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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 نوفمبر 24 خميسال 4، العددوالثالثون خامسال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1واألضرارإشادة دولية بنتائج قمة المناخ بشرم الشيخ وتدشين صندوق الخسائر  •

محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة للتغير  / أكد الدكتور ▪

، أن قمة شرم الشيخ 2030المناخي والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 

اء صندوق للخسائر واألضرار للمناخ نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في القمم السابقة، وهو إنش

 وسيكون هذا الصندوق مموال وله لجنة انتقالية محددة المهام في تنفيذه خالل األسابيع والشهور القليلة القادمة.

هذا الصندوق الذي طال  إلنشاء"إن االسهام في صناعة التاريخ حرفة مصرية أصيلة" في إشارة وأشار إلى  ▪

 انتظاره.

وأوضح أن التمويل حظي ببعد آخر وهو االهتمام بكافة أبعاد التمويل في العمل المناخي، وذلك في تخفيف  ▪

مليار دوالر من جانب الدول المتقدمة رغم  100بالـ االنبعاثات الضارة ومنها جهود االلتزام بالتعهدات الخاصة 

الصين، البلدان النامية واألسواق الناشئة، بخالف  العادل للطاقة في تكلفة التحول٪  من تمويل 10أنها ال تتجاوز 

 ما سيتم متابعته على أن يكون التمويل العام الدولي مساندا الستثمارات القطاع الخاص. وهو

على  COP27رحب العديد من خبراء البيئة وبعض المشاركين فى المفاوضات على اإلجماع في قمة المناخ و ▪

ضرار المناخية، ورأوا  أنه يمثّل خطوة أولى أساسية في الطريق نحو تحقيق إنشاء صندوق لتمويل الخسائر واأل

العدالة المناخية، مع إبداء تخوفات من التقاعس السياسي وإمكانية المماطلة في التنفيذ مثل ما جرت العادة، حيث 

الة المناخية، وأن يمثل إقرار إنشاء صندوق خاص بالخسائر واألضرار خطوة تاريخية في الطريق إلى تحقيق العد

الطريق الوحيد لتحقيق العدالة المناخية يتمثل باالستغناء عن الوقود األحفوري بكافة أشكاله الفحم، والنفط 

 والغاز."

يمثل االتفاق على إنشاء صندوق خاص أن " آسيا:رئيس منظمة جرينبيس في جنوب شرق  "يب سانو" وأشار ▪

دالة المناخية"، مؤكدا أنه وضعت الحكومات حجر الزاوية لصندوق لتمويل الخسائر واألضرار فجرا جديدا للع

جديد طال انتظاره، من أجل تقديم الدعم الحيوي للدول والمجتمعات األكثر تأثراً والتي تعاني بالفعل، من جراء 

 اآلثار المدمرة والمتسارعة ألزمة المناخ."

 .2على صندوق الخسائر واألضرار يمثل إنجازا مذهال 27COPواشنطن بوست: اتفاق  •

بإنشاء  COP27ختام قمة المناخ العالمية  فيتم التوصل إليه  الذيإن االتفاق  إلى صحيفة واشنطن بوستأشارت  ▪

من الكرة األرضية وألنصار محادثات المناخ  الجنوبيصندوق الخسائر واألضرار يمثل انتصارا هائال للنصف 

 ية.العالم

من إعادة االلتزام  COP27إن اإلجراءات الفردية للدول تحظى بأهمية بالغة، ما إذا تمكن وأشارت الصحيفة إلى  ▪

درجة مئوية، والذي تم تأكيده في قمة العام الماضي في اسكتلندا، فيما يحذر العلماء من أن ارتفاع  1.5بهدف ال 

يدفع بالفعل الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة  درجات الحرارة في طريقه إلى تجاوز هذه العتبة، وهو ما

 القاتلة والمجاعات في جميع أنحاء العالم.

ورأت الصحيفة أن المؤتمر كان انعكاساً لعالم كانت فيه طموحات العمل المناخي تقف في مواجهة معوقات أكثر  ▪

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير •

 األخبار األسبوعية •

 النشاط المالي •

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o التمويل متناهي الصغر 
o  أداء البورصة المصرية

 )انفوجراف(

 انفوجراف •
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كرانيا والركود وأزمة الطاقة مما كانت عليه في السنوات الماضية، حيث تواجه البلدان تداعيات الحرب في أو

العالمية، في بعض األحيان كانت مصر البلد المضيف تكافح من أجل حشد الوفود المختلفة وإبقاء المحادثات في 

 موعدها.

 .3لمصر وكالة "فيتش" تشيد ببيئة االستثمار •

تحليل قاعدة بيانات المشروعات الرئيسة الخاصة بالوكالة بما في ذلك جميع مشروعات  أنأوضحت وكالة فيتش  ▪

مليون دوالر أمريكي  30البنية التحتية الُكبرى في قطاعات النقل والطاقة والمرافق التي تزيد قيمتها عن 

ومنطقة شمال بأن مصر لديها أكبر توازن بين المقاولين المحليين واألجانب في الشرق األوسط  تأوضحو

إفريقيا، مما يؤكد وجود شركات بناء محلية راسخة وقطاع بناء محلي متقدم في البالد، على عكس األسواق 

 األخرى في الشرق األوسط.

وترى الوكالة وجود مجااًل أكبر لمشاركة شركات الطاقة األجنبية ومزودي المعدات في مصر حيُث تمضي  ▪

ددة ومن المقرر تسليم العديد من المشروعات من خالل عقود الشراكة بين الحكومة قدًما في خطط الطاقة المتج

مشروعات للطاقة المتجددة في مراحل اإلنشاء والتخطيط، بما في ذلك  10القطاعين العام والخاص، كما يوجد 

 مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية.

لتوسيع قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة في إطار تلبية الطلب المتزايد وأشارت الوكالة أن الدولة ستوفر خطط  ▪

على الطاقة الكهربائية، حيث تمت اإلشارة إلى أن مزارع الرياح في رأس غارب تكتسب زخًما إيجابيًا، والتي يتم 

ولي لإلنشاء تطوير المرحلة األولى منها بواسطة شركة "سيمنز" ومجموعة من شركاء التنمية مثل البنك الد

 والتعمير.

 .4الطاقة النظيفة للشمال مصدريأمين االتحاد من أجل المتوسط: مصر ستتحول ألحد أهم  •

أكد أمين عام االتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل، أن مصر أصبحت منصة إقليمية مهمة لتداول الطاقة  ▪

صدير الطاقة النظيفة إلى دول الشمال؛ وهو ما سيسهم الجديدة والمتجددة، وأنها ستتحول ألحد أهم مراكز إنتاج وت

 في حل أزمة الطاقة وإنقاذ البيئة بالمنطقة.

إلى أن مصر دولة رئيسية في تلك المنطقة، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي ودبلوماسيتها النشطة وأشار  ▪

مذكًرا في هذا الصدد، بأن االتحاد المنخرطة بشكل قوى في كل أشكال التعاون بين ضفتي البحر المتوسط، 

 األوروبي يعد الشريك األول لمصر وتربطهما عالقات استراتيجية ممتدة.

شدد السفير ناصر كامل، على انخراط مصر الكامل في جميع فعاليات المنظمة األورومتوسطية، فضاًل عن  ▪

وإلى تسوية الخالفات والتعامل مع أي دورها البارز كدولة تسعى دائًما إلى تعزيز األمن واالستقرار بمحيطها 

 توترات بالمنطقة، قائاًل: "مصر دولة مركزية داخل أي صيغة تعاون أورومتوسطي".

مليار  119مصر وقعت اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين األخضر بـ المركز اإلقليمي للطاقة، •

 .5دوالر

إن مصر لديها خطة طموحة في ملف إلى مستشار أول للمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة ماجد كرم الدين، أشار  ▪

حيث وقعت مصر اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين األخضر بـ  المتجددة،الطاقة 

 دوالر.مليار  119

على الصعيدين العربي واإلفريقي، كما أن مصر هي الدول وأضاف أن مصر لها ريادة في مجال الطاقة المتجددة  ▪

العربية األولى في قطاع الطاقة المتجددة من حيث القدرات المركبة، في إشارة إلى المحطات الكهربائية التي 

 تعمل بالطاقة المتجددة. التيآالف ميجا تخرج عبر محطات الكهرباء  6تعمل بالطاقة المتجددة، مبينا أن مصر بها 

نوه إلى أن مصر رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مبينا أنه تم إسناد مؤتمر المناخ لمصر؛ لريادتها والتي تحوي و ▪

 .1913أول محطة شمسية في العالم تم إنشاؤها في 

▪  ً وتطرق إلى أن اتفاقية ، وأوضح أن هناك تقدما حدث في ملف مواجهة تغير المناخ لكن هذا التقدم ليس كافيا

ت إطارا لكل دولة كي تضع مستهدفات في ملف مواجهة التغيرات المناخية من أجل خفض باريس وضع

 االنبعاثات.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

الدولة تعمل من أجل تفعيل الشراكة مع القطاع  ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةالدكتورة / هالة السعيد،  •

 .20306الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية مصر 

أهمية وجود المثلث الذهبي للتنمية الذي  على ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،السعيدهالة  / كدت الدكتورةأ ▪

يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتالي فإن الدور األساسي الذي تقوم به المؤسسة هو تأكيد 

 .2030لتوجه الدولة المصرية نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية الدولة 

هالة السعيد جهود الدولة المصرية لتشجيع وتحفيز نمو االستثمارات المحلية واألجنبية  /واستعرضت الدكتورة  ▪

، بدأت الدولة 2016المباشرة، مشيرة إلى أنه منذ إطالق المرحلة األولى من برنامج اإلصالح االقتصادي عام 

يث قانون االستثمار، في أخذ مجموعة من الخطوات المتوازية، الفتة إلى حزمة اإلصالحات التشريعية، وتحد

 وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق.

، قامت الدولة المصرية باستثمارات كبيرة في 2019/2020إلى  2016أشارت إلى أنه على مدار السنوات من و  ▪

 صري.البنية األساسية التحتية جاذبة لالستثمار الخاص المحلي واألجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن الم

وأوضحت أن مصر أطلقت البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، يتضمن  ▪

المحور األول التأكيد على أن المكون األساسي في النمو هو قطاعات الزراعة والصناعة واالتصاالت وتكنولوجيا 

صمود ومواجهة األزمات، متابعة أن المعلومات، وذلك بهدف أن يصبح االقتصاد المصري أكثر قدرة على ال

المحور الثاني يتضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرة إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، 

لتوّضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كُمنّظم للنشاط االقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج 

الفتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الدولة من األنشطة، 

االقتصاد األخضر. وأشارت السعيد إلى قانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض 

من خالل  المعوقات، الفتة إلى صندوق مصر السيادي كذراع استثماري مهم للدولة يعمل كشريك للقطاع الخاص،

دراسة الفرص االستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المنتجات االستثمارية للقطاع الخاص. موضحة أن الصندوق له 

 عدد من الصناديق الفرعية.

إلى مشروع مجمع التحرير الذي تم طرحه على مستوى االستثمار الدولي، وتلقي  ،السعيد الدكتورة / هالة ولفتت ▪

المستثمرين الدوليين، والذي تم ترسيته على أحد المستثمرين الدوليين "مؤكدة أن كل  األفكار من قبل مجموعة من

 هذا يجعل من صندوق مصر السيادي شريك أمثل للقطاع الخاص في عملية التنمية.

أشارت إلى المحور الثالث من محاور برنامج اإلصالح الهيكلي، والذي يرتبط باألمور المؤسسية وإعادة الهيكلة و ▪

وإعادة ترتيب بعض المؤسسات من أجل تسريع عملية التنمية، كما يأتي المحور الرابع والخاص بإطالق مصر 

ألمن االجتماعي محور مهم بالنسبة للمستثمر لمجموعة من المبادرات التنموية، مؤكدة أن االستقرار السياسي وا

لذلك أطلقت مصر أكبر مشروع تنموي في العالم هو مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف توفير جودة حياة 

من المواطنين في مصر، وألول مرة يتم استهداف تطوير وتنمية القرى المصرية بتوفير كل  %60ألكثر من 

الكهرباء والغاز واإلنترنت والمساكن والمستشفيات والمدارس، بما يضمن الخدمات بما فيها الصرف الصحي و

تحقيق سالم وأمن الدولة المصرية من خالل توفير الحياة الكريمة للمواطنين على مستوى كل القرى، وهو ما يعد 

والذي  عامل مهم ألي مستثمر، مشيرة إلى ربط مشروع حياة كريمة بالمشروع القومي لتنمية األسرة المصرية

يستهدف توفير مليون فرصة عمل للمرأة المصرية .وأشارت إلى األزمات التي يمر بها العالم والتي تؤثر بشكل 

مباشر على الدول النامية وتعرضها للصدمات الخارجية غير المتوقعة، مؤكدة أهمية برنامج اإلصالح الهيكلي 

مصري واالستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى وتقوية االستثمار في القطاعات الحقيقية في االقتصاد ال

" التابع للوزارة والذي يستهدف تدريب الشباب على مستوى الجامعات المصرية 2030"مشروع رواد 

والمدارس للتدريب على فكر ريادة األعمال وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والجامعات من خالل ربط 

فني. وأوضحت أن المحور االخير لبرنامج اإلصالح الهيكلي هو محور سوق منظومة التعليم بمنظومة التعليم ال

من الشباب، ومصر تعمل على استغالل هذه الميزة  %60دولة كبيرة لديها  أن مصرالعمل، الفتة إلى 

الديموغرافية من خالل وضع منظومة جديدة لسوق العمل وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التربية 

العمل إلى جانب  والتكنولوجيا بسوقيم والتعليم الفني واتحاد الغرف المصرية لربط مكون التعليم الفني والتعل

 المهني.زيادة عدد الخريجين من التعليم الفني والتعليم 

إلى إطالق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى  ،السعيد الدكتورة / هالة وأشارت ▪

بهدف إشراك المجتمع المحلي  COP27ية السيد رئيس الجمهورية، والتي تمت في إطار مؤتمر المحافظات برعا

مشروع يتم تشبيكهم االن مع المؤسسات المالية والمصرفية،  18في المشروعات الخضراء، الفتة إلى فوز 

 مشيرة إلى أن بنك مصر هو شريك رئيسي في تمويل مثل هذه األفكار المبتكرة.
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تطلق أول صندوق مصري لالستثمار في الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .EGYCOP 7المشروعات التي تصدر شهادات الكربون 

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية؛ إطالق أول صندوق مصري لالستثمار في  /شهدت الدكتورة  ▪

وذلك خالل فعاليات "يوم الحلول" الذي تشرف عليه وزارة EgyCOPالكربون هادات المشروعات التي تصدر ش

 .COP27التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ 

تعد األولى من نوعها في السوق المصري، مشيرة إلى انها تعد مثال  EgyCOPهالة السعيد أن  /أكدت الدكتورة  ▪

لهذا العام "معًا من أجل التنفيذ" ألنها تمثل خطوة ملموسة إلى األمام نحو التعاون  COPحي على رؤية رئاسة 

 في تنفيذ الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد عالمنا في مكافحة تغير المناخ. 

ً وأكدت  ▪ هذا اإلطالق، فإن مصر وأفريقيا سيكون لهم دور أكبر في االستثمار في موازنة االنبعاثات،  أنه مع أيضا

مشيرة إلى امتالك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات 

 الكربون، في قطاعات النقل والطاقة والنفايات الصلبة والتنوع البيولوجي.

توفر مساحة وظيفية أكبر لإلفراج عن األموال العامة نحو مشروعات التكيف، خاصة  EgyCopأن  وأوضحت ▪

في إطار السياق الحالي لتباطؤ النشاط االقتصادي العالمي ومحدودية الموارد المالية. وقالت السعيد إن هناك 

يوم التمويل األسبوع  خالل EGX Carbon Marketوإطالق  EgyCOPتكامل واضح بين الهدف الرئيسي لـ 

الماضي، حيث أنها تقدم أيًضا أول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون التطوعية، مشيرة إلى أن هذا 

التقاطع في العمل والمبادرات بين صانعي السياسات والقطاع الخاص تؤكد التزام مصر باتخاذ خطوات تحويلية 

 نحو العمل المناخي.

( في المعايير المستخدمة من قبل SDGsأن دمج أهداف التنمية المستدامة ) الة السعيد،الدكتورة / هأضافت  ▪

المعيار الذهبي في قياس خفض االنبعاثات التي يمكن التحقق منها، سيكون له آثار ملحوظة على تسريع تحقيق 

ة على الصعيد . موضحة أن ذلك يعكس مواءمة الجهود المبذول2030أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 .2030الوطني لتحقيق أهداف وغايات رؤية مصر 

وأكدت الدكتورة أن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تظل ملتزمة بدعم تنفيذ مشاركة القطاع الخاص ليس فقط  ▪

 ناخ.في االقتصاد المصري، ولكن أيًضا في القارة األفريقية، من أجل تأثير إيجابي وقابل للقياس وملموس على الم

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تنظم حوار بعنوان: "العمل الرائد بين القطاعين العام والخاص من أجل  •

 .8عالم أكثر مرونة"

والتنمية االقتصادية حوار بعنوان: "العمل الرائد بين القطاعين العام والخاص من أجل  وزارة التخطيطنظمت  ▪

" وذلك في ختام "يوم الحلول" UN Science Policy Business Forum“ عالم أكثر مرونة" بالتعاون مع 

الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير 

 .COP27المناخ 

" في مؤتمر إلى أهمية عنصر "التنفيذ ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،هالة السعيد /أشارت الدكتورة  ▪

وهو ما يتطلب التعاون الدولي بين جميع أصحاب المصلحة للوصول إلى إنجازات اقتصادية  العام،األطراف لهذا 

فعالة وملموسة، مؤكدة أن التشارك بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ 

 من أهم أولويات الحكومة المصرية.

وأكدت ن مسألة التمويل ذات أهمية حاسمة عند مناقشة العوامل التمكينية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة  ▪

 التقديرات،واستنادًا إلى  المناخ،لمبادرة سياسة  أنه وفقًاموضحة  المناخ،خاصة عند اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير 

تريليون دوالر أمريكي  4.35وهو ما يصل تكلفته إلى  ل،األق٪ على 590يجب أن يزيد تمويل المناخ بنسبة 

لتلبية األهداف المناخية المتفق عليها دوليًا ولتجنب اآلثار األكثر خطورة لتغير المناخ.  - 2030سنويًا بحلول عام 

موثوقة نحتاج إلى رقابة أفضل لضمان أن تكون االلتزامات فورية و حقيقي،فإنه لتحقيق تأثير اقتصادي  وبالتالي،

 المالية،هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ آليات تمويل مبتكرة واستثمارات لتغطية هذه الفجوة  منها، لذلك،ويمكن التحقق 

درجة مئوية بحلول نهاية  1.5وبالتالي ترجمة طموحنا العالمي "للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 

 القرن" إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

افت أنه ينبغي اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة ألنها يمكن أن تساعد في وأض ▪

بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة على مدى فترة طويلة باإلضافة إلى إدارة  الفوائد،تحقيق عددًا من 

شجع على إنشاء أسواق جديدة وتحفيز االستثمارات المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشروع بكفاءة. كما يمكن أن ي

الخاصة في القطاعات واألنشطة التي كان يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، 

وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خالل الصندوق السيادي المصري الذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة 

وإطالق العنان لقيمة أصولها غير المستغلة ومواردها  واألجانب،مار مع الشركاء المحليين للمشاركة في االستث
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 الوفيرة.

يعطي األولوية للمشروعات التي تعزز أهداف  السياديإلى أن صندوق مصر  ،السعيد الدكتورة / هالة وأشارت ▪

 6وقيع الصندوق مؤخًرا التحول األخضر في مصر ، من خالل الشراكات مع القطاع الخاص، الفتة إلى ت

اتفاقيات لمشاريع إلنتاج الهيدروجين األخضر واألمونيا ،  وتروج تلك االتفاقيات لمشاريع لتوليد الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح، كما شهدنا صباح اليوم إطالق أول صندوق مصري لالستثمار في المشروعات التي تصدر 

المحوري والتمكين للقطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة يمكن ، مما يعكس الدور EgyCOPشهادات الكربون  

أن تزيد من موارد التمويل للتخفيف من آثار المناخ، باإلضافة إلى ذلك أطلق رئيس الوزراء مؤخًرا سياسة ملكية 

الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور القطاع الخاص في عدد من المجاالت االقتصادية الرئيسية في 

وق في المستقبل. كما تقوم على مبدأ رفع حصة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي للدولة وعملية تنميتها الس

 خالل السنوات الثالث القادمة.

تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية  فيالدولة تتوسع ، المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء •

 .9مستدامة

مع تصاعد األزمات وتزايد الضغوط إلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى إن أشار تقرير صادر عن المركز ا ▪

على النظام البيئي واالتجاه العالمي المتنامي نحو اقتصاد أكثر انسجاماً مع البيئة، يكتسب االقتصاد األخضر زخماً 

ً لتحقيق التوازن  ً استباقيا ً بعد األخر، وذلك في وقت اعتمدت فيه مصر نهجا ً يوما بين النمو االقتصادي دوليا

واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، من خالل تبني سياسات وخطط ومبادرات من شأنها رفع كفاءة استخدام 

الموارد، وتنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، واستخدام أساليب تكنولوجية جديدة في مجاالت الطاقات 

ن األثر البيئي الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية، والتوسع في مشروعات المتجددة والنظيفة، باإلضافة إلى الحد م

النقل المستدام، مع تعزيز االستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل تأكيد الدولة المصرية 

لدؤوب لتوحيد جهود التزامها  بتفعيل التعهدات واالتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية، وسعيها ا

العالم خالل قمة المناخ لتحويل التعهدات والتوافقات إلى مسار التنفيذ، وصياغة رؤية دولية مشتركة وخارطة 

 طريق واضحة يمكن من خاللها  التعامل مع آثار التغيرات المناخية وتداعياتها خاصة على الدول األكثر تضرراً.

وركز التقرير على تخضير الخطة االستثمارية للدولة، الفتاً إلى أن المشروعات الخضراء هي مشروعات تهدف  ▪

إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع 

تهدف إلى توفير تمويل للمشروعات  تأنها سنداالبيولوجي، بينما تطرق إلى تعريف السندات الخضراء، موضحاً 

 الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على األوراق الحكومية، وتشجيع االستثمارات النظيفة بالمنطقة.

مصر أول دولة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء وأشار التقرير إلى أن تعد  ▪

مشيراً في الوقت ذاته إلى انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان  السيادية الحكومية باألسواق العالمية،

 فيمليون دوالر  750، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء بقيمة %1.18المختص بالبيئة والحوكمة" بنسبة 

 .2020أكتوبر 

ً  وأشار ▪ ، 2022/2023التقرير إلى أن االستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة االستثمارية لعام  أيضا

مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، وأبرزها  410من جملة االستثمارات العامة، بما يمثل  %40بلغت 

مليار جنيه للطاقة النظيفة،  25مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، و 38مليار جنيه للنقل النظيف، و 259

 11مليار جنيه للري المستدام، و 14لتحسين البيئة، و مليار جنيه 18.5مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، و 22و

 مليار جنيه للزراعة المستدامة.

وأظهر التقرير أبرز مشروعات الطاقة النظيفة، فعلى صعيد مشروعات الوقود األخضر، جاء في التقرير أنه تم  ▪

قتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم إلنتاج األمونيا الخضراء والهيدروجين األخضر في المنطقة اال 16توقيع 

 مذكرات تم تحويلها إلى عقود فعلية. 9منها 

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، أشار التقرير إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي وصل إجمالي  ▪

لوجيا ميجاوات، فضالً عن توليد الكهرباء بتكنو 1465مليار دوالر، وبإجمالي قدرة إنتاجية  2استثماراته لـ 

 2400مليار دوالر، وقدرة إنتاجية  2.7الضخ والتخزين "عتاقة" )مخطط تنفيذه(، بإجمالي استثمارات 

وتتضمن المشروعات وفقاً للتقرير كذلك، محطة جبل الزيت إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بتكلفة ، ميجاوات

تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته  ميجاوات، بينما يجري 580مليار جنيه، وإجمالي قدرة إنتاجية  12

 ميجاوات. 250مليار جنيه، وبإجمالي قدرة إنتاجية  4.3

ألف  472، حيث بلغت %126.5وأوضح التقرير أن زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة  ▪

، بجانب تم التعاقد على تحويل 2014ألف سيارة نهاية أكتوبر  208.4، مقارنة بـ 2022سيارة نهاية أكتوبر 

مليار  1.4سنوات بهيئتي النقل العام بالقاهرة واإلسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة  8أتوبيس خالل الـ  2300

 جنيه.
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ً خالل  320وبالنسبة ألبرز مشروعات تحسين قطاعي الزراعة والري، فقد تم تنفيذ  ▪ ً زراعيا سنوات  8مشروعا

ر جنيه في مجاالت منها ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات مليا 42بأكثر من 

 المناخية.

ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في تنفيذ المشروعات الخضراء، حيث أشار برنامج األمم المتحدة  ▪

قتصاد األخضر، معتبرة مصر دولة للبيئة إلى تبني مصر استراتيجية قائمة على العديد من مبادئ وأهداف اال

 رائدة في مجال التحول األخضر لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

وبدورها ذكرت مؤسسة التمويل الدولية أن مصر أصدرت أول سندات خضراء للقطاع الخاص بدعم البنك  ▪

ود تأتي وسط مساعي التجاري الدولي لتوفير رأس مال لمشروعات التنمية ذات الفائدة البيئية، وأن تلك الجه

 مصر لحشد التمويل الكافي لمواجهة التغيرات المناخية.

رأى صندوق النقد الدولي أنه نظراً لما تتعرض له مصر من خسائر جراء تأثيرات التغيرات المناخية، فقد أطلقت  ▪

وعات النقل مؤخراً استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ، كما أصدرت أول سند أخضر فى المنطقة لتمويل مشر

النظيف واإلدارة المستدامة للمياه، فضالً عن تنسيق العمل العالمي بشأن التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف 

 .COP27من حدتها بصفتها مضيفة مؤتمر المناخ 

ريعة أما البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، فقد ثمن مشروعات مصر في الطاقة المتجددة، ومؤكداً أنها س ▪

النمو وتدعو للفخر، مشيراً إلى أن لديها إمكانات كبيرة لتسريع التحول لالقتصاد األخضر، كما اعتبر مشروع 

 بنبان للطاقة الشمسية مثاالً قوياً على ذلك.

أكدت فيتش أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين األخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة  ▪

 المصري.

( توسع الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية 8إلى  1اإلنفوجراف )من ويوضح  ▪

 اقتصادية مستدامة:
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

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

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

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

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

  المالية قصيرة األجل.

يبًا خالل كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقر ▪

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3,7األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

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

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

 دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.

يعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية الثابتة و ▪

)طويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في 

األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل المستأجر على عدة 

 سنوات مستقبلية.

 :الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي •

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

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

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

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

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

ً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير  ▪ ألصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :10الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

، بتنظيم 2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون  ▪
نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي  والمتوسطة
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى توفير 

 صناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون  ▪
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  ▪
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحّدد 

ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانو
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

ونص مشروع ، مشروعاتالقواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 
التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية بوضع شروط حصول 

 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 .11والتكنولوجيةتعاون بين جهاز تنمية المشروعات و"تكنى" لدعم المشروعات االبتكارية  •

، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرأكدت األستاذة / نيفين جامع،  ▪
على التنسيق وتعزيز أوجه التعاون مع كافة الجهات المعنية بتطوير مجال ريادة األعمال في مصر أن يعمل 

االبتكارية واالبداعية وتهيئة البيئة االستثمارية المناسبة لنموها لتسهيل انطالق تلك األنواع من المشروعات 
وذلك في إطار االهتمام الذي توليه الدولة للمشروعات االبتكارية والتوجه نحو التحول إلى اقتصاد ، والتوسع فيها
 الحديثة. قائم على توفير احتياجات السوق بآليات ابتكارية تعتمد على التكنولوجيا تقليديغير  تكنولوجي

واحدة من أكبر منصات االستثمار وريادة األعمال في البحر  وهيمع شركة تكني  يتعاون الجهاز وأوضحت أن ▪
مع  بتوقيع مذكرة تفاهمالجهاز  المتوسط بهدف تقديم مختلف أوجه الدعم للمئات من رواد األعمال حيث قام

ريادة األعمال وتهيئة البيئة االستثمارية لصناديق لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال دعم  شركة تكني
 رأس المال المخاطر.

 ،رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، هاني عماداألستاذ / وأوضح  ▪
لتي أن الجهاز يعمل على التعاون مع كافة شركاء التنمية لتنسيق الجهود والوقوف على التحديات والعقبات ا

تواجه الشركات الناشئة المصرية والمستثمرين سواء المستثمرين المالئكيين )وهم أصحاب رأس المال الذين 
يعملون على توفير تمويالت مناسبة للمشروعات الناشئة( أو صناديق االستثمار وذلك لبناء برنامج تنموي لدعم 

المشكالت التي تواجه هذا القطاع الواعد بيئة ريادة االعمال ومناخ االستثمار في مصر والعمل على حل 
لمساعدته على أداء دور فاعل في دعم االقتصاد الوطني ومساعدة رواد األعمال على تحويل أفكارهم اإلبداعية 

 والمبتكرة إلى مشروعات فعلية تلبى احتياجات السوق المحلى والعالمي من الخدمات والمنتجات.

لجهاز وشركة تكني هدفه تهيئة وتوفير الروابط الداعمة بين رواد األعمال وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين ا ▪



11 

 

                                                 
12 https://www.youm7.com/story/2022/11/23/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%AE-1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/5987565 

والشركات الناشئة والمستثمرين من جهة، وجذب االستثمارات إلى الشركات الناشئة المصرية، وذلك عن طريق 
تعاون فيما تنظيم عدد متنوع من الفعاليات المشتركة إلتاحة الفرصة لرواد األعمال والشباب لتبادل الخبرات وال

بينهم، مؤكدا أن ذلك يعد استكماال ألنشطة الجهاز في دعم المشروعات االبتكارية حيث قام بتنفيذ أول برنامج 
مليون دوالر وتم من خالله االستثمار في  50بلغ  الدوليبنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة البنك 

عمال وأصحاب المشروعات الناشئة، كما يشارك الجهاز في عدد من الصناديق االستثمارية التي تدعم رواد األ
تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في مؤسسات التمويل المتخصصة لتعريفها بقواعد وآليات تمويل 

 رأس المال المخاطر مما يعمل على التوسع في تمويل رواد األعمال.

 .12شهور 8لمتوسطة والصغيرة خالل مليار جنيه للمشروعات ا 1.2شركات التمويل تضخ  •

ي للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أعداد المستفيدين من شركات تمويل المشروعات التقرير الشهركشف  ▪
 مليار جنيه. 1.2بقيمة  2022ألف مستفيد بنهاية أغسطس عام  1.27المتوسطة والصغيرة إلى 

المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في أغسطس استحوذ أعداد وأشار التقرير إلى أن قد  ▪
، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الخدمي بنسبة تصل إلى %75.24قد تركز في النشاط التجاري بنسبة  2022
، وفي المرتبة األخيرة النشاط الزراعي بنسبة %6.13، وفي المرتبة الثالثة النشاط اإلنتاجي بنسبة 13.92%
4.72%. 

وبالنسبة ألرصدة التمويل، استحوذ النشاط التجاري على النسبة األكبر من تمويل المشروعات المتوسطة  ▪
، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الخدمي بنسبة تصل إلى %73.22بنسبة  2022والصغيرة في أغسطس عام 

مرتبة األخيرة النشاط الزراعي بنسبة ، وفي ال%7.67، وفي المرتبة الثالثة النشاط اإلنتاجي بنسبة 15.55%
3.46%. 

مليار جنيه بنهاية عام  27وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من  ▪
(، االستمرار في 2026-2022باستراتيجية الهيئة خالل الفترة ) 2026مليار جنيه بنهاية عام  50إلى  2021

 4.5مليون مستفيد ليصل إلى  3.5متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي  توسيع قاعدة التمويل
 ..2026مليون مستفيد بحلول عام 

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خالل إطالق مبادرة تنشيط تمويل سالسل القيمة في  ▪
على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين 

العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية األخرى الالزمة مثل التغطيات التأمينية متناهية 
الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير 

 .لفئة )ج(مؤسسات ا
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

يشير إلى إطالق المبادرة الرئاسية حياة وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، والذي تقرير  يوضح( 1انفوجراف ) ▪

 كريمة في إفريقيا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


