقد 

 الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 الحماية االجتماعية: 

  االجتماعي لدعم الفئات الوزارة إنها تمكنت من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن أشارت

األكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم في ظل األزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة 

مليون دوالر، مما يساعد على تحقيق الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر،  505بحوالي 

جنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، من خالل تعزيز أسس والهدف الخامس: المساوة بين ال

 المساواة وتوجيه المساعدات إلى الفئات األكثر احتياجاً خصوصاً في ظل ظروف جائحة كورونا.

 الصحة: 

  لدعم إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين  سعتأضافت وزارة التعاون الدولى إلى إنها

القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة كورونا وإلتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجاً ناجحاً للتعاون بين 

مليون دوالر أمريكي،  477األطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية حوالي 

تدامة: الصحة الجيدة والرفاه، والذي يشمل تحقيق مما يساهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المس

  التغطية الصحية الشامل، بجانب تحقيق الهدف األول والهدف الخامس والهدف العاشر.

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

  ساهمت المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل

اإلقتصاد والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة واالبتكار وتبلغ قيمة التمويالت التنموية التي  الالئق ونمو

 مليون دوالر، لتأتي في المرتبة السابعة. 457وفرتها الوزارة لهذا الهدف، 

 التعليم والتعليم العالى: 

  في المرتبة الثامنة، مما يساعد على مليون دوالر  252بلغت قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالي حوالي

تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد باإلضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساوة بين الجنسين والهدف 

 الثامن الخاص بالعمل الالئق ونمو االقتصاد والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.

 البيئة: 

 ماليين دوالر، وتساهم  208التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته حوالي بالمرتبة  قطاع البيئة جاء

أهداف من أهداف التنمية المستدامة هي السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة،  4هذه المشروعات في تحقيق 

لمسؤوالن، والهدف الحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثاني عشر: االستهالك واإلنتاج ا

 والثالث عشر: العمل المناخي.

 الزراعة والرى والتموين: 

  قطاعات الزراعة والتموين والري، بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثالثة إلى حوالي وجاء
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والنظافة مليون دوالر، مما يساعد في القضاء التام على الجوع )الهدف الثاني( وتأمين المياه النظيفة  100

الصحية )الهدف السادس( وتعزيز العمل الالئق ونمو اإلقتصاد )الهدف الثامن( باإلضافة إلى الهدف الثاني عشر 

الخاص بتشجيع االستهالك واإلنتاج المسئولين. وتعمل هذه التمويالت على ضمان وجود نظام إنتاج غذائي 

 مستدام وزيادة االستثمار في البنى التحتية الريفية.

 تنمية المحليةال: 

  ساهمت المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة

الصحية والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة واالبتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن 

الخاص بتعزيز السالم والعدل والمؤسسات القوية. وتبلغ والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف السادس عشر 

مليون دوالر وجاء بالمرتبة الحادية عشر وهي  89.9قيمة التمويالت التنموية الموجهة لهذه المشروعات نحو 

 تعمل على تقويم منظومة إدارة النفايات الصلبة.

 الحوكمة: 

 مليون دوالر لتمويل مشروعات تساهم في  68ة حصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشر بقيمة إجمالي

تحقيق الهدفين السادس عشر )تعزيز السالم والعدل والمؤسسات القوية( والسابع عشر )عقد الشراكات لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة(. مما يساهم في إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وفي تعزيز الحوكمة وبناء القدرات مع 

مليون  11لعمل على هذا الشأن. كما كما بلغت قيمة مشروعات قطاع التجارة والصناعة خلق شراكات دولية ل

دوالر وجاء بالمرتبة الثالثة عشر وتساهم في تحقيق األهداف الثامنة والتاسعة والثانية عشر، وهي تهدف إلى خلق 

 فرص عمل الئقة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 تمكين المرأة: 

 ماليين دوالر أمريكي. وتعمل المشروعات المندرجة تحت هذا القطاع  7تمويل لقطاع المرأة حوالي بلغت قيمة ال

على تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة، والذي يتضمن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين من خالل 

ساوية في الموارد االقتصادية، تعزيز السياسات التي تشجع العمل الالئق للمرأة وضمان حصولها على حقوق مت

، باإلضافة إلى تحقيق الهدفين الثامن)تعزيز العمل الالئق ونمو اإلقتصاد( والعاشر )الحد من أوجه عدم المساواة(

من إجمالي التمويل  %32.3إن التمويل التنموي المقدم إلى القطاع الخاص يمثل نحو  إلى الوزارةوأشارت 

 مليار دوالر. 3.2، وهو ما يعادل قيمة 2020التنموي لعام 

  وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين حوالي

مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة األممية السبعة عشر،  مليار دوالر، في 25

 .2020وهذه المحفظة بخالف ما تم إبرامه من اتفاقيات في عام 

 ،تراجعا بقيمة العجز في الميزان التجاري خالل شهر  %32.4 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

 .13سبتمبر

  مليار  2.7أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع قيـمة العجـز فى الميـزان التجــارى ليبلغ

ذاته مـن العام السابـق بنسبــة مليـارات دوالر خالل الشهر  4.0دوالر خـــالل شهر سبتمبر الماضي مقابل 

 .%32.4نخفاض إ

 قيمـة الصــادرات  2020انات التجـارة الخارجية سبتمبر في النشرة الشهرية لبي الجهاز المركزى وأوضح

مليار دوالر الشهر ذاته  2.4مليــار دوالر خـالل شهــر سبتمبر مقابل  2.3حيـث بلغـت  %2.8تراجعت بنسبـة 

، %5.1من العام الماضي مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: )مالبس جاهزة نسبة 

قيمة  ما أرتفعتوبين ،(%33.4، اسمده بنسبة %38.4بنسبة ، بترول خام %36.5ل بنسبة منتجات البترو

صـادرات بعض السلع خــالل الفترة المذكورة مقابل مثيلتها خالل الشهر ذاته من العام الماضي وأهمهــا )لدائن 

،سجـاد  %17.8نسبة ، عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة ب%15.2بنسبـة ” بالستيـك “بأشكالهـا االوليــة 

 (.%4.9،ادوية ومحضرات صيـدلـه بنسبة  %23.6وكليم بنسبة 

  مليارات دوالر خـالل شهر سبتمبر الماضي  5.0لتبلغ  %21.3وأشار إلى قيمـة الــواردات انخفضت بنسبــة

ع ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السل 2019مليار دوالر الشهر ذاته من العام  6.4مقابل 

، مواد أولية من حديد  %51.2، منتجات بترول بنسبة %0.3، البترول الخام بنسبة %16.3وأهمها،القمح بنسبة 

مقابـل مثيلتها  2020ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خالل شهر سبتمبر بينما  ، ( %39.6او صلب بنسبة 

، اجهزة تليفونات لالفراد بنسبة %19.9لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها : )سيارات ركوب بنسبــة 

 (. %166.1، اجهزة اتوماتيكية لمعالجة المعلومات بنسبة %1.9، فول صويا بنسبة  5.4%
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

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

المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي  الموافقة على

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3،7خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18نسبة . وارتفعت ب2018

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل الى المستخدم )المستأجر( حق 

 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

ويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. الثابتة )ط

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

قوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن ت

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

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

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019نة لس 7اإلدارة رقم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



15 

 

                                                 
14http://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 
15 http://www.emff-eg.com/2020/12/21/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-

%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%ac/ 

 التمويل متناهي الصغر 

 14الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  لسنة  141وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
من نشاط تمويل المشروعات ، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  2014

المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية 

ط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل ُيحقق المرونة وسهولة غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضواب
 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
يم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم تنظ

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

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

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

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

 الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحّدد 
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 

صغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك المشروعات المتوسطة وال
 .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
ط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بوضع شرو

 .وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

 202415مليار دوالر بحلول  92.1توقعات بزيادة حجم النشاط عالمياً إلى ، التأمين متناهي الصغر. 

  عن توقع تقرير  للتأميناالتحاد المصري أشارIMARC  مليار  92.1أن يصل سوق التأمين متناهي الصغر إلى

وأوضح ،(2024-2019خالل فترة التوقعات ) ٪6.1، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2024دوالر بحلول عام 

لدخل ان هذه التوقعات تعكس إمكانات التأمين متناهي الصغر وقدرته على االنتشار والوصول الى فئات ا إلى

 المنخفض او الفئات التي ال تصل اليها الخدمات التأمينية وبافتراض توقع نمو التأمين متناهي الصغر بهذا الحجم.

  فقًا ألحدث تقرير صادر عن مجموعة وأوضح إنهIMARC  بعنوان )سوق التأمين األصغر: اتجاهات الصناعة

فقد بلغ حجم سوق التأمين متناهي  ،)2024 -2019 العالمية، والمشاركة، والحجم، والنمو، والفرص، والتوقعات

. ويعتبر التأمين متناهي الصغر أداة لتوفير خطط التأمين 2018مليار دوالر في عام  64.4الصغر العالمي 

كما يعد توسع قطاع التأمين على المستوى العالمي أحد ، ل المحدود أو المنخفض في المجتمعألصحاب الدخ

 .تعزز نمو األسواق العوامل الرئيسية التي

  وأشار االتحاد المصري للتأمين أن صناعة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة جزء من

استراتيجية االتحاد للوصول الي الفئات التي ال تصل اليها الخدمات التأمينية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه 

وتضمنت أبرز التحديات التي تواجه نشاط التأمين متناهي ، اصناعة التأمين متناهي الصغر وكيفية مواجهته

 -الصغر في اآلتي:
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في األسواق النامية واألقل نمواً، تستخدم نسبة قليلة من :  غياب التنسيق الفعال بين الحكومات وهيئات التأمين (1

، بالمقارنة مع الدول التكميلية أو التأمين التجاري ( السكان الخدمات التأمينية التقليدية )البرامج االجتماعية أو

ونتيجة لعدم وجود "،فجوة بين الطلب المستهدف والطلب الفعلي على التأمين"المتقدمة مما أدي الى حدوث 

التنسيق والتعاون بين الحكومات والبرامج التأمينية الخاصة )غير الحكومية( بصورة فعالة لسد تلك الفجوة، أصبح 

ة السكان ال يحصلون على تغطية تأمينية، جنباً الى جنب مع عدم وجود قنوات توزيع متخصصة يمكنها ان غالبي

تصل الي الماليين من األفراد النشطة من الناحية االقتصادية والتي يمكنها ان تدفع قسط التأمين متناهي الصغر 

 ير الرسمي.سواء الذين يعملون تحت مظلة االقتصاد الرسمي او حتى االقتصاد غ

عند تصميم منتج تأميني متناهي الصغر : الحاجة الى فهم خصائص سوق المنتجات التأمينية متناهية الصغر (2

تحتاج شركات التأمين إلى فهم خصائص السوق مثل البيئة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وحجم الطلب 

وخسائر وذلك حتى تتالءم المنتجات التأمينية  وأيضا نوع األخطار المحيطة وما يترتب على تحققها من أضرار

مع الخصائص المميزة للعمالء ذات الدخول المنخفضة، وباألخص التدفقات النقدية غير المنتظمة لهؤالء العمالء. 

وتشمل عملية تصميم المنتج أيضا تحديد لمبالغ تأمينية مالئمة ، وتجنب االستثناءات المعقدة ، واللغة القانونية 

 لفهم لعقود التأمين الخاصة بهذه الفئات.صعبة ا

يتطلب التأمين بصفة عامة حسابات إكتوارية : الحسابات االكتوارية المعقدة بسبب عدم توافر البيانات (3

متخصصة، لحساب القيم المالية من أقساط ومخصصات لألخطار المستقبلية وتزداد الحسابات اإلكتوارية تعقيًدا 

صغر نتيجة التقلب الشديد في المطالبات واالفتقار إلى بيانات يمكن الوثوق فيها عن ذوي بالنسبة للتأمين متناهي ال

الدخل المنخفض واألسواق غير المنظمة مما يصعب معه حساب قسط التأمين العادل باإلضافة الى عدم توافر 

 تغطيات إعادة التأمين في معظم هذه الحاالت.

يتطلب التأمين متناهي الصغر أنظمة توزيع تستطيع إدارة المعامالت المالية :  عدم توافر قنوات التوزيع المالئمة (4

كما أن خلق نظام جديد لتحصيل األقساط وسداد التعويضات عملية  ءالصغيرة بكفاءة مع خلق الثقة لدى العمال

الى انه عادةً ما  باهظة التكاليف باإلضافة الى عدم التأكد من قدرة العمالء على فهمها والتعامل معها، باإلضافة

يكون األشخاص أو الوسطاء الذين يعملون لدي شركات التأمين علي غير دراية أو قليلي الخبرة باحتياجات 

 واهتمامات أسر الدخـول المنخفضة وليس لديهم القدرة على التعامل معهم.

من  ي فإنها تتحمل الكثيرال شك أنه عند دخول شركات التأمين كطرف في عقد تأمين : زيادة التكلفة التأمينية (5

، واكبر مثال لهذه النفقات تكاليف تحصيل أقساط التأمين و يتم تحميل هذه المصروفات النفقات التسويقية واإلدارية

ونظرا الى ان مبالغ التأمين متناهي الصغر صغيرة وأقساطه ،  على تكلفة العملية التأمينية ومن ثم األقساط

ت اإلدارية ومن ثم األقساط يزيد من تكلفة التأمين على حملة الوثائق بالقدر الذى متواضعة فإن ارتفاع المصروفا

 ال يتناسب مع مبالغ التأمين التي تصدر بها العقود.

إن معظم الفقراء ال يملكون فهًما واضًحا للتأمين، ومن ثم يشعر :  عدم توافر الوعي بأهمية و قيمة التأمين (6

د العديد منهم في شراء التأمين نظرا لعدم االقتناع بالفوائد المستقبلية التي معظمهم بشعور مضاد تجاهه، ويترد

وال شك أن خلق الوعي حول أهمية التأمين وتعزيز ، سيحصلون عليها في حالة حدوث خطر معين أو عدم حدوثه

مها الفقراء، وخاصة أن ثقافة المستهلك يتطلب وقتًا وتكلفة، كما أن صيغة عقود التأمين غالبًا ما تكون معقدة ال يفه

 معظمهم من األميين.

يعد النقص في المعلومات وقلة الخبرة والمعرفة لدى شركات التأمين عن :  عدم توافر المعلومات عن السوق (7

سوق التأمين متناهي الصغر وعمالؤه من أكبر التحديات التي تواجه نمو التأمين متناهي الصغر. فقد ال تستطيع 

ييز بين األخطار الرديئة والجيدة وقد تميل الشركة الي تجنب هذا السوق بسبب الخوف من شركات التأمين التم

، أخطار االختيار غير المالئم من جانبها وعدم القدرة على معالجة ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية عليها

نخفاض الطلب على تلك وسوف يؤدي هذا الي استخدام استراتيجيات خاطئة لجذب العمالء ومن ثم يؤدى الى ا

الخدمات، كما يفتح الباب الى عدم معاملة العمالء بشفافية ووضوح وخصوصا من قبل الوكالء والوسطاء الذين 

 يسعون الي العموالت المرتفعة، والذي يؤدي في غالبية األحيان الي تشويه سمعة التأمين.

التأمين يشجع الوكالء والوسطاء علي التركيز  أن نظام الحوافز في شركات:  نظام الحوافز في شركات التأمين (8

ع وثائق التأمين منخفضة ، وال تشجع فريق العمل علي بين الكبيرة للحصول على عمولة أكبرعلي وثائق التأمي

 نخفاض عمولتها مما يهدد عملية تسويق هذه المنتجات.القيمة إل
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ( 1انفوجراف) والذي يشير إلى أن مصر تشهد تحسناً فى معدالت  2020تقرير " األونكتاد ديسمبر   يوضح "

 التجارة فى الخدمات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2انفوجراف )بنك تقرير  يوضحHSBC  والذي يشير إلى تفاؤل الشركات المصرية تجاه معدالت نمو االستثمار

 المصرى خالل العامين القادمين :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


