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        التقرير كامالً أضغطللحصول على 

 االقتصادي والشبكة العنكبوتية. التقرير حصيلة متابعة لإلعالم 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على  

المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة 

بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر  بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد 

 لتحقيق الموثوقية . 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن  

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي  

 الكفري األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا                                                                

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة:  

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية. 
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 2019مزايا وإخفاقات... حصاد مصر االقتصادي في  - 1

واحتياطي النقد األجنبي وتراجعت البطالة... مقابل تفاقُم الدين الحكومي وزيادة  انتعش النمو 

 األسعار 

 13:35  2019ديسمبر  24الثالثاء   محمود عبده صحافي

أعمال إنشاء القطار السريع بين العاصمة اإلدارية الجديدة في مصر والقاهرة )وزارة النقل  

 (المصرية

ثالث سنوات بداية    برنامج اإلصالح االقتصادي الذي نفذته خالل  2019أتمت القاهرة خالل عام  

وتختمه بنهاية ديسمبر )كانون األول( الحالي، وتميزت السنة األخيرة من برنامج  2016من عام 

اإلصالح الذي تبنته الحكومة المصرية بالتعاون وإشراف صندوق النقد الدولي، بظهور آثار إيجابية  

 يحوي مزايا وإخفاقات.  د الذيوأخرى سلبية وهو الحصا

وتتركز أبرز اآلثار اإليجابية في اإلصالحات الهيكلية وعالج االختالالت المالية في الموازنة  

العامة للدولة، إلى جانب التخلص من نسبة كبيرة من فاتورة الدعم وارتفاع االحتياطي المصري من 

من مؤسسات التصنيف االئتماني نجحت القاهرة في النقد األجنبي، وبشهادة صندوق النقد الدولي وعدد  

خطوات اإلصالح االقتصادي، ما جعل المؤسسات الدولية ال تتأخر في رفع التصنيف االئتماني لمصر  

 . 2019أكثر من مرة خالل 

وكما قال المتنبي "ما كلُّ ما يَتَمنّى الَمرُء يُدرُكه" لم تجن مصر من برنامج اإلصالح االقتصادي  

، مقارنة  2019في جوانب عدة، حيث تراجع حجم االستثمارات األجنبية على أرض مصر خالل  ثماراً  

بما قبل بدء برنامج اإلصالح االقتصادي، إلى جانب تفاقم فاتورة الدين الحكومي المصري بشقيه  

الخارجي والمحلي، عالوة على حالة من الركود التجاري وارتفاع األسعار بصورة مبالغ فيها، رغم  

، كنتيجة تدريجية لتحرير سعر صرف الجنيه 2019تراجع الكبير في سعر الدوالر األميركي خالل ال

 . 2016نوفمبر   3مقابل الدوالر )التعويم( بقرار حكومي منذ 

 تضخم وارتفاع في األسعار 
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ر وكان تأثير برنامج اإلصالح االقتصادي قاسياً بشكل كبير على الفئات األكثر فقراً واحتياجاً، فقرا

% في  150"التعويم" تبعته موجات تضخمية وارتفاعات في أسعار السلع األساسية تخطت حاجز الـ

بعض السلع، مقارنة بما قبل "التعويم"، بخالف قرارات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والغاز،  

ي تلت قرار وزيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو األنفاق على مدار السنوات الثالث الت

 التعويم، ما أسهم في تقليص الدعم في الموازنة العامة للدولة. 

في عدد من المؤشرات، حيث   2020- 2019وحصرت الحكومة ثمار اإلصالح خالل العام المالي   

، 2014٪ عام 8.4مقابل عجز أولى  2019٪ في 2أعلنت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 

%، وارتفاع معدل النمو  3.4% في نفس عام المقارنة إلى 36التضخم من باإلضافة إلى تراجع معدل 

 سنوات )بحسب الحكومة المصرية(. 10%، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ 5.6% إلى 4.4من 

، كما أن قيمة االحتياطي النقدي من  2022% بحلول عام 7وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 

مليار دوالر مع مطلع   45إلى أن تخطى حاجز    2015يار دوالر في  مل  12العمالت األجنبية ارتفع من  

2019. 

 % 7.5تراجع معدل البطالة إلى 

وأرجع محمد معيط وزير المالية المصري، بدء جني ثمار اإلصالح االقتصادي إلى االستقرار 

لمصري إلى جانب صالبة الشعب ا  السياسي الذي تشهده البالد على مدار السنوات الثالث الماضية،

وقدرته على تحمل اإلجراءات الصعبة، وأضاف في تصريحات لـ"اندبندنت عربية" أن "برنامج  

اإلصالح االقتصادي ارتكز على رفع كفاءة اإلنفاق العام وترشيد االستهالك وتوصيل الدعم إلى 

اإلنفاق على   مستحقيه من خالل برامج فعالة للحماية والدعم االجتماعي للفئات األكثر احتياجاً، وزيادة

 الصحة والتعليم". 

وتابع الوزير المصري "طبقاً لمؤشرات ومعلومات الموازنة العامة للدولة انخفض عجز الموازنة  

، بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  2019% في 8.2إلى  2014% في 16.5من 

 ام الحالي. % في الع7.5إلى  2014% في عام 13.3تراجع معدل البطالة من  

وأوضح معيط أن "ما يميز هيكل النمو أنه أكثر تنوعاً وتوازناً، حيث يشمل جميع القطاعات، بما  

في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز"، ولفت إلى أن "االستثمارات والصادرات 

يلة اإليرادات السياحية هي المحركات الرئيسة للنمو، حتى لو كانت تتسم بالبطء، حيث ارتفعت حص

مليار دوالر خالل العام  9.8مليار دوالر، مقارنة بـ 12.5في مصر خالل العام المالي الماضي إلى 
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٪، بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة، ويترجم الجهود التي تبذلها 28.2بمعدل نمو   2018- 2017المالي  

 ى دعائم االقتصاد القومي".الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل، باعتبارها إحد 

 قرارات تحقيق الحماية االجتماعية 

ونتيجة اإلجراءات الصعبة التي نفذتها الحكومة فقد تبنت في الوقت ذاته حزمة قرارات تسهم في  

توفير الحماية االجتماعية للطبقات والشرائح األكثر احتياجاً، وكذلك توجيه وزيادة المخصصات إلى 

ة ورفع كفاءة اإلنفاق العام وترشيد االستهالك وتوصيل الدعم إلى مستحقيه من  قطاعات التعليم والصح

 خالل برامج فعالة. 

مليار جنيه   115وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، ارتفعت مخصصات الصحة والتعليم من 

( عام  مليار دوالر أميركي  13مليارات جنيه )حوالي    210إلى    2014مليارات دوالر( عام    7.1)نحو  

إلى  2014مليار دوالر( في  2.5مليار جنيه )نحو  39.4، باإلضافة إلى زيادة دعم الغذاء من 2019

 . 2019مليارات دوالر( عام   5.4مليار جنيه )نحو   87

 برامج اإلسكان االجتماعي 

وتوسعت الدولة أيضاً، بحسب موازنتها العامة، في برامج اإلسكان االجتماعي، وقال وزير المالية  

محمد معيط في تصريحات صحافية سابقة، إن الحكومة نفذت أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي  

ً أنه جرى تسليم نحو  ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب  750ومتوسطي الدخل في العالم، موضحا

ألصحابها، وأن الجهاز المصرفي شريك أصيل في تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة  

٪  50، حيث وفر البنك المركزي والبنوك التجارية التمويل الالزم بعائد مخفض وصل إلى المواطنين

 ألف أسرة جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة". 100أحياناً، كما ضمت الحكومة نحو 

مليون دوالر( لبرنامج اإلسكان االجتماعي، كما    250مليار جنيه )نحو    3.9وخصصت الحكومة   

مليار جنيه   5.5مليون دوالر( و 374مليارات جنيه )نحو  6لصادرات بنحو دعمت برنامج تنمية ا

  217مليار جنيه )نحو  3.5مليون دوالر( كمخصصات "الترفيق الصناعي"، عالوة على  342)نحو  

 مليون دوالر( لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. 

 مخصصات التعليم 

مليون دوالر(   262مليار جنيه )نحو  4.2وفي اإلنفاق على برامج التعليم خصصت الحكومة 

مليارات دوالر( لمرحلتي التعليم االبتدائي   3.9مليار جنيه )نحو  62.8لمرحلة رياض األطفال، و

مليار دوالر( لمرحلة الثانوي العام والفني، ومليار جنيه   1.6مليار جنيه )نحو  26.5واإلعدادي، و

 حتياجات الخاصة. مليون دوالر( لبرامج تعليم ذوي اال 62)نحو  
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وشهدت موازنة العام المالي الحالي تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز اإلداري المصري  

% عالوة  7التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل )نيسان( الماضي، باإلضافة إلى 

ً )نحو  75 % لغير المخاطبين، وبحد أدنى10دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و    4.6جنيها

ً )نحو  150% بحد أدنى 15دوالرات(، وزيادة المعاشات بنسبة  دوالر(، مع رفع الحد   9.2جنيها

 دوالر(.  57جنيه )نحو  900األدنى للمعاش إلى 

 زيادة مخصصات الدعم 

مليار دوالر(   5.5مليار جنيه )نحو    89وكذلك نجحت الحكومة في زيادة مخصصات الدعم لتشمل  

مليار دوالر( لصرف الدعم النقدي المتمثل في   1.1مليار جنيه )نحو  18.5لسلع التموينية، و لدعم ا

مليون دوالر( لدعم نقل الركاب، كما نفذت  217مليار جنيه )نحو   3.5معاش الضمان االجتماعي، و

  100"   الحكومة عدداً من المبادرات الموجهة لخدمة المواطن في محافظات مصر المختلفة، مثل برنامج

 مليون صحة" و"أطفال بال مأوى" و"فرصة". 

 إشادات دولية

وأكدت المؤسسات المالية الدولية أن الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح، بعد تنفيذ 

برنامج اإلصالح االقتصادي، وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الجنيه المصري احتل المركز الثاني  

روبل" الروسي، وصنفت مصر في المرتبة الثانية على قائمة أكثر  كأفضل عمالت العالم أداًء بعد "ال

 الدول تحمالً للصدمات.

بينما صنفت مجلة " اإليكونوميست" االقتصادية مصر في المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين  

٪  2٪، كما أنها ثاني أكبر فائض أولى بنسبة 5.6والهند، في قائمتها الدورية للنمو االقتصادي بمعدل 

 . 2019- 2018من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي 

ً جديداً في  بينما أشار مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى أن مصر حققت تقدما

، الصادر عن 2020مراكز في تصنيف تقرير ممارسة األعمال  6التصنيفات الدولية، حيث قفزت 

 لجهود المثمرة في تحفيز بيئة االستثمار ومناخ األعمال. البنك الدولي، بما يُترجم ا

" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية  Bوصنفت مؤسسة "فيتش" االقتصاد المصري عند درجة "+

المستقرة، ما يمثل شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج اإلصالح االقتصادي، وأن الحكومة تسير  

يتش" صالبة االقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة  على الطريق الصحيح، وأكد تقرير "ف 

 الدولية، وزيادة توترات االقتصاد العالمي.



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري  الأستاذ

7 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                             سورية    12341دمشق ص ب  

مؤسسة "موديز" للتصنيف االئتماني في أبريل الماضي، رفع التصنيف االئتماني لمصر     وأعلنت 

كبرى مؤسسات  شهادة جديدة من   مع اإلبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة" فيB2 إلى B 3من 

التصنيف العالمية تؤكد نجاح اإلصالحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل لإلصالح 

 االقتصادي والمالي. 

وأشاد تقرير "موديز" بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق بشكل سمح لها 

االجتماعية من دون اإلخالل بالمستهدفات المالية بزيادة اإلنفاق على االستثمارات وبرامج الحماية 

 ومستهدفات الدين المعلن عنها.

ً بنسبة  ً مستداما ً أوليا % من الناتج المحلي، وارتفاع  2وتوقعت "موديز" تحقيق الحكومة فائضا

% على المدى المتوسط مدفوعاً باإلصالحات  6، ثم إلى  2019% في  5.5معدل نمو الناتج المحلي إلى  

 ادية وزيادة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص، ما يساعد على خفض معدالت البطالة. االقتص

 سوق السندات 

وبعد تنفيذ برنامج اإلصالح بشكل كامل، نجحت الحكومة في العودة إلى سوق السندات الدولي 

على  مليار دوالر  2بإصدار قيمته   ، األولي في يناير )كانون الثاني(2019لثالث مرات خالل عام 

سنة(، ثم عادت إلى طرح جديد في أبريل )نيسان( للمرة الثانية وأصدرت   40 -12- 4ثالث شرائح )

مليون يورو،   750سنوات بقيمة  6مليار يورو على شريحتين، األولى لمدة  2سندات دولية بقيمة 

أبريل  11مليار يورو تستحق في  1.25سنة بقيمة  12، والثانية لمدة 2025أبريل  11تستحق في 

في وقت مبكر من العام المالي   2019، ثم عادت للمرة الثالثة إلى سوق السندات الدولية في عام  2031

 عن األوقات المعتادة خالل السنوات السابقة )فبراير وأبريل(.

 ارتفاع حجم الدين 

الل أما على الجانب اآلخر، فقد ارتفع حجم الدين العام الحكومي، سواء الخارجي أو المحلي، خ 

% 2.3، وزاد رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 2019سنوات اإلصالح، وتفاقم خالل عام 

مليار دوالر بنهاية يونيو )حزيران( الماضي، مقارنة    108.7، ليصل إلى  2019خالل الربع الثاني من  

، طبقاً لبيانات  مليار دوالر  2.5، بقيمة زيادة بلغت  2019مليار دوالر نهاية مارس )آذار(    106.2بنحو  

 إحصائية نشرها البنك الدولي.

مليار  16% بقيمة زيادة بلغت 17.3وعلى أساس سنوي قفزت المديونية الخارجية لمصر بنسبة 

 . 2018مليار دوالر في نهاية يونيو  92.6دوالر، حيث كانت قد سجلت مستوى  
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ترجح زيادته في العام  وصبّت توقعات صندوق النقد الدولي للدين الخارجي في مصر في كفة 

مليار   111قيمة الدين الخارجي إلى   مليار دوالر، على أن تصل 109.7المالي المقبل، لتصل إلى 

مليار دوالر في العام المالي   109.4، وتوقع البنك تراجعها إلى  2022- 2021دوالر خالل العام المالي  

 مليار دوالر.  112لتصل إلى  2024-2023، على أن تصعد مجدداً في العام المالي 2023 -2022

تريليون جنيه   4.107.9، إلى 2019أما الدين العام المحلي فقد ارتفعت أرصدته في مايو )أيار( 

% من الناتج المحلي اإلجمالي 78.2، بما يمثل 2018مليار دوالر(، في نهاية ديسمبر  250)نحو 

% على  6.4يئات االقتصادية، و% على اله8.3% ديون مستحقة على الحكومة، و 85.3لمصر، منه 

 بنك االستثمار القومي. 

وطبقا لتقرير البنك المركزي المصري، فإن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة  

  383، بزيادة قدرها 2018مليار دوالر( في نهاية ديسمبر  218مليار جنيه )نحو  3.504.8بلغ نحو 

الفترة من يوليو )تموز( إلي ديسمبر من السنة المالية  مليار دوالر( خالل  24مليار جنيه )نحو 

مليار    21مليار جنيه )نحو    340، وبلغ رصيد مديونيات الهيئات العامة االقتصادية نحو  2019/ 2018

 دوالر(. 

 استراتيجية خفض الدين الحكومي 

وخالل    ،2020- 2019المالي     وتبنت الحكومة استراتيجية لخفض الدين الحكومي، بدأتها في العام

التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي    السنوات الثالث المقبلة تتوقع الحكومة مواصلة الخفض 

 . 2022% بنهاية يونيو  77.5ليصل إلى 

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تنفيذ االستراتيجية يرتكز على تنويع  

 واق المحلية والخارجية،مصادر التمويل بين األدوات واألس

وأضاف أنه "مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة األجل 

ً في إصدار السندات متوسطة   من السوق المحلية، بدالً من االقتراض قصير األجل، والتوسع أيضا

ن مخاطر إعادة تمويل المديونية  وطويلة األجل بدالً من األذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد م

 ".2020- 2019القائمة، وهذا ما نستهدفه خالل موازنة 

 تراجع صافي االستثمار األجنبي المباشر 

أيضاً تراجع صافي االستثمار األجنبي المباشر في   2019ومع ارتفاع زيادة الدين العام شهد عام 

مليار   5.902، مسجالً 2019- 2018لي % خالل العام الما23مليار دوالر، وبنسبة  1.8مصر بنحو 

 . 2018- 2017مليار دوالر في العام المالي السابق له  7.719دوالر، مقارنة بـ 
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هذا التراجع في االستثمارات أرجعته بنوك استثمار إلى أسباب محلية وعالمية، حيث قال تقرير 

للعام الثاني على التوالي،  صادر عن بنك استثمار "برايم"، إن "انخفاض االستثمار األجنبي المباشر 

على الرغم من تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي بنجاح، جاء نتيجة انخفاض تدفقات االستثمار 

 األجنبي المباشر عالمياً تحت وطأة تنامي مخاطر االقتصاد العالمي، وتصاعد نزعة الحماية التجارية".

تثمار األجنبي المباشر في مصر، وجود وأضاف "برايم" في تقريره، أن من بين أسباب تراجع االس

اختالالت هيكلية طويلة األمد تقف في طريق االستثمار، ومنها استمرار البيئة الحالية ذات أسعار الفائدة 

 المرتفعة، والترتيب العالمي المتدني لبيئة األعمال. 

ً في مؤشر البنك الدو لي لسهولة  وأضاف أنه رغم أن مصر كانت من بين البلدان األكثر تحسنا

دولة   190من بين  120ممارسة األعمال، فإنها جاءت أيضاً في مرتبة متأخرة، حيث احتلت المركز 

دولة في مؤشر التنافسية العالمي، التابع للمنتدى    140من بين    94في المؤشر، كما احتلت مصر المرتبة  

 االقتصادي العالمي، بحسب برايم. 

رير له، إلى أن من بين أسباب تراجع االستثمار األجنبي  فيما ذهب بنك استثمار "شعاع"، في تق

المباشر في مصر "التوترات التجارية العالمية والتي عادة ما تحد من تحركات رأس المال"، وأضاف 

ً "الظروف المحلية المتعلقة باالرتفاع المتتالي في تكلفة الطاقة،  التقرير أن من بين األسباب أيضا

مستمرة، ما من شأنه التأثير على االستثمارات األجنبية خاصة في قطاعات والتعديالت الضريبية ال

 غير التعدين والغاز الطبيعي الذي حظي بتدفقات كبيرة نسبياً نظراً لالكتشافات الجديدة".

 إصالحات لتحسين بيئة األعمال

  2019وقال محسن عادل، رئيس هيئة االستثمار األسبق، إن الحكومة المصرية سعت خالل عام 

إلى إجراء عدد من اإلصالحات التي من شأنها رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية، خاصة المتعلقة  

 ببيئة األعمال وسهولة ممارستها، من أجل جذب االستثمار األجنبي المباشر. 

، في تقرير سهولة ممارسة األعمال لعام  120وأضاف عادل أنه "رغم تأخر ترتيب مصر الـ

مراكز في الترتيب بعد تنفيذ إصالحات لتحسين مناخ االستثمار وتبسيط    8ر صعدت  ، إال أن مص2019

مجاالت، هي تأسيس الشركات، والحصول على االئتمان، وحماية صغار   5اإلجراءات في 

 المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حاالت اإلعسار )الخروج من السوق(". 

سعار الفائدة في الفترة األخيرة، حيث جرى  وأكد عادل أن "البنك المركزي المصري خفض أ

% إلى  17.75، لينخفض من 2019% خالل 4.5نقطة أساس بمعدل  450مرات بنحو  4الخفض 

 % لسعر اإليداع.12.25% إلى 16.75% لسعر اإلقراض، ومن  13.25
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ً في خفض األعباء عن الصناعة   وتابع رئيس هيئة االستثمار األسبق، "بدأت الحكومة أيضا

ت أسعار الغاز لمجموعة من الصناعات، من بينها الحديد والصلب، واإلسمنت، واأللومنيوم، وخفض

"، الفتاً إلى أن زيادة  2019والسيراميك، من أجل دعمها وتشجيعها، وتقليل التكلفة عليها خالل عام 

الفائدة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة تحتاج إلى قرارات أكثر من مجرد تحسن أسعار 

 وخفض أسعار الطاقة للمصانع". 

https://www.independentarabia.com/node/80036/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-2019 

 

 2019ة الدولية أبطأت االقتصاد البريطاني في  بريكست وحروب التجار - 2

 توقعات غير متفائلة بمستقبل اقتصاد المملكة المتحدة رغم فوز المحافظين بأغلبية 

   2019ديسمبر  22األحد    أحمد مصطفى صحافي متخصص في الشؤون الدولية

 ()أ.ف.ب  فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحسم معركة بريكست 

لم يكن جيداً لالقتصاد العالمي ككل، فإن االقتصاد البريطاني عانى بشكل   2019رغم أن عام 

خاص من تبعات عاملين أساسيين، هما وضع االقتصاد العالمي، بخاصة الحروب التجارية بين  

حاد الواليات المتحدة وشركائها التجاريين، وعدم اليقين الناجم عن تأجيل موعد خروج بريطانيا من االت

 األوروبي "بريكست"، وما صاحبه من فوضى سياسية انتهت بانتخابات مبكرة. 

ويعتمد هذا التقرير على تقييم أساسي لمصدرين رئيسيين، من خالل بياناتهما المختلفة على مدار  

  العام وكذلك التوقعات للعام المقبل، وهما بنك إنجلترا )المركزي البريطاني( وغرفة التجارة البريطانية، 

في موعده   2016وكان تقييم بنك إنجلترا من البداية أن "البريكست"، حتى لو جرى حسب استفتاء 

 ومن دون االضطرابات التي حدثت هذا العام، سيكون له أثر سلبي على االقتصاد البريطاني. 

وال يقتصر األمر على ما سيكون على بريطانيا دفعه لالتحاد األوروبي مقابل الخروج )أكثر من  

مليار دوالر(، وإنما العتماد بريطانيا على دول االتحاد كشريك تجاري رئيس تزيد حصته على   60

نصف تجارة بريطانيا، وكذلك فقدان حي المال واألعمال في لندن )سيتي أوف لندن( عدداً من 

https://www.independentarabia.com/node/80036/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80036/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80036/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80036/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80036/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80036/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
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صاد  المؤسسات المالية العالمية الكبرى مع ما يعنيه ذلك من هبوط حاد في تدفقات األموال في االقت

 البريطاني. 

وهناك عدد كبير من االقتصاديين يوافق على رؤية البنك المركزي، رغم الدعاية السياسية التي  

صاحبت االستفتاء على "البريكست" قبل أكثر من ثالث سنوات، وكسب بها المحافظون االنتخابات  

 األخيرة هذا الشهر، بأن "البريكست" سيجعل اقتصاد بريطانيا أفضل. 

 ركود تفادي ال

وتفادى االقتصاد البريطاني الركود "تقنياً" مع إعالن مكتب اإلحصاء الوطني أن الربع الثالث، 

%، ويعد أي اقتصاد 0.4من يوليو )تموز( إلى سبتمبر )أيلول(، شهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  

ي العام، وكان الناتج المحلي تقنياً في حالة ركود إذا انكمش الناتج المحلي اإلجمالي ربعين متتاليين ف

- 0.2اإلجمالي البريطاني انكمش بالفعل في الربع الثاني من أبريل )نيسان( إلى يونيو )حزيران( بنسبة  

 بينما حقق نمواً في الربع األول بنسبة تزيد على نصف نقطة مئوية.  ،% 

اداً للموعد األصلي  أما سبب نمو الربع األول فيعود إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري استعد 

أكتوبر )تشرين   31أبريل، ثم  12مارس )آذار(، قبل أن يؤجل أكثر من مرة إلى  31لـلبريكست في 

، ويرى أغلب المحللين أن تجارة الربعين األول  2020يناير )كانون الثاني(  31األول(، ثم أخيراً إلى 

ى حتماً إلى انكماش االقتصاد في الربع  والثاني تكدست كلها في الربع األول تحسباً للبريكست، ما أد 

 الثاني. 

وربما لهذا السبب، مع توقع أن ينجز رئيس الوزراء بوريس جونسون البريكست في موعده نهاية  

يناير، ال تزيد توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الرابع واألخير من العام على نصف ما 

 %.0.2حققه االقتصاد في الربع الثالث، أي 

وتؤكد تقديرات االقتصاديين ما صدر عن مكتب اإلحصاء الوطني بشأن زيادة صادرات السلع في 

مليار   15.86مليار دوالر ) 21الربع الثالث، ما أدى بدوره إلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 

 ه إسترليني(. مليار جني  24.15مليار دوالر ) 32جنيه إسترليني(، بينما كان العجز في الربع الثاني 

في النهاية، تكاد تجمع المؤسسات شبه الرسمية على توقع أن يحقق الناتج المحلي اإلجمالي  

% في األشهر التسعة  1.1%، بعدما حقق فعلياً نمواً بنسبة 1.3في حدود  2019البريطاني نمواً في 

واألخير تصدر في بداية  األولى من العام التي صدرت أرقامها النهائية حتى اآلن )أرقام الربع الرابع

2020 .) 
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 تباطؤ شديد 

ومع ذلك يظل نمو االقتصاد البريطاني أقل من نصف معدل نمو االقتصاد العالمي المتوقع لعام  

%(، وبالكاد يتجاوز نصف معدل نمو اقتصاد دول االتحاد األوروبي )في  3.5و  3)ما بين  2019

 المتوسط( للعام.

محلية داخلية بريطانية، باإلضافة إلى العاملين األساسيين، وهما  ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل 

ً على  الحروب التجارية في العالم ومشكالت البريكست، وإذا كانت الحروب التجارية تؤثر سلبا

االقتصاد العالمي ككل واقتصاد أغلب دول العالم، فيمكن إخراج هذا العامل من المعادلة عند مقارنة  

 يطاني بأي اقتصاد لدولة من دول مجموعة الدول المتقدمة.أداء االقتصاد البر

يبقى السبب الرئيس في تباطؤ االقتصاد البريطاني الشديد، وبمعدل أكبر مما هو الحال في بقية  

الدول الرأسمالية الرئيسة، وهو مشكلة البريكست، ليس فقط لألسباب التي أكد عليها بنك إنجلترا، وإنما  

 ل هذا العام الذي أدى إلى فقدان الثقة.نتيجة عدم اليقين خال

ولعل أبرز دليل على ذلك ما جاء في أحدث أرقام غرفة التجارة البريطانية عن انكماش االستثمار  

%، ويرجع ذلك بالطبع إلى تردد المستثمرين في شراء األصول  -1بنسبة  2019في األعمال في 

 البريطانية نتيجة فقدان الثقة مع االضطراب بشأن البريكست.

ار الناخبون البريطانيون الخروج من االتحاد األوروبي، بدأت وباإلضافة إلى ذلك فإنه منذ اخت

كبرى المصارف االستثمارية والمؤسسات المالية البحث عن مكان آخر غير لندن، لعدم وضوح ما  

ستكون عليه اإلجراءات واللوائح التي يتعاملون على أساسها منذ أربعة عقود )أي اإلجراءات األوروبية  

 كعضو في االتحاد(. التي سرت في بريطانيا 

وبحلول الربع األول من العام كانت بعض تلك المصارف وبيوت المال الكبرى إما نقلت القدر 

األكبر من نشاطها إلى مراكز أوروبية كفرانكفورت مثالً، أو على األقل قلَّصت وجود مقارها الرئيسة  

يح عاملين وتضاؤل فرص في لندن، وال تقتصر تبعات ذلك على القطاع المالي والمصرفي من تسر 

ً ما كان يفيد االقتصاد البريطاني من عمليات بالمليارات تُجرى   العمل أمام البريطانيين، وإنما أيضا

هذا من دون أن نعدد القطاعات األخرى التي تأثرت سلباً بالبريكست    يوميا عبر تلك المراكز في لندن.

 . حتى قبل إنجازه من زراعة وتصنيع وبناء وتشييد، إلخ

 توقعات غير متفائلة 
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ورغم الفوز الكبير لحزب المحافظين في االنتخابات المبكرة بما يضمن لبوريس جونسون تنفيذ 

البريكست في موعده، فإن العوامل التي ضغطت على االقتصاد البريطاني نحو التباطؤ والتراجع ال  

د فترة التفاوض مع االتحاد تزال موجودة، بل إنها مرشحة للتفاعل مع إصرار جونسون على عدم تمدي

األوروبي على ترتيبات الخروج إلى ما بعد نهاية العام المقبل، ما يفتح الباب أمام احتمال الخروج من  

 . 2021دون اتفاق في يناير  

والمؤشر األهم هو ما صدر عن غرفة التجارة البريطانية من توقع استمرار انكماش االستثمار في 

، وال يُتوقع أن تزيد نسبة النمو في اإلنفاق الحكومي كثيراً  2020% في - 0.7األعمال ليكون بنسبة 

%، إنما األهم أن اقتراض الحكومة والقطاع العام مرشح للزيادة 3.3عند  2019على تقديرات عام 

مليار جنيه   83.4مليار دوالر )  111الهائلة، إذ تتوقع الغرفة أن تقترض الحكومة ما يصل إلى 

سنوات الثالث المقبلة، وبغض النظر عن عبء زيادة حجم الدين ونسبته إلى الناتج  إسترليني( في ال

 المحلي اإلجمالي فإن هذا سيزيد من األعباء على الميزانية.

وإذا كانت التوقعات باستمرار زيادة األجور بأكثر من معدل التضخم، فإن األرجح أال يزيد ذلك 

عند   2019تهالكي ربما ال يزيد كثيراً على نسبته في من الضغوط التضخمية، كما أن اإلنفاق االس 

 %، ومعروف أن اإلنفاق االستهالكي يمثل العمود الفقري لنمو الناتج المحلي اإلجمالي.1.1

، وهو أيضاً مرشح 2019وكان للبريكست بكل مشكالته األثر األكبر في التراجع االقتصادي في 

 قتصاد على األقل في العامين المقبلين. ألن يكون السبب الرئيس وراء عدم تعافي اال

D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%

-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA

-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%

-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%

2019-%D9%81%D9%8A-84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8AD8%A7%D9%% 

 

 2020.. تحسن اقتصادي ينتظر المزيد فى  2019حصاد  - 3

 2019ديسمبر  25كتب: طارق علي     

مليئا باألحداث االقتصادية الهامة بالنسبة لالقتصاد المصري، خاصة بعد العامين  2019كان عام 

الماضيين اللذين شهدا النتائج والتأثيرات الصعبة لبرنامج اإلصالح االقتصادي وتعويم الجنيه فى  

 . 2016نوفمبر  

https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
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تلف المجاالت تقدما وتحسنا ملحوظا فى مخ  2019وأظهرت مؤشرات االقتصاد المصري خالل 

األجنبي، والمؤشرات الصادرة  االحتياطي النقدي، مرورا ب التضخمبداية من أسعار الفائدة والدوالر و

 عن المؤسسات االقتصاديو الدولية وأبرزها التنافسية العالمي وتأسيس الشركات وغيرها. 

المباشر الذى انخفض مقارنة بالعام   االستثمار األجنبي ، كان2019إال أن أبرز المتأثرين سلبا خالل  

 رغم استمرار معدالتها العالية.  تحويالت المصريين فى الخارج الماضي، وكذلك

  . 2019صادية المصرية خالل وفيما يلي نرصد، أبرز األحداث والمؤشرات االقت

 سعر الفائدة

هذا العام انخفاضا كبيرا مقارنة بالعامين الماضيين منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر   سعر الفائدة شهد 

2016. 

%  13.25% و12.25مرات متتالية هذا العام لتصل إلى  3وقرر البنك المركزي تخفيض الفائدة 

 .2018٪ فى نهاية ديسمبر 17.75٪ و 16.75لإليداع واالقراض على التوالى مقارنة بـ 

وقال الخبير االقتصادي، وائل النحاس، إن البنك المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي الحالية 

 . 2020وسنشهد مزيدا من خفض أسعار الفائدة خالل 

% 10و  9التخفيض حتى تدور أسعار الفائدة ما بين  وأضاف النحاس، إن المركزي سيستمر فى

واستقرار األسعار إلى حد ما فى  التضخم خالل الشهور الخمسة المقبلة، فى ظل عدم ارتفاع معدل

 األسواق. 

القتصادي، أن هذا التخفيض إيجابي لالقتصاد المصري بشكل عام، وللصناعة  وأوضح الخبير ا

واالستثمار المحلي واألجنبي بشكل خاص، ألنه كلما انخفضت أسعار الفائدة كلما زاد معدل اقتراض 

 الشركات من البنوك، وبالتالي التوسع فى األنشطة االستثمارية. 

 سعر الدوالر

بعدما شهدت أسعار الدوالر ارتفاعا كبيرا  2019واصل الجنيه ارتفاعه أمام الدوالر خالل عام 

 أمام الجنيه عقب تعويم الجنيه.

  15.98، حيث سجل سعر  2016ول مرة منذ نوفمبر  جنيها أل   16وكسر الدوالر هذا العام حاجز الـ

، ما يدل على قوة الجنيه وتحسن مؤشرات االقتصاد 2018جنيها فى نهاية  17.78جنيها، مقارنة بـ 

 . 2019المصري خالل 

مذكرة بحثية، إلى أن تضافر الجهود الحكومية لتقليل  من جانبه، أشار بنك استثمار بلتون، فى 

، 2020جنيًها مقابل الدوالرخالل  16الضغوط على العملة المحلية، يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 

https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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جنيه مقابل الدوالر حداً أقصى لتحرك سعر الجنيه في االتجاه   15.9 -16مضيفا: "نرى نطاق 

 الصاعد". 

مزيدًا من  سعر الدوالر ضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، أن يشهد وتوقع محمد عبد العال، ع 

، بحيث يسجل  2020نهاية جنيها ب 14و  13االنخفاض أمام الجنيه خالل العام المقبل، ليتراوح بين 

جنيه خالل الربع األول من العام   15.5و  15جنيه نهاية العام الجاري، وينخفض إلى بين  15.95

 جنيها خالل النصف الثاني من العام.  14و  13المقبل، ثم ينخفض بين 

 االحتياطي األجنبي 

ألعلى معدل له فى التاريخ، حيث بلغ حجم   2019األجنبي لمصر خالل  االحتياطي النقدي ارتفع

ار  ملي 42.6مليار دوالر، مقارنة بنحو  45.354، نحو 2019أرصدة االحتياطى فى نهاية نوفمبر 

 .2018دوالر بنهاية ديسمبر  

وتتكون العمالت األجنبية باالحتياطى األجنبى لمصر من سلة من العمالت الدولية الرئيسية، هى  

الدوالر األمريكى والعملة األوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه اإلسترلينى والين اليابانى واليوان  

س أسعار الصرف لتلك العمالت ومدى الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أسا

استقرارها فى األسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى  

 المصرى.

وتعد الوظيفة األساسية لالحتياطى من النقد األجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب 

سية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة  والعمالت الدولية المختلفة، هى توفير السلع األسا

األزمات االقتصادية، فى الظروف االستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، 

مثل الصادرات والسياحة واالستثمارات، بسبب االضطرابات، إال أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، 

قناة السويس،  التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات  تحويالت المصريين فى الخارج مثل

 تساهم فى دعم االحتياطى فى بعض الشهور. 

 التضخم 

، حيث سجل 2018انخفاضات متتالية مقارنة بما كان عليه فى  2019خالل  التضخم شهد معدل

، حيث 2018 % مقارنة بما كان عليه في نوفمبر2.7نحو  2019السنوي خالل نوفمبر  التضخم معدل

 %.15.6سجل وقتها  

  

https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
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تأثرا باإلجراءات اإلصالحية التي اتخذتها   2017السنوي قفزات كبيرة خالل عام  التضخم وسجل

عويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث الحكومة خالل األعوام األخيرة، ومن ضمنها ت

 عقود.  3%، وهو أعلى معدل في نحو 34.2عند  2017ذروته في يوليو  التضخم بلغ

، قبل أن 2018وحتى مايو  2017السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر  التضخم لكن

 مع رفع أسعار الوقود. 2018يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 

 تحويالت المصريين فى الخارج 

ال المركز الخامس عالميا فى قائمة الدول األعلى استقبا  تحويالت المصريين فى الخارج احتلت 

 . 2019للتحويالت الخارجية فى العالم لعام 

الخارج ، من المتوقع أن يصل إجمالي تحويالت المصريين في  البنك الدولي ووفقا لتقرير صادر عن

مليار دوالر بنهاية العام الجاري، وهو أقل من العام الماضي الذي سجلت فيه   26.4لوطنهم إلى 

 مليار دوالر.  29التحويالت  

وقال الدكتور هاني توفيق، الخبير االقتصادي، إنه يجب على مصر عدم اعتمادها مستقبال  

 كمصدر رئيسى للعملة الصعبة لفترة قد تطول أو تقصر. تحويالت المصريين فى الخارج على

مليار المحققة مؤخرا من تحويالت المصريين هى أمر يصعب تحقيقه   ٢٩وأضاف توفيق، أن الـ 

األعوام القليلة القادمة، بسبب الظروف االقتصادية الصعبة فى بعض البلدان العربية وعلى رأسها  

اإلمارات وليبيا والعراق نتيجة التباطؤ االقتصادى الناتج عن الثورات والحروب، وبصفة خاصة  

أدت إلى عودة العديد من العاملين عودة نهائية لبالدهم و نزوح الكثير من   السعودية ايضا، والتى

 المدخرات هناك فى ظاهرة غير مسبوقة وال ملحوقة أو متكررة.

وطالب الخبير االقتصادي، الحكومة االستعداد لهذا األمر ألن مسألة سعودة الوظائف فى السعودية  

داد المصريين العاملين فى هذه البالد وبالتالي على حجم  وغيرها من الدول الخليجية يؤثر سلبا على أع

 التحويالت الخارجية. 

فقا للبنك المركزي المصري، تراجع صافى االستثمار األجنبى المباشر فى مصر و:  االستثمار األجنبي

مليار دوالر،    5.902، مسجاًل  2019/  2018% خالل العام المالي  23مليار دوالر، وبنسبة    1.8بنحو  

 . 2018/  2017مليار دوالر في العام المالي السابق له  7.719مقارنة بـ

صادرة عن البنك المركزى المصرى، أن التراجع وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات ال

 فقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.المباشر جاء نتيجة الرتفاع التد  االستثمار األجنبي في

https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
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وقال الخبير االقتصادي محسن عادل، إن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أصدر تقريرا يشيد 

فيه باالستثمار في مصر، وأن هذا المؤتمر له الفضل في جذب االستثمارات األجنبية من الخارج 

 مليار دوالر.  3.7جم بح  2019وخاصة فى النصف األول من عام 

وأضاف محسن عادل، فى تصريحات صحفية، أن البنية التشريعية أصبحت مهيئة عن السابق،  

 وأن البنية التحتية واإلنفاق االستثماري الضخم يخدم مستثمرين أكثر. 

وأوضح عادل، أن مصر أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة فى إفريقيا خالل الثالث 

 ة، وأن مصر تسعى إلى جذب استثمارات أكبر من ذلك فى إفريقيا والشرق األوسط. سنوات الماضي 

 والبترول  الغاز الطبيعي إنتاج مصر من

ألف برميل  ٦٣٠مليار قدم مكعب يوميا، وحوالى  7.2مصر من الغاز إلى أكثر من  وصل إنتاج

، في إطار سعي وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة اإلنتاج المحلي  2019زيت خام، خالل 

مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة    11بعد تحقيق االكتفاء الذاتي من خالل تنفيذ   الغاز الطبيعي من

 مليار دوالر. 15باستثمارات حوالي  

ليون  م  1.9ونجح قطاع البترول في تحقيق أعلى معدل إنتاج للبترول والغاز في تاريخ مصر بواقع  

اتفاقية جديدة لتكثيف البحث واالستكشاف واإلنتاج في ظل   65برميل مكافئ يوميا، مع توقيع أكثر من  

 %. 80تحسن مناخ االستثمار وخفض مستحقات الشركاء األجانب بنحو يزيد على  

مليار دوالر، وتشمل كل من  10.6وبلغ إجمالي استثمارات المشروعات التي تم االنتهاء منها 

مراحل إنتاج حقل ظهر، والمرحلة الثانية من حقول شمال اإلسكندرية وغرب دلتا النيل،  استكمال

 ب بالمياه العميقة في غرب الدلتا.9واإلنتاج المبكر من المرحلة  

 طارق عامرالتجديد ل

سنوات   4فى منصب محافظ البنك المركزى لمدة  طارق عامرأيضا، التجديد ل 2019شهد عام 

 .2023قادمة تنتهى فى نوفمبر من عام  

وحدد قانون البنك المركزي، فترة تولي المحافظ، بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار 

 من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء. 

  27، محافظا للبنك المركزي، اعتبارا من طارق عامر السيسي أصدر قرارا بتعيينوكان الرئيس 

 ، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.2015نوفمبر  

https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
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عامر في ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للدوالر،   قرار التجديد جاء بعد نجاح

، وزيادة  صندوق النقد الدولي ومساهمته الرئيسية في نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي، المتفق عليه مع

 احتياطي النقد األجنبي ألعلى مستوى في تاريخ البالد.

ز مهمة في الجهاز المصرفي، حيث عمل نائبا لمحافظ البنك أن تولى مراك طارق عامروسبق ل

المركزي خالل فترة الدكتور فاروق العقدة، وشارك في برنامج إصالح القطاع المصرفي، كما شغل 

 .2013وحتى   2008سنوات في الفترة من   5منصب رئيس البنك األهلي لمدة 

 المؤشرات االقتصادية لمصر

من المؤشرات االقتصادية العالمية الهامة، وكان من أبرزها  ، تقدم مصر فى عدد 2019شهدت 

دولة، مقارنة   141عالميا من إجمالى  93تحسن ترتيبها فى مؤشر التنافسية العالمى لتحتل المرتبة 

 دولة حول العالم.  140فى التقرير السابق الذى كان يضم   94بالمركز 

وب، حيث حصلت مصر على المركز وتقدمت فى مؤشر األمن واألمان الصادر عن مؤسسة جال

عالميا فى عام   16نقطة، مقارنة بالمركز الـ 92الثامن عالميا والثانى عربيا، وذلك بحصولها على 

2018. 

« الذي  Doing business» 2020مراكز في تقرير ممارسة أنشطة األعمال  6كما تقدمت 

ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من اإلصالحات لتحسين مناخ   ، البنك الدولي يصدره

  19االستثمار وتبسيط اإلجراءات في عدة مجاالت، أبرزها تأسيس الشركات، حيث تقدمت مصر 

 .في تقرير العام الماضي 109بدال من المركز  90ستوى العالم، لتحتل المركز مركزا على م

مركزا، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيبها من   19وتقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 

 72مركزا من المركز  15، كما تقدمت في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 77إلى المركز  96

 ى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.، ويرجع ذلك إل57إلى 

،  156إلى المركز    159مراكز عن العام الماضي من المركز    3وتقدمت في مؤشر سداد الضرائب  

نتيجة تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد 

ذه المنظومة بشكل شامل على جميع الشركات في اإللكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق ه

 البالد.

-https://m.masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1527545

-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86--2019-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF

-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA-D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%

2020-%D9%81%D9%89-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF% 

https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://m.masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://m.masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1527545-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019--%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-2020
https://m.masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1527545-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019--%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-2020
https://m.masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1527545-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019--%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-2020
https://m.masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1527545-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019--%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-2020
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..حروب ترامب وتدهور االقتصادات الناشئة وديون قياسية  2018حصاد االقتصاد العالمي  - 4

  وتباطؤ نمو..

.. ونهاية أشبه 2019وتوقعات متشائمة من البنك الدولي وصندوق النقد والمركزي األوروبي في 

 بالسعيدة 

   Advertisements    2019/يناير/01حسام رضوان الثالثاء -   

العديد من األحداث التي أثرت في حركة االقتصاد العالمي، والتي من المتوقع أن   2018شهد عام  

 .2019تلقي بظاللها على العام الجديد 

كية والصين، وكذلك بين وكان أبرزها الحرب التجارية التي اشتعلت بين الواليات المتحدة األمري

واشنطن واالتحاد األوروبي. والتي كان العامل المشترك بينها قرارات وسياسات الرئيس األمريكي  

دونالد ترامب، الذي أعاد إلى االقتصاد العالمي مفاهيم الحمائية والشعبوية بعد عقود من الغياب. وكذلك 

 انهيار األسواق الناشئة. 

العام لقب "رجل التعريفات الجمركية"، معتبرا أن سياسات رفع  أطلق ترامب على نفسه خالل 

التعريفات على المنتجات األوروبية والصينية من شأنه إعادة الواليات المتحدة إلى رياتتها تنفيذا لشعار  

 حمنلته االنتخابية "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". 

 صندوق النقد يحذر من تحديات كبرى 

مديرة صندوق النقد الدولي، ناقوس الخطر بشأن ما يتعرض له االقتصاد دقت كريستين الجارد، 

 العالمي، قائلة إن النمو االقتصادي العالمي قد يكون مستقرا، إال أنه يواجه تحديات كبيرة. 

وقالت في خطاب ألقته بالعاصمة األمريكية واشنطن وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" 

ان ، أصبح من الصعب الوفاء بالوعد، وتنفيذ مزيد من االزدهار، ألن  األمريكية: "بالنسبة لمعظم البلد 

 المناخ االقتصادي العالمي بدأ في التغيير". 

وأضافت الجارد أن التوقعات االقتصادية الرسمية لصندوق النقد الدولي: "أصبحت أقل سطوًعا"  

ام قد بدأت في الظهور وأن العوامل التي تم تحديدها على أنها مجرد مخاطر في وقت سابق من الع

 باعتبارها قريبة من الوقوع.

، مع تسارع معظم  2017وتابعت أن االقتصاد العالمي كان يتمتع بفرصة قوية ومتزامنة في عام 

، بدأ بداية 2018االقتصادات، فلم تكن هناك دولة كبيرة واحدة تواجه ركودا اقتصاديا. إال أن هذا العام  

ألسواق الناشئة التي تواجه االضطرابات مع تقوية الدوالر وانخفاض  صعبة إلى حد ما، مع عدد من ا
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عمالتها. حيث لجأت األرجنتين إلى صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ ضخمة هذا العام ، وبلدان 

 أخرى، بما فيها تركيا وباكستان ، تعرضت لضغوط شديدة.

. مدعوما بالتسارع في  2018سابق من عام  وأشار التقرير إلى أن النمو العام قد بدأ قويا في وقت 

النمو في أكبر اقتصاد في العالم، اقتصاد الواليات المتحدة، وظلت التوقعات العالمية قوية بشكل عام.  

وظل سوق األوراق المالية في الواليات المتحدة مرتفع إلى مستويات أعلى، وقد صمدت العديد من 

الرغم من االضطرابات. وانخفض مؤشر داو جونز العالمي،  مؤشرات األسهم العالمية بشكل جيد على  

% في يناير وفبراير ولكنه ارتفع منذ ذلك 9وهو مقياس لألسهم ذات األسهم الممتازة الدولية، بنحو 

 %. 4الحين بنحو 

وفي ذلك الحين، شهدت العمالت األخرى الناشئة، من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا منحدرات صعبة 

 تجنبت معظم األسواق الناشئة االضطرابات الحادة في تركيا واألرجنتين. هذا العام، و

وحذرت الجارد، من إمكانية انتشار األزمة، كما يخشى البعض من أن تتدفق رؤوس األموال من  

األسواق الناشئة، قائلة إن خبراء صندوق النقد الدولي قد قدروا أن األسواق الناشئة قد تواجه ما يصل  

مليار   240ر دوالر من تدفقات الحوافز الخارجية. وفي السنوات األخيرة، تدفق نحو مليا 100إلى 

مليار دوالر سيكون بمثابة انعكاس    100دوالر سنويًا إلى تلك البلدان، وبالتالي فإن التدفق الخارج إلى  

 دراماتيكي. 

تجارية جديدة قد تم وصرحت بأن هناك قلقا متزايدا آخر يتمثل في أن التهديدات بفرض قيود 

تنفيذها في عدد من البلدان. مضيفة أن هناك مؤشرات جديدة على التباطؤ في منطقة اليورو واليابان، 

 كما أن هناك "مؤشرات على االعتدال في الصين، والتي سوف تتفاقم بسبب النزاعات التجارية".

أدى إلى التنبؤ بنمو أبطأ في وألقت الجارد الضوء على استمرار البلدان في تكديس الديون، مما 

السنوات المقبلة مع تزايد عبء خدمة الديون. وقد بلغت الديون العالمية اإلجمالية للقطاعين العام  

تريليون دوالر، مشيرة إلى أن الرقم أعلى بنسبة  182والخاص أعلى مستوى لها على اإلطالق عند 

 . 2007% منذ عام  60

 الجديد  الحمائية التجارية وتوقعات العام

حذر البنك الدولي وصندوق النقد خالل االجتماعات السنوية في إندونيسيا، من تأثيرات الحمائية  

التجارية على االقتصاد العالمي، داعين إلى وقف تصعيد الخالفات التجارية الحالية، وإصالح األنظمة  

 التجارية العالمية بدال من السعي تقويضها. 
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لنمو العالمية للعام الجديد، حيث قال في تقرير أكتوبر الماضي، إن  وخفّض صندوق النقد توقعات ا

الخالف التجاري بين الواليات المتحدة والصين يؤثر على االقتصاد العالمي، وإن األسواق الناشئة  

تعاني من نقص السيولة والتدفقات الرأسمالية، مؤكدًا أن األبحاث الحديثة أظهرت وجود مخاطر للنظام 

المي زادت على مدى األشهر الستة الماضية، وستسجل زيادة حادة إذا تصاعد الضغط في  المالي الع

 األسواق الناشئة، وتدهورت العالقات التجارية أكثر. 

وكرر األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أنخيل جوريا ذات المخاوف، محذًرا من 

"النمو هذه السنة ال يبدو جيدا كما كان في العام الماضي، تبعات اقتصادية للتوتر بدأت تظهر، حيث قال:  

الفرق هو التجارة والتوتر والحمائية وتدابير الرد، وبعد فترة من االنتعاش االقتصادي، بدأنا نقوم بهذه  

 األمور، وسجلنا تباطؤا". 

يمكن أن   وقالت منظمة التجارة العالمية، إن حربا تجارية واسعة بين الواليات المتحدة والصين،

%، حيث أكد رئيس المنظمة، روبرتو أزيفيدو، إن الخالف  17.5تخفض حجم التجارة العالمية، بنسبة  

 %. 1.9يمكن أن يقلص االقتصاد العالمي بنسبة  

وأظهرت عملية حسابية أجراها صندوق النقد، أن الصين والواليات المتحدة تعانيان من النزاع 

مليار دوالر أمريكي من   360بالفعل عن رسوم جمركية على ما قيمته التجاري، حيث تم اإلعالن 

السلع، باإلضافة إلى ذلك ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات االقتصاد 

 %.0.6%، واالقتصاد الصيني بنسبة 0.95األمريكي بنسبة 

الواليات المتحدة والرئيس   وقال رئيس منظمة التجارة العالمية، إنه منفتح بشأن مطالب من

األمريكي دونالد ترامب إلصالح النظام التجاري العالمي، مضيفا أن هناك آراء مختلفة حول القضية  

 من أعضاء المنظمة. 

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي لالستقرار المالي العالمي، إن المخاطر التي واجهها  

ألخيرة زادت، قد تشهد تناميا حادا إذا تصاعدت الضغوط في النظام المالي العالمي في األشهر الستة ا

األسواق الناشئة، أو تعرضت عالقات التجارة العالمية لمزيد من التدهور، مشيًرا إلى أنه على الرغم  

من تدعيم الجهات التنظيمية للنظام المصرفي في العشر سنوات األخيرة، منذ اندالع األزمة المالية 

فإن أوضاع التيسير المالي ساهمت في تراكم عوامل الضعف، مثل مستويات الدين  ،  2008العالمية في  

 المرتفعة و"زيادة مفرطة" في تقييمات األصول. 

وكشف الصندوق أن اللوائح المصرفية الجديدة التي تهدف لتفادي خطط اإلنقاذ المالي مستقبال، لم  

اطر المدى القريب التي تهدد االستقرار  تخضع لالختبار بدرجة كافية، مؤكدًا أن هناك زيادة في مخ
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المالي العالمي قليال، وبشكل عام تبدو أطراف السوق متساهلة إزاء خطر حدوث تشديد حاد في 

 األوضاع المالية. 

وقال توبياس أدريان، مدير أسواق المال في صندوق النقد، إن الصدمات المحتملة للنظام قد تأتي  

أعلى من المتوقع في التضخم، تؤدي لقفزة حادة في أسعار الفائدة، أو  في كثير من األشكال، مثل زيادة  

خروج "فوضوي" لبريطانيا من االتحاد األوروبي؛ لكن حدة تأثير مثل هذه الصدمات ستتحدد وفقا  

في المائة من الناتج   250لنقاط الضعف، التي تشمل نمو مستويات الدين غير المالي الذي تجاوز اآلن  

ي، وانخفاض في معايير تغطية القروض خارج القطاع المصرفي التقليدي، وأسعار  المحلي اإلجمال

 األصول المرتفعة التي قد تشهد تدهورا حادا.

وأفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول االستقرار المالي العالمي، بأن النمو العالمي  

تدهور، أو تصاعدت حدة التوترات التجارية،  قد يكون في خطر إذا شهدت األسواق الناشئة مزيدًا من ال

 قائاًل: "ظهرت نقاط ضعف جديدة، ولم يتم بعد اختبار مرونة النظام المالي العالمي".

ويبدو المشاركون في السوق "مرتاحين" إزاء المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن "زيادة مفاجئة 

 إمكانية الحصول على الرساميل.  في حدة الظروف"؛ مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض 

وحذر الصندوق من أن فرض مزيد من التعريفات الجمركية والتدابير المضادة لها يمكن أن يؤدي  

إلى تشديد أكبر للظروف المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على االقتصاد العالمي  

 واالستقرار المالي.

 البنك األوروبي 

، 2019ألوروبي يوم الخميس الماضي تباطوء نمو االقتصاد العالمي في وتوقع البنك المركزي ا

 على أن يرجع إلى االستقرار بعدها. 

وأشار إلى أن المسنثمرون يستعدون لتباطء النمو االقتصادي بفعل زيادة تكاليف االقتراض 

 بالدوالر والتوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين.

 تضخمية العالمية ببطء مع تقلص الطاقة الفائضة. وتوقع زيادة الضغوط ال

 نهاية مبشرة 

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" األمريكية إن أسواق السندات العالمية استمتعت بأفضل شهر لها 

منذ أكثر من عام في ديسمبر المنصرم، حيث أدت المخاوف المتزايدة بشأن صحة االقتصاد العالمي  

 عن األصول اآلمنة نسبيًا  إلى قيام المستثمرين بالبحث 
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، حيث أثار   2018وأشارت إلى أن سوق السندات العالمية تعرضت لضغوط مكثفة لمعظم عام 

النمو االقتصادي المخاوف من التضخم. استمر مجلس االحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة  

 تقليص برنامجه لشراء السندات.األمريكية وتقليص ميزانيته العمومية، وقام البنك المركزي األوروبي ب

ونتيجة لذلك ، بحلول منتصف نوفمبر، كان مؤشر "بلومبرج باركليز"متعدد األطياف ، وهو 

مليون دوالر في جميع أنحاء العالم، يعاني   53مقياس عريض يغطي ديون الحكومة والشركات بقيمة 

قارنة باالنخفاض في بعض أسواق %لهذا العام. وعلى الرغم من كونه متواضعًا م3.7من خسارة بنسبة  

األسهم ، إال أن ذلك وضع مؤشر السندات العالمي على المسار الصحيح ألسوأ عام له منذ أكثر من 

 . 1994عقد ، وكانت السندات األمريكية تتجه نحو أسوأ عام منذ عام  

6866https://www.elbalad.news/363 

 

 .. استنباط أصناف جديدة من المحاصيل..  2019حصاد الزراعة عام   - 5

ألف رأس ماشية  61رخصة تشغيل.. تدشين مزارع واسطبالت جمال وخيول..  42000إصدار 

 بمشروع البتلو.. تنظيم صناعتي النحل واألرانب 

 أ ش أ  - 2019/ديسمبر/ 26الخميس  Advertisementsالثروة الحيوانية    

 مركز البحوث الزراعية : 

 مليون جنيه  836ألف رأس ماشية بـ   61آالف مستفيد لتمويل  6إقراض 

 الموافقة على استيراد عجالت تحت عشار ألول مرة 

 زيادة اإلنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن  -

  فدان 1000تنمية المراعي الطبيعية في مساحة -

للنهوض  2019ارة الزراعة واستصالح األراضي بالعديد من اإلنجازات خالل عام قامت وز

واالرتقاء بقطاع الزراعة في مصر والذي يعد من أهم القطاعات الحيوية لتعزيز التنمية واالقتصاد في 

 مصر.

ومن القطاعات الهامة التي تتبع وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية ، والذي قام خالل عام  

بالعديد من اإلنجازات من خالل المركز والمعاهد والمعامل التابعة له أهمها، نجاح معاهد   2019

المركز في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية المختلفة، غير شرهة في استخدام المياه،  

https://www.elbalad.news/3636866
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ه في إطار والمقاومة لألمراض، والتي تتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة، وكذلك ما تم إنجاز

 الحمالت القومية للمحاصيل المختلفة. 

رخصة   42000وبالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية، قام القطاع بإصدار تراخيص تشغيل تجاوزت 

تشغيل لكافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع االلتزام بكافة قواعد واشتراطات األمن 

ما قام ألول مرة بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع وإسطبالت واآلمان الحيوي داخل وحول األنشطة، ك

 آالف تسجيلة محلية وأجنبية.  7الجمال والخيول، وتسجيل مخاليط أعالف ومركزاتها وإضافاتها لـ

  6كما نفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومي إلحياء "البتلو"، حيث تم إقراض ما يقرب من 

مليون جنيه تقريبا، ونتيجة   836ألف رأس ماشية بقيمة إجمالية  61 آالف مستفيد لتمويل ما يزيد عن

% وقت استحقاقها، إضافة إلى صدور 100للمتابعات الميدانية المكثفة سجلت نسبة استرداد القروض 

القرارات الوزارية بتشكيل لجان متخصصة لوضع خطط لدراسة زيادة اإلنتاج من الدواجن واللحوم  

موافقة فنية إلقامة وتأسيس مشروعات وأنشطة ثروة حيوانية   600فة، وإصدار الحمراء وتقليل التكل

 وعلفية وداجنة جديدة. 

كما تمت الموافقة على استيراد عجالت تحت عشار ألول مرة، تتميز بمعدالت األداء اإلنتاجي  

ية والتناسلي العالي لتناسب صغار المربين، وهذا بخالف ما يتم استيراده من عجالت عشار عال

اإلنتاجية من أصول وراثية متميزة للمزارع النظامية، فضال عن أنه تمت الموافقة على استيراد عشر  

سالالت جديدة من األغنام والماعز ألول مرة إلى البالد ذات معدالت األداء اإلنتاجي والتناسلي  

 والمناعي العالي، ومتأقلمة مع الظروف البيئية واألجواء المصرية. 

ألول مرة بتنظيم صناعة األرانب من خالل قرار وزاري، حدد الفرق بين مربي   وقام القطاع

األرانب المتخصص في التربية إلنتاج سالالت للتناسل والتكاثر، وبين منتج األرانب، والذي يختص  

بإنتاج أرانب اللحم فقط، مع تكثيف الرقابة على الصناعة، كما صدر ألول مرة قرار وزاري بتنظيم  

نحل، وأسس إصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها، وتداول ونقل  صناعة ال

 الخاليا وطوائف النحل . 

كما كثف القطاع الرقابة على مصانع األعالف وإضافاتها ومركزاتها، بمشاركة كل من المركز 

ات للتأكد من اإلقليمي لألغذية واألعالف والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطح

إنتاج أعالف مطابقة للمواصفات القياسية بناء على تسجيالت معتمده إلنتاج أعالف صحية وآمنة، 

تحقق أعلى معدالت أداء سواء للحيوان أو الطيور أواألسماك، والعمل على التحسين الوراثي المستمر  

والعجالت العشار ذات أصول للقطعان المحلية من خالل االنتخاب، والسماح باستيراد السائل المنوي 
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وراثية متفوقة ومتميزة في معدالت األداء اإلنتاجي والتناسلي، ومتأقلمة مع ظروفنا البيئية واألجواء 

( وتكويد األنشطة Bar Codeالمصرية، وتزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بـ )

نشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إلكترونية  إلحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أ

 متطورة. 

كما اتخذ قطاع الثروة الحيوانية عدة إجراءات وتدابير أدت إلى زيادة اإلنتاج والمعروض من  

% عن العام السابق، كما صدرت 20 - 10اللحوم والدواجن، وانخفاض أسعارها بنسب تراوحت من 

لجان الفنية الخاصة بالفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير  القرارات الوزارية بإعادة تشكيل ال

األعالف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآالتها  

ومعداتها ومنتجاتها، والتي تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، 

ين والمنتجين، لتكون قراراتها المتعلقة باالستيراد أو التصدير والخاصة  باإلضافة إلى ممثلين عن المرب

بالمنح أو المنع طبقا لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع االلتزام بكافة المعايير العلمية والفنية،  

فضال عن اتخاذ القرارات الحاسمة بإعدام أي شحنات واردة إلى البالد غير مطابقة للمواصفات بعد 

 لعرض على وزير الزراعة وتقنين اإلجراءات أيا كانت كميتها أو مصدرها. ا

وقام القطاع بفتح آفاق لالستثمار الداجني والحيواني لمشروعات كبرى متكاملة في الظهير 

الصحراوي، بعيدا عن الوادي والدلتا وفى مناطق معزولة تساعدنا على معظمة اإلنتاج والتصدير،  

ين وزارة الزراعة واستصالح األراضي والبنك األهلي المصري واالتحاد وعقد بروتوكول ثالثي ب

العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية وتأهيل صغار مربى الدواجن  

ورفع كفاءة عنابرهم بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لزيادة اإلنتاج وتقليل التكاليف  

 وتعظيم العائد.

كما جرى ألول مرة إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل 

، بتشكيل لجنة  2019لسنة  1123وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزاري رقم 

اإلنتاج الحيواني ونشر  تنسيقية إلدارة مشروع ملء الفراغات )استكمال الطاقات االستيعابية( بمزارع  

السالالت الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خالل البروتوكوالت الموقعة بين وزارة  

 %(.5الزراعة وبعض البنوك الوطنية لالستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسره )

يد من اإلنجازات أهمها تخفيض وبالنسبة للجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة، فقد قامت بالعد 

عدد مواسم تقييم فعالية المبيدات إلى موسمين زراعيين مع زيادة عدد محطات التجريب، والمراجعة 

الدورية لموقف مبيدات اآلفات الزراعية المسجلة باللجنة في ضوء القواعد المنظمة لدى المنظمات 
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لدورية المتكررة لمواقف المبيدات المسجلة في والهيئات العالمية ذات العالقة، فضال عن المراجعات ا

والتي شملت عدة قرارات أهمها  2017لسنة  974من القرار الوزاري رقم  22مصر استنادا للمادة 

دعم وتفعيل دور الرقابة على المبيدات للحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات للتمكن من إدارة هذه 

امت اللجنة بوضع خطة واضحة المعالم لتقديم الدعم الفني  الظاهرة وفق منظومة علمية واقعية، وقد ق

 واللوجستي وصوال إلى نظام رقابي يمكنه السيطرة على التداول واالتجار في المبيدات.

كما شملت تطبيق نظام شفرة االستجابة السريعة لدعم الرقابة على المبيدات، وتطبيق النظام الحديث 

لصحة العالمية على جميع مستحضرات مبيدات اآلفات الزراعية لسمية المبيدات الذي أقرته منظمة ا

المسجلة في مصر، والبرامج التدريبية التي تدعمها اللجنة، والتي من شأنها المساهمة في ترشيد استخدام  

المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية ورفع المستوى المعرفي 

اآلمن والفعال للمبيدات وحث أصحاب المصلحة للمشاركة في هذه البرامج التدريبية  نحو االستخدام 

مدير مسئول منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه أي    700كضريبة مجتمعية تدفعها وقد تم تدريب حوالي  

 شهور فقط.  6خالل 

لبرامج التدريبية وتم عقد سلسلة من الدورات التدريبية لتدريب المدربين واعتمادهم لتنفيذ هذه ا

وجميع هؤالء المدربين هم أساتذة متخصصين من مركز البحوث الزراعية ومختلف جامعات مصر، 

كما قامت لجنة مبيدات اآلفات الزراعية بتدريب مهندسي مكافحة اآلفات واإلرشاد الزراعي من خالل 

ي مجاله، حيث تم عقد  برامج تدريبية متخصصة باالستعانة بخبراء من مركز البحوث الزراعية كل ف

برامج تدريبية عن طرق مكافحة عدة آفات اقتصادية مثل: سوسة النخيل الحمراء وحشرة الحشد 

الخريفية، وكذلك برامج تدريبية للعاملين بالصوامع ومخازن الغالل واتحاد المصدرين والمجلس  

 التصديري. 

 5869دريبيا، أسفرت عن تدريب  برنامجا ت  169وتم أيضا تدريب مطبقي المبيدات، حيث تم تنفيذ  

، والبدء في تطبيق نظام  2019مطبق مبيدات من مختلف محافظات الجمهورية حتى منتصف يونيو 

رصد متبقيات المبيدات على الخضر والفاكهة في األسواق المحلي، واتخاذ العديد من اإلجراءات 

بل وبعد اإلعالن عنها من قبل الوزارة، االحترازية التي اتخذتها اللجنة لمكافحة دودة الحشد الخريفية ق

فضال عن التعاون مع مشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة وتقديم الدعم المادي والفني  

 للمشروع لتفعيل أنشطة المشروع. 

ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط(    –كما تم إعداد خطة فنية لمكافحة ذباب الفاكهة )ذبابة الخوخ  

اكهة على عوائل هذه الحشرات على مستوى محافظات الجمهورية، وتقديم الدعم الفني  بمزارع الف
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والمالي لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مناطق زراعة النخيل االقتصادية في  

 مصر.

ة وفي إطار دعم استراتيجيات التعاون بين اللجنة والجهات المعنية داخل وخارج وزارة الزراع

  ICAMAواستصالح األراضي ومنظمات المجتمع المدني، قامت اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة  

وهي الجهة المسئولة عن تسجيل وتداول المبيدات في دولة الصين نظرا ألن معظم الشركات المنتجة  

مركزية لمكافحة  للمبيدات التي يتم تسجيلها حديثا هي شركات صينية، وتقديم المشورة الفنية لإلدارة ال

اآلفات حول االستخدامات السليمة للمبيدات وتنفيذ خطط المكافحة الطارئة ووضع برنامج المكافحة 

 المتكاملة لآلفات والبرامج البديلة واالستخدام اآلمن والمسئول للمبيدات.

كما قامت اللجنة بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة في الموضوعات الخاصة باستخدامات 

المبيدات، خاصة برنامج بدائل بروميد الميثيل وكذلك التخلص اآلمن من الرواكد والمبيدات المهجورة.. 

زراعي مطابق  نحو إنتاج  SANCOوتماشيا مع توجيهات البعثة التفتيشية األوروبية التابعة إلدارة 

للمواصفات الدولية، تم التعاون مع االتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصالت البستانية تنظيم برامج  

تدريبية متخصصة لمصدري الفراولة والرمان حول "الممارسات الزراعية الجيدة لإلنتاج في الحدود  

حاصيل المصرية )كروب اليف  اآلمنة لمتبقيات المبيدات"، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية الم

 إيجبت(. 

أهمها   2019وفيما يخص مركز بحوث الصحراء، قام المركز بالعديد من اإلنجازات خالل عام 

إنشاء المقر اإلداري الجديد لمركز بحوث الصحراء، حيث تم االنتهاء من إنشاء سور حول األرض 

الهندسية لمباني المقر الجديد من خالل المكتب  وتنفيذ أربع بوابات واالنتهاء من وضع التصميمات 

االستشاري لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واالنتهاء من إجراءات تحديث الهيكل 

التنظيمي للمركز ومناقشتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة وقد تم عرض الهيكل  

 مايو الماضي. 16( المنعقدة بتاريخ  82ة المركز بجلسته رقم )المعتمد واعتماده من مجلس إدار

كما قام المركز بإعداد وصياغة استراتيجية مركز بحوث الصحراء والخطة التنفيذية لها، وقد تم 

، إضافة إلى تأهيل المركز للحصول على المواصفة  82عرضها على مجلس إدارة المركز بجلسته رقم  

قد تم تشكيل فريق العمل المكلف بإدارة مكتب الجودة وتم االنتهاء من  (، وISO 9001/2015الدولية )

 إعداد ومراجعة النماذج واإلجراءات على مستوى التقسيمات التنظيمية بالمركز.

وقام المركز بتوقيع بروتوكول تعاون بين المركز وبين مركز معلومات مجلس الوزراء بهدف 

دارة موارد المؤسسة، وقد تم تفعيل المنظومة اإللكترونية لكل توطين منظومة النظام المالي المتكامل إل
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من الموارد البشرية واالستحقاقات، واالنتهاء من المرحلة األولى للمشروع القومي لتحديث الملف 

الوظيفي للعاملين بالدولة التابع للجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، فضال عن تفعيل منظومة الدفع 

ة لوزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالمركز إلكترونيا، وكذلك صرف اإللكتروني التابع 

 مستحقات المتعاملين مع المركز من الموردين والمقاولين ... إلخ.

  3م  9526,56بئرا بسعة  87ومن أهم إنجازات مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنشاء 

م المنزلي والري التكميلي للخضر والمحاصيل  لحصاد وتخزين مياه األمطار بغرض الشرب واستخدا

لحصاد وتخزين مياه األمطار بغرض الشرب  3م 12924.14بئرا بسعة  118خطة المركز، وإنشاء 

واالستخدام المنزلي والري التكميلي للخضر والمحاصيل من خالل المشاريع التنموية، والتوسع في  

حقل إرشادي   200نشر التقنيات الحديثة في عدد فدانا، و 360إنشاء مزارع جديدة )زيتون( بمساحة 

  للقمح والشعير والتين والزيتون والخضر.

فدان عن طريق إعادة البذر  1000كما شملت اإلنجازات تنمية المراعي الطبيعية في مساحة 

وزراعة الشجيرات الرعوية المتأقلمة لظروف الجفاف، والتدريب وتنمية مهارات المرأة في الحرف 

دورة تدريبية متنوعة، وإنتاج شتالت األشجار    15ة ومحو األمية والرعاية الصحية من خالل عقد  اليدوي

فدان زيتون،    300البستانية وشتالت الشجيرات الرعوية والعلفية، وتطبيق المكافحة الحيوية في مساحة  

  – حيواني اإلنتاج ال – المراعي  –وإجراء البحوث التطبيقية في مجال محاصيل الحبوب الشتوية 

 النظم المزرعية.  –المكافحة الحيوية   –الحاصالت البستانية  –األراضي والمياه 

كما تم إنشاء البنية التحتية للحظائر وأسوار وهناجر ووحدة تدريب على تصنيع الصوف من األغنام  

وأخرى لتدريب الشباب على الحرف اليدوية وحرف النجارة وغيرها، وإنشاء صوب زراعية ومعدات 

زراعية وغيرها ومركز للتدريب على الزراعات المطرية ومكافحة التصحر بمطروح، وتنفيذ  

مشروعات بحثية تنموية في مجال سد الفجوة المائية عن طريق زيادة المخزون المائي من مياه األمطار  

نمية  سنويا، وكذا ت 3مليون م  1.5ومن خالل إنشاء آبار لحصاد وتخزين مياه األمطار بسعة إجمالية 

مناطق سقوط األمطار، وإدخال ونشر التقنيات الحديثة استغالل الموارد الطبيعية المتاحة بمطروح مثل  

ألف  22تحسين إنتاجية الزيتون والتين والقمح والشعير والخضر والنباتات الطبية والعطرية لخدمة 

، وتحسين حالة المراعي  أسرة وبالتالي تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية

الطبيعية والثروة الحيوانية والقوافل البيطرية واإلنتاج النباتي من خالل تنفيذ عدة برامج إرشادية  

وتنموية للمجتمعات المحلية، وتم أيضا رفع قدرات ومهارات المرأة البدوية عن طريق التدريب على  

 الحرف اليدوية وبرامج التوعية الصحية. 
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، وتوزيعاتها  3م  9526,56بئرا بسعة  87مياه األمطار بمطروح، فقد تم إنشاء  وبالنسبة لحصاد 

على وحدات الدعم الفني التابعة للمركز، كما تم التوسع في إنشاء مزارع بستانية جديدة )زيتون( حيث  

فدانا، وتم اختيار المستفيدين وتحديد المناطق وتوفير   360شتلة زيتون لزراعة  14400تم توزيع 

 %. 100الت وتهيئة األرض للزراعة وتمت الزراعة بنسبة  الشت

كما توجد العديد من المشاريع التي حقق فيها مركز بحوث الصحراء العديد من اإلنجازات وتم  

بالفعل تحقق نسب من األهداف مثل تأهيل مركز التنمية المستدامة والتدريب اإلقليمي بالشالتين، تنقية  

ام المواد النانوية المطلية على أسطح األغشية البوليمرية للتخلص من  المياه بالحفز الضوئي باستخد 

الملوثات، وقد تم عرض مخرج المشروع في معرض القاهرة الخامس لالبتكار بحضور رئيس  

األكاديمية ووزير البحث العلمي، التحالف القومي في مجال تحليه المياه حيث تم عرض مخرج التحالف 

لالبتكار بحضور رئيس األكاديمية ووزير البحث العلمي، وفي مؤتمر  في معرض القاهرة الخامس 

 إطالق طاقات المصريين بحضور رئيس الجمهورية. 

كما قام المركز بتنفيذ نموذج إنتاج بذور المحاصيل المتحملة للملوحة والمتأقلمة للظروف المناخية  

ت الصغيرة في الساحل الشمالي الزراعية في مصر تنمية وتطوير نظم تربية وإنتاج اإلبل والمجترا

الغربي بجمهورية مصر العربية، وتحسين معيشة صغار المزارعين من خالل االستخدام األمثل لنظم  

الزراعة الملحية في شمال سيناء، ومنصة عائمة متنقلة لتحلية مياه البحر، ومعدات لتحلية المياه المالحة 

ية، وتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية  الناتجة من محطات التحلية في المناطق الصحراو

للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء، ومشروع التنمية الزراعية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي  

حوض القصابة / باجوش، وتنفيذ محطة تحلية لتوفير مياه الشرب بالمجتمع المحلي بمحافظة مطروح 

م تقنية حقن التربة الرملية بحبيات السلت الناعم والطين  والساحل الشمالي الغربي مصر، واستخدا

المفصولة من المصدر لتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية والمائية في مناطق االستصالح الحديثة،  

تقنيات تحسين األسمدة النتروجينية للقمح في األراضي المستصلحة حديثا، ورفع القدرة اإلنتاجية لبعض 

 ع خفض االستهالك المائي. األراضي الرملية م

وحول جهود وإنجازات معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، قام المعهد بتنظيم  

متدربا من الباحثين واألطباء البيطريين واإلداريين للتدريب على المهارات  648دورة بمشاركة  52

 المطلوبة لسوق العمل.

متدربا باحثا من األطباء البيطريين لزيادة   148ها بمشاركة ندوات إرشادية تم عقد  4كما نظم 

ندوة إرشادية تم عقدها في محافظات.. الفيوم وبني   36التوعية بالحديث في مجاالت عمل المعهد، و



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري  الأستاذ

30 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                             سورية    12341دمشق ص ب  

سويف والمنيا والجيزة وسوهاج وأسوان والمنوفية والغربية والبحيرة وجنوب سيناء واإلسماعيلية  

باحثا وطبيبا بيطريا ومربيا ومهندسا زراعيا لربط   3256يوط بمشاركة واألقصر وقنا ودمياط وأس

 المربين بالمعهد ومناقشة مشاكلهم وحلها. 

طبيبا بيطريا وباحثا لتعليم المهارات  213ورش عمل داخلية بمشاركة  6وأقام المعهد أيضا 

موية البيطرية العالجية  قافلة بالتعاون مع الحملة القومية للقوافل التن 92المطلوبة لسوق العمل، و

قافلة بالتعاون مع "مؤسسة    71اإلرشادية لدى صغار الفالحين بقرى محافظات مصر، فضال عن تنفيذ  

مصر الخير وهيئة كير مصر"، في إطار الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العالجية اإلرشادية  

 . باالشتراك مع مدريات الطب البيطري بالمحافظات المعنية

ما قام المعهد باإلسهام في السيطرة على األمراض الوبائية عن طريق التحصينات السيادية وغير  

السيادية، والسيطرة على الطفيليات الداخلية، والتي لها آثارا سلبية على إنتاجية وصحو وتناسل 

ا أسهم في زيادة الحيوان، وعالج المشاكل التناسلية ورفع الكفاءة التناسلية في حيوانات المزرعة، كم

إنتاج هذه الحيوانات بهدف رفع مستوى الفالح المعيشي، فضال عن عالج األمراض المختلفة المؤثرة  

  على إنتاجية الحيوانات وجودة إنتاجها.

عينة في مجال األمراض التناسلية بمشاركة مديريات الطب البيطري،   47656كما فحص المعهد  

إلنتاج الحيواني، وصغار المربين في مختلف القرى، وكليات الطب ومراكز التلقيح الصناعي، ومعهد ا

البيطري والزراعة وكليات العلوم، والمركز القومي للبحوث، ومركز اإلنتاج الحيواني، والمحاجر  

 البيطرية.

وبالنسبة إلنجازات معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، فقد قام المعهد 

العام بالعديد من اإلنجازات البحثية والتطبيقية، وكذلك بناء القدرات للباحثين ومعاونيهم،  خالل هذا 

حيث تضمنت األنشطة البحثية بالمعهد نشر خمسة أبحاث متخصصة في الدوريات الدولية  

بحثا بالدوريات المحلية معظمها بحوث تطبيقية نتج عنها نماذج بحثية تمثل آالت  25المتخصصة، و 

مبتكرة يمكن تطويرها وتصنيع نماذج تطبيقية منها، وذلك من خالل التصنيع المحلي للشركات   ومعدات 

 المصرية العاملة في مجال تصنيع اآلالت الزراعية. 

وفي هذا اإلطار، قام المعهد بتنفيذ معرض سنوي البتكارات الباحثين، افتتحه الدكتور عز الدين 

ي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث أبو ستيت وزير الزراعة واستصالح األراض

 25الزراعية، والعديد من الباحثين والمتخصصين وشركات القطاع الخاص، حيث شمل المعرض 

نموذجا تطبيقيا في مجاالت الطاقة الشمسية، الزراعة الدقيقة، آالت إنتاج األعالف، نظم الري الحديث  
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ية والعطرية، وحدات التعقيم والتثبيت الحراري للحبوب،  ومعالجة مياه الري، نظم حصاد النباتات الطب

األجولة النوعية لتخزين الحبوب الرئيسية والزيتية والبقوليات دون الحاجة إلى عمليات التبخير بالمواد 

 الكيميائية الضارة لمكافحة الحشرات.

يع بحثية وتطبيقية  ومن أهم أنشطة المعهد، حصول العديد من الباحثين باألقسام المختلفة على مشار

ممولة من الجهات المحلية والدولية، تهدف إلى التغلب على مشاكل بالقطاع الزراعي، حيث حصل  

مشاريع تطبيقية ممولة من أكاديمية البحث العلمي، صندوق العلوم والتكنولوجيا، االتحاد    8المعهد على  

  2019بينما حصل المعهد خالل عام األوروبي، اإليكاردا، وقد تم االنتهاء من بعض تلك المشاريع، 

على ثالثة مشاريع ممولة من أكاديمية البحث العلمي تشمل النهوض بزراعة وحصاد وتسويق النباتات 

الطبية والعطرية، تدوير المخلفات الزراعية لمنتجات صناعية متنوعة، باإلضافة إلى التسميد، 

تمثل خطوة بناءة وهامة في مجاالت التصنيع  والتصنيع المحلي لوحدات الري المحوري )بيفوت( والتي  

المحلي للمستلزمات الزراعية تؤدي إلى التوسع في نظم الري الحديث والمشاريع العمالقة مثل مشروع 

 المليون ونصف المليون فدان.

وعلى المستوى القومي، يساهم المعهد بالعديد من اإلنجازات، شملت تصميم آلة لزراعة محصول  

طب" تم تصنيعها بالتعاون مع اإلنتاج الحربي، كما تم تشغيلها بالعديد من المواقع  القمح على "مصا

، حيث تتميز بترشيد مياه الري وتقليل كمية التقاوي واألسمدة  2019والحقول اإلرشادية خالل موسم 

 المستخدمة إلى النصف، وزيادة المحصول.

الخاصة بنظم الري الحديث وترشيد مياه  من ناحية أخرى، قام المعهد بتنفيذ العديد من المشاريع 

الري بمحافظتي المنيا والفيوم، وكذلك التعاون مع مشروع الري الحقلي في كافة المحافظات، ويقوم  

المعهد أيضا بتنفيذ مشروع التنمية المستدامة للميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم بالتعاون مع  

على توفير اآلالت والمعدات الزراعية التي تناسب المزارع  الجانب اإليطالي، حيث يعمل المشروع 

المصري، باإلضافة إلى بناء القدرات للعاملين في مجال الميكنة الزراعية من خالل الدورات التدريبية 

بالداخل والخارج، كما يهدف المشروع أيضا إلى التوسع في أنشطته المستدامة التي تتطلبها تلك  

 المحافظات.

ة، يعتبر معهد بحوث الهندسة الزراعية بيت للخبرة في مجاالت اآلالت والمعدات وبصورة عام

الزراعية ونظم الري الحديث سواء في مصر أو الدول األفريقية، حيث يساهم بخبراته وخبراؤه في  

نجاح العديد من المشاريع المرتبطة بمجاالت الهندسة الزراعية ومنها على سبيل المثال المزارع 

 ة، والتي يقوم بها الجانب المصري في العديد من الدول األفريقية. األفريقي
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وحول إنجازات الهيئة العامة للخدمات البيطرية فيما يتعلق بحماية الثروة الحيوانية، قامت الهيئة  

بالسيطرة على األمراض الوبائية والمعدية من خالل خطط وبرامج المكافحة ومنع   2019خالل عام 

الحيوانات والمنتجات من أصل حيواني المستوردة، فضال عن رعاية وعالج  دخول األمراض من 

الحيوان والتفتيش على منافذ بيع وتداول األدوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن  

 ومنافذ إنتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها. 

  3ى القالعية من خالل وانطالقا من هذا الدور، قامت الهيئة بالتحكم والسيطرة على مرض الحم

حمالت قومية للتحصين ضد المرض، إضافة إلى التحصين حول البؤر المصابة من خالل تحصين  

عن األعوام السابقة،   2019مليون رأس ماشية وتالحظ انخفاض عدد البؤر المرضية خالل عام  9.2

الرسمي للمنظمة  والسيطرة على مرض اللسان األزرق واإلعالن عن خلو البالد منه على الموقع 

"، كما تمت السيطرة على العترة الجديدة الخاصة بمرض الحمى  OIEالعالمية للصحة الحيوانية " 

القالعية فور اكتشافها وتأكيدها معمليا عن طريق استخدام لقاح ثالثي العترة معدل والذي بدأ استخدامه 

 .2019في الحملة القومية الثانية في  

على مرض الجلد العقدي من خالل التحصين ضد المرض، حيث تم  كما قامت الهيئة بالسيطرة 

عن األعوام    2019رأس ماشية، وتالحظ انخفاض عدد البؤر المرضية خالل عام    3017403تحصين  

بؤرة فقط، إضافة إلى التحكم والسيطرة على مرض طاعون المجترات  21السابقة، حيث تم تسجيل 

رأسا وتالحظ انخفاض عدد  847442ث تم تحصين الصغيرة من خالل التحصين ضد المرض، حي

عن األعوام السابقة، حيث تم تسجيل بؤرتين إيجابيتين فقط.، ورصد   2019البؤر المرضية خالل عام  

مرض حمى الوادي المتصدع في السودان وجيبوتي ووصل إلى أوغندا، إال أنه بفضل اإلجراءات 

لبيطرية، لم تسجل حالة واحدة للمرض بالقطر المصري  المشددة التي اتخذتها الهيئة العامة للخدمات ا

 حتى اآلن. 

مليون طائر   9.6وقامت الهيئة أيضا بالتحكم في مرض إنفلونزا الطيور من خالل تحصين 

مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة في دائرة نصف  2.7بالحضانات تربية الطيور وتحصين 

 ن طائر للتربية المنزلية في حال عدم وجود بؤر. مليو  7.4كيلومترات وتحصين   9قطرها 

ألف رأس لمرض البروسيال    235وفي إطار التحكم والسيطرة على األمراض المشتركة، تم اختبار  

ألف رأس لمرض الدرن، وتم تحصين    160ألف رأس ضد المرض، كما تم اختبار    150وتم تحصين  

ترخيصا مؤقتا عقب  216أمن حيوي و شهادة  472آالف حيوان ضد مرض السعار، واستصدار  4

مزرعة كمنشآت معزولة طبقا لمعايير   14معاينة المزارع والمفرخات ومصانع األعالف، واعتماد 
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"، وتنفيذ مسح وبائي وترصد لفحص الجمال المستوردة التي OIEالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية " 

، وذلك باالشتراك مع معهد بحوث صحة  تدخل البالد عبر الحدود المصرية لمرض كورونا المستجد 

  الحيوان بالدقي وتحت إشراف وتمويل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة "فاو".

للدول العربية، حيث تم تصدير   3جوادا لالتحاد األوروبي و  21كما أشرفت الهيئة على تصدير 

اق منذ رفع الحظر على تصدير الخيول  من الخيول إلى دول االتحاد األوروبي واألردن والعر 102

مواقع الستخدامهم   5خيول تحت الحجر إعدادا لتصديرهم، وعمل معاينة ل  3المصرية، كما يوجد 

كمحجر بيطري مؤقت للخيول الواردة من الخارج باالشتراك مع اإلدارة المركزية للحجر البيطري،  

م كمعزل بيطري للخيول المعدة للتصدير، مزرعة الستخدامه 19ومعاينة إجراءات األمن الحيوي لـ 

ويتم عمل متابعة للخيول بداخلها حتي نقلها للمحجر البيطري المعتمد باالشتراك مع اإلدارة المركزية 

 للحجر البيطري. 

وقامت هيئة الخدمات البيطرية أيضا بتوقيع بروتوكول عمل تحت إشراف وزارة الزراعة ورئيس 

ل مكون من الهيئة، المعمل المرجعي للرقابة على اإلنتاج الداجني، قطاع الهيئات لتشكيل فريق عم

معهد بحوث صحة الحيوان لتشكيل لجان مكونة من الثالث جهات في حالة ظهور أي شكوي من  

األورام السرطانية بالدواجن، واعتماد عدد من الدول لتصدير اللحوم المجمدة إلى جمهورية مصر  

لسلة اإلنتاج بدءا من المزرعة حتى التصدير وهم: نيوزيلندا، استراليا، العربية بعد زيارتها وتقييم س

أمريكا، وجار اعتماد كولومبيا، فضال عن فتح باب التصدير للحوم المبردة والمعبئة تحت تفريغ الهواء  

إلى بعض الدول العربية مثل الكويت، وفتح باب تصدير األسماك إلى دول االتحاد األوروبي مثل  

 هولندا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال وإنجلترا.ألمانيا، 

وقد تم أيضا فتح باب تصدير األسماك إلى األردن، وذلك بعد زيارة وفد فني من األردن للمنشآت 

المعتمدة والمزارع المصرية والتأكد من سالمة سلسلة اإلنتاج، تأكيدا لتطبيق مصر منظومة معايير  

مارات الجودة في إنتاج وتداول األسماك، وتصدير حوالي ستة اآلف طن من أسماك البلطي إلى اإل

، ولم يتم رفض أي رسالة منها، مما يدل على جودة وسالمة اإلجراءات 2019والكويت خالل عام 

منشآت  10منشأة لتصدير األسماك إلى دول االتحاد األوروبي، واعتماد  18البيطرية، كما تم اعتماد 

ريكا ودول شرق  منشآت لتصدير اإلستاكوزا إلى أم 8لتصدير األسماك إلى الدول العربية، واعتماد 

آسيا وبعض من دول االتحاد األوروبي، كما وصلت قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الحيوانية  

منشأة لتصدير   15مليار جنيه خالل العام المالي الماضي، وتم اعتماد اكثر من  3.4إلى أكثر من 

  منتجات األلبان إلى روسيا.
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محجرا بيطريا بطاقة   18ة بمنطقة أبو سمبل لتصل إلى  كما قامت باستكمال إنشاء المحاجر البيطري

مجازر حديثة، ومخاطبة المركز الوطني لتخصيص أراضي الدولة باعتماد   4ألف رأس ملحق بها    60

ترخيص محجر بيطري الستكمال منظومة المحاجر البيطرية في مناطق: أبو جربوب، وطريق 

فدانا إلقامة محجر بيطري   15سيناء، وتخصيص  الحمام الدولي، ومدينة الطور جنوب  -اإلسكندرية 

 بحاليب. 

طنا بإجمالي   2460وبالنسبة للمضبوطات من نشاط التفتيش على اللحوم ومنتجاتها، تم ضبط 

مليون بطاقة، و ترخيص  2.6محضرا، كما تم ترقيم وتسجيل مليون رأس ماشية، وإصدار  10577

ستعمال أدوية ولقاحات داخل عيادات بيطرية،  مركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية وا 600

مركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية، وكذلك عيادات بيطرية   944وإصدار قرارات إغالق لـ 

وحدة بيطرية على مستوى   39مخالفة بجميع أنحاء الجمهورية، ورفع كفاءة وإحالل وتجديد 

من إناث األبقار والجاموس، وتم إنشاء قاعدة   ألف رأس  330الجمهورية، كما تم التلقيح االصطناعي لـ  

 بيانات خاصة بالحاالت الملقحة والحاالت التي تمت متابعتها والحاالت العشار.

ندوة إرشادية للتوعية ضد مرض حمى الوادي المتصدع في المحافظات  153كما عقدت الهيئة 

ر المرض بشمال السودان وحتى  البحر األحمر(، وذلك منذ ظهو –أسوان  –األقصر  –الحدودية )قنا 

دوارات تدريبية لتدريب أطباء  10بدء الحملة القومية الثالثة للتحصين والتسجيل والترقيم، وتم تنفيذ 

الوقاية بمديريات الطب البيطري المختلفة على إجراءات الوقاية لكل من أمراض الجمال، وأمراض 

  15قل بالحشرات، وإعداد برنامج تدريبي لـ الخيول، واألمراض عابرة الحدود واألمراض التي تنت

دورة تدريبية تشمل أمراض األسماك، وأمراض الجمال، وأمراض الخيول واألمراض التي تنتقل  

 بالحشرات.

وتم أضاف تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة العربية في الفترة تحت مسمى الرصد والتقصي  

  1398دورة تدريبية بإجمالي عدد متدربين    128رة، وعقد  والمكافحة لمرض طاعون المجترات الصغي

للتدريب على أعمال مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، واألمن الحيوي المتقدم، المسح الوبائي المتقدم، 

دورة تدريبية لتدريب فرق االستجابة السريعة على مكافحة مرض  12بالتعاون مع "الفاو"، وعقد 

ورش عمل لألطباء البيطريين المكلفين بالمرور على هذه المزارع    3ة، ومحافظ  23إنفلونزا الطيور في  

 طبيبا. 70لتدريبهم على إجراءات األمن الحيوي بعدد 

، فقد تم تنفيذ خطة لإلصالح  2019وحول إنجازات معهد بحوث أمراض النباتات خالل عام 

لبرامج التدريبية الخاصة لزيادة  اإلداري بالمعهد، حيث تم تنظيم برنامج تدريبي سنوي لإلدارة ليوفر ا
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قدرتهم وتغطية أي عجز في األداء، في ظل التطوير الحالي للمنظومة، وكذلك يجري حاليا تنفيذ قاعدة 

بيانات خاصة بكل قسم وربطهم معا لتسهيل إجراء العمل وسرعة ودقة األداء، بحيث يتم تخزين كل  

ن صلبة خارجية تحسبا ألي مخاطر قد تتسبب في المعلومات الخاصة بقاعدة البيانات في وحدات تخزي 

 فقدها.

وانتهى المعهد من بناء مخزن خاص ومجهز لحفظ المبيدات الخاصة ببرامج مشاريع تقييم فاعلية  

المبيدات، وذلك بالتعاون مع لجنة مبيدات اآلفات الزراعية بالوزارة، للحفاظ علي بيئة آمنة وتسهيل  

عامل الخاصة بقسم بحوث األمراض الفيروسية، وتأسيس وتجهيز معمل العمل، واالنتهاء من تجهيز الم

زراعة األنسجة التجريبي بقسم بحوث األمراض الفيروسية كأحد وسائل المكافحة غير التقليدية، كما  

تم الحصول على الترخيص الخاص بالمعمل من لجنة زراعة األنسجة، كما تم إنشاء معمل زراعة 

حوث األمراض الفيروسية الجديد، ويجري حاليا تجهيزه ليقوم بعمله بالمساهمة  األنسجة اإلنتاجي بقسم ب

في إنتاج نباتات خالية من األمراض الفيروسية، فضال عن تجديد اعتماد معمل الممرضات الحجرية، 

 وذلك لإلسراع بنتائج الحجر الزراعي.

لفيروسية الحجرية، كما  وخالل العام ذاته، تم اعتماد معمل "سمارت الب" الخاص بالممرضات ا

يجري حاليا اعتماد معمل "الفيتوبالزما" الخاص باألمراض الحجرية ومن المقرر افتتاحه نهاية الشهر  

الجاري، كما تم إنشاء معمل "النانو توكنولوجي" بالمعهد، وتطوير أقسام "النيماتودا" وأمراض الفاكهة  

الخاصة باستخدام البيولوجيا الجزيئية    PCRالـ    والخضر والذرة والبكتريا والقمح، حيث زودت بأجهزة

 لفحص العينات الحجرية وإعطاء نتائج دقيقة وسريعة.  DNAوتقنية الـ 

وانتهى المعهد من تطوير قسم المكافحة المتكاملة، وذلك عن طريق تزويد نظام التنبؤ باألمراض 

نذار المبكر لألمراض بمحطتي رصد تكون خاصة برصد التغيرات المناخية وربطها ببرامج اإل

النباتية، كما تم تزويد المعامل بحضانات وأجهزة حفظ العينات، وتزويد المعمل المركزي بجهاز لتحليل  

صور التفريد الكهربي وتحديد الروابط والقرابات الجينية ليقوم بخدمة أقسام المعمل المختلفة، وكذلك  

، ويجري حاليا إنشاء  PCRوتزويدها بجهاز تم تطوير معامل أمراض النبات بمحطة إيتاي البارود 

 معمل خاص بقسم بحوث أمراض الذرة بمحطة بحوث سخا.

ونجح المعهد خالل هذا العام في إحداث طفرة في تطوير النشاط اإلنتاجي بالمعهد، خاصة بعد 

عملية التطوير للمعامل، وزيادة قدرتها إلظهار نتائج الفحص والتشخيص في العديد من أنواع العينات 

ة الخاصة  ساعة، وكذلك تم بالتعاون مع الحجر الزراعي إعادة جدولة الجداول الحجري  12في أقل من  

باألمراض الفطرية والبكتيرية والنيماتودية والفيروسية، وبالتعاون مع لجنة مبيدات اآلفات الزراعية  
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ساهم في تقييم فاعلية المبيدات الفطرية والنيماتودية للتأكد من مواءمتها لألجواء المصرية وكفاءتها في  

والت الخاصة بتقنيات عملية  مقاومة األمراض تحت الظروف المصرية، كما يتم وضع البروتوك

التجريب وتحديثها بصفة مستمرة، طبقا للمعايير العلمية المتبعة وفي هذا الصدد، حيث يقوم المعهد  

مشروعا شتويا، وقد زادت المشاريع  96مشروعا صيفيا و  211مركب من خالل تنفيذ  800بتجريب 

مختلفة، بالتعاون مع المعاهد البحثية ، كما يتم تقييم األصناف للمحاصيل ال2019% في عام 28بنسبة 

صنفا من   153صنفا نباتيا منهم  242المختلفة، وذلك إلنتاج أصناف مقاومة، وفي هذا الصدد تم تقييم 

 أصناف نباتات طبية وعطرية.  5من المحاصيل الحقلية، و 84الخضر، و

لمعهد لرفع كفاءة الباحثين  دورة تدريبية با 19وفيما يتعلق بالنشاط اإلرشادي والتدريبي، تم تنظيم 

ندوة إرشادية لمناقشة أهم األمراض التي تصيب  81متدربا، كما تم إقامة  380واإلداريين بإجمالي 

يوما    96المحاصيل المختلفة وطرق مكافحتها، وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة، وكذلك تنظيم  

كافحتها، وتوزعت خالل العام على  حقليا لتعريف المزارعين بأهم األمراض النباتية وطرق م

طالبا بكليات الزراعة والمعاهد المختلفة كتدريب صيفي داخل  498المحافظات المختلفة، وتدريب 

ندوة إرشادية على مستوى محافظات الجمهورية   17أقسام ومعامل المعهد المختلفة، فضال عن إقامة 

ندوة إرشادية خاصة بمرض   28ته، وإقامة للتعريف بمرض العفن الهبابي في المانجو وكيفية مكافح

 الصدأ األصفر في القمح على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة. 

من جهته، قال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد إن المعهد يساهم في حصر األمراض النباتية  

ات المرضية  بأنواعها المختلفة على كافة المحاصيل الحقلية والبستانية، وتعريف وتشخيص المسبب

بالطرق التقليدية والتقنيات الحديثة وتطوير البرامج العلمية لمكافحة األمراض النباتية وترشيد استخدام  

المبيدات للمحافظة على البيئة وصحة اإلنسان، وتقدير الخسائر الناجمة عن اإلصابة باألمراض النباتية  

الحجر الزراعي للحد من دخول األمراض وبيان تأثيرها على نوعية اإلنتاج الزراعي، ودعم قدرات 

النباتية الجديدة أو الممنوعة، ووضع برامج المكافحة المتكاملة ألمراض المحاصيل المختلفة والبحث 

عن بدائل المبيدات وإنتاج وتقيم المركبات الحيوية وحفظ وتعظيم دور الثروة الميكروبية المصرية في  

نذار المبكر والتنبؤ باألمراض النباتية المختلفة خاصة الوبائية خدمة اإلنتاج الزراعي، ووضع برامج لإل

 منها اعتمادا على الظروف المناخية المصرية. 

، فقد قام المعهد بإشاء معمل 2019وحول إنجازات معهد بحوث الصحة الحيوانية، خالل عام 

ينة سوهاج ملحق لفحوص صالحية األغذية بمحافظة البحر األحمر بالغردقة، وإنشاء معمل جديد بمد



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري  الأستاذ

37 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                             سورية    12341دمشق ص ب  

سيارات معمل  3بقاعة نموذجية للتدريب، وتزويد المناطق الحدودية )الجنوبية، الغربية، الشرقية( ب 

 (. Mobile labمتنقل ) 

مترا إلنشاء معمل متخصص لفحوص  750كما قام المعهد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 

وتحديث وتطوير البنية التحتية  صالحية األغذية بمحافظة جنوب سيناء )شرم الشيخ(، ورفع كفاءة 

لبعض المعامل الفرعية، والمعمل الفرعي بعرب العوامر بأسيوط، والمعمل الفرعي بشالتين، والمعمل 

الفرعي بمرسى مطروح، والمعمل الفرعي بجمرك دمياط، فضال عم تطوير وتحديث البنية التحتية  

 ورفع كفاءه المعامل في المقر الرئيسي بالدقي. 

المعهد بتطوير وتحديث البنية التحتية للمعمل المرجعي لفحص صالحية األغذية ذات  وقام أيضا

األصل الحيواني، كما يجري حاليا إنشاء معمل فرعي للمعهد بأسوان، وإنشاء معمل متخصص ذو 

 بالمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على اإلنتاج الداجني.   BL3مستوى أمان حيوي ثالث 

دورة   78التدريب واإلرشاد ومذكرات التفاهم، شملت إنجازات المعهد تنفيذ وفيما يتعلق بمجال 

متدربا على مستوى   1278يوما حقليا بالمعهد ومعامله الفرعية لـ  137ورشة عمل و  56تدريبية و 

الجمهورية، وتنظيم برامج تدريبية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على رأس العمل في 

البروسيال(  –حمى الوادي المتصدع  –شخيص المخبري المتقدم لمرض )الحمى القالعية مجال الت

والتعاون بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة  

الخارجية المصرية لعقد دورات تدريبية للكوادر األفريقية، وتنظيم دورات تدريبية بالمعهد واستقبال  

 وادر علمية أفريقية بالتعاون مع االتحاد األفريقي. ك

وفي مجال التعاون الدولي تشمل اإلنجازات، توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد وجامعة أوبسال  

السويدية توقيع اتفاقية تعاون للتبادل العلمي مع معهد هاربين لألبحاث البيطرية في الصين وتوقيع  

 ديرك لوفللر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد ومحجر جيبوتي.مذكرة تفاهم بين المعهد ومعهد فري

، قام القطاع بالعديد من 2019وحول إنجازات قطاع العالقات الزراعية الخارجية خالل عام 

اإلنجازات في مجال بتعزيز التعاون في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية مع دول العالم 

ت والهيئات الدولية وتحقيق التكامل العربي واألفريقي، تأكيدا لمكانة مصر الشقيقة والصديقة والمنظما 

 على الساحة الدولية. 

وتضمنت اإلنجازات التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة والوزارات والجهات الوطنية المعنية 

انيا، وترتيب عدد من الزيارات الخارجية لوزير الزراعة شملت دوال مثل السودان، زامبيا، تنز

 السعودية، إسبانيا، إيطاليا، المغرب، غانا، الجزائر، السعودية. 
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كما تم اإلعداد واالشتراك في اجتماعات اللجان العليا والفنية المشتركة منها اللجنة الثنائية المصرية  

لسودانية  األلمانية ، اجتماعات اللجنة العليا المصرية الفيتنامية، الدورة الثانية للجنة العليا المصرية ا

البيالروسية المشتركة، اجتماعات اللجنة العليا المصرية  -المشتركة، الدورة الخامسة للجنة المصرية 

البحرينية، اللجنة العليا المصرية الكويتية، اجتماعات اللجنة القطاعية الزراعية المصرية التونسية  

جتماعات لجنة المنافذ البرية  المشتركة، لجنة الصيد البحري والثروة السمكية في تونس، وكذا ا

العمانية المشتركة بمسقط، الجنة العليا المصرية اللبنانية   –المصرية السودانية، اللجنة العليا المصرية  

المشتركة في لبنان، اللجنة الفرعية للزراعة والثروة السمكية بين مصر واالتحاد األوروبي، في إطار 

بالقاهرة، اللجنة العليا المصرية األردنية المشتركة، واللجنة   األوروبية - اتفاقية المشاركة المصرية 

 الفنية الزراعية المشتركة بين مصر واألردن. 

كما ساهمت في إلعداد التريبيات الالزمة لعدد تسعة مؤتمرات ومعرضا دوليا منها المشاركة في 

ة االستشارية  ( بفرنسا، تنظيم استضافة مصر لالجتماع الثالث والخمسون للجنSPACEمعرض )

للمجلس الدولي للزيتون، االجتماع اإلقليمي الثاني أليام األرض والمياه في الشرق األوسط وشمال 

للمجلس الدولي   110أفريقيا، اجتماعات ممثلي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والجمعية العامة رقم 

صيني األفريقي بالصين، المعرض للزيتون، والمشاركة في المعرض االقتصادي والتجاري األول ال

 الزراعي الدولي بزامبيا، المشاركة في المؤتمرات الخاصة باالستثمار وحل مشكالت المستثمرين.

- 29كما تم تنظيم وعقد االحتفال باليوم األفريقي العاشر لألمن الغذائي والتغذوي بالقاهرة يومي 

الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى  أكتوبر الماضي، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد  30

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأقيم على هامشه معرضا لمستلزمات اإلنتاج الزراعي، كما قامت  

وثيقة للتوقيع في المجال الزراعي والقطاعات  15العالقات الزراعية الخارجية بالمساهمة في إعداد 

لسودان، موزمبيق، إريتريا، بلغاريا، فيتنام، المرتبطة به بين مصر ودول العالم المختلفة مثل ا

  والجزائر.

وفي مجال التدريب واستقبال مبعوثين من الخارج، فقد تم تدريب عدد كبير من المتدربين من دول 

أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية، وذلك بالمركز المصري الدولي للزراعة في المجاالت  

لحيواني والتنمية الريفية والمياه والمكافحة المتكاملة لآلفات وتمكين المرأة الريفية  الزراعية واإلنتاج ا

 https://www.elbalad.news/4108299متدرب.      900وغيرها بإجمالي 

 

 

https://www.elbalad.news/4108299
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 نحو المجهول .. حروب وأزمات تقود اقتصادات الشرق األوسط 2019حصاد  - 6

 اقتصاد الشرق األوسط يتعرض لمخاطر سلبية ملموسة 

 16:44الساعة   2019- 12-24الثالثاء، 

 الخليج أونالين -حنين ياسين 

يدفع ثقل تداعيات الحروب العسكرية والصراعات السياسية التي يشهدها الشرق األوسط منذ 

باالقتصاد، الذي سنوات، دول المنطقة إلى أعماق مستنقع من األزمات تبدأ بالعالقات السياسية وتكتمل  

بات يقف على حافة هاوية سحيقة؛ بعد أن غرقت شعوب المنطقة في الفقر والبطالة والديون، وتحولت 

 .حياتهم إلى كابوس ال ينتهي

  - معظمها عربية-دول  9وعلى الرغم من أن جميع دول المنطقة تراجعت اقتصاداتها، فإن هناك 

بسبب ارتباطها المباشر بالصراعات العسكرية  ، 2019كانت األكثر غرقاً، خصوصاً خالل عام 

والتوترات السياسية في المنطقة، أو بسبب فساد منظومتها الحكومية وهدر ثرواتها، وهو ما أسهم في  

 .اندالع ثورتين بلبنان والعراق، واحتجاجات دامية في إيران

ط وشمال أفريقيا إلى  وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوس

 .2018% خالل 1.2مقابل   2019% في 0.6

وأرجع البنك في تقريره، تلك النظرة المتشائمة إلى هبوط أسعار النفط واالنكماش األكبر من  

 .المتوقع في إيران

دول بالمنطقة،   9ويرصد "الخليج أونالين" في سياق التقرير التالي، واقع حصار اقتصادات 

 .وتقودها نحو المجهول  2019انقة خالل عصفت بها أزمات خ

 السعودية 

ال تتوقف المؤشرات السلبية التي ترسم دائرة حمراء حول مستقبل االقتصاد السعودي، الذي واجه 

عديداً من التحديات خالل السنوات الماضية؛ من جراء السياسات المالية والقرارات السياسية  

 .والعسكرية غير المدروسة

لماضي، أظهرت بيانات حكومية سعودية أن اقتصاد المملكة شهد تباطؤاً حاداً سبتمبر ا 30وفي 

 .بالربع الثاني من العام الحالي

% 1.66% في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، انخفاضاً من نمو سنوي بلغ 0.5ونما االقتصاد 

 .2019في الربع األول من 

https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-0
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شهر أكتوبر، التصنيف االئتماني للسعودية   تتزامن هذه البيانات مع خفض وكالة "فيتش"، نهاية

 .+A من A إلى

وعزت الوكالة ذلك إلى تدهور في مركز المملكة المالي، وتزايد التوترات الجيوسياسية والعسكرية  

 .في الخليج بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين

بتمبر الماضي، إنها  س 27من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات االئتمانية، في 

 .% هذا العام 0.4تتوقع انكماش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للسعودية نحو 

%، من تقديرها 0.3إلى  2019كما خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو االقتصاد السعودي في 

 .%، متوقعةً تراجع إنتاج النفط1.5السابق البالغ  

 مصر

خانقة، وتنحدر مؤشرات اقتصادها واألوضاع المعيشية   تعاني مصر أزمات اقتصادية ومالية 

 ً  .لسكانها نحو األسوأ يوميا

وتظهر تلك األزمة في األوضاع المعيشية للمصريين، فقد وصلت نسبة البطالة في البالد إلى 

  1.132ألفاً من الذكور و 962مليون فرد، منهم  2.094%، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل 8.1

 .ناث مليون من اإل 

%. وطبقاً لبيانات رسمية  60وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن نسبة الفقر في مصر تصل إلى  

دوالر(،  3600ألف جنيه )نحو  58.9مصرية، فإن متوسط دخل الفرد السنوي في البالد يصل إلى 

 .وهذا الرقم يضع القاهرة في ذيل ترتيب البنك الدولي للبلدان

قد خفضت توقعاتها لمعدالت النمو االقتصادي خالل العام الحالي، بسبب وكانت الحكومة المصرية  

 .استمرار ارتفاع عجز الموازنة

وأوضحت بيانات رسمية حول المؤشرات المبدئية لالقتصاد، أن وزارة المالية خفضت توقعاتها 

 .%5.8%، مقارنة بتوقعات سابقٍة قدرها  5.6للنمو خالل العام المالي الحالي إلى 

% من الناتج المحلي اإلجمالي،  6.2العجز في الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي  وبلغ 

 .(مليار دوالر  20.05مليار جنيه )  327بما يعادل 

وعلى صعيد الديون، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في مايو الماضي، ارتفاع إجمالي 

  241.9تريليونات جنيه ) 4.108ى أساس سنوي، إلى % عل20.25الدين العام المحلي للبالد بنسبة 

 .(مليار دوالر
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 العراق

يوجد في العراق واحد من أكبر نظم الفساد بالشرق األوسط والعالم، إضافة إلى أن البالد تشهد منذ 

سنوات طويلة، صراعات عسكرية سواء داخلية أو مع منظمات إرهابية مثل "داعش"، وهو األمر  

 .أزمات معيشية واقتصادية خانقةالذي خلق 

ودفعت تلك األزمات والفساد إلى خروج تظاهرات كبيرة منذ مطلع أكتوبر الماضي، وما زالت 

 .، رغم إجبارها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على االستقالة2019مستمرة حتى نهاية ديسمبر 

 .2018% في 14عد أن كانت  ، ب2019% في  16وتبلغ معدالت البطالة المعلنة رسمياً بالعراق  

% في عام  40ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن معدل بطالة الشباب بالعراق بلغ أكثر من 

مليون عراقي يقفون بطابور العاطلين عن العمل، وهم أكثر من أسهموا   14.8، وهو ما يعني أن  2018

 .في االحتجاجات 

% بالمناطق المحررة 41.2لفقر في العراق تصل إلى  وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نسبة ا

% بالوسط،  23% في المناطق الجنوبية )لم تشهد صراعات عسكرية(، و30من تنظيم "داعش"، و

 .% في إقليم كردستان 12.5و

وإضافة إلى الفقر والبطالة، فإن ملف الديون العامة العراقية بات أحد أكبر المخاطر التي تهدد 

 .اقتصاد بغداد 

مليار دوالر، لتصل   132.4وقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون العراق في العام الحالي إلى  وت 

 .مليار دوالر 138(، إلى 2020في السنة المقبلة ) 

مليار دوالر، بعد أن  23وفي العام الجاري، تضاعف عجز الموازنة العامة العراقية ليصل إلى 

 .2018مليار دوالر في عام   11بلغ 

 اليمن 

، شهد االقتصاد اليمني تدهوراً  2015منذ بدء السعودية حربها ضد مليشيات الحوثيين في اليمن عام  

 .حاداً، وتوقفت معظم األنشطة االقتصادية في البالد 

، فإن إجمالي الناتج المحلي اليمني تقلَّص بنسبة  2019ووفق تقرير للبنك الدولي صدر في أبريل 

 .2014% منذ نهاية عام 39

التقرير أن الصراع تسبب في توقف األنشطة االقتصادية؛ نظراً إلى االنخفاض الكبير   وذكر

 .بالوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص األعمال التجارية
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كما ارتفعت تكاليف التشغيل بشدةٍ نتيجة انعدام األمن ونقص اإلمدادات والمستلزمات؛ وهو ما أدى 

 .ي القطاعين الرسمي وغير الرسميإلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين ف

مليار    50وقدَّر تقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية، مؤخراً، خسائر الناتج المحلي اليمني بنحو  

، نتيجة الحرب الدائرة بالبالد، في حين توقعت األمم المتحدة أن تبلغ نسبة  2018دوالر حتى نهاية عام  

 .ار دوالرملي 80الفرص الضائعة منذ بدء الحرب نحو 

وتوقَّع التقرير أن تتواصل خسائر االقتصاد بسبب الحرب، ما لم يتحقق السالم العاجل والمستدام، 

 .ويتم تحييد االقتصاد عن الصراع

 اإلمارات 

يعاني االقتصاد اإلماراتي مشاكل ضخمة، تكشفها خطوات اقتصادية اتخذتها أبوظبي في السنوات  

التقارير االقتصادية الدولية التي تحدثت عن عجز مالي كبير تعانيه الدولة  الماضية، وعديد من 

 .الخليجية

مليار دوالر، منها   124وحسب وكالة "فيتش" األمريكية، فإن حجم ديون إمارة دبي وحدها بلغ 

مليار دوالر اقترضتها الشركات الحكومية من البنوك اإلماراتية ويحلُّ موعد سدادها بنهاية عام   23

، في وقت تعاني فيه المنطقة تباطؤاً اقتصادياً؛ وهو ما قد يضّطر اإلمارة إلى جدولة هذه الديون؛  2021

 .ومن ثم وضع المصارف في محنة

وبداية الشهر الجاري، كشفت وكالة "رويترز" أن حكومة دبي تتفاوض بشكل سري منذ بضعة  

على قرض جديد، من خالل إصدار أسابيع، مع عدة مصارف إماراتية وعالمية، لترتيب الحصول 

ر عن السداد، والذي  سندات دوالرية؛ وذلك حتى يتسنّى لها تسديد أقساط الديون وعدم الوقوع في التأخُّ

 .يقود إلى اإلفالس

، دولة اإلمارات 2018وصنَّف بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، في تقريره السنوي لعام 

 .دي واالقتصاديباعتبارها سوقاً منخفض العائد الما

مليون  733مليون دوالر من  637وأوضح البنك أنَّ دخل التشغيل للبنك في اإلمارات هبط إلى 

  100دوالر في العام السابق؛ وهو األمر الذي دفع قطاع أنشطة التجزئة باإلمارات إلى تسريح أكثر من  

 .موظف

أثر االقتصاد اإلماراتي بشكل وحسب تقرير لمجلة "فوربس"، فإنه باإلضافة إلى أزمة الديون، ت

كبير بتراجع قطاع العقارات، وتدني أسعار النفط الخام، إضافة إلى أزمة االضطراب الجيوسياسي  

 .والتوتر العسكري في منطقة الخليج
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 إيران 

يعيش االقتصاد اإليراني واحدة من أسوأ األزمات في تاريخه منذ فرض الواليات المتحدة عقوبات  

 .ها من االتفاق النوويعليه عقب انسحاب

، األشد من نوعها، حيث تستهدف جميع  2018وتعتبر العقوبات األمريكية التي بدأت في عام 

 ً  .قطاعات االقتصاد اإليراني تقريبا

%، بفعل العقوبات األمريكية، في حين يتوقع  80وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من  

% هذا العام، انخفاضاً من تقدير سابق  9.5االقتصاد اإليراني بنسبة صندوق النقد الدولي أن ينكمش 

 .%، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات األمريكية6النكماٍش نسبته  

، أو نحو  1984ويقول الصندوق في أحدث تقاريره: إن "االقتصاد اإليراني يقدم أسوأ أداء منذ عام  

 ."سنة، حين كانت إيران في حرب مع العراق 35

 ."ضائقة اقتصادية حادة جداً  -وال تزال تختبر-ضيف الصندوق: إن إيران "اختبرت وي

وتراجعت العملة اإليرانية عقب إعادة فرض العقوبات، وهو ما أحدث تعطيالت في التجارة 

 .% هذا العام35.7الخارجية إليران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 

ألف لاير مقابل الدوالر األمريكي، لكن سعر   42رسمي للريال اإليراني ويبلغ سعر الصرف ال

ً  115السوق السوداء يصل إلى قرابة   .ألفا

وأفاد مركز اإلحصاء اإليراني في تقرير حديث له، بأن نحو مليوني شخص خرجوا من سوق  

 .العمل في إيران، بسبب األزمة االقتصادية

جات كبيرة استمرت أقل من أسبوعين، بسبب زيادة  ، احتجا2019وشهدت إيران، في نوفمبر 

 .أسعار البنزين، واستمرار التدهور االقتصادي

 البحرين 

تعرضت البحرين، في السنوات الماضية، لهزات اقتصادية قوية، تمثلت بتراجع اإليرادات النفطية 

احتياطات النقد بعد انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدَّين العام إلى مستويات قياسية، وانخفاض 

 .األجنبي، عالوة على العجز الكبير بالميزانية الحكومية

مليار دوالر، أي   32ولعل أبرز معالم األزمة التي تمر بها البحرين، ارتفاع دَينها العام إلى نحو 

 .بالمئة من مجموع الناتج المحلي 100إنه يقترب من نسبة  

ل أعلى ارتفاع له    23.6، عندما قفز إلى  2018بتاريخ البحرين في فبراير  وكان الدَّين العام قد سجَّ

 .% على أساس سنوي40.8مليار دوالر، مرتفعاً بنسبة 
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% من الناتج  114، ارتفاع الدَّين العام بالبحرين إلى 2019وتوقَّع صندوق النقد الدولي، في مايو 

 .2018% بنهاية 93المحلي اإلجمالي في المدى المتوسط، مقابل 

، ومن المتوقع 2018مليار دوالر في    38.3دوق، بلغ إجمالي الناتج المحلي بالبحرين  وبحسب الصن

 .2020مليار دوالر في  40.7، و2019مليار دوالر في  39أن يرتفع إلى  

دوالراً للبرميل الواحد، من أجل   99وتحتاج المنامة، حسب صندوق النقد الدولي، أسعار نفط عند  

 .تحقيق التوازن في ميزانيتها

، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط  2018% في 1.8وتراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 

 .2017% في 3.8في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية، مقابل  

% بين فئة  28% وإلى 8البطالة أيضاً تضغط على اقتصاد البحرين، فقد ارتفعت نسبتها إلى 

 .ستثمارالشباب، وفق مؤسسة الخليج لال

 لبنان 

ال يتوقف سيل األزمات االقتصادية في بالد األرز، والذي تولَّد على وقع األزمات السياسية بين 

أركان الحكم، وتبعات العقوبات األمريكية التي تطول جماعة "حزب هللا" مصرفياً، ليوّصل في نهاية 

  .2019حتى نهاية ديسمبر    المطاف إلى خروج احتجاجات بمنتصف أكتوبر الماضي، ال تزال مستمرة

مليارات دوالر حتى سبتمبر الماضي، ومن  5.4وارتفع عجز ميزان المدفوعات في لبنان إلى 

 .2019مليارات دوالر مع نهاية   6المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى أكثر من  

منذ وقت  كما يعاني اقتصاد لبنان تباطؤاً في تدفقات رؤوس األموال من الخارج والتي تُستخدم

 .طويل لتمويل ميزانية الحكومة والعجز في ميزان المعامالت الجارية

% من أعلى مستوى لها على  15وهبطت االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي اللبناني نحو 

لته في مايو    .مليار دوالر في منتصف سبتمبر الماضي 38.7، لتصل إلى 2018اإلطالق سجَّ

% تقريباً، من دون وجود أي خطط فعلية للحد منه. وفق  3في لبنان سنوياً بمعدل  وينمو الدَّين العام  

، أي بزيادةٍ نسبتها  2018مليار دوالر في  83.8بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدَّين بالبالد بلغ 

له في نهاية عام    5.4 يضغط   فضالً عن هذا، فإن الفقر في لبنان.2017في المئة عن المستوى الذي سجَّ

على اقتصاده، فوفق بيانات البنك الدولي، فإن عدد الفقراء بالبالد يبلغ نحو مليون مواطن، حيث يعيش  

 .دوالرات يومياً، وهو ما أسهم في إشعال االحتجاجات  4هؤالء على أقل من 
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 سوريا 

وأوقفته إذا كان اقتصاد الدول سابقة الذكر على حافة االنهيار، فإن الحرب هدمت اقتصاد سوريا 

بشكل شبه كامل، وتسببت في معاناة إنسانية مهولة للسوريين، سواء في العاصمة دمشق أو بالمناطق  

 .التي شهدت معارك طوال السنوات الماضية، مثل حلب وحمص ودير الزور والرقة وغيرها

لناتج  وقبل الحرب كان االقتصاد السوري قد شهد استقراراً نسبياً، إذ بلغ معدل النمو السنوي ل

ً إلى 5المحلي اإلجمالي نحو  دوالر، وهو ما   2.835%، ووصل إجمالي الناتج المحلي للفرد سنويا

 .يماثل نظيره في مصر والمغرب 

% من إجمالي الناتج المحلي، 19وكانت الزراعة تحتل مكانة مركزية باالقتصاد، فقد مثلت 

  .2011% من مجموع السكان العاملين في عام 26وأسهمت في تشغيل  

ولكن بعد سنوات الحرب الطويلة، انهارت مؤشرات االقتصاد السوري، فالموازنة السنوية لعام  

، وهي موازنة ال تكفي لسداد رواتب 2011ملياراً في    17مليارات دوالر بعد أن كانت    5بلغت    2019

 .موظفي الدولة، وهي أقوى مؤشر على الحال الذي وصل إليه اقتصاد عاصمة بالد الشام

مليار  400ووفق بيانات األمم المتحدة، فإن خسائر االقتصاد السوري من جراء الحرب بلغت 

 .ماليين سوري أصبحوا عاطلين عن العمل 9دوالر، إضافة إلى أن 

ل الناتج المحلي لسوريا منذ الحرب خسائر بقيمة  %  67مليار دوالر، إضافة إلى أن   226كما سجَّ

بالكامل، وانتقلت سوريا من بلد مصدّر للمحاصيل الزراعية ويتمتع   من قدرة سوريا الصناعية دُمرت 

 .مليار دوالر 64باكتفاء ذاتي إلى مستورد، حيث وصلت خسائر القطاع الزراعي إلى نحو 

ر إجمالي خسائر قطاع النفط السوري خالل فترة الحرب، بأكثر من مليارين و  مليون ليرة    600وقُدِّّ

 ً  .مليار دوالر 14 شملته نيران الخسائر، لتبلغ سورية، القطاع السياحي أيضا

https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A

-2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A3%D8%B-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-2019-F

-7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A-D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-D9%86%D8%AD%D9%88% 

 

 

 

 

https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2019-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
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 في البحث العلمي والتصنيفات الدولية 2019عة القاهرة عام  حقائق يكشف عنها حصاد جام - 7

 12:13:01 21-12- 2019تاريخ الخبر : 

د. الخشت: جامعة القاهرة في صدارة التصنيفات الدولية وتقفز فئة مئوية كاملة في تصنيف    

 شنغهاي 

 البريطاني  Qs تخصًصا علميًا في تصنيف 21الجامعة المصرية الوحيدة في 

 تخصصات علمية في تصنيف التايمز البريطاني  7لمصرية الوحيدة في الجامعة ا

بحثًا بالدوريات العلمية المصنفة   4038اجراءات كبرى لدعم منظومة البحث والنشر الدولي و 

 دوليًا 

 ربط البحث العلمي بقضايا التنمية الوطنية واستحداث جوائز للمشروعات البحثية االبتكارية 

 اهم دولية ودرجات علمية مشتركةاتفاقية ومذكرة تف 170

تنطلق استراتيجية جامعة القاهرة في آخر عامين من كون البحث العلمي أهم ركائز بنائها  

األكاديمي، وتوظيفه لخدمة المشروعات القومية بأحدث معطيات العصر، كما تعتمد هذه االستراتيجية  

كبرى، لتظل الجامعة مركز خبرة للدولة على اعطاء البحوث التطبيقية في المجاالت المستحدثة أهمية  

 . الوطنية

في البحث العلمي بجامعة القاهرة عن قفزات وطفرات تجسد التطور المذهل   2019ويكشف حصاد  

الذي حققته الجامعة في هذا القطاع استنادًا إلى سياسات جامعات الجيل الثالث التي اتبعتها في آخر 

أساتذتها وعلمائها، ومعاملها وكل متطلبات البحث العلمي، عامين في توظيف ما تملكه من امكانات 

حيث تصدرت الجامعة العديد من التصنيفات الدولية ورفعت قدراتها التنافسية مما ساهم في تحسين  

% كما منح ذلك فرًصا إقليمية و دولية لخريجيها،  100سمعتها الدولية والتي حصلت فيها على نسبة 

 .في أعداد الوافدين بها وأدى إلى زيادة غير مسبوقة 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة حققت تقدًما غير مسبوق في التصنيفات الدولية، 

تصنيفات   8وجاءت في صدارة الجامعات المصرية وضمن أفضل الجامعات العالمية المرموقة في 

جامعة على مستوى العالم   400- 301دولية، حيث دخلت الجامعة ألول مرة في تاريخها في الفئة من 

، بتقدم فئة مئوية كاملة خالل عام، متصدرة الجامعات ARWU في تصنيف شنغهاي الصيني

تخصًصا علميًا في التصنيف نفسه في مجال التخصصات، وتقدمت في   14المصرية، ومتقدمة في 

جامعة في  300%، وجاءت ضمن أفضل 110تخصصا بنسبة  21البريطاني في عدد  QSتصنيف 
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%، ودخلت العلوم االجتماعية واإلنسانية التصنيف الدولي ألول مرة.  25التوظيف بنسبة زيادة بلغت 

  150للتخصصات، وقفزت  Times Higher Education كما تقدمت في تصنيف التايمز العالمي

جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر،   250%، وجاءت على رأس 30مركًزا دفعة واحدة بنسبة ارتفاع 

 .تخصصات علمية   7لجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل الجامعات العالمية في وا

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة احتلت الصدارة والمركز األول بين الجامعات المصرية 

، حيث قفزت  Webometrics في عدة تصنيفات منها التصنيف اإلسباني للجامعات ويبوميتركس

-US %، وتصنيف يو إس نيوز 20فعة واحدة في ستة أشهر، وبنسبة ارتفاع مركًزا د  176عالميًّا 

News   مركًزا، باإلضافة إلى تصنيف   14على مستوي العالم، بتقدم    448األمريكي، واحتلت المرتبة 

(CWUR)  عالميًا، وفي التصنيف اإلسباني 452، حيث جاءت في المرتبة (SCIMAGO)  ،

مركًزا، كما تصدرت الجامعات المصرية واألفريقية في   14قة تقدم  عالميًا، محق  299واحتلت المركز  

 .عالميا  341واحتلت المركز  "Leiden التصنيف الهولندي "ليدن

كما يقدم تقرير حصاد البحث العلمي دالالت مهمة، فيما يتعلق باإلجراءات المهمة التي اتخذتها  

ي، وتحويل المجالت العلمية بالكليات إلى جامعة القاهرة لدعم منظومة البحث العلمي والنشر الدول

مجالت دولية؛ حيث أكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة دعمت وطورت منظومة البحث العلمي 

، من خالل العديد من اإلجراءات، أهمها زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي 2019خالل عام 

ألف جنيه، وتقديم الدعم   150ناتشر إلى %، وزيادة مكافأة النشر في مجلتي ساينس و100   بنسبة

المادي للكليات لنشر بحوثها في المجالت الدولية، وانشاء منصة للنشر الدولي ولتوجيه البحوث العلمية  

لدعم المشروعات القومية، وتوفير أحدث األجهزة المستخدمة في البحث العلمي، وضبط المعايير  

ل معايير جوائز الجامعة لربط البحث العلمي بقضايا التنمية  الخاصة بالنشر الدولي، باإلضافة إلى تعدي

المستدامة، واستحداث ورصد جوائز للمشروعات البحثية في المجاالت االبتكارية مثل جائزة ألفضل 

 أقسام علمية  3كليات من حيث مؤشرات النشر الدولي، وأفضل  3

ا في الدوريات العلمية المصنفة بحثًا علميً  4038وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة نشرت 

% 20، و 2019% من اجمالي جوائز الدولة في عيد العلم  25.9%، وحصلت على  3.43    دوليًا بزيادة

من انتاج مصر في البحث العلمي المنشور عالميًا، وزيادة معامل التأثير واالستشهادات بالبحوث العلمية 

 .مصري للتعامل األخالقي مع حيوانات التجارب   %، وتم إنشاء اول مركز تدريب ودليل17.11بنسبة  

وتابع الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أنه حدث تطور كبير على مستوى المجالت العلمية 

الدولية للجامعة، حيث تم إنشاء أول مجلة دولية في االنسانيات والعلوم االجتماعية التطبيقية في تاريخ  



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري  الأستاذ

48 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                             سورية    12341دمشق ص ب  

 JAR لنشر الدولية البريطانية العالمية إيمرالد، واحتلت مجلةجامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة ا

، والمركز  Clarivate لألبحاث المتقدمة المركز الخامس على مستوى العالم وفق المؤشر األمريكي

مجالت علمية معتمدة دوليًا وهي البحوث األفريقية، واالقتصاد    3األول في الشرق األوسط، وتم اصدار  

مجلة علمية ياتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة    150والتمريض، إلى جانب وجود    والعلوم السياسية،

مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري، من  27الكترونيًا، وتم اختيار 

 .مجلة 150ضمن 

الوطنية، وحرصت الجامعة على ربط البحث العلمي بمجاالته المتعددة بقضايا التنمية 

والمشروعات القومية، كما استحدثت جوائز للمشروعات البحثية في المجاالت االبتكارية، وأنجزت 

% من جوائز الدولة،  25بحثًا ألساتذتها وباحثيها في الدوريات العلمية المصنفة دوليًا، وحصدت    4038

سة والعلوم األساسية  مشروًعا قوميًا وبحثيًا في الطب والصيدلة والهند  130كما أسهمت في نحو 

 .واالجتماعية واإلنسانية

مليون جنيه للكليات المصنفة، وتمويل المشروعات في  22ويكشف التقرير عن رصد نحو 

المجاالت االبتكارية، واستحدثت الجامعة كليات وبرامج تؤهل خريجيها لوظائف المستقبل منها أول  

اتفاقية  170االصطناعي، باإلضافة إلى توقيع  كلية دراسات عليا لعلوم النانو تكنولوجي، والذكاء

 .ومذكرة تفاهم دولية، وإنشاء درجات علمية مشتركة، وتطوير المنظومة التعليمية وتبادل األساتذة

كما قامت الجامعة بعمل تصنيف داخلي بالكليات واألقسام على أساس المعايير المشتركة بين أهم  

ها في النشر الدولي لزيادة التنافسية، وضبط المعايير الخاصة  التصنيفات الدولية، واجراء مسابقة بين

بالنشر الدولي، وشراء أحدث األجهزة المستخدمة في البحث العلمي، وتطبيق نظام بولونيا في الحراك 

الطالبي، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إلى تعديل معايير جوائز الجامعة لربط البحث 

لتنمية المستدامة، واستحداث ورصد جوائز للمشروعات البحثية في المجاالت العلمي بقضايا ا

 .أقسام علمية 3االبتكارية مثل جائزة ألفضل كليات من حيث مؤشرات النشر الدولي، وأفضل 

مشروًعا بحثيًا في عدة  98وفي مجال المشروعات البحثية ساهمت جامعة القاهرة في نحو 

طبية )الطب البشري، القومي لألورام، الصيدلة(، والعلوم الهندسية مجاالت، تشمل قطاع العلوم ال

)الهندية، الحاسبات والمعلومات(، والعلوم األساسية )العلوم، الزراعة، الطب البيطري، وعلوم  

 .الليزر(، وقطاع العلوم االجتماعية

روًعا بحثيًا،  مش 32كما ساهمت الجامعة في العديد من المشروعات القومية والتنموية بلغت نحو 

ومن بينها مشروعات في مجال البحوث الطبية )األمراض المتوطنة ومكافحة األورام(، وإنشاء اول  
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محطة رصد لملوثات الهواء بكفر الشيخ بالتعاون مع وزارة البيئة، وتوفير بدائل ألعالف الدواجن  

لية، واستخراج المياه الجوفية واألسماك لتوفير حلول علمية للحد من االستيراد واستخدام تكنولوجيا مح

من واحة سيوة الستخدامها في مشروع المليون ونصف فدان، واالنتهاء من أول مشروع بحثي حول 

 .االستخدام األمثل للمياه الجوفية بواحتي سيوة والجارة

ماليين   10وسعت الجامعة إلى زيادة تمويل المشروعات في المجاالت االبتكارية، كما رصدت 

  500مليونًا و  12في التخصصات العلمية المختلفة، و  100لية التي يتم تصنيفها ضمن أفضل جنيه للك

ألف جنيه لعدد من المشروعات البحثيًة التطبيقية واالبتكارية في عدة مجاالت مثل الطب، والبيئة،  

اعي، والنانو  وتوفير االحتياجات الغذائية، والطاقة البديلة، وأيضا األبحاث البينية مثل الذكاء االصطن

مشروًعا ابتكاريًا وبراءة اختراع في جميع المجاالت،   35تكنولوجي، والتكنولوجيا الحيوية، وقدمت 

 ."واشتركت بهم في معرض "مصر تبتكر

كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية للدراسات العليا   2019وأنشأت الجامعة خالل عام  

 .لوريوس للذكاء االصطناعيلعلوم النانو تكنولوجي، وأول بكا

  170بقوة على ملف التعاون الدولي، حيث تم عمل نحو  2019وعملت جامعة القاهرة خالل عام 

اتفاقية وبروتوكواًل ومذكرة تفاهم في مجاالت تطوير البحث العلمي، وانشاء درجات علمية مشتركة، 

عات العالم المصنفة داخل أفضل وتطوير منظومة التعليم، وتبادل األساتذة والطالب، مع كبرى جام

جامعة مثل جامعة كورنيل، وبردو، وكاليفورنيا، كولون، برلين الحرة، شنغهاي جياوتنج،  100

هيريوت وات بالمملكة المتحدة، وجامعة الشعب الصينية، جامعة والية جورجيا بالواليات المتحدة  

 .لدوليةاألمريكية، أكاديمية شنغهاي للعلوم، معهد قانون األعمال ا

كما وقعت الجامعة العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات األكاديمية  

والبحثية والعامة، منها أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وجامعة الفنون التطبيقية بشمال غرب 

وشركة فودافون مصر   الصين، والنادي األهلي إلعداد كوادر رياضية في مختلف األلعاب الرياضية،

 .إلطالق مشروع "مصر خضراء" لزراعة مليون شجرة مثمرة
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