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 https://youtu.be/txJtnsKpibM  ** لإلطالع عىل الفيديو الخاص باللقاء ،يمكن زيارة الرابط التالي : 

ن  ونية  ندوةعقدت جمعية رجال األعمال المرصيي  ف وبحضور  ، Zoom Webinarمن خالل إلكتر عىل شر
 : رئاسة ب،وقد عقدت الندوة  اإلقتصاديةوزيرة التخطيط والتنمية  –األستاذة الدكتورة / هالة حلمي السعيد 

ن المهندس / عىلي عيىس رئيس الجمعية و  ي  –الدكتور / عمرو حساني  كة فينب  الرئيس التنفيذي شر
ئب رئيس نا –المهندس / فتح هللا فوزي وحضور ومشاركة  لإلستشارات المالية )القائم عىل إدارة الجلسة (

الويالمهندس / و  مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشييد  ن جنة لاإلدارة ورئيس مجلس  عضو  – مجد الدين المتن
ي اللقاء، الصناعة والبحث العلمي 

ن عدد كبت  من  وشارك فن ن والمع السادة أعضاء الجمعية من العاملي  بكافة نيي 
ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ،المختلفة اإلقتصاديةالقطاعات 

معية المدير التنفيذي للج –كما شارك فن
ي تمام الساعة ،وممثىلي اإلدارة التنفيذية بها ،

 وذلك فن
 
،  2020 يوليو  14الموافق  الثالثاءيوم  الثانية ظهرا

 :   بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول

 2030عمال املصري يف مساندة الدولة لتحقيق أهدافها التنموية يف إطار رؤية مصر دور جمتمع األ. 

  اآلليات التي تتخذها الدولة خللق مناخ إقتصادي أكثر مرونة يف التعامل مع التحديات العاملية غري
 . سياسية( وأثر ذلك على خطط التنمية املستقبلية –صحية  –املسبوقة )إقتصادية 

  Webinarحمضر ندوة إلكرتونية 
 وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية –هالة السعيد /  أ.دمع 

Zoom Webinar  
 2020يوليو  14املوافق  الثالثاءيوم 

https://youtu.be/txJtnsKpibM
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  القائمة على حتقيق التوازن بني النمو والعدالة   املستدامة اإلقتصاديةحماور تعزيز التنمية
 االجتماعية. 

لقائم اشركة فينبي لإلستشارات املالية )الرئيس التنفيذي  – عمرو حسانني / الدكتوربدأ اللقاء بتقديم 
اتها ،مش اإلقتصاديةوزيرة التخطيط والتنمية  –للدكتورة / هالة حلمي السعيد ، على إدارة اجللسة (  إل خت 

 
ا ت 

ي النهوض باإلقتصاد المرصي من خالل  اإلقتصادية
ن
ي قامت بها للمساهمة ف

ى البر الواسعة ومساهماتها الكت 

ي تولتها سيادتها . 
 األدوار والمناصب المختلفة البر

  رئيس اجلمعية –املهندس / علي عيسى ثم قام 
 
 –د هالة حلمي السعيبالدكتورة / ،بإلقاء كلمته مرحبا

ف الجمعية بحضور السيدة الوزيرة خالل فاعليات مؤتمر  اإلقتصاديةوزيرة التخطيط والتنمية   إل تشر
 
ا  ،مشت 

BRICA   
 
ع سيادتها مالذي يتم ،كما أكد سيادته عىل التواصل والتعاون المستمر  الذي نظمته الجمعية مؤخرا

ل خالل مراحإهتمامها بالتعاون مع الجمعية واإلستعانة برؤية ممثىلي مجتمع األعمال حرصها و ، وذلك ل

  . 2030تحديث رؤية مرص 

ي أهلتها لتصبح
ة للنهوض به والبر ي اإلقتصاد ومساهماتها الكبت 

اتها الواسعة فن حد ا ثم أشار سيادته إل خت 

ة  ن ي هالشخصيات المرصية المرصفية المتمت  ذا اللقاء من خالل إستعراض ومناقشة  ،وهو األمر الذي سيتر

 .  اإلقتصاديةستفسارات الحضور المتعلقة بكافة األنشطة إكافة 

 هة،بإلقاء كلمتها موج اإلقتصاديةوزيرة التخطيط والتنمية  – السعيد حلمي الدكتورة / هالةثم قامت 

ي تتخذها الوزارة الشكر للجمعية لدعوتها لهذا اللقاء الهام 
،وقد أشارت سيادتها إل الخطوات التنفيذية البر

ي ظل أزمة كورونا وتبعاتها  2030رؤية مرص لتحديث 
ي مرص اإلقتصاديةفن

  .واالجتماعية عىلي خطط التنمية فن

إلي أن إنشاء صندوق مرص السيادى جاء فن إطار خطة الدولة المرصية لتحقيق التنمية  كما أشارت سيادتها 

 ،، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم االستثمارات وتنوع مصادر التمويل2030تدامة من خالل رؤية مرص المس

خلق ثروات لألجيال المستقبلية عن طريق تعظيم االستفادة من ل هو السعي الصندوق حيث أن الهدف من 

ة فن مرص وتحقيق فوائض مالية م
ّ
 األصول المستغلة وغت  المستغل

ذلك من ستدامة، و القيمة الكامنة فن

خالل تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة 

ة إل أن ، عىل المدى الطويل من خالل محفظة متوازنة ومتنوعة مرين فن جذب مستث قد نجح الصندوقمشت 

اكات متعددة بالرغم من التحديات  ي شر
كاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فن  قتصاديةاإلوشر

ة،  ة األخت 
ي شهدتها الفتر

اكات  وهو ما يعد البر بداية انطالق النشاط االستثماري للصندوق وعقد الشر

 محلي المستويات كافةاالستثمارية عىل  
 
 وعربي ا

 
 ودولي ا

 
  .ا

ي نوفمفقد أنه عىل المستوى المحىل  ثم أشارت سيادتها إل
ن تعاون استثماري فن ي تم توقيع اتفاقيتي 

ت  الماضن

 ما كمع وزارة قطاع األعمال العام وبنك االستثمار القومي لتعظيم االستفادة من بعض األصول المملوكة لهما،  

ي دولة االمارات العربية المأنه عىل المستوى العرب  قام الصندوق بإنشاء منصة استثما
تحدة رية مع األشقاء فن

ي مجموعة متنوعة من القطاعات والمجاالت
ك فن   .لالستثمار المشتر
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ن مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة  سيادتها عىلوأكدت  أن صندوق مرص السيادي يخطط لتدشي 

ي المجاالت المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة،
ن
ألساسية وصندوق فرعي للبنية ا ف

 عن صندوق فرعي للسياحة واالستثمار 
ا
، فضًل والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي

ي مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة ، كما أن  العقاري
ن
الصندوق يعمل حاليا عىل عدة مشاري    ع ف

وس ي ظل تداعيات فت 
ن
  .كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية  القطاعات ذات األولوية اآلن ف

األولوية لالقتصاد المرصي خالل المرحلة المقبلة،  تحتلن اإلصالحات الهيكلية أ سيادتها إل اشارتثم 

ي إطار خطة الحكومة الستكمال برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأته منذ نوفمت  وذلك 
ن
 حيث،  2016ف

ي االقتصاد لها  7تنفيذ خطة شاملة لإلصالح الهيكىلي لعدد أن الدولة المرصية تعمل عىل 
ن
قطاعات واعدة ف

  .الصحي  القطاع وعىل رأسها األولوية 

اتيجية والحفاظ عىلي  وأكدت سيادتها  أن الدولة قامت بالعديد من التوازنات للحفاظ عىلي السلع االستر

مرص من الدول  تعد  ،ولكن %٥ ب التضخم بالرغم من ثبات حجمبالمؤسسات  المالية العمالة والسيولة

ة األزمة اتيجية خالل فتر ي أي من السلع االستر
ي لم يشعر مواطنيها بنقص فن

  .البر

بهم نه تم حرص أعداد العمالة غت  المنتظمة ليتم تدريأكدت سيادتها أوفيما يتعلق بالعمالة غت  المنتظمة ، 

ا لتشغيلهم فن قطاعات مختلفة، أو القيام بعمليات 
 
وعات المختمهيد ي المشر

تلفة، تشغيل بشكل مباشر فن

تظمة نأن عدد العمالة غت  الم حيثوذلك بعد نهاية األشهر الثالث الخاصة بمنحة العمالة غت  المنتظمة. 

تحق وصل العدد المس ، كما مليون مواطن تم تنقيتها من ِقبل هيئة الرقابة اإلدارية 4.4البر تم حرصها بلغت 

  .لمليون عام 2.6إل نحو 

ر  كما أشارت  إل أن الفئات األكتر ترصن
 
وس كورونا المستجد، من  ا ي األنشط العاملونهم جائحة فت 

ة فن

 3.6مليون مشتغل، والصناعة وتضم  3.7التجزئة وتضم قطاعات تجارة الجملة و وخاصة ، اإلقتصادية

كما تأثر من ، نادققطاع المطاعم والفو مليون مشتغل،  2.3النقل والتخزين ويعمل به مليون مشتغل، و 

ن لحسابهم الخاص ويقدروا بنحو  ي الحماية االجتماعية وهم العاملي 
األزمة الفئات المشتغلة غت  المشمولة فن

ا تأثرت النساء بالج 1.8مليون مشتغل، والعمالة المؤقتة وتقدر بنحو  3.3 ائحة من مليون مشتغل، وأخت  

 خالل خطر العدوى نظر 
 
ة من  ا ي قطاع الصحة ويقدر بنحو إل وجود نسبة كبت 

ن منهن فن ألف  ٥34المشتغلي 

  .مشتغلة

وس كورونا، أشارت  ي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فت 
اير  أنه منذ  سيادتها وحول أبرز اإلجراءات البر فت 

ي وحبر اآلن ،
ن عىل يإجراء  334تم إتخاذ ما يقرب من  الماضن كت 

غطي كافة أطراف وفئات المجتمع مع التر

ن بالخارجاألش  ن العالقي  ا والعمالة غت  المنتظمة وأصحاب المعاشات والمرصيي 
  .األكتر احتياج 

ي  وأشارت سيادتها أن
وبن إلجراءات المتخذة من ا لرصد  Policy Trackerالوزارة أطلقت عت  موقعها اإللكتر

وس كورونا المستجد وتداعياتها  كما الجتماعية،  وا اإلقتصاديةقبل الحكومة المرصية ومتابعة أزمة انتشار فت 

ي منظور  إلهدف ي
 تببن

 
  ا

ا
ن االعتبار  شامًل اإلجراءات المتخذة والفئات المستهدفة والجهة كافة  يأخذ بعي 

، وذلك بهدف التعريف بهذه ا طالع عليها، إلجراءات وتيست  اإل المنوطة بالتنفيذ من خالل رصد تتبعي ويومي

ي مواجهة بما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود 
  .األزمة غت  المسبوقة هذه المبذولة فن
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أنه تم تقسيم اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة المرصية لمواجهة جائحة كورونا، إل أرب  ع مجموعات  كما 

لسياسات المالية والنقدية وذلك فيما يخص ا ءات الخاصة بدعم االقتصاد المرصيتتضمن اإلجرا 

ي إالخاصة ب ية، إلي جانب اإلجراءاتوالمرصف
وس كورونا المستجد وتشمل اإلجراءات البر حتواء انتشار فت 

ن وأنشطتهم المختلفة، واإلجراءا  اصة ت الخمن شأنها الحد من انتشار المرض مثل الحد من حركة المواطني 

 

وس، ف  ضبالتعايش مع الفت 
ا
عن اإلجراءات الخاصة بدعم األعمال، وتشمل اإلجراءات المتضمنة لدعم  ل

رة، وكذلك اإلجراءات الخاصة بدعم األفراد واألش وتشمل اإلجراءات الموجهة مختل ف القطاعات المترصن

وس اإلقتصاديةلدعم الفئات المختلفة لألفراد لمواجهة التداعيات    .واالجتماعية النتشار الفت 

ن الوزارة و  من خاللثم أشارت سيادتها إل أنه  ستطاعت إالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء التعاون بي 

ن ال الوزارة إجراء  عىل ذلك تم إطالق دراسات حول تغت  انماط وسلوك اإلستهالك عند المواطني 
 
بادرة م،وبناءا

ي تستهدف السلع اإلستهالكية المعمرة وغت  المعمرة 
ية الطبقة المتوسطة وحامىلي البطاقات التموينوالبر

سعار مخفضة السلع بأ هذه توفت   ،حيث تهدف المبادرة إل المعمرة الخاصة بهم وتجديدها  إلستبدال السلع

ن االستهالك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحىلي االجمالي  ة المبادرة وتحفت 
ن خالل فتر للمواطني 

 .إضافة إلي تشجيع المصانع عىلي زيادة االنتاج وتشغيل خطوط االنتاج

ن عىل كروت الدعم وأشارت سيادتها إل  وجود منظومة متكاملة لتجميع كافة البيانات عن كافة الحاصلي 

ري  ي تتضمن بيانات عن اشهم بالكامل ،بحيث يتم من خالل هذه القوائم عمل تنقية لمتترصن
ي والبر

التمويبن

ها وخصوصا العمالة غت    من غت 
 
را تظمة المن االزمة ،وذلك لدراية الدولة الكاملة بوجود قطاعات أكتر ترصن

ن بقطاع السياحة ات تقديم  والعاملي  ،لذا كان يجب تحديد العمالة المستحقة للدعم والمساندة وتحديد فتر

عانة لإلستالعمالة العائدة من الخارج هذا الدعم لكل فئة منهم ،كما تم الحصول عىل كافة البيانات حول 

ي  بتخصصاتهم
ي المجاالت المختلفةالمشاري    ع الفن

 . قومية فن

ي ثم أشارت سيادتها إل قيام 
ي تضمن حركة اإل ضخ مزيد من االستثماراتأوقات االزمات ب الدول فن

 قتصاد البر

ي تستهدف القرى االكتر احتياجا ،وذلك ب ،األمر الذي جعل الدولة تضخ مزيد من
دف هاإلستثمارات البر

،وهو  ها وتطوير المعيشة باه ميو رصف صحي و مدارس من بالكامل  هذه القرى واإلنتهاء من تطويرها الدخول ل

 قرية.  27٥تطوير  ستهدف االنتهاء منبها ،كما أكدت أن الدولة تعمل الفرص مزيد من يخلق ما 

ن  كت 
افة دول وخاصة بعد ما شهدته كعىل اإلقتصاد االخرصن  كما أشارت سيادتها إل وع الحكومة بأهمية التر

ي أوضحت  ازمةالعالم خالل 
وس كورونا البر يث تقوم ،حالحفاظ عىل البيئة وتقليل اإلنبعاثات  اهميةفت 

 بالتنسيق مع
 
امج التدريبية للمنشآمج لطرحوزارة البيئة  الوزارة حاليا ة بسبل الحفاظ للتوعيت موعة من الت 

 عىل البيئة. 

ي نهاية كلمتها إل 
ي تتخذها الدولة القرارات ثم أشارت فن

ائب  اتالخاصة باإلعفاءالبر ة إل،من الرصن قرار  مشت 

يبة االطيان الزراعية ،مؤكده عىل حرص الدولة عىل االعفاء الجمهورية برئيس السيد  إصدار مرار إستمن رصن

ي من شأنها التقليل من حدة تداعيات األزمة العالمية الحالية مختلفة ال والمبادرات قراراتال مثل هذه
البر

 االزمات. ه واكتر قدره عىل مواجهة االقتصاد المرصي اكتر مرونوجعل 
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 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت إستعراض أهم النقاط والتساؤالت التالية:
ي لإلستشارات المالية )القائم عىل إدارة الجلسة ( – عمرو حساني    /  الدكتور  كة فينب   الرئيس التنفيذي شر

ي ظلها حجم الرقمنة أشار سيادته إل 
ن
ي ف

لة ان تصل الدو  إستطاعت وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات البر

فية كيالرسمي و غت   اإلقتصاد  قطاعما خطة الدولة للوصول لفصعب الوصول لها ،من اللقطاعات كان 

 لذلك عىل االقتصاد؟ ةالمتوقع وما اآلثار  لقطاع اإلقتصاد الرسمي  ذبهالتعامل معه وج

 ملألمر قامت بإجراء الدراسات وعهنا تم التأكيد عىل أن الدولة بكافة مؤسساتها المعنية بهذا ا رد :ـال 

ثبت أنه يضم حوالي  للتعرف عىل كافة البيانات الخاصة بالقطاع غت  الرسمي  مسح
ُ
حجم  %4٥ والذي أ

ي القيمة المضافة حوالي ة تقدر عمالة غت  رسمي
ن
إل  ،حيث يرجع ضعف المساهمة %13مساهمتهم ف

اممن خالل مساهمات فردية  إنها  ن  ةاياع إتب والعمل بدونجودة الاو المهنية المة سالمعايت  ب دون اإللتر

اطات   المحلية. لمنتجات مستوى جودة ايقلل من ،وهو ما إشتر

ن م  يحتاج لجذبه بإجباره عىلي الدخول للمنظومة المالية الرسمية كما تم التأكيد عىل أن هذا القطاع

يبية توفت  ،وذلك من خالل   & Push Factors  Pull Factorsخالل   ويتم التنسيق معالحوافز الرصن

ي ذلك
ها من األدوات التمويلية ، وزارة المالية فن وعىل الجانب االخر توفت  قروض بفوائد مخفضة وغت 

ي تمت 
ة تنمية من خالل جهاز الميشة والبر وعات الصغت    والمتوسطة. المشر

 

الويالدين مجد المهندس /    الصناعة والبحث العلمي عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  - المن  

ة والمتوسطة لتجاوز جائحة كورونا، مؤكدا  سيادتهأشاد  وعات الصغت  بمبادرات الدولة لدعم قطاع المشر

ي تنمية
ورة االستمرار فن   هذا  عىلي رصن

 
ي ساندت هذا القطاع القطاع اقتصاديا

أسوة بعدد كبت  من الدول البر

ي مساندته وحققت معدالت نمو مرتفعة إلقتصادها ،مما يوجب 
اعات وتوجيهه إلي الصنإستمرار الدولة فن

ي لزيادة العائد االقتصادي منه والخروج من الركود ،كما تم  التكميلية لخدمة القطاعات االنتاجية الكت 

ي ذلك. 
ي يمكن ان تتخذها الدولة تجاه هذا القطاع ودور الوزارة فن

 التساؤل حول اإلجراءات المستقبلية البر

 ة يحطن بأولوية لدى عىل  التاكيد  تم:  الـرد وعات المتوسطة والصغت  درايتها ل ، الدولةأن قطاع المشر

قدرته عىل تحقيق قيمة مضافة مرتفعة إلي جانب استيعاب العمالة والتخفيف من حدة الكاملة ب

ي عملية 
ي تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها فن

وعات هذا القطاع بفعالية فن البطالة، ومساهمة مشر

ي عملية التنمية المكانية وتحقيق التوازن اإلقليمي للتنميةاإلقتصاديةلتنمية ا
 فن
 
  .، كما يساعد أيضا

 من االجراءات لتشجيع هذا القطاع،كما 
 
ي تم بها مراعاة كافةأن الدولة اتخذت عددا

الجوانب  والبر

وعات ي ، الداعمة لبيئة عمل هذه المشر
مبادرات لتقديم من خالل إطالق  الجانب التمويىلي سواء فن

وعات أو   والبر تشمل توفت   الخدمات غن  المالية لريادة األعمالتسهيالت ائتمانية لهذه المشر

ية، عالوة عىل  الخدمات التسويقية واللوجيستية والتكنولوجية، وتوفت  التدريب لتأهيل الكوادر البشر

وعات ومختلف المبادرات الداعمة ل ن دور جهاز تنمية المشر جانب الهذا القطاع، إضافة إل الربط بي 

يعي  ، التشر ي
ي أبريل الماضن

ة والمتوسطة ومتناهية الصغر فن وعات الصغت  ، من خالل اصدار قانون المشر
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اطات  ، ووضع اشتر ي القطاع الرسمي
ن
 عن القطاع غت  الرسمي ووسائل دمجه ف

ا
 كامل

 
والذى يتضمن محورا

ة  ام بها مع تحديد فتر ن وعات لاللتر  لك. ذتيست  إجراءات و الية لتوفيق األوضاع نتقإلتلك المشر

ي إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة  أنه يتمكما 
ن
مجمع بتكلفة استثمارية  13وذلك بعدد التوسع ف

مليار جنيه مثل مجمع مرغم للصناعات البالستيكية، ومدينة دمياط لألثاث ومدينة الروبيكي  8,٥نحو 

هة لمواجالالزمة االجراءات  أخذت عىل عاتقها كافةأن الحكومة المرصية  ، كما أكدت سيادتها للجلود 

ا لإلجراءات 
 
ة ومنذ حدوث األزمة تكثيف ي تواجه القطاع، حيث شهدت الشهور األخت 

التحديات البر

ي الداعمة 
ة ومتناهية الصغر  له والبر كات المتوسطة والصغت  شملت تأجيل االستحقاقات االئتمانية للشر

ي السدادأشه 6لمدة 
ن
  .ر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية عىل التأخر ف

العديد  بإطالقالوزارة  فتقوممجهودات وزارة التخطيط لتشجيع ريادة األعمال ، دور و وفيما يتعلق ب

وع رواد  امج منها مشر وعات والت  والذي تم من خالل إنشاء حاضنة أعمال داخل كلية  2030من المشر

ن لتقديم المشورة، وهو ما اإلقتصاد والعلوم ال لبناء  يهدفسياسية بجامعة القاهرة وتضم متطوعي 

قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم م ن تحوي ل أفكارهم إل مشاري    ع عل ى أرض الواق ع واإلستفادة 

ي دعم النمو االقتصادي، وخلق فرص عمل لهم ولآلخري ن
  .من طاقاتهم للمساهمة فن

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشييد –فوزي فتح هللا المهندس / 

ي عملية تحديث رؤية مرص 
ي اتخذتها الدولة لتحقيقوالخطوات  2030أشاد سيادته بجهود الوزارة فن

 البر

ي تستهدفها الحكومةأهدافها إضافة إل 
وعات البر ي تم تنفيذها بالفعل ،ف المشر

وعات البر اذا عن دور موالمشر

ن االعالم لمساعدة الحكومة للست  بخط اشع من خالل  رؤية مرص  باهداف وخطواتتوعية المواطني 

 ما تم انجازه منها وعرض أهدافها بشكل سنوي. وتوضيح  2030

  وس كورونا إقامة حدث كبت   : الـرد نهاية بوهنا تم التاكيد عىل أن الوزارة كانت تستهدف قبل أزمة فت 

ورة توضيح 2030ات رؤية مرص تحديثلإلعالن عن  2020و شهر يوني وعرض   لوعي الوزارة بأهمية ورصن

ها من عرض ملفات و للخطة المستهدفات الجديدة  كافة تطوير المجتمع الرقمي وقضية المياه وغت 

ة الحاليةالملفات  لذي ا،وهو األمر دور االعالم كما تم التأكيد عىل أهمية   ،الهامة المطروحة خالل الفتر

ن   ستوليه الحكومة ة القادمة  كبت  خاللتركت  ي اكافة الخطوات التنموية توضيح  و  لعرضالفتر
ي تمت فن

 لبر

 . وصلت إليهتمرص وما 

 

 رئيس الجمعية – عىلي عيىسالمهندس / 

ي مساندة  القرارات االيجابية والحكيمة الىلي اتخذتها الدولةأشاد سيادته ب
النشاط  القطاع الخاص الستمرار فن

كات المحلية وعدم اإلغالق مع االقتصادي  ن ودعم الشر ازية لحماية العمال والمواطني  تطبيق االجراءات االحتر

ي مواجهة تبعات أزمة كورونا 
ي وقد كانت مرص من ، فن

 إتخذت مثل هذا القرار الصائبأوائل الدول البر

رت بشدة ، الذي والحكيم ي ترصن
ي مقارنة بالعديد من دول العالم البر أدى إل تحقيق نمو إقتصادي إيجاب 

ي مرص قد أدى إل تجاوز حيث  ، بسبب الجائحة
ثبت بالدليل القاطع ان عدم اغالق النشاط االقتصادي فن

 . للمرحلة الحرجة المرصي االقتصاد 
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  خالل السنة المالية   %3.8ل نمو بنسبة تحقيق معد وهنا تم التأكيد عىل أن الحكومة تستهدف: الـرد

تتوقع العديد من مؤسسات التقييم الدولية أن تحقق مرص معدالت نمو إيجابية ،بينما  2020 -2019

واح من  ن علمي و ، ةل السنة المالية القادمخال %3إل  - %2تتر ي خاصة ولكن تظل التوقعات تخمي 
ن
 ف

و عدمه ،كما أشارت سيادتها إل أن الحكومة أقابلة للتحقق  قد تكون توقعات ةيوأ الحالية زمةل األظ

 
 
ي ظل عدم التأكد من وجود موجة أخرى هو التعايش مع االزمة و السيناريو الرابع تطبق حاليا

ن
خاصة ف

وس ،لذا فأ ادي وذلك من منطلق اقتص ةكون غت  واقعيالمدى ستو طويلة أتوقعات متوسطة  ةيمن الفت 

 .  علمي

ي  للحكومة المرصية الهدف أن ا ثم أكدت سيادته
ن
رار العالم كان توفت  السيولة لضمان استمكافة دول وف

ن أن مرص عجلة االقتصاد  ي  ،وتبي 
ن
ن ف ي من نقص مواردها والسلع للمواطني 

من الدول القالئل الىلي لم تعابن

امر  لم يكن التوازنات الىلي قامت بها الحكومة من زيادة معاشات وحوافز واعاناتإضافة إل ظل االزمة ،

هو ضخ السيولة  للدولةولكن كان الهدف الرئيىسي  ، %٥التضخم بنسبة حجم سهل وخاصة مع ثبات 

ي اال
 قتصاد للخروج باقل خسائر ممكنة. فن

 

ن األ إل جراءات ااإل و  مبادراتال كافةثم قام المهندس / عىلي عيىس باإلشارة إل أن   نشطة ستباقية لتحفت 

ن أن القطاع  6مثل مبادرة البنك المركزي المرصي لتأجيل األقساط إل وقتية تعتت   اإلقتصادية ي حي 
أشهر ،فن

ة ،لذا نطالب  ة ليست بقصت  ي من تبعات األزمة لفتر
اع الخاص باستمرار دعم الدولة للقطالخاص سيظل يعابن

ي ضوء توقعات باستمرار ال اقىص مدى ممكن 
مرار تإس وخاصة ألهمية ،اإلقتصاديةوتبعاتها زمة االفن

ي تأجيل سداد اقساط القروض بدون فوائد وتوفت  السيولة النقدية 
مبادرات البنك المركزي والحكومة فن

يبة العقارية عىلي المنشأت السياحية كات وتأجيل الرصن  .للشر

 حيث الوزارية ، اإلقتصاديةح عىل المجموعة : وهنا تم التأكيد عىل أنه سيتم عرض هذا المقتر الـرد

عاون تبالدولة ،كما أنها تحرص عىل ال اإلقتصاديةأن الحكومة المرصية تقدر مدى معاناة القطاعات 

 االزمة بأقل خسائر ممكنة. للخروج من مع القطاع الخاص 

 

 عضو الجمعية  - ستاذ / ماجد عز الديناأل 

ي  د أشاقد و 
وبن والتعرف عىل كافة  مما يتيح متابعة Policy Trackerبإطالق الوزارة عت  موقعها اإللكتر

ي ،ومدى أهمية ذلك ل زمةاأل تداعيات إلجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومتابعةا
ات فن تعقب أية تغت 

 للدولة ،كما أشار سيادته إل تتبع كافة كافة دول العالم  اإلقتصاديةالسياسات 
 
الذي جذري ال تغيت  للحاليا

ورة التعرف عىل ،مالمح االقتصاد العالمي سيحدث ل فية يالمالمح وكهذه هم أاألمر الذي يؤكد عىل رصن

ات ودراسة تنافسية السلع والمنتجات المرصية ستفادة االقتصاد المرصي إحسن  الفرص و من تلك التغت 

 المتاحة لها . 

 هنا تم التأكيد عىل أن الحكومة المرصية تحرص عىل مناقشة وإستعراض قضية تغت  مالمح : الـرد

وس كورونا ا بعد فيم عالمي صاد الاإلقت يث حمن االختالفات ، حدوث العديد  من المتوقعو أزمة فت 

ة القريبة الماضية عجز  ي قطاعاتها المختلفة  شهدت الفتر
ة متقدمة فن الصحة و  ءوخاصة الغذا دول كثت 
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طبقت الحماية الكاملة ألسواقها ،وهو ما يؤكد عىل أن كافة الدول ستتبع المصلحة بعض الدول ،كما أن 

،كما   Regional المستوى اإلقليمي  و أ  Bilateral سواء عىل مستوى اإلتفاقيات الثنائية الخاصة لها 

حاأكدت سيادتها أنه  ي تناقشها الحكومة تمن ضمن المقتر
د تحاإتحاد الخدمات عىل غرار إ إنشاء البر

ها ،أو جل تصدير الخدمات سواء الصحية أوذلك من المرصية ،الصناعات  رحب كما أنه مالتعليمية وغت 

حات ب بمساهمة مجتمع األعمال ي هذا الشأن. المقتر
ن
 مع الحكومة ف

 

 عضو الجمعية – المهندس / مهند طه خالد 

نامج االصالح االقتصادي، فهل ستستمر االصالحات  من  قتصاديةاإلأكد سيادته عىل النتائج الملحوظة لت 

 ،وأن أي مجتمع  2030خالل تحديث رؤية مرص 
 
ات حاليا ؟ ،ثم أشار سيادته إل وجود العديد من المتغت 

ات فهل يمكن ضمان وجود ثبات   التقليل من هذه المتغت 
 
ة بماعمال يستهدف دائما يعي لفتر ا يضمن تشر

 أل
 
ي مناخ اإلستثمار ، وذلك نظرا

ن
ي مرحلة االصالح الهيكىلي استقرار أكت  ف

ن
يعي ف ي و همية الثبات التشر

ن
 خاصة ف

يبية و  يعات الرصن يعات التشر   .المتعلقة بجذب االستثمارات طويلة األجلالتشر

 ضمن  ويتاإلقتصادي  الثبات عىلمن اإلصالح يعتمد الجزء االول وهنا أكدت سيادتها عىل أن : الـرد

ي يعتمد عىل الثبات الهيك
لذا  للقطاعات ،ىلي كافة ما يتعلق بالسياسات النقدية والتمويل ،أما الجزء الثابن

حث ،وهو ما يستلزم ب للدولة اإلقتصاديةلقطاعات فمن المطلوب ضمان وجود بمرونة بشكل اكت  ل

يعات  إصدار كافة ي من شأنها التشر
ن تحف البر بات ال يمكن ضمان وجود ثلذا  ، بشكل أكت   اعات القطت 

يعي ت  إلتجاه الدولة لت شر
 
ي تطوير عمل القطاعات يطو ،نظرا

يعات بما يسهم فن  يادة العائد منها. وز ر التشر

 

 عضو الجمعية – األستاذ / ياش ابراهيم

ي الدولة ضمن أولويات رؤية مرص  سيادتهواكد 
ورة وضع ملف اعادة تأهيل موظفن ، بجانب 2030عىل رصن

ن او اجراءات او مبادرات واضحة فيما يخص هذا األمر  ن واصدار قواني  ي عىلي الموظفي  بحيث ،وضع نظام رقاب 

ن بمؤسسات الدولة وضمان تنفيذها ،كم التساؤل  ا تميكون هناك آلية محددة النجاز المهام الموكلة للعاملي 

ي لعدد من 
حول إنتقال الوزارات والهيئات الحكومية إل العاصمة اإلدارية الجديدة وهل سيكون إنتقال جزب 

ورة وجود قدر من الشفافية حول المبا ي  دراتاإلدارات أم سيكون إنتقال كىلي ،ثم أكد سيادته عىل رصن
البر

 تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها. 

ي الدولة كيد عىل أن تم التأ : الـرد
ي تنفيذه من اصعبيعد اعادة تاهيل موظفن

ي بدأت الدولة فن
ا المهام البر

 ألن أصعب أنواع 
 
بية والمستوى اال  إلرتباطهالتغيت  هو تغيت  االنسان ،نظرا  جتماعي بالتعليم واالخالق والتر

 
 
ة  ،حيث يتم حاليا يت  باختبارات نفسية عمل انتقاء عالي جدا بمجموعة من المعاوعوامل أخرى كثت 

ي تم إختيارها برامج تدريب  ،كما تم عملوسلوكية ولغوية واجتماعية 
هم بأعىل لرفع قدراتللمجموعات البر

ي بالتعاون  متخصصة من خالل برامج وذلكجودة 
ا مع جامعات فن الواليات المتحدة االمريكية وانجلتر

ي برامج تدريب و مؤسسات العوافضل ال
ي الدولة المية لإلستثمار فن

عىل  دريبيتم التوحاليا ،تاهيل موظفن

 مثلة جديدالدارات اإلدارية الجديدة ،كما تم إدخال عدد من اإل  التحول الرقمي لتاهيلهم لالنتقال للعاصمة



9 
 

ية   ادارة الموارد البشر
 
ي تعمل وفقا

اتيج ،إضافة إل عملمعايت  محددة ل والبر ت  يات جديدة للتفكاستر

ي و  اتيح  الجديدة االدارات  هذه بعضتطلبت  فقد ،لذا   Internal Auditingة الداخلية المراجعاالستر

ن جدد   بفكر وتعليم حديث. موظفي 

 الحكومي  ثم أشارت سياتها إل إطالق
ن ي أظهرت جائزة مرص للتمت 

ة جدا داخل ،والبر ن جهزة أعنارص متمت 

يةالدولة  ن ن تجل أمن  ،وىه جائزة تحفت  ي الدولةحفت 
 لما   موظفن

 
وري من إظهار ،نظرا ص قص كان من الرصن

 ، من بينهمالنجاح 
 
 ألنهم لم يحصلوا عىل ألنه واقعيا

 
ن نظرا لتدريب ا هناك ظلم وقع عىل هؤالء الموظفي 

ضدوار األ راتهم وقدراتهم كما أنهم لم يتعرفوا عىل المهالمطلوب والتطوير   اللهمتقديمها من خ المفتر

المؤسسات المركزية ما عدا  لكافةيكون ال للعاصمة سنتقكما أكدت سيادتها أن اإل ، بشكل واضح

ي  المؤسسات
. تتعامل مع الجمهور البر  بشكل مباشر

 

: أن يتم موافاة الوزارة بكافة األسئلة واإلستفسارات الخاصة بالسادة  ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على

 لضيق الوقت. )تم(
 
ي لم يتسبن عرضها خالل اللقاء نظرا

 الحضور والبر

 

ي نهاية اللقاء تم توجيه الشكر إىل 
 
 إلقتصاديةاوزيرة التخطيط والتنمية  –الدكتورة / هالة حلمي السعيد وف

يفه ي هذا اللقاء الهام ،كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عىل حسن  ا عىل تشر
 
للجمعية بالمشاركة ف

ي أثرت اللقاء
ي ،عىل أن يتم تفعيل التوصيات المتفق عل المشاركة الفعالة وكافة المناقشات واألفكار الب 

 
يها ف

 أقرب فرصة ممكنة. 

 

 


