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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

0202 ديسمبر 71خميسال   3العدد،عشر الثالثالشهري  اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

 1العام الحالى %8.3االقتصاد المصرى سينمو ، بنك بى إن بى باريبا الفرنسي . 

 المصرى ستظل ايجابية وإن النمو قد يرتفع ى إن بى باريبا الفرنسي، إن الرؤية المستقبلية لالقتصاد أشار بنك ب

ً إلى  ً خالل العام  ، وأضافخالل العام المالى الحالى %8.3هامشيا أن النشاط االقتصادى فى مصر ظل قويا

المسجلة  %3.5وذلك كان أقل بكثير عن مستويات  %8.3المالى الماضي، رغم تدابير اإلغالق، ونما االقتصاد 

 ديرات معظم المحللين.، لكنه أعلى من تق9102فى 

  نتائج الربع األخير من العام فقط هى التى تأثرت باألزمة الصحية، لكن الفصول الثالثة األولى نمت وأشار إلى إن

فى المتوسط، وتأثر نشاط االنشاءات هامشيًا بسبب الحظر، لكن مشروعات البنية التحتية العامة  %3بمعدالت 

 %9عمل فيها بصورة أقرب للطبيعية، وأخيًرا فالنمو السكانى الذي يزيد عن )النقل والمدن الجديدة( واستمر ال

 سنويًا أساس قوى للنمو االقتصادى.

 إن أسعار المستهلكين تراجعت بشكل مطرد منذ بداية العام، نتيجة انخفاض  إلى بى إن بى باريبا وأوضح بنك

مؤكد استمرار أسعار الغذاء المنخفضة بما من مؤشر التضخم، وبات فى حكم ال %01أسعار الغذاء الذي يمثل 

وجزئيًا يرجع انخفاض التضخم نتيجة تباطوء النمو ، يسمح لمصر بخفض التضخم بشكل ملحوظ السنوات المقبلة

االقتصادي، بجانب أن تدخل الحكومة جعلها تسيطر على أسعار المنتجات الغذائية وتجارتها، وليس من المعلوم 

  سياسة على المدى المتوسط.بعد مدى استدامة هذه ال

  فى ديسمبر، وهو أقل من نطاق مستهدفات البنك المركزي، ما بين  %0.5وتوقع أن يسجل التضخم فى المتوسط

 .9190فى المتوسط خالل العام المالى  %0، على أن يتراجع إلى %09و 5

  وتمثل ،للديون السيادية إن التغيرات الملحوظة في المعروض النقدي تنعكس في تعرض البنوكوأضاف البنك

، وأوضح إلى في العام السابق( %89)من  9191من إجمالي المطالبات في مايو  %09المطالبات على الحكومة 

، عندما غاب المستثمرون األجانب عن  9105عاد تعرض البنوك للديون السيادية إلى مستواه في نهاية عام إنه قد 

فإن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى جذاب بدرجة كافية سوق الدين الحكومي المحلي. ومع ذلك ، 

 للمستثمرين األجانب يمكن أن يساهم في تحرير السيولة للقطاع الخاص.

  إلى تسارع المطالبات على القطاع ، و اتساع االقراض العائلى ونمو تعرض البنوك للديون السياديةوأشار إلى

(، على الرغم من أنها ال تزال أبطأ من النمو في 9191نيو على أساس سنوي في يو %91الخاص )بزيادة 

 .(%02المطالبات على الحكومة )

  كانت الزيادة في اإلقراض للشركات تتعلق بشكل أساسي 9191في النصف األول من عام وأشار البنك إلى إنه ،

بنك المركزي بالقروض قصيرة األجل، وتعززت من خالل سياسة القروض بأسعار مدعومة التي قدمها ال

وقال إنه على الرغم من نمو ، %3إلى  %01، والتي تم تخفيض معدل الفائدة عليها من 9102المصري في عام 

(، إال أن قروض القطاع العائل 9191على أساس سنوي حتى مايو  %03اإلقراض للشركات منذ بداية العام )

 (.%81 من ائتمان القطاع الخاص( هى التى شهدت نمو أكبر بمعدل 81%)

  وأشار إلى أنه من المطمئن أن البنوك المصرية لديها سياسات حذرة فى االقراض وتشترط عند اقراض األفراد

وجود مصدر دخل منتظم. لكن البنوك عليها أن تراقب عن كثب وضع عمالئها األفراد، فى ظل التباطوء 

 االقتصادى الحالى والرؤية السلبية لقطاع السياحة.

 والدين  %32من الناتج المحلى اإلجمالي، والدين الحكومى إلى  %2.9رتفاع عجز الموازنة إلى ويتوقع البنك ا

جنيًها  05ورجح أن يسجل الدوالر ، مليار دوالر 83، وأن يستقر االحتياطى النقدى عند %83الخارجي إلى 

 بنهاية العام المالى الحالى.
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  2قوة االقتصاد المصري في تنوعه ،لتصنيف االئتمانيل موديزوكالة. 

  أعلنت وكالة موديز أن التصنيف االئتماني لمصر تدعمه القوة االقتصادية للبالد القائمة على أساس التنوع

 ،مع نظرة مستقبلية مستقرة B2االئتماني لمصر عند  تصنيف مصر أبقتوأشارت إلى إنها قد  االقتصادي،

ً وأوضح مصر "ضعيفة نسبيا لكنها تتحسن" مدعومة بقوة المؤسسات، إلى أن مؤشرات الحوكمة في ت أيضا

 جانب "السجل الحافل" لمصر في االلتزام بتنفيذ اإلصالحات.

  و لكن مكانة أفضل اإلصالحات االقتصادية والنقدية في السنوات األخيرة وضعت مصر في وأشارت إلى إن 

طة ضعف، وذلك مع ضغط الديون الحكومية المرتفعة أشار التقرير إلى أن المالية العامة في مصر ال تزال نق

والتي تأخذ في التراجع اآلن بعد زيادتها مؤقتا بسبب الوباء. ورغم تراجع احتمالية حدوث استياء شعبي، فإن 

مصر ما زالت معرضة لمخاطر قطاع البنوك نظرا للحجم الكبير للمنظومة المصرفية وأيضا لعدد السكان 

ه المخاطر يقابلها هيكل التمويل المستقر للقطاع، والسيولة الكبيرة التي تعمل كحماية من الضخم، إال أن مثل هذ

 .الصدمات، إلى جانب المرونة في أداء القروض

 3خالل العام المالى الجارى %8توقع تجاوز معدل النمو في مصر ، يبنك االستثمار بلتون. 

  االقتصادية في مصر في دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي توقع بنك االستثمار بلتون، أن تستمر حزم التحفيز

، بفضل الوفورات المحققة خالل سنوات اإلصالح االقتصادي، مضيفاً أنه رغم توقعاته 9191/9190خالل عام 

بتأجيل اإلنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص وتراجع إيرادات الخدمات والصادرات، فأن اإلنفاق على المشروعات 

 في مصر. %8دعم النمو االقتصادي متجاوزاً نطاق القومية سي

  المركزي ووزارة  البنك إن مجموعة اإلجراءات التحفيزية المفروضة من جانب ، إلىاالستثمار بلتونوأشار بنك

المالية وفرت الدعم األمثل لمستويات الطلب، والذي نتوقع أن نرى األثر السلبي النتشار الفيروس عليه في العام 

، وتؤكد هذه المبادرات دعمها لمستويات الطلب، والعملة، وكذلك القطاع الصناعي في 9191/9190المالي 

ً على أداء الشركات،  رؤيتنا، ممثلة المكمل األخير لبرنامج اإلصالح االقتصادي المصري، مما سينعكس إيجابيا

 9102/9191ي في العام المالي على أساس سنو %7وشهد اإلنفاق الخاص أثراً إيجابياً مع نمو استثنائي بنسبة 

، مع مبادرات 9102/9191بدعم من زيادة اإلنفاق على تخزين الغذاء خالل فترة اإلغالق في الربع الرابع من 

نظراً لتأثير توقف األنشطة االقتصادية  9191/9190الدعم الحكومية، وتوقع إنفاق أكثر ترشيداً في العام المالي 

   ويات الدخل.وتراجع االستثمارات على مست

 مليار دوالر، والتي يعتقد  083بلتون، أن إجمالي الحزم التحفيزية لحكومات دول الخليج  بنك االستثمار وأوضح

أنها تم توجيهها بشكل أساسي لدعم االنفاق الخاص داخل تلك البلدان، نرى أن برامج تأجيل سداد أقساط القروض، 

ً واستئناف رحالت السفر وخفض أسعار الفائدة والتسهيالت االئتماني ة، هذا إلى جانب عودة المغتربين جزئيا

على  %0العالمية ستدعم تحسن اإلنفاق الخاص بمعظم الدول الخليجية، مع توقعات بتحقيق اإلمارات نمًوا بنسبة 

 على أساس سنوي(. %01-) 9191، بعد تأثر اإلنفاق الخاص بشكل كبير عام 9190أساس سنوي في 

 4"بلتون" يتوقع ارتفاع قيمة "الجنيه" أمام الدوالر على مدار األعوام الخمسة المقبلة بنك االستثمار. 

  من الفجوة  %31توقع تقرير صادر عن بنك االستثمار " بلتون "، ارتفاع قيمة الجنيه نظًرا للقدرة على تغطية

متوسط سعر وصول  التقريروتوقع ، التمويلية ب النقد األجنبي في مصر، وذلك رغم تأثر السياحة بشكل كبير

، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار األعوام الخمسة 9190جنيه مقابل الدوالر في عام  03.73صرف 

المقبلة بسبب العوامل التى خففت ألم تراجع إيرادات النقد األجنبي في األمد القصير، فضالً عن تحسن 

 في األمد الطويل.احتياطيات النقد األجنبي والمؤشرات األساسية 

  جنيه  03.73شهًرا المقبلة استقرار أكبر، مع متوسط متوقع عند  03المتوقع أن تشهد الـ  واشار إلى إنه من

مقابل توقعاتنا السابقة التي  9190جنيه مقابل الدوالر في عام  03.73و 9190/ 9191مقابل الدوالر في عام 

 .9190/ 9191ي للعام المال 03.29عند  9102ترجع إلى ديسمبر 

  ورأى التقرير أن احتياطي النقد األجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد األجنبي في

، مما يغطي 9199/9190مليار دوالر خالل العام المالي  0383السوق المحلية، مع التوقع بتدفقات داخلة بنحو 

كما نتوقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى ، قع خالل العاممن الفجوة التمويلية ب النقد األجنبي المتو 31%
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 أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محوًرا أساسيًا الستقرار العملة في مصر.

  وأوضح أنه رغم خفض أسعار الفائدة، فال نتوقع تأثر عائدات السندات الحكومية، ونرجح استقرارها عند

دور، مما يحافظ على جاذبية االستثمار في أدوات الدخل الثابت، مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوري

 بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم.

 " تحسن السيولة فى كافة أسواق األسهم دعمت إقبال المستثمرين األفراد على  ،بنك االستثمار " بلتون

 .5السوق المصرية

  إلى تقرير لبنك االستثمار " بلتون "،  أشار ً بدعم من  إن السيولة في جميع أسواق األسهم، شهدت تحسنا

، واإلجراءات المتخذة في مصر، والتي دعمت إقبال المستثمرين األفراد فاض أسعار الفائدة في دول الخليجنخإ

 .9191على السوق المصرية في عام 

 وزارة المالية وفرت الدعم  المركزي و البنك ية المفروضة من جانبوأشار إلي أن مجموعة اإلجراءات التحفيز

، التى تعد مكملة األخير لبرنامج اإلصالح ، والعملة، وكذلك القطاع الصناعياألمثل لمستويات الطلب

 االقتصادي المصري، مما سينعكس إيجابياً على أداء الشركات.

 دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام  وتوقع أن تستمر حزم التحفيز االقتصادية في مصر في

وأضاف أنه بالنسبة للنظرة ، ، بفضل الوفورات المحققة خالل سنوات اإلصالح االقتصادي9191/9190

المستقبلية للتضخم فال تزال عند مستويات معتدله في كافة االقتصادات التي نغطيها، مع احتماالت لخفض 

 ية.قع أي تغير في أسعار الفائدة بالدول الخليجفي مصر مع عدم تو نقطة أساس 011أسعار الفائدة بنحو 

 6"91-السيولة األجنبية بالبنوك المصرية تظهر بوادر التعافي من "كوفيد، وكالة فيتش للتصنيف االئتماني. 

  من تأثيرات السيولة األجنبية بالبنوك األجنبية تظهر بوادر التعافي أشارت وكالة فيتش للتصنيف االئتمانى، إلى إن

ارتفاع صافي األصول األجنبية في البنوك ، وأشارت إلى الجائحة، بفضل عودة التدفقات األجنبية ألسواق المال

مليار دوالر في أكتوبر، إذ تستمر في الزيادة منذ تحولها من السلب إلى اإليجاب في سبتمبر  9.2المصرية بقيمة 

األصول األجنبية في البنوك ال يزال منخفضا مقارنة بصافي بلغ الماضي. وباستبعاد البنك المركزي، فإن صافي 

مليار دوالر في فبراير الماضي، قبل بداية تأثيرات الجائحة مباشرة. وارتفع إجمالي صافي أصول البنوك  7.8

مليار  01.5مليار دوالر، من  00على أساس شهري في سبتمبر إلى  %88التجارية والبنك المركزي معا بنسبة 

 .ر في أغسطسدوال

  تحسنا متواصال في صافي األصول األجنبية التي كانت قد تراجعت وأوضحت أن وضع السيولة األجنبية تعكس

مليار دوالر في أبريل، عندما اضطرت البنوك إلى تغطية خروج استثمارات في المحافظ األجنبية  3.8إلى سالب 

ومع استقرار أسواق المال العالمية ، الي المرتبط بالجائحةمليار دوالر خالل ذروة الذعر الم 07من البالد بقيمة 

ارتدت التدفقات االستثمارية من جديد على أدوات الدين المصرية، والتي ارتفع حجم االستثمار بها إلى أكثر من 

مليار دوالر  01.0مليار دوالر في منتصف أكتوبر، ومن نحو  90.0مليار دوالر بنهاية نوفمبر الماضي، من  98

 في مايو الماضي.

  خالل األشهر العشرة األولى من  %90البنوك شهدت زيادة في التزاماتها بالعمالت األجنبية بنسبة وأضافت أن

إن صافي األصول األجنبية في البنوك غطى  إلى فيتش أشارت، بما يشكل مخاطر سداد طويلة األجل. و9191

عن نهاية فبراير الماضي.  %03نخفاض بنسبة إاية أكتوبر، بملة األجنبية في نهفقط من الودائع المحلية بالع 7%

من الديون الخارجية للبنوك طويلة األجل، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى  %71ومع ذلك، فإن 

 .القصير

  سعر  السيولة المالية بالعملة األجنبية ال تزال مهددة أيضا بأي تراجع في ثقة المستثمرين وتقلباتوأوضحت أن

ومع ذلك، ترى فيتش أن ، الصرف، واعتماد البنوك على الدائنين األجانب يحمل معه مخاطر في إعادة التمويل

تجارة الفائدة في مصر ال تزال جذابة للمستثمرين األجانب. ولكن بالنظر إلى مخاطر احتياجات التمويل الخارجي 

ع فيتش "تجدد الضغط" على احتياطي العمالت األجنبية المرتفعة، والتراجع في العوائد بالعملة األجنبية، تتوق

مليون  0.3والجنيه المصري. وظلت احتياطي النقد األجنبي بالبنك المركزي ثابتا بنهاية نوفمبر، إذ ارتفع بنحو 

مليارات دوالر في الفترة  01مليار دوالر. ولكنه تحسن كبير، نظرا لتراجعه بنحو  82.9دوالر فقط، ليصل إلى 

ارس وحتى مايو الماضي، عندما تدخل البنك المركزي باستخدام االحتياطي لتغطية تدفقات المحافظ المالية من م

 الخارجة وسداد الديون والواردات السلعية.

 02-ويوضح الرسم البيانى بوادر تعافى السيولة األجنبية بالبنوك المصرية من " كوفيد : " 
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  7تثبيت الفائدة في اإلجتماع القادم للمركزي بعد ارتفاع التضخم خالل نوفمبرتوقع يفاروس بنك االستثمار. 

 / رضوي السويفي رئيس قسم البحوث ببنك اإلستثمار فاروس إبقاء البنك المركزي على أسعار  أشارت الدكتورة

 .9191في عام  %0ديسمبر ، بعد خفض الفائدة  90الفائدة دون تغير خالل اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 

  بالشهر السابق و مقارنة  %0.0أن معدل التضخم قفز في إجمالي مصر في نوفمبر ، حيث وصل إلى  وأضافت

على أساس سنوي في أكتوبر، متوقعة أن  %3.8على أساس شهري و %1.9على أساس سنوي ، مقابل  5.8%

أوضحت أن معدل التضخم ارتفع في الحضر أيًضا ، حيث بلغ ،  و%0.2بمتوسط  9191/90تنتهي السنة المالية 

سنويًا في أكتوبر، متوقعة أن ينتهي  %3.0ا و شهريً  %1.9سنويًا في نوفمبر ، مقارنة بـ  %3.7شهريًا و  1.3%

أن معدل التضخم في نوفمبر تجاوزت  ، وأضافت%3.1بمتوسط  9191/9190التضخم الحضري السنة المالية 

سنويًا لمصر  %3.0شهريًا و  %1.8سنويًا إلجمالي مصر و  %3.0شهريًا و %1.8توقعات فاروس البالغة 

  الحضر.

 مقارنة بالشهر  %8.9بنسبة خم هذا الشهر جاء نتيجة نمو قطاع األغذية والمشروبات أشارت إلى أن إرتفاع التض

، بعد النمو الضعيف للغاية والسلبي للفئة في بعض األحيان خالل  9191، وهو أعلى نمو له منذ أبريل السابق

اد الغذائية ، أضافت أن تقلب أسعار الخضروات كان مسؤوالً عن ارتفاع أسعار المو، و 9191و  9102عامي 

 .  حيث ظلت معظم الفئات مستقرة

  ،المبيعات الرقمية للشركات دراسة بين فيسبوك والبنك الدولى ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 .8الصغيرة تفوق ما قبل كورونا

  السادس من شركة فيسبوك، بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، اإلصدار أعلنت

"تقرير الوضع العالمي لقطاع الشركات واألعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة"، وهو األخير في دراسة 

استقصائية موسعة شملت أصحاب الشركات واألعمال الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم أجريت في 

أثير فيروس كورونا المستجد، مما يسلط . يكشف التقرير، المخطط له قبل انتشار الوباء، عن مدى ت9191عام 

من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع  031.111الضوء على بعض أشد التحديات التي تواجه أكثر من 

 أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.

  وظفين في من المالك والمديرين والم 938111مسح َشِمل أكثر من وأشارت الدراسة إلى إنه تم عمل مسح

دولة ومنطقة بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.  31الشركات في حوالي 

وتظهر النتائج أنه في حين تحسنت ظروف األعمال التجارية منذ المسح األول، ال يزال عدد كبير من الشركات 

دالت المبيعات والتوظيف، حتى مع أن االقتصاد ككل نخفاض معإغلقة واألغلبية ال تزال تبلغ عن الصغيرة م

 يظهر عالمات التحسن.

  النسبة المئوية للشركات الصغيرة والمتوسطة النشطة على فيسبوك التي كانت عاملة أو ويشير التقرير إلى

هذه  تشارك في أي عدد من األنشطة المدرة للدخل في أكتوبر. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بلغت

في مصر. كما  %72في المملكة العربية السعودية، و %33في اإلمارات العربية المتحدة، و %38األرقام 

من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة على فيسبوك في اإلمارات العربية  %35أظهرت نتائج المسح أن 

ت في الشهر الماضي بنسبة أقل في مصر، حققت مبيعا %50في المملكة العربية السعودية، و %83المتحدة، و

من نفس الشهر من العام الماضي. وحتى مع ظهور بوادر االنتعاش االقتصادي العالمي، كانت الشركات 

في اإلمارات  %03الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ال تزال تواجه عبء خفض عدد موظفيها في أكتوبر: 
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 في مصر. %03ة، وفي المملكة العربية السعودي %92العربية المتحدة، و

  أن الظروف ال تزال تمثل تحدياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، إال أن وأشار التقرير إلى إنه على الرغم من

أصحاب األعمال ومديريها ال يزالون يقاومون التحديات. ويظهر االستطالع أنه على الرغم من كل شيء، فإن 

من الشركات في مصر ال  %35لكة العربية السعودية، وفي المم %33في اإلمارات العربية المتحدة، و 79%

تزال متفائلة بمستقبل أعمالهم. وقد عمل العديد منهم بشكل خالق إليجاد طرق جديدة للوصول إلى العمالء، مما 

ً خالل انتشار الوباء. وفي الشرق األوسط، أفادت  من  %07زاد من نسبة المبيعات التي قاموا بها رقميا

في المملكة العربية  %87رة والمتوسطة العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والشركات الصغي

ً خالل الشهر الماضي. بل إن األرقام  %93في مصر أن  %83السعودية، و أو أكثر من مبيعاتها تمت رقميا

في  %81حيث بلغت  "،02-الواعدة فعلياً هي أرقام المبيعات الرقمية مقارنةً بما كانت عليه قبل جائحة "كوفيد

في مصر، مما يفيد بأن هذه األرقام قد  %03في المملكة العربية السعودية، و %02اإلمارات العربية المتحدة، و

زادت في الواقع. ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة حذرة في توقعاتها 

في المملكة العربية  %95اإلمارات العربية المتحدة و من الشركات في %87الخاصة بالمستقبل، حيث تشير 

 في مصر إلى أنها تتوقع أن يكون التدفق النقدي تحدياً في األشهر القليلة المقبلة. %93السعودية و

 / رامز شحادة، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: "للشركات  وأشار األستاذ

الصغيرة دور حاسم تلعبه عندما يتعلق األمر بنمو وتطور اقتصادنا في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا. في 

ا إلدارة انتقالهم إلى الفضاء فيسبوك، جعلنا من أولوياتنا تسهيل وصول الشركات إلى األدوات التي يحتاجونه

الرقمي منذ األيام األولى للوباء. في هذه الدفعة األخيرة من التقرير، رأينا هذا التحول الذي يشهده عدد كبير من 

أو أكثر في المبيعات الرقمية.  %93الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا، الذين أبلغوا عن زيادة بنسبة 

ق إلى االنتعاش ال يزال غير واضح، ما هو مؤكد هو أن الشركات الصغيرة أظهرت على الرغم من أن الطري

الكثير من المرونة والميل إلى التفكير خارج الصندوق في إيجاد طرق جديدة للوصول إلى العمالء. ومع 

 ترنت".استمرارهم في صياغة خططهم المستقبلية، سنظل ملتزمين بدعم حاجتهم إلى البقاء واالزدهار عبر اإلن

 9أعوام أخرى من انخفاض األرباح بسبب الجائحة 4البنوك ستواجه  ،ماكينزى لالستشارات . 

  شركة أشارتMcKinsey & Company  لالستشارات في تقرير إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم قد

، 9190بحلول عام وأضافت أنه ، 02-تواجه أربع سنوات أخرى من انخفاض األرباح ضمن تبعات جائحة كوفيد

تريليون دوالر من  8.7تريليون دوالر مخصصات نفقات لخسائر القروض وستُفقد  9.7ستتطلب الجائحة 

 .اإليرادات نهائيا بسبب التحديات االقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة

  لملكية، وهو مقياس مهم المتوقع أيضا على مستوى العالم أن يتراجع العائد على حقوق اواوضحت الشركة إنه من

وأضافت أن معظم المؤسسات لن تستعيد ربحية عام ، 9102في  %3.2من  9190في  %0.3لى للربحية، إ

 قبل مضي خمسة أعوام ما لم تحسن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وأن الدمج قد يكون حال لبعضها. 9102
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

  /نائب رئيس ، خالد بتالاألستاذة الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية، والدكتور

 .10يوقعان مذكرة تفاهم لرسم السياسات االقتصادية والتنموية بين الدولتين، وزير التخطيط العراقيو الوزراء 

 تفاهم بين وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرة / شهد رئيس مجلس الوزراء

الدكتورة هالة السعيد، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال، في مجال رسم السياسات 

 االقتصادية والتنموية والعمل اإلحصائي والتعاون الدولي واإلقليمي.

  اءت انطالقًا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربي إن المذكرة جوأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى

ً بأهمية التنسيق وتطوير العالقات األخوية الثنائية بين الشعبين في مجال التعاون  المشترك بين البلدين، وإيمانا

االقتصادي بين المؤسسات التخطيطية في كل من البلدين بما فيها رسم السياسات االقتصادية والتنموية في 

جاالت العمل اإلحصائي والتعاون الدولي واإلقليمي وتبادل الخبرات والتدريب بما يطور مهارات العاملين م

 ويخدم مصلحة البلدين.

  وأوضحت أن المادة األولي من المذكرة تتضمن التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات

ب االستفادة من تجارب الدولتين في مجاالت التخطيط والبحوث والدراسات التخطيطية واإلحصائية، إلي جان

االقتصادي واإلقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل 

 الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

 في تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى  وأضافت أن مجاالت التعاون وفقًا لما ورد بمذكرة التفاهم تتمثل

االستراتيجي والمركزي والقطاعي واإلقليمي، إلي جانب التدريب اإلحصائي فيما يتعلق باألهداف األممية للتنمية 

المستدامة فضاًل عن تبادل الخبرات في مجال خطط وموازنة البرامج واألداء ومنظومة متابعة األداء الحكومي 

 .ستثمار العامورفع كفاءة اال

  إن مجاالت التعاون تضمنت كذلك التعاون في مجال بناء القدرات وتوفير وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى

برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط االستراتيجي، الحسابات القومية وبرامج الدرجات العلمية 

ير الخبرات التخطيطية المختلفة لتطوير أجهزة التخطيط المختلفة المختلفة، باإلضافة إلي التعاون في مجال توف

للجانبين العراقي والمصري، وكذلك التعاون فى مجال التعدادات السكانية وتعدادات المنشآت االقتصادية وتبادل 

 الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة، فضاًل عن تبادل الخبرات بشأن آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل

 الحكومة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين فى مجاالت العمل المشتركة.

  وأقرت المادتين الثالثة والرابعة من المذكرة علي أن يتم تشكيل لجنة برئاسة كل من وزير التخطيط والتنمية

ن بين البلدين االقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزير التخطيط بجمهورية العراق، بهدف دفع عملية التعاو

وتبادل الرأي والمشورة وفقًا لبنود المذكرة وبما يعود بالنفع على الطرفين ويحقق المصلحة المشتركة على أن 

تتشكل لجنة فرعية مشتركة لوضع برامج تنفيذية لما ورد بالمذكرة وخطط عمل تفصيلية محددة التوقيتات، وكذا 

وتقييم آثارها على منظومة التخطيط في البلدين، علي أن تجتمع اللجنة تحدد اللجنة آليات تنفيذ البرامج ومتابعتها 

 الفرعية ببغداد أو القاهرة بالتناوب سنوياً لمتابعة تنفيذ البرامج التي سوف يتم االتفاق عليها.

  ،مصر حققت نتائج إيجابية بمؤشرات التنمية الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .11 0202المستدامة

  أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أثناء عقد أجتماعاً مع السيد الدكتور /مصطفى

نتائج الجهود التي تحققت خالل العام الماضي، كنتيجة لتنسيق وعمل متكامل مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى 

، 9191يعكس أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام بين مختلف الوزارات والجهات، والذي 

الفتة إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات، حيث احتلت المرتبة 

كما ، دولة مصنفة 059من بين  29، حيث كانت تحتل المرتبة 9102دولة مصنفة، مقارنةً بعام  055من بين  38

، مقارنةً بعام 9191دولة عربية مصنفة في عام  91من بين  7قدمت مصر على المستوى العربي، لتحتل المرتبة ت

دولة عربية مصنفة، وعلى مستوى القارة األفريقية، تحتل مصر  02من بين  2، حيث كانت تحتل المرتبة 9102

من بين  9102احتلت ذات المرتبة في عام ، كما 9191دولة إفريقية مصنفة في عام  07من بين  0حاليا المرتبة 

دولة من األسواق الناشئة المصنفة  05مقارنة بـ  01دولة إفريقية مصنفة، الفتة إلى أن مصر احتلت المرتبة  03

بلدان عربية في اتباع المعايير الوطنية العربية  2، كما احتلت المرتبة األولى من بين 9191و  9102في عامي 

 نمية المستدامة.لتقييم أهداف الت

 فيما يتعلق بالبعد االقتصادي، فقد أسهمت اإلجراءات التي اتخذتها الدولة إلى إنه هالة السعيد  / أوضحت الدكتورةو

 9191في تحقيق معدل نمو إيجابي رغم حدوث أزمة كورونا، كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف في عام 

ومؤشر فيما يتعلق بمعدل البطالة، إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة في سوق العمل، 
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 حتى اآلن. 9103الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشرات بيئة األعمال منذ 

  على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر بـ  9191تفوق مصر عما كان مستهدفا في عام  وأشارت أيضاً إلى

 2بنحو  9191حتى عام  9103منذ عام مركزاً في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة  08

مراكز،  3مركزاً، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية  09درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 

بمؤشرات التجارة  9191وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة واالبتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 

الخاص في بة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، كما زادت مساهمة القطاع السلعية والخدمية، ومؤشر نس

 .الناتج المحلي اإلجمالي

  إلى تحسن العديد من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال  وأشارت

، منها 9103مقارنة بعام  9102م المعرفة والرقمنة، مشيرة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعا

تخدمون اإلنترنت خالل المؤشر العالمي لالبتكار، ومؤشر االبتكار الفرعي لالستثمار، ونسبة السكان الذين يس

وقالت الدكتورة هالة السعيد: من أجل استكمال هذه اإلنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية ، نفس الفترة

، التي تضم مجموعة من اإلصالحات المعنية بمراجعة القوانين تصاديوثيقة اإلصالح االقاالقتصادية 

والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل علي زيادة مساهمته في كافة القطاعات وتشجيعه على توفير 

 فرص عمل.

  ة بقطاع الصحة نتائج مؤشرات البعد االجتماعي في أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اهتمام الدول وأشارت إلى

مليون صحة"، و"صحة المرأة" كان له أكبر األثر  011وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها "

في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، والسيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر 

المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية 

فيما يخص مؤشر  9191األمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك إلى تحقيق مستهدفات 

 سنوات ومعدل اإلصابات بأمراض الكبد الوبائي. 3وفيات األطفال تحت 

  البعد االجتماعي من أهداف التنمية المستدامة، نوهت إحرازه في وأوضحت الدكتورة /هالة السعيد، حول ما تم

فيما يخص كال من معدل وفيات األمهات ومعدل  9191من مستهدفات  %31إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 

التقزم بين األطفال ومعدل فقر الدم بين األطفال وتغطية التأمين الصحي، مشيرة في الوقت نفسه لوصول معدالت 

 في مؤشرات توفير أّسرة للمواطنين واإلنفاق المباشر للمواطنين على الصحة. 9191من مستهدفات إنجاز عالية 

  هالة السعيد أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل /فيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت الدكتورة وأشارت

 002وذلك إلنشاء وتجديد وتوسعة  مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة "حياة كريمة"،

في المؤشرات الخاصة  9191مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى األشد فقًرا، تم تحقيق بعض من مستهدفات 

سنة، والتفوق على ما  03بالتعليم، والتي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 

ب من اإلنفاق العام على التعليم، فضال عن أن معدالت اإلنجاز تخطت نسبته كان مستهدفا في مؤشر نصيب الطال

في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطالب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية،  31%

 وكذا مؤشر اإلنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.

 تحقيق العدالة االجتماعية من خالل االهتمام بفئات المجتمع المختلفة  كما أكدت أنه نتيجة حرص الدولة على

من  %39لضمان سبل الحياة الكريمة وإعالء فرصهم في اإلسهام في المجتمع، فقد وصلت معدالت اإلنجاز إلى 

 في المؤشر 9191في مؤشر اإلنفاق على الحماية االجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف  9191مستهدفات 

في مؤشر الفقر، وال تزال هناك  9191من مستهدف  %71المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي لألسرة، كما تم تحقيق 

كما حققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين ،جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات

ي التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين ف

 .9103الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسالم واألمن مقارنة بعام 

  وأشارت إلى أن وزارة التخطيط تقوم حالياً، من خالل التعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير

الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات 

وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل 

حة، محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه األهداف مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقا ألحدث بيانات متا

 .9181وكذلك المرجو تحقيقها بحلول عام 

  ،الدولة تعطي األولوية للتمويل المستدام ومواءمة الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .12اإلستثمار مع مبادئ اإلقتصاد األخضر

  ،إن الدولة المصرية تعطي األولوية إلى وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أشارت الدكتورة /هالة السعيد

للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة االستثمار العام مع مبادئ االقتصاد األخضر، ال فتة إلى أن مجلس 

الوزراء وافق مؤخًرا على دليل معايير االستدامة البيئية، كما أطلقت الدولة المصرية أول سنداتها الخضراء 

التي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع )األولى في الشرق األوسط( و

الطاقة المتجددة ، وتتماشى هذه االستثمارات مع استراتيجية الحكومة لتنويع االقتصاد كجزء من المرحلة الثانية 
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13 https://www.youm7.com/story/2020/12/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/5111713 

 من برنامج اإلصالح االقتصادي.

  م لنا عدد من الدروس بصفتنا صانعي سياسات، والتي يمكنني إن هذا العام عاًما استثنائيًا، قدوأوضحت إلى

تلخيصها في أن االستجابة االستباقية والسريعة لألزمة أمر بالغ األهمية، والشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل 

ادة الفعال والتضامن والمساءلة أمور حيوية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية االقتصاد الرقمي، و أهمية زي

إلى أنه فى  ، وة، بجانب أهمية الضمان االجتماعيالقدرة اإلنتاجية لمصر واستقاللها لضمان إنتاج سلعنا األساسي

إطار السعى لتحقيق االستجابة االستباقية والسريعة لألزمة فقد تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في 

زمة للتخفيف من األثر السلبي لألزمة، مشيرة إلى أن الدولة وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير الال

سياسة تستهدف جميع الفئات والقطاعات  003فبراير وحتى اآلن ، سنت ما يقرب من  90المصرية منذ 

االجتماعية ، كما أولت الدولة اهتماما بالغ األثر بتحقيق الشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن 

 ءلة فى إدارة األزمة.والمسا

 إن العالم أدرك أهمية الرقمنة طوال العام الماضي من ، أشارت إلى تعلق باالقتصاد الرقميوأوضحت فيما ي

منظور مزدوج ، ذلك ألنه يمكن لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا أن يعزز االستعداد لالستجابة الفعالة في الوقت 

التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال، كما كانت  المناسب لتفشي المرض، وهو عنصر أساسي في

التكنولوجيا هي المنقذ العام من منظور الصحة والتعليم من حيث تقليل االتصال، لذا تقوم الحكومة بتسريع 

جهودها نحو تطوير تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ليس فقط لفوائدها التي ال نهاية لها، ولكن لتحسين 

 موجة الثانية وأي صدمات غير متوقعة ذات طبيعة مماثلة.استعدادها لل

 أشارت إلى أهمية زيادة القدرة اإلنتاجية لمصر واستقاللها لضمان إنتاج سلعنا األساسية ، مؤكدة أنه بعد ما و

ضربت اضطرابات سلسلة التوريد على نطاق عالمي وليس إقليميًا فقط ، أدركت جميع البلدان أهمية زيادة إنتاجها 

نا اثبتت أهمية وأوضحت أن أزمة كورو، المحلي وزيادة العمالة وتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها قدر اإلمكان

، باعتباره أحد المحددات االقتصادية الرئيسة للمرونة في مثل هذه األزمات، لذا استهدفت الضمان االجتماعي

غير المنتظمة ، للمساعدة في التخفيف من حدة األزمة الحكومة العديد من سياساتها تجاه الفئات الضعيفة والعمالة 

 قدر اإلمكان.

  مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات لجميع إلى إعادة ترتيب األولوياتأضافت أن أزمة كورونا دفعت او ،

إلى وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة واالقتصاد األخضر، مشيرة 

ة أن الدولة المصرية تواصل االستثمار في تطوير البنية التحتية نظًرا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز القدر

، كما تركز الحكومة على توطين الصناعة للمنتجات الرئيسة مثل المستحضرات التنافسية وديناميكية االقتصاد

 طق الصناعية، ودعم تطوير سالسل التوريد.الصيدلية، من خالل المزيد من التوسعات في بناء المنا

  إنها تشمل تنويع هيكل اإلنتاج ، أوضحت بالركائز األساسية لبرنامج اإلصالح الهيكليوأشارت فيما يتعلق

لالقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خالل التعليم والتدريب 

ن برنامج اإلصالح الهيكلي سيساعد الدولة المصرية فى تشجيع النمو الشامل و خلق الفني المتقدم، منوهة عن أ

فرص عمل جديدة و تنويع وتطوير أنماط اإلنتاج و تحسين مناخ األعمال و توطين الصناعة المحلية، باإلضافة 

 امة.إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستد

  ،اإلصالحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .13االقتصاد المصرى

  التجربة التنموية لمصر في السنوات أشارت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى

اإلصالح االقتصادي، مشيرة إلى التغيرات والتحديات السياسية األخيرة وجهود الدولة المصرية لتحقيق 

واالقتصادية واالجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر، وما ترتب عليها من تراكم لالختالالت الهيكلية التي عاني 

ً بتراجع أغلب مؤشرات االقتصاد الكلي، وزادت شدة التحديا ت منها االقتصاد المصري لعقود طويلة أثرت سلبا

وما أرتبط به  02في ضوء المتغيرات السياسية واالقتصادية اإلقليمية والدولية، ومما أستجد من تفشي وباء كوفيد 

 من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

  لتمثل النسخة الوطنية من األهداف األممية لتحقيق التنمية 9181الدولة وضعت رؤية مصر وأشارت أن ،"

مة، واإلطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خالل السنوات المقبلة، وقد أدى تنفيذ الحكومة المستدا

للعديد من اإلصالحات، من خالل المرحلة األولى للبرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي منذ نوفمبر 

لى المؤشرات اإليجابية التي شهدها االقتصاد ، إلى تحقيق االستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس ع9105

وأضافت أن معدل النمو االقتصادي بلغ قبل األزمة ، 02وقبل حدوث أزمة كوفيد  02/9191المصري خالل عام 

، وبمتوسط 02/9191خالل الربع الثالث من  %3ونحو  02/9191في النصف األول من العام  %3.5حوالي 

من العام، إلى أن جاءت أزمة كوفيد وأثرت باالنخفاض في العديد من  في التسعة أشهر األولى %3.0نمو 

 المؤشرات االقتصادية.
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  وأوضحت أن جهود اإلصالح وما يتميز به االقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، في أن يصبح

نها األخطار اإلقليمية االقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات االقتصادية الخارجية ومن بي

المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن االقتصاد المصري 

 والذي يعتبر االقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدالت نمو إيجابي في ظل األزمة.

  قتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في نتائج تقرير "آفاق االوأشارت الدكتورة /هالة السعيد، إلى

لهذا العام، مقابل توقعاته  %8.3، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر إلى 9191أكتوبر 

في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثالثة اقتصادات وحيدة في الشرق  %9السابقة عند 

 %7.8، ويأتي في هذا اإلطار انخفاض معدل البطالة إلى 9191سطى تحقق نمو اقتصادي في األوسط وآسيا الو

 يونيو( من العام.  -في الربع السابق )ابريل  %2.5مقارنة بـ 9191سبتمبر( من عام -في الربع الثالث )يوليو

 هالة السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من السياسات االستباقية التي اعتمدت على  / وأكدت الدكتورة

خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات للتخفيف من آثار الوباء، والتي ترتكز على عدة محاور 

لة واالئتمان لهذه على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خالل تخفيف األعباء المالية وتوفير السيو

القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، باإلضافة إلى مساندة 

القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل األزمة والعمل على تعظيم االستفادة من الفرص التي يمكن أن 

تكنولوجيا المعلومات، وصناعة األدوية والمنتجات الكيماوية، تتوافر لها، مثل قطاع الزراعة، واالتصاالت و

والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من خالل مساندة العمالة غير المنتظمة، والعمل على اعتماد سياسات 

نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم 

 ويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.تم

  نه نتج عن أزمة كورونا إعادة ترتيب أولويات جميع الدول والتأكيد على أهمية عدد من المجاالت في إوأكدت

 مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية االجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وقد انعكس على اهتمام الحكومة

بشبكات الحماية االجتماعية وخلق فرص العمل، من خالل التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، 

والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى االكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز األدوات 

 لتعزيز مظلة الحماية االجتماعية.

 عيد إلى االهتمام بـ "التوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة" بهدف تحقيق مفهوم الس الدكتورة /هالة أشارت

، كأحد الركائز األساسية لرؤية «والمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة  Inclusive Growthالنمو االحتوائي»

م المصرية، وتوجيه ، ويهدف ذلك لتعظيم االستفادة من المزايا النسبية للمحافظات واألقالي9181مصر 

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

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

 أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما األداة الرئيسة للتنمية  أن قطاعي الصحة والتعليم يمثالن وأوضحت

وبناء قدرات االنسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع، كما تولي الدولة أهمية لقطاع االتصاالت في إطار تعزيز 

لنحو  91/9190التوجه نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى ارتفاع حجم االستثمارات الموجهة لهذا القطاع في خطة 

، مضيفة أن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسة كذلك التي ترتكز %811مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو  01

عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل االنتاجي وخلق فرص العمل الالئق والمنتج، حيث أثبتت 

ات الطبية وزيادة نسب االكتفاء الذاتي منها، باإلضافة أزمة كورونا ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتج

إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع االتصاالت وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية 

وصناعة األجهزة المنزلية وصناعة األثاث، وذلك بهدف االستفادة من التغييرات التي تشهدها سالسل التوريد 

وأكدت على أهمية اتجاه الدولة ، المنتجات المصرية بمزايا تنافسيةالنفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها العالمية في 

المصرية نحو االقتصاد األخضر، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية لالنتقال لالقتصاد األخضر، وتحقيق 

ئية واالقتصاد األخضر ترتفع النسبة من المشروعات االستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم االستدامة البي 81%

في األعوام الثالث القادمة، حيث تم بالتعاون مع وزارة البيئة وضع معايير لالستدامة البيئية التي  %011لتصبح 

 اعتمدت من مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضي.

  ق مزيد من فرص نه أحد اآلليات لخلإصندوق مصر السيادى أوضحت وأشارت الدكتورة /هالة السعيد، حول

الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة، وخلق ثروات لألجيال المستقبلية عن 

طريق تعظيم االستفادة من القيمة الكامنة في األصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية 

لى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إ

والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات االقتصادية التي شهدتها الفترة 

األخيرة، فقد شهدنا بداية انطالق النشاط االستثماري للصندوق وعقد الشراكات االستثمارية على كافة األطر 

ً وع ً ودولياً، كما تعاون الصندوق مؤخراً مع الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وكذلك مع محليا ربيا

مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير 

ناعات السكك الحديدية )نيريك( بين فرص كبيرة للتصدير وذلك من خالل توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لص

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص 

 المصرية.
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%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5113312 

  ً أن من أهم التحديات التي نواجهها زيادة معدالت النمو السكاني الذي يلتهم نتائج وثمار النمو وأشارت ايضا

دولة على إدارة القضية السكنية من خالل ضبط النمو السكاني، واالرتقاء بالخصائص المتحقق، لذا تعمل ال

السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين االقتصادي، والثقافة، مع تعظيم االستفادة من الثروة البشرية 

ي االستثمار في البشر، مشيرة الحالية من خالل تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع ف

إلى التزام الدولة بتنفيذ برنامج اإلصالحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي، 

فهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار 

اه الدولة المصرية. حيث تستهدف اإلصالحات الهيكلية تنويع هيكل االقتصاد المصري النهج التشاركي الذي تتبن

وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضالً عن تحويل مسار االقتصاد 

 عالمي.المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في االقتصاد ال

 14معدل البطالة يعاود االنخفاض لتغلب مصر على اآلثار االقتصادية لكورونا. 

  تعاملت مع أزمة كورونا على مسارين متوازيين، أولهما هو مسار التعافى  أشار مجلس الوزراء إلى أن مصر قد

وتقديم أوجه الرعاية الصحى من خالل مقاومة الفيروس واتخاذ جميع اإلجراءات التى تهدف لحماية المواطنين 

الطبية الالزمة، وثانيهما هو مسار التعافى االقتصادى واالجتماعى من التداعيات الخطيرة للجائحة التى اتخذت 

أبعادًا متعددة االتجاهات، وهو ما مكن الدولة من مواجهة التحديات الناجمة عن األزمة، وفى مقدمتها تلك المتعلقة 

التى عاودت معدالتها االنخفاض مع مضى مصر فى تطبيق رؤيتها االستراتيجية بأسواق العمل، خاصة البطالة 

 فى كيفية التعامل مع األزمة على مختلف المحاور .

  معدل  وأصدر مجلس الوزراء تقريراً يكشف فيه عن أبرز مؤشرات سوق العمل و معدالت البطالة حيث سجل

فى ذروة أزمة كورونا  %2.5، مقارنة بـ 9191بر( عام سبتم -، وذلك فى الفترة من )يوليو%7.8البطالة سجل 

نخفاض أعداد المتعطلين بنسبة إ ، وأشار إلى مارس( لنفس العام -قبيل بدء األزمة )يناير %7.7يونيو(، و -)أبريل

مليون متعطل فى  9.37مليون متعطل مقارنة بـ  9.15حيث تم تسجيل  9191، فى الربع الثالث من عام 02.3%

 ثانى من العام ذاته.الربع ال

  فى  %3.3مقارنة بـ  9191فى الربع الثالث عام  %3.3أن معدل البطالة بين الذكور وصل لـ وأوضح التقرير

مقارنة بـ  9191فى الربع الثالث عام  %03.9الربع الثانى من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين اإلناث لـ 

، حيث بلغت %3.8يأتى هذا فى حين، زادت أعداد المشتغلين بنسبة  و ،بالربع الثانى من العام ذاته 05.9%

مليون مشتغل فى الربع الثانى من نفس  90.09مقارنة بـ  9191مليون مشتغل فى الربع الثالث من عام  95.00

 العام.

  االقتصادية، حيث طبقًا ألهم األنشطة  9191وأظهر التقرير التوزيع النسبى للمشتغلين فى الربع الثالث من عام

بتجارة الجملة  %00.9ألف مشتغل، و 930بنشاط الزراعة وصيد السمك، واجتذب  %91.0وصل إلى 

من إجمالى  %08.0ألف مشتغل، كما سجلت نسبة المشتغلين بالصناعات التحويلية  077والتجزئة، واجتذب 

 ألف مشتغل. 031المشتغلين واجتذبت 

 آالف مشروع  2 طالة هو االستمرار فى تنفيذ نحوتحسن فى معدالت البوأوضح التقرير أن من بين أسباب ال

إن إعادة فتح  ، و9190تريليون جنيه، وذلك حتى يونيو  9تنموى وخدمى بمختلف القطاعات، بإجمالى تكلفة 

المطارات واستقبال األفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل اإلصابات فى 

ساهم أيًضا فى تراجع معدل البطالة، باإلضافة إلى استمرار القطاع الخاص المصرى فى منطقة  9191يوليو 

 ، وذلك وفقًا لمؤشر مدراء المشتريات.9191النمو للشهر الثالث على التوالى فى نوفمبر 

 اض مرة أخرى بعد و يوضح األنفوجراف تقرير مجلس الوزراء الذي يشير إلى معاودة معدل البطالة فى اإلنخف

 نجاح مصر فى التغلب على االّثار االقتصادية لفيروس كورونا :
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%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2020/5116584 

  020215الحكومة تعلن حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خالل. 

  التي حققتها الدولة على مدار عام و  داخلياً وخارجياً، وتعددت اإلنجازاتأشار مجلس الوزراء إلى أن قد تنوعت

رغم وجود العديد من التحديات وأبرزها جائحة كورونا، حيث تواصلت الجهود   في مختلف القطاعات 9191

لتنفيذ الخطط االستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء اإلنسان المصري على مختلف المستويات 

ً وبعداً قومياً والقطاعات، وفي مقدمتها قطاع ال ً استراتيجيا تعليم العالي والبحث العلمي، الذي يعد تطويره هدفا

 للدولة، التي تعمل على تلبية كل االحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بهذا القطاع.

  حيث كشفت 9191قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خالل عام  وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى حصاد ،

مليار  53، حيث وصلت لـ %051بنسبة  9191/9190زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي في عام  عن 

كلية ومعهد بالجامعات الحكومية،  09أنه تم إنشاء  ، وأضافت 9100/9103مليار جنيه عام  93جنيه مقارنة بـ 

جامعات، فضالً عن البدء في  2ي إلى جامعات تكنولوجية جديدة ليصل اإلجمال 5باإلضافة إلى البدء في إنشاء 

وإلى جانب ذلك، تم إنشاء جامعة  ،إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة اإلدارية الجديدة

كلية، بينما تم البدء في إنشاء  03جامعات أهلية دولية تضم  8معهد عالي خاص، باإلضافة إلى إنشاء  9خاصة و

ضالً عن البدء في إنشاء كل من مدينة الفضاء المصرية وأكاديمية خاصة بالموهوبين جامعة أهلية أخرى، ف 03

ً بأن هناك  ً حصلوا على شهادة االعتماد األكاديمي من الهيئة القومية لضمان  00والنابغين، علما كلية وبرنامجا

 كلية وبرنامجاً. 035جودة التعليم واالعتماد ليصل اإلجمالي إلى 

 أوضح التقرير تقدم مصر في 9191يتعلق بالتصنيف الدولي للجامعات خالل عام  ء فيما وأضح مجلس الوزرا ،

ً لتصنيف " 2التصنيف العالمي لجودة التعليم   09" العالمي، حيث حصلت على المركز US Newsمراكز وفقا

جة في ، هذا وبلغت نسبة زيادة عدد الجامعات المصرية المدر9102عام  30بالتصنيف مقارنة بالمركز 

، في حين تم إدراج 9102جامعة عام  00جامعة مقارنة بـ  00، حيث وصلت لـ US News" 27.3%تصنيف"

ً في  01 وبالنسبة  ،9191األمريكي للبرامج لعام  US NEWSتخصصات مختلفة في تصنيف  01برنامجا

، أشار التقرير إلى أن هناك زيادة في 9191اإلسباني لعام  SCImagoلتصنيف الجامعات المصرية في تصنيف 

جامعة عام  80جامعة مقارنة بـ  80، حيث بلغ عددها %2.7عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف بنسبة 

9102. 

  إلى إنه ً  30تخصصاً من إجمالي  07جامعة في  311جامعة مصرية ضمن أعلى  07تم إدراج  وأضاف أيضا

جامعات مصرية في تصنيف  3، باإلضافة إلى إدراج 9191صنيف شنغهاي للتخصصات لعام تخصص في ت

زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة  ، من قائمة جامعات العالم %8، ضمن أعلى 9191شنغهاي للجامعات لعام 

جامعة  91جامعة مقارنة بـ  99، حيث وصل عددها إلى %01العالمي للمنطقة العربية بنسبة  QSفي تصنيف 

لعام  Ranking Webometricsمؤسسة تعليمية في تصنيف الجامعات اإلسباني  71، كما تم إدراج 9102عام 

9191. 

 خالل العام الجاري مقارنة  79مراكز في مؤشر المعرفة العالمي، فوصلت للمركز  01 مصر إلى تقدم  أشارو

 .9102عام  39بالمركز 

 9191م العالى والبحث العلمي لعام ويوضح األنفوجراف حصاد قطاع التعلي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال9103أطلقت الهيئة، خالل عام

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

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

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

  ق المالية قصيرة األجل.الحقو

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

مليار جنيه في  01.5إلى  9100مليار جنيه مصري في  887خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 3.2عام الماضي البالغة تقريبًا مقارنة بال %03. وارتفعت بنسبة 9103

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

 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

رط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. الثابتة )طويلة األجل( الى شركة تأجير بش

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

صل نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لأل

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 9102لسنة  39أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

ط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير ، بشأن القواعد والضواب9102لسنة  7اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  9102لسنة  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 

ً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 0)  .األصل وإعادة استئجاره تمويليا

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

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

 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
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16http://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 
17 https://benokinvest.com/archives/36234 
18 https://benokinvest.com/archives/36306 

 التمويل متناهي الصغر 

 16الحكومة 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  4114

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 يُحقق 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 41الهيئة 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

  المشرف على اإلدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية ،أحمد حسين/الدكتور ،

 .17 0202جهة بنهاية سبتمبر  179جهات التمويل متناهي الصغر إلي ارتفاع عدد 

  الدكتور أحمد حسين المشرف على اإلدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة الماليةأشار 

لي إن عدد المؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر كشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ارتفع إ إلى

 .9102جهة بنهاية سبتمبر  237، مقابل 9191جهة بنهاية سبتمبر  273

  حيث  %02.70نموا ملحوظا فى قيمة أرصدة التمويل بنسبة  9191شهد الربع الثالث من عام وأشار أيضاً أن قد

 ر جنيه.مليا 00.2،والتى بلغت وقتها  9102مليار جنيه، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام  07.39بلغت نحو 

  18سنوات المقبلة 8ألف سيارة للعمل بالغاز خالل الـ 992جهاز تنمية المشروعات يمول تحويل . 

 / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة أشارت الدكتورة

كافة التيسيرات للمواطنين لمساعدتهم ، إن جهاز تنمية المشروعات مستمر فى تقديم لصغروالصغيرة ومتناهية ا

ألف سيارة خالل  031فى تحويل سياراتهم ، حيث يقوم بخطة طموحة بالتعاون مع وزارة البترول لتحويل عدد 

 سنوات المقبلة ، بالتنسيق مع شركتى كارجاس وغازتك. 8الـ 

 ويل السيارات للعمل بالغاز أشارت إلى ان ذلك يأتي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمل علي تح

الطبيعى وتشجيع المواطنين وأصحاب مشروعات النقل واألجرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز لًما فيه من توفير 

 نقدي لهم باإلضافة الي الحفاظ علي البيئة.
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  الغاز الطبيعى أوضحت أن مختلف أجهزة الدولة تقوم بتنفيذ منظومة متكاملة لمساعدة المواطنين لالعتماد على

بدال من الوقود السائل ، حيث يقدم جهاز تنمية المشروعات من خالل شركتى كارجاس وغازتك قروضا ميسرة 

وفترات سداد مناسبة لمساعدة المواطنين فى تحويل سياراتهم ، سواء كانوا من أصحاب السيارات الخاصة أو 

التوفير الذى سيستفيد عبئا على المواطن فى ضوء ، األمر الذى لن يمثل سيارات األجرة والميكروباص أصحاب

 نخفاض سعر الغاز الطبيعى مقارنة بالوقود السائل حيث ستنخفض نفقات التشغيل إلى النصف تقريبا.إمنه نتيجة 

  أشارت إلى الخطة التى تنفذها الدولة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة عدد محطات التموين

انة فى مختلف المحافظات باإلضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير سيارات مجهزة ومراكز الصي

 للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات المتخصصة.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ( 1انفوجراف) توقعات " فيتش شولوشنز " بتعافى معدالت اإلنفاق واالستهالك فى مصر بعد أزمة فيروس   يوضح

 كورونا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2انفوجراف )ل مكتوم للمعرفة الذين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و مؤسسة محمد بن راشد ا  تقرير  يوضح

 : 0202مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى  92يوضحان تقدم مصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


