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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 أكتوبر 13 خميسال 2، العددوالثالثون رابعال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

أفريقيا ويشيد بقدرة مصر على السيطرة البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في منطقة الشرق األوسط وشمال  •

 .1على التضخم

، وفقا لتقرير 2023/2022في العام المالي الحالي  %4.8توقع البنك الدولي نمو االقتصاد المصري بنسبة  ▪

نقطة مئوية عن توقعات أبريل،  0.2وتشير التوقعات إلى تراجع قدره ر، اآلفاق االقتصادية اإلقليمية لشهر أكتوب

 خالل العام المالي الحالي. %5.0توقع البنك نمو االقتصاد المصري بنسبة عندما 

مصر تتفوق على غالبية الدول المستوردة للنفط األخرى في المنطقة، باستثناء جيبوتي، وأوضح البنك الدولي، أن  ▪

ي منطقة الشرق وتشهد الدول المستوردة للنفط ف، 2023في عام  %5.3التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 

األوسط وشمال أفريقيا "ضغوطا ومخاطر متزايدة" على اقتصاداتها بسبب "فواتير الواردات المرتفعة، خاصة 

بالنسبة للغذاء والطاقة، إلى جانب انخفاض قيمة العمالت المحلية في بعض الدول"، وفقا للتقرير. وأشار التقرير 

توردة للنفط، بما في ذلك مصر واألردن وتونس، حيث تتزايد أسعار إلى تزايد أعباء خدمة الديون على الدول المس

الفائدة العالمية مع موجة التشديد النقدي. وتواجه هذه الدول أيضا نفقات متزايدة من برامج التخفيف من التضخم 

لب منا "خفض )لدعم الغذاء والطاقة وبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة(، والتي يقول البنك الدولي إنها تتط

 النفقات األخرى أو إيجاد إيرادات جديدة أو تحمل زيادة العجز والديون" لمواصلة التمويل.

يتدخل صانعو السياسات في مصر في "أسواق المنتجات" من خالل الدعم وأضاف البنك الدولي أن األولوية أن  ▪

نقطة مئوية عما كان يمكن  4.1أقل بمقدار الموسع للمواد الغذائية والطاقة، ما ساعد على إبقاء التضخم السنوي 

أن يكون من دون تدخل، كما يقول البنك الدولي. لكن اعتماد برامج "دعم الغذاء والطاقة الذي يفيد جميع السكان 

 .فقط من السكان بمساعدات نقدية" %10مرة أكثر من السماح بزيادة األسعار ودعم أفقر  13.2يكلف 

، وهو 2022في عام  %5.5يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن وأوضح أن  ▪

. "هذا النمو 2023في عام  %3.5ما يشير إليه البنك الدولي بأنه أسرع معدل في ستة أعوام، قبل أن يتباطأ إلى 

أن يتسارع النمو إلى المتوسط يخفي أنماطا متفاوتة عبر الدول. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع 

على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بينما سيشهد مصدرو النفط من خارج دول الخليج نموا  2022في عام  6.9%

 مماثال )وإن كان أقل(.

ينطبق الشيء ذاته على نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والذي من المتوقع أن وأضاف أن  ▪

. ومرة أخرى، فإن هذا النمو غير 2023في عام  %2.0ولكنه سيتباطأ إلى  2022م في عا %3.9يتسارع إلى 

متكافئ بين مجموعات الدول، فمن المتوقع أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج 

 %1.1و %2.5. والمعدالت المقابلة هي 2023في عام  %2.4قبل أن يتباطأ إلى  2022في عام  %5.5إلى 

في عامي  %2.7و %2.9للدول النامية المصدرة للنفط"، بينما سيسجل نصيب الفرد في الدول المستوردة للنفط 

 على الترتيب. 2023و 2022

رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،  الدكتور / محمود محيي الدين، •

تحقيق  فيتعزيز االستثمار بالطاقة المتجددة يساهم  ،COP27للتغير المناخي أطراف اتفاقية األمم المتحدة 

 .2الصفرياالنبعاثات  صافي

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

للتنمية المستدامة، أن تعزيز  2030والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل أجندة  COP27المناخي 

االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تخفيض االنبعاثات سيساهم في تحقيق هدف صافي االنبعاثات 

 الصفري.
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ً عملياً، والتوصل وأشار إلى  ▪ إن تحقيق هدف صافي االنبعاثات الصفري ليس مستحيالً، لكنه يتطلب تبني توجها

لحلول علمية قابلة للتطبيق، وتوحيد الجهود على المستويين اإلقليمي والدولي، كما يتطلب األمر التعامل بواقعية 

حول العالم عن تحقيق عملية التحول  مع التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وفي مقدمتها عجز بعض الدول

 المنشود في هذا القطاع.

وشدد على أهمية اإلدارة الرشيدة لعملية التحول في قطاع الطاقة في ظل توافر مصادر الطاقة الصديقة للبيئة  ▪

والتكنولوجيا الالزمة ووسائل تنفيذ هذا التحول، مشيراً ألهمية االستثمار في البحث العلمي، وتطوير 

ولوجيات المتعلقة بقطاع الطاقة، واستغالل الفرص المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين التكن

األخضر وغيرها من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، واالستغالل األمثل للتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع 

 االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود األحفوري.

أن األزمات الحالية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا ولجوء بعض الدول  ،محمود محيي الدين الدكتور / وأوضح ▪

إلى مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة أثبتت الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة مع تعزيز التعاون اإلقليمي على 

 هذا الصعيد.

م عبر الحكومات وحدها ولكن عبر الشراكات بين وأفاد بأن تمويل عملية التحول في قطاع الطاقة ال يجب أن يت ▪

ً أن القطاع الخاص يساهم بصورة فعّالة فيما يتعلق بإجراءات التخفيف على  القطاعين العام والخاص، موضحا

 مستوى التمويل والتنفيذ سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية واألسواق الناشئة.

يتطلب بالضرورة تعزيز وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إن التحول في قطاع الطاقة وأشار إلى  ▪

واالرتقاء بمستوى التعاون بين األطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، واالعتماد على مراكز البحث العلمي 

 في إيجاد حلول لتعزيز العمل المناخي.

 .20213لعام  ليالدوارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك  •

أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية خالل شهر سبتمبر الماضي؛ حيث ارتفع تصنيف مصر بغالبية  ▪

بأبعادها الثالثة، االقتصادية،  2030المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 لمكافحة الفساد.واالجتماعية، والبيئية، وتفعيل االستراتيجية الوطنية 

وعكست مؤشرات البنك الدولي، نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون؛ حيث  ▪

تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر السيطرة على الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة 

لفة من الفساد، الكبير والصغير، ومدى سيطرة النخب ذلك األشكال المخت فيللحصول على مكاسب خاصة، بما 

وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات، وكذلك مؤشر سيادة القانون، وهو معني بقياس مدى ثقة المتعاملين 

المجتمع، وباألخص إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، وعمل الشرطة والمحاكم،  فيوالتزامهم بتطبيق القوانين 

 حتمالية حدوث جرائم وعنف.باإلضافة إلى ا

تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر جودة األطر التنظيمية، والذي يقيس مدى قدرة الحكومة على و ▪

إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة، من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص، باإلضافة إلى 

عني بقياس احتمالية وجود عدم استقرار سياسي أو عنف ناتج مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف، وهو م

يقيس حرية التعبير  والذيوالمسائلة،  الرأيذلك اإلرهاب، وكذلك مؤشر حرية  فيعن األوضاع السياسية بما 

 اختيار الحكومات وإنشاء النقابات واالتحادات. فيواإلعالم، ومدى مشاركة المواطنين 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

الفرص  اإلسبانيةتناقش مع وزيرة التجارة  ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةالدكتورة / هالة السعيد،  •

 .4االستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص

بيرتولو ، وزيرة الدولة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بالسيدة زيانا مينديز  /اجتمعت الدكتورة  ▪

للتجارة في مملكة إسبانيا وذلك لمناقشة الفرص االستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لدعم القطاع 

الخاص، وكان االجتماع بحضور السيد ألفارو إيرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا في مصر، السيدة آنا 

حر األبيض المتوسط وإفريقيا والشرق األوسط، في وزارة التجارة فيسينتي النشو ، نائب المدير العام لدول الب

والصناعة والسياحة اإلسبانية، السيد إدواردو سوريانو إزكويردو، المستشار االقتصادي والتجاري إلسبانيا في 

الدكتورة ندى مسعود، و مصر، والدكتورة نجالء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط إلدارة األصول واالستثمار،

 أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.واألستاذ المستشار االقتصادي لوزيرة التخطيط، 

هالة السعيد إلى مهام وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والمتمثلة في وضع خطط تنمية  /وأشارت الدكتورة  ▪

سنوية، وتقييم المشاريع االستثمارية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة االستثمارية ال

المقترحة لكل جهة، وتحديد تخصيص خطتها االستثمارية، إلى جانب  تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج 

التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل 

العامة للتنمية االقتصادية واقتراح السياسات االقتصادية لتحقيقها والمشاركة التنمية، عالوة على وضع األهداف 

في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات 

 المعنية.

قطاعات لتحقيق  ، ركزت الحكومة المصرية على االستثمار في عدة2030وأوضحت أنه منذ إطالق رؤية مصر  ▪

التنمية المستدامة والشاملة، وقد صاحب هذه االستثمارات إصالح مؤسسي وتشريعي كبير، مؤكدة أن  كل هذه 

االستثمارات كانت تهدف في المقام األول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في االقتصاد 

عب القطاع الخاص دوًرا محوريًا وذو قيمة مضافة في المصري ويساهم بدور فعال في جهود التنمية، حيث يل

٪،  ومن ثم، 78,4٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ويوفر فرص عمل بنسبة 72االقتصاد وتمثل مساهمته حوالي 

فإن الحكومة المصرية تعطي األولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في االقتصاد المصري، حيث نعتبر ذلك حجر 

مو المستدام والشامل، الفتة إلى أنه  سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه االستثمارات األساس لتحفيز الن

طويلة األجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت والصناعات الزراعية.

قريبة نسبيًا من  إلنهاتع بعدة مزايا تنافسية فريدة فلها ميزة جغرافية أن مصر تتم ،السعيد الدكتورة / هالة وأضافت ▪

إفريقيا وأوروبا، كما أن مصر تمتلك سوق  استهالكي كبير، كما أنها مؤهلة لتصبح مركًزا عالميًا للنقل البحري 

وكذلك مركًزا للخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي حيث يسعى الصندوق 

ى السوق المحلية من خالل التعاون مع القطاع الخاص، للتعاون مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إل

كما يستهدف الصندوق المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب 

 تحقيق االستغالل األمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح األجيال القادمة.

وسيكون هناك مشاركة  Cop 27استضافة مصر لمؤتمر المناخ،  تثمنرة التجارة اإلسبانية أن أسبانيا وأكدت وزي ▪

( المقرر انعقادها COP27رفيعة المستوى في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف لألمم المتحدة للمناخ )

ذي تستضيفه وتترأسه مصر وأنه سيخرج نجاح مؤتمر المناخ ال فيبشرم الشيخ في نوفمبر القادم، وتثق اسبانيا 

بالنتائج اإليجابية المرجوة خاصة فيما يتعلق باألهداف الطموحة المتعلقة بالتمويل بغية مضاعفة االستثمارات في 

المشروعات  فيالمشروعات الخضراء، مضيفة أن اسبانيا مهتمة بتعزيز التعاون مع مصر فيما يتعلق باالستثمار 

 لطاقة المتجددة .الخضراء ومشروعات ا

أن مصر تعد شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة إلسبانيا، والتعاون بين البلدين في مجالي االقتصاد  وأضافت ▪

وأشارت إلى الفرص  رائع،والتجارة بما في ذلك قطاعات التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر والطاقة المتجددة 

كما تسعى  الجديدة،ورسعيد وقناة السويس والعاصمة اإلدارية االستثمارية الواعدة في مصر خاصة في شرق ب

أسبانيا لديها العديد من مذكرات التفاهم مع عدد  وأن، خاصة السيادياسبانيا لتعزيز التعاون مع صندوق مصر 

  بها.خاص  سياديلتأسيس صندوق  وتسعىمن الصناديق السيادية العربية 

نبذة عن صندوق السيادي المصري الذى  ،التنفيذي لصندوق مصر السياديأيمن سليمان المدير األستاذ / وأعطى  ▪

لجذب االستثمارات لمصر، وتشجيع االستثمار المشترك في األصول المملوكة للدولة  2018عام  فيتأسس 

 ذلك على استراتيجيات استثمارية تتضمن االستثمار فيلتوظيفها، وإدارتها لتحقيق أهداف مالية، ويعتمد الصندوق 

في األصول المالية األجنبية من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها لالقتصاد المصري، ويسعى الصندوق إلى اختيار 

األصول القابلة لالستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها واالستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين 

ً  وأجانب، بجانب زيادة دور القطاع الخاص في االقتصاد، وخلق فرص أن  عمل للشباب في مصر، موضحا
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مليار دوالر من الصناديق السيادية العربية خالل  3.3صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 

 العام الجاري.

وأكد أن هناك اهتمام كبير من جانب المطورين العالميين المتخصصين باالستثمار في المشروعات الخضراء  ▪

ثمار في هذا المجال، لما تتميز به من موقع استراتيجي وموارد للطاقة المتجددة واختيار مصر كوجهة لالست

 تمكنها من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.

القطاع الخاص شريك أساسي في عملية  ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةالدكتورة / هالة السعيد،  •

 .5التنمية

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بمؤتمر حابي السنوي في دورته الرابعة  ،هالة السعيدكتورة / دالشاركت  ▪

 تمكين القطاع الخاص".“بعنوان 

أهم الجهود واإلصالحات التي نفذتها الدولة لتهيئة بيئة األعمال وتحفيز  ،هالة السعيدكتورة / دالواستعرضت  ▪

القطاع الخاص المحلي واألجنبي، مشيرة إلى أنه رغم من التحديات إال أن الدولة المصرية قد اتخذت، خالل 

لف المجاالت السنوات األخيرة، عدداً من اإلجراءات الجادة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في مخت

التنموية واالستثمارية والدخول في الشراكات الواعدة مع الدولة، متابعه أن الدولة المصرية عملت كذلك على 

 تهيئة البنية األساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

بعقد حوارات مجتمعية للخروج بالوثيقة  2019 وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية قامت عام ▪

، والتي 2021الخاصة بالبرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي ، التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء في أبريل 

تقوم على التركيز على القطاعات االنتاجية قطاعات االقتصاد الحقيقي والتي تضم قطاع الزراعة، قطاع 

ت وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات، الصناعة، قطاع االتصاال

،  %16متابعه أن السنوات األخيرة شهدت نمًوا من القطاعات كافة حيث شهد قطاع االتصاالت نمًوا بنسبة 

 ، وغيرها من القطاعات. %45السياحة شهدت دفعة قويه لتتجه نحو نسبة  %9الصناعة 

أن أحد المحاور المهمة في خطة اإلصالحات الهيكلية هو محور سوق العمل، كتورة / هالة السعيد، أضافت الدو ▪

عام، مما يعكس أهمية سوق العمل  35إلى  30متابعه أن مصر تتمتع بوجود نسبة كبيرة من الشباب تحت سن 

ومتطلبات سوق العمل،  ات العملية التعليميةجموضحة أنه وفقًا آلراء المتخصصين فإن هناك فجوة بين مخر

موضحه أنه يتم العمل على تقليل تلك الفجوة بين العرض والطلب، حيث يتم التركيز على متطلبات سوق العمل 

مع العمل على تكييف المخرجات والمعروض وفقًا لتلك المتطلبات، مؤكده أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية 

سات لتحسين وتقليل الفجوة، مشيرة إلى منظومة إدارة سوق العمل بالعمل على مجموعة من االجراءات والسيا

التي يتم العمل عليها حاليًا بوزارة التخطيط، حيث هناك وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، بالعمل مع 

الوزارات المعنية على المناهج التعليمية والدراسات الفنية بحيث تتوافر مخرجات غير تقليدية لسوق العمل مع 

يادة المدارس التكنولوجية والفنية بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص باإلضافة إلى توسع الدولة في الكليات ز

التكنولوجية والفنية، باإلضافة إلى برامج التدريب وريادة األعمال، مضيفة أن منظومة سوق العمل وإنشاء 

بما يسهم في تحسين سوق العمل المختلف مجالس مهارات قطاعية ألول مره في مصر يقودها القطاع الخاص 

 المهارات وتقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

شريك  باعتبارهوأضافت أن المحور الثالث المهم بخطة اإلصالح الهيكلي هي زيادة مشاركة القطاع الخاص،  ▪

اخ وزيادة مشاركة القطاع الخاص، اساسي في عملية التنمية مشيرة إلى اتخاذ عددًا من االجراءات لتهيئة المن

مشيرة إلى إجراء تعديالت في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي 

التخطيط والمالية للتسريع بتلك االجراءات والمشروعات الخاصة بالمشاركة. وأضافت السعيد أنه تم البدء في 

قانون االستثمار إلعطاء المزيد من الحوافز للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية  تفعيل بعض العناصر الموجودة في

يوم، موضحه أنه يتم دراسة بعض الحوافز اإلضافية والتي سيتم 20والتي يحصل عليها المستثمر في خالل 

وجي، اإلعالن عنها خالل المؤتمر االقتصادي الخاصة بزيادة توطين الصناعة والصناعات ذات المكون التكنول

مضيفه أنه تم إطالق معايير االستدامة البيئية لزيادة المكون األخضر في استثمارات الدولة يتم العمل مع جمعية 

رجال األعمال لدمج تلك المعايير مع عمل القطاع الخاص بحيث تصبح تلك المعايير قومية لمشاركة الحكومة 

 والقطاع الخاص.

إلى إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه  ،السعيد الدكتورة / هالة وأشارت ▪

على المشاركة في المشروعات المختلفة من خالل قانون خاص يمنحه المرونة في االستثمار، موضحه أن 

الصندوق يمثل ذراع استثماري مهم للدولة تتم إدارته من قبل كوادر متخصصة تتمتع بخبرات دولية في مجاالت 

االستثمار، مشيرة إلى إنشاء الصندوق أربعة صناديق فرعية في مجاالت تتسق مع أولويات الدولة تتضمن 

صندوق الخدمات الصحية، والبنية األساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة واالستثمار العقاري، 

الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية مضيفه أن الصندوق توّسع في َعقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك 

المصرية لصناعات السكة الحديدية نيرك لدعم وتنفيذ التوّجه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة 

الحديد مضيفه أن الصندوق قام بالتوّسع في االستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع 
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ادة من أصول الدولة كتطوير مجمع التحرير، وتطوير منطقة باب العزب باإلضافة الخاص، وكذلك تعظيم االستف

 االستثمار في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين األخضر والبنية األساسية.

توقعات البنك الدولي تؤكد تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة رئاسة مجلس الوزراء،  •

 .6ألوسط وشمال إفريقياالشرق ا

رغم التحديات والصعاب التي تواجه ، إلى إن مجلس الوزراءرئاسة المركز اإلعالمي ل أشار تقرير صادر عن  ▪

االقتصاد العالمي، إال أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة المخاطر االقتصادية المترتبة على المتغيرات الدولية 

حدتها على القطاعات الحيوية، فضالً عن اعتماد التدابير والخطط التي من بشكل مدروس وممنهج، والتخفيف من 

شأنها المحافظة على مؤشرات اقتصادية متميزة، والتوجه بقوة نحو تعزيز النشاط االقتصادي من خالل تطبيق 

وجذب  المبادرات واإلصالحات التي تساهم في السيطرة على معدالت العجز المالي، وتحقيق معدالت نمو قوية،

االستثمارات المحلية واألجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع األعمال، والسيطرة على معدالت التضخم، وهو 

األمر الذي ساعد على تجنب دخول االقتصاد المصري مرحلة الركود، وتوفير ضمانات االستمرارية والنجاح 

 للمشروعات التنموية.

، وهو أفضل معدل بين 2022/2023عام  %4.8تحقق مصر معدل نمو البنك الدولي أن  وأوضح التقرير توقع ▪

 أهم اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى تحسن التوقعات ألهم المؤشرات االقتصادية، حيث سجلت توقعات العجز الكلي كنسبة من  ▪

، بينما 2022في أبريل  %7.3 ، مقابل2022في أكتوبر  2022/2023لعام  %6.7الناتج المحلي اإلجمالي 

في أكتوبر  2022/2023لعام  %4.1جاءت توقعات عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 .2022في أبريل  %5، مقابل 2022

وهو أعلى مما  2021/2022خالل عام  %6.6وأظهر التقرير أن التنبؤات تشير إلى تحقيق مصر معدل نمو  ▪

فقط، فضالً عن توقع البنك نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة  %5.5بريل الماضي والذي بلغ كان متوقعاً في أ

ً أن مصر تقود هذه المجموعة بنمو مدفوع 2023لعام  %4.3، و2022خالل عام  %4.5بمقدار  ، مضيفا

 بصادرات الغاز وقطاعي السياحة واالتصاالت.

، %14.3 2022غ خالل الفترة من مارس إلى يوليو من عام وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل التضخم بل ▪

، ما يعني أن تدخالت الحكومة أدت %18.4مؤكداً أنه لوال تدخل الحكومة للسيطرة على التضخم لوصل إلى 

 نقاط مئوية خالل تلك الفترة. 4لخفض التضخم بأكثر من 

، حيث 2023رق األوسط وشمال أفريقيا عام استعرض التقرير معدالت النمو المتوقعة ألهم اقتصادات منطقة الش ▪

، %3.9، وعمان %4، والمغرب %4.1، واإلمارات %4.3سجل معدل النمو المتوقع بالنسبة للعراق 

، وكل %2.5، والكويت %3، وفلسطين %3.2، والبحرين %3.3، وتونس %3.4، وقطر %3.7والسعودية 

 .%2.2، وإيران %2.3من الجزائر واألردن 

 :2023إلى توقعات البنك الدولي لمعدل نمو أهم اقتصادات المنطقة عام  2-1وجراف ويشير اإلنف ▪
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االقتصاد المصري تحقيق معدالت نمو مرتفعة  يتوقع مواصلة صندوق النقد الدولي رئاسة مجلس الوزراء، •

 .7ومؤشراته تواصل التحسن ألعوام قادمة

في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط  ، إلى إنمجلس الوزراءرئاسة المركز اإلعالمي ل أشار تقرير صادر عن  ▪

على االقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدالت النمو، اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة 

وذلك عبر ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ  على استقرار الوضع االقتصادي، 

إطالق خطط الترشيد لتوفير النقد األجنبي، وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات، فضالً عن 

تعزيز إدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة من خالل طرح العديد من 

الدولة على االستمرار في تنفيذ خططها التنموية  التسهيالت والتيسيرات أمام المستثمرين، بينما تحرص

ومشاريعها االستراتيجية، ما أسهم بقوة في الحفاظ على النظرة اإليجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل 

   االقتصاد المصري.

ً لعام  ▪ ، 2022ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدالت النمو عالميا

، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو االقتصاد المصري متوسط النمو %6.6ليسجل 

ووفقا للصندوق  ،2023للمتوسط العالمي عام  %2.7، مقابل 2022/2023للعام المالي  %4.4العالمي ليسجل 

لمصر  %5.6، و2024العالمي عام للمتوسط  %3.2لمصر مقابل  %5.2أيضاً، فقد سجلت توقعات النمو 

لمصر  %5.9، و2026للمتوسط العالمي عام  %3.3لمصر، و %5.8، و2025للمتوسط العالمي عام  %3.4و

 .2027للمتوسط العالمي عام  %3.2و

، 2023في عامي  %7.3توقعات صندوق النقد الدولي النخفاض معدالت البطالة، لتسجل  وأشار التقرير إلى ▪

، بينما سجلت التوقعات أيضاً 2027عام  %6.7، و2026عام  %6.9، و2025م عا %7.1، و2024و

عام  %84.6، و2022/2023عام  %85.6انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليسجل 

 .2026/2027عام  %79.9، و2025/2026عام  %82، و2024/2025عام  %83.7، و2023/2024

عام  %3.4الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليسجل وقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز وت ▪

، 2025/2026عام  %2، و2025 /2024عام  %2.7، و2023/2024عام  %2.9، و2022/2023

 .2026/2027عام  %1.6و

اً وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضح ▪

عام  %7.3، و2023/2024عام  %7.4، و2022/2023عام  %7.3أنه من المتوقع أن يسجل 

 .2026/2027عام  %6.2، و2025/2026عام  %6.7، و2024/2025

▪  ً  %7.1، و2024 /2023عام  %8، و2023 /2022عام  %12انخفاض معدل التضخم، ليسجل  وتوقع أيضا

 .2026/2027و ،2026 /2025لكل من عامي %7، و2025 /2024عام 
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التقرير إلى أن هذه المؤشرات لالقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة  وأشار ▪

جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد األوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضالً عن التنبؤات التي تظهر 

باستثناء فترة  2001ألضعف أنماط النمو على اإلطالق منذ عام والوصول  2023تباطؤ النمو العالمي في عام 

 األزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.

، لعدد من االقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التي 2022استعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام  ▪

، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، فأكثر مصر، والسعودية %6بلغت توقعات نموها 

فأكثر رواندا وباكستان،  %5وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما شملت الدول التي سجلت توقعات نموها 

 وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان واإلمارات.

 ألهم مؤشرات االقتصاد المصري:لمعدل نمو  صندوق النقد الدوليإلى توقعات  2-1ويشير اإلنفوجراف  ▪
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

في قانون واحد، وتمت  خصيمت، 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 

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

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

  المالية قصيرة األجل.

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

. 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 )

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

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.

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

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

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

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

 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: للمستأجر 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 لتمويلا 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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9 https://www.alborsaanews.com/2022/10/09/1584588 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :8الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

، بتنظيم 2014لسنة  141أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض  ▪
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 

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

 إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

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

ة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير
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 20ال يقل عن  الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

الذي  والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع
 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 

لس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مج
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

 المشروعات.قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 

ص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية بوضع ون ▪
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةشروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

الدعم توجيهات رئاسية بالعمل على توفير مختلف  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،السيد  •
 .9لتطوير المشروعات الصغيرة

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة السيد أكد  ▪
والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الحكومة بالعمل المستمر على 

في تطوير هذا القطاع، وذلك بالنظر لدوره الحيوي في دفع  توفير مختلف سبل الدعم، وما من شأنه أن يسهم
 وتنمية عجلة اإلنتاج في مختلف القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

للحرف اليدوية والتراثية يُعد من أهم الفعاليات التي ” تراثنا“وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن معرض  ▪
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الفنانين والعاملين بقطاع تعكس اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات 

الحرف اليدوية والتراثية، وذلك بهدف التعريف بمنتجات مشروعاتهم وتسويقها، الفتا كذلك إلى جهود الدولة 
ئمة، إلى ع في مشروعات قاأو التوسلتوفير التمويل الالزم إلقامة المزيد من المشروعات الجديدة في هذا القطاع 

 جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.

نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  األستاذة / أشارتو ▪
عارضا من  1116العام نحو  للحرف اليدوية والتراثية هذا” تراثنا“فعاليات معرض  فيالصغر، إلى أنه يشارك 

% عارضين جدد، وهو ما يتيح الفرصة لعرض منتجاتهم وتسويقها،  45مختلف محافظات الجمهورية، منهم 
 30كما يضم عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية ألصحاب المشروعات الصغيرة في أكثر من 

 ف من الفنانين والحرفيين المصريين المهرة.قطاعا تراثيا تتضمن منتجات فنية وإبداعية لآلال

في نسخته الرابعة، كما يشارك في ” تراثنا“وأضافت أن المملكة العربية السعودية تحل كضيف شرف لمعرض  ▪
فعالياته كذلك كل من الدول العربية الشقيقة: اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة األردنية الهاشمية، والسودان، 

مميزة، تتيح العديد من المنتجات اإلبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة وليبيا بأجنحة 
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للشعوب العربية، مؤكدة أن المعرض يستهدف توفير تجربة تسويقية وثقافية فريدة، خاصة أنه يعتبر من أكبر 
 المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة العربية.

حرص الدولة المصرية على مشاركة العديد من الدول العربية في هذا لسيد الدكتور / مصطفى مدبولي، وأكد ا ▪
المعرض، لعرض مختلف المنتجات اليدوية والتراثية التي تعبر عن الحضارات الثقافية والفولكلورية لهذه البلدان 

 ة العربية وحجم التنوع بين الشعوب والثقافات.الشقيقة من الفنون اإلبداعية المتميزة والمتفردة، التي تعكس الهوي

ونوه بأن ذلك يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجاالت والقطاعات، وخاصة الثقافية منها،  ▪
مشيدا  بالمستوى اإلبداعي والفني للمنتجات واألعمال المعروضة، الفتا إلى أن هذا المعرض من شأنه أن يسهم 

 ة تسويقية كبيرة لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.في إتاحة فرص

اهتمام الدولة بتوفير مختلف أوجه الدعم ألهالينا في القرى والمراكز  ،الوزراء مجلس رئيسالسيد الدكتور أكد  ▪
دمة لهم في ، وذلك بما يضمن االرتقاء بمستوى الخدمات المق”حياة كريمة“المستهدفة في إطار المبادرة الرئاسية 

مختلف القطاعات، وتحسين المستوى المعيشي لهم، مشيرا إلى أن مشاركتهم في المعرض هذا العام، والمساندة 
في تسويق وترويج منتجاتهم وفنونهم التراثية التي تتميز بها محافظاتهم، من شأنه أن يسهم في استمرار أنشطتهم 

 والتوسع في مشروعاتهم.

نيفين  األستاذة / ، أشارت”حياة كريمة“مشروعات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية وحول جهود جهاز تنمية ال ▪
مليار جنيه لتمويل المشروعات  1.7إلى أن الخدمات المالية المقدمة من خالل الجهاز شملت ضخ نحو  ،جامع

 5183ل ، موضحة أنه تم تموي2022وحتى أغسطس  2021بالقرى المستهدفة، وذلك خالل الفترة من يناير 
ألف مشروع متناهي الصغر،  57فرصة عمل، كما تم تمويل أكثر  5746مشروعا صغيرا، ساهم في توفير 

آالف فرصة عمل، وذلك في العديد من القطاعات، والتي شملت القطاع  109ساهم في توفير أكثر من 
 الصناعي، والزراعي، والتجاري، والمهن الحرة.

المالية التي قدمها الجهاز للقرى المستهدفة، وما تضمن ذلك من تنفيذ العديد من ونوهت كذلك إلى الخدمات غير  ▪
 البرامج التدريبية، وندوات التوعية، والمساندة في استصدار التراخيص، وغيرها من الخدمات غير المالية.

، حيث تمثل ”تراثنا“إلى المشاركة المتميزة للمرأة خالل هذا الدورة من معرض  ،جامع األستاذة / نيفين وأشارت ▪
من إجمالي العارضين، وهو ما يعكس دور المرأة اإليجابي ومساهمتها  %69العارضات في هذه الدورة 

المؤثرة في العملية اإلنتاجية التي تعتمد على مهاراتها وقدراتها على اإلبداع في المجال الفني والحرفي، منوهة 
المعرض، ومنها المجلس القومي للمرأة، ونادي روتاري  بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالمرأة في هذا

التحرير، واتحاد المستثمرات العرب، وسيدات نادي الصيد، وعارضات مشروع تعزيز المرأة في التجارة 
الدولية الممول من المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية، إلى جانب مشاركة عدد 

المتدربات في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر الممول من من السيدات 
 الوكالة اإلسبانية للتنمية الدولية.
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

تضمنت نقاط تخص  2030، والتي تشير إلى أن رؤية مصر منظمة سيركل إيكونميتقرير يوضح ( 1انفوجراف ) ▪

 االقتصاد الدائري:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


