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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 أبريل 14 خميسال 2العدد،العشرون و الثامن الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

مصر أمامها فرصة كبيرة لتأمين احتياجات الطاقة الهيدروكربونية  ،األوروبي إلعادة اإلعمارالبنك  •

 .1ألوروبا

كبيرة االقتصاديين في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، أن مصر في موقع جيد  "بياتا جافورسيك"أكدت  ▪

 للغاية إلنتاج الطاقة المتجددة، متوقعة أن يستمر ويزداد شراء الطاقة الهيدروكربونية من مصر في المستقبل.

ا نجت من عواقب وذكرت بشأن فرص تخطي اقتصاد مصر عواقب أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، مثلم ▪

، حيث دفعت بأسعار القمح لمستويات لم "غيمة كبيرة"جائحة فيروس كورونا، أن الحرب جعلت العالم في 

 ، وبالتالي فإن أنحاء كثيرة تتأثر بتداعيات هذه الحرب.2008يشهدها منذ عام 

، والتي وجهت األنظار أشارت إلى أن مصر ستستفيد من ارتفاع أسعار الغاز بفعل الحرب الروسية األوكرانيةو ▪

 إلى أسواق بديلة للحصول على الطاقة.

، وذلك في ظل إعالن البنك في تقريره عام ”أبلت بالء حسنا خالل فترة جائحة كورونا قد مصروأوضحت أن  ▪

أن مصر هي االقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  2020

 جح في اإلفالت من الركود خالل ذلك العام.الذي ن

أشارت إلى أن اندالع الحرب سيدفع نحو شراء المزيد من الطاقة الهيدروكربونية من مصر ليستمر ويزيد في و ▪

، منوهة بأنه فيما ستواجه "أمن الطاقة"المستقبل، إذ يزداد التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة في سبيل تحقيق 

منتجات الدول التي تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكثافة صعوبة في الدخول إلى دول االتحاد األوروبي 

؛ الذي يعني تحديد مقدار ثاني أكسيد الكربون الناجم عن أنشطة األفراد أو المنظمات "صمة الكربون"بفعل تعميم 

أن تجعل نفسها وجهة جاذبة للمستثمرين من أوروبا باقتحام مجاالت الطاقة أو الدول، وبذلك فإن مصر يمكن 

 .المتجددة، وفِي كل أزمة هناك دائما فرصة

أتوقع أنه إذا نجحت الشركات المنتجة للطاقة المتجددة في إيجاد مواقع جديدة لها، ستستفيد مصر على وأضافت " ▪

 ."نحو كبير من االستثمارات في هذا القطاع

يشيد بمشروعات البنية التحتية الرقمية فى مصر، ويثمن تحسن معايير  ،ألوروبي إلعادة اإلعماراالبنك  •

 .2وممارسات الحوكمة بالشركات مدفوعاً باإلصالحات الهيكلية التي تم تنفيذها

، 2022-2021التقرير االنتقالي "نحو تحقيق المكاسب الرقمية"، لعام  أطلق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار ▪

والذي يرصد في نسخته الحالية كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمي كمحرك للنمو االقتصادي السيما 

تية عقب جائحة كورونا، مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات االقتصادية المختلفة مثل البنية التح

 .والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات

شهد تغيًرا كبيًرا في العديد من البلدان السيما خالل جائحة  الذيوسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي  ▪

كورونا، حيث بدأت في تطوير خدماتها واالستعانة باإلنترنت، كما يرصد التقرير فجوات رقمية كبيرة بين مناطق 

 ل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تعكس تفاوت القدرات في البنية التحتية والمهارات الرقمية.عم

وأظهر التقرير أن البنية التحتية الرقمية تطورت بشكل كبير خالل السنوات األخيرة، على مستوى اإلنترنت عالي  ▪

لومات، وارتفعت مستويات التوظيف في السرعة وشبكات الجيل الرابع، وانخفضت تكلفة الحصول على المع

من الوظائف على المدى المتوسط في  %40قطاعات التحول الرقمي المختلفة، وتوقع التقرير أن يتم ميكنة 

 االقتصادات المتقدمة وعلى مستوى مناطق عمل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
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أشاد تقرير البنك األوروبي بمشروعات البنية التحتية الرقمية ويؤكد على ضرورة تطوير األطر التنظيمية و ▪

العربية وتنمية المهارات البشرية الالزمة لتعظيم االستفادة من هذه المشروعات، متوقعًا أن تكون جمهورية مصر 

عريض، وكذلك ثمن تحسن معايير وممارسات الدول األسرع نمواً فى المنطقة لمشروعات خدمات النطاق ال من

 الحوكمة بالشركات مدفوعاً باإلصالحات الهيكلية التي تم تنفيذها.

من التوصيات منها أهمية االستثمار في المهارات الرقمية حيث ستصبح أكثر أهمية  وأشار التقرير إلى عدد ▪

قتصادات األقل تقدًما رقميًا لديها القدرة على بمرور الوقت، ويؤكد من خالل األمثلة من مناطق البنك أنه حتى اال

كما يوضح أنه  ر،تطوير محاور لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول الصناعات الرقمية الموجهة للتصدي

 يمكن أن يعزز االستثمار في التقنيات الرقمية نمو اإلنتاجية من خالل زيادة الكفاءة.

علقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما سيساعد مناطق البنك األوروبي سد الفجوة فيما يتعلق بالمهارات المتو ▪

إلعادة اإلعمار والتنمية على االستفادة من فوائد التغيير التكنولوجي المستقبلي مع تقليل أي تأثير سلبي للرقمنة 

  ل.على سوق العم

 .20223 في العالمي اإلجماليتخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلى  ""منظمة التجارة العالمية •

من  %2.8إلى  2022خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام  ▪

 بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا. 4.1%

عام  %2.8أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بأسعار الصرف السوقية بنسبة وأوضحت  ▪

 %3.2إلى تسارع النمو حتى ، وأشارت %4.1نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة البالغة  1.3، أي 2022

 .2019إلى  2010في الفترة من  %3.0، ليقترب من المؤشر المتوسط 2023عام 

مقارنة بالتوقع  – 2022عام  %3.0تتوقع حاليا نمو تجارة البضائع بنسبة إنها منظمة التجارة العالمية  توأضاف ▪

، لكن هذه التقديرات أقل دقة من المعتاد بسبب الطبيعة المتقلبة 2023% في عام  3.4و – %4.7السابق البالغ 

 للصراع.

 .20224مليون برميل يوميا في  4.2للنفط عند  العالمي"أوبك" تحافظ على توقعاتها للطلب  •

مليون برميل يوميا،  4.2عند  2022حافظت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في  ▪

 ، لكنها أشارت إلى احتمال مراجعة التوقعات في ظل االضطرابات الجيوسياسية

األوضاع أشارت إلى أن توقعات اإلمدادات من الدول غير األعضاء في "أوبك" تنتظر المراجعة بسبب تطور  ▪

هذه التوقعات قيد التقييم وستتم مراجعتها وتعديلها في األسابيع المقبلة إذا أن  المنظمة أوضحتحول أوكرانيا، و

 لزم األمر.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

المجال  وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تتيحالدكتورة / وزيرة التخطيط،  •

 .5لمزيد من مشاركة القطاع الخاص

الحكومة طرحت ُمسودة وثيقة  إن ، إلىوزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،هالة السعيدكتورة/ دأشارت ال ▪

"سياسة ملكية الدولة"، موضحة أن الوثيقة حددت ثالثة توّجهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط االقتصادي، 

التام من عدد األنشطة خالل ثالثة أعوام، واستمرار تواُجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض منها التخاُرج 

االستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة االستثمارات الـمحلية واألجنبية، ولرفع كفاءة 

إلنتاج السلعي والَخدَمي أمام وفاعلية االستثمارات العامة، حيث تؤّكد هذه الوثيقة ِحرص الدولة إفساح مجاالت ا

القطاع الخاص للــُمشاركة الفاعلة دون ُمزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع األعمال العام وشركات القطاع 

العام، وتعزيًزا لدور الدولة األساسي كُمنّظم للنشاط االقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة وُمحفّزة 

 لالستثمار والتنمية.

وأوضحت أن الدولة المصرية وضعت خطتها الوطنية لتحقـيق التنميِة الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية  ▪

، لتكن هي اإلطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذلك حرصت الدولة على أن يكون إعداد 2030مصر

أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات  وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خالل شراكة مجتمعية شاملة، مشيرة إلى

التي طرأت على االقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي منذ نوفمبر عام 

وأجندة أفريقيا  2030، وضمان اتساق األجندة الوطنية مع كل من األهداف األممية للتنمية المستدامة 2016

تكامل أبعاد التنمية المستدامة االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية ، مع تأكيد ترابط و2063

المستدامة على المستوى المحلي، باإلضافة إلى التركيز على القضايا الُملحة مثل تنظيم األسرة، تغير المناخ، 

وما ترتب عليها من تداعيات  19-وفيداألمن المائي، الشمول المالي، واألخذ في االعتبار انتشار جائحة فيروس ك

 اقتصادية واجتماعية طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر، وكذلك األزمة الروسية األوكرانية.  

، الفتة إلى التوّجه االستراتيجي نحو تنمية القرى 22/2023وأشارت إلى القضايا ذات األولوية في خطة عام  ▪

ية "حياة كريمة" كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم والتي تمتد أنشطتها الـمصرية، في إطار الُمبادرة الرئاس

من إجمالي سكان مصر، ومواصلة تنفيذ الـُمبادرات الرئاسية لتحسين  %60وخدماتها لتغطي ُمتطلّبات نحو 

في صحة وجودة حياة الـُمواطن الـمصري، باإلضافة إلى مواصلة تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية 

مجاالت البنية التحتية والتنمية االجتماعية لدفع عجلة النشاط االقتصادي وتحفيز الـُمشاركات التنموية للقطاع 

الخاص، وتحسين جودة الخدمات العامة الـُمقدّمة للُمواطنين، مع إعطاء أولوية ُمطلقة لتنمية القطاعات عالية 

الحكومي لإلصالح الهيكلي، ُممثّلة في قطاعات الزراعة  اإلنتاجية والنمو ذات األولويّة في إطار البرنامج

 والصناعة التحويلية واالتصاالت وتكنولوجيا الـمعلومات.

تشمل كذلك الـُمتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة  22/2023أن خطة  الدكتورة / هالة السعيد، إلى أضافتو ▪

يشمله من محاور أهمها التمكين االقتصادي للمرأة،  تنمية األسرة الـمصرية واالرتقاء بخصائص السكان بما

وزيادة درجة االعتماد على الـموارد الـمحلية، وزيادة الـمكّون الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية 

التقنيّة والقيمة الـُمضافة، وتحفيز ُمشاركة القطاع الخاص في الجهود اإلنمائية، باإلضافة إلى التركيز على 

درات التحسين البيئي ومشروعات االقتصاد األخضر، والتطبيق الدقيق لـمعايير االستدامة البيئية على كافة ُمبا

الـمشروعات، وإعطاء أولوية في توجيه الـُمخّصصات الـمالية للـمحافظات ُمنخفضة الدخل من خالل التوزيع 

لـمشروعات، وتكثيف االهتمام بقضايا النوع الـُمتكافئ لالستثمارات واالعتمادات الـمالية لتوطين البرامج وا

 االجتماعي.

إن محور تهيئة البنية إلى وحول مظاهر اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية؛  ▪

األساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى 

فيذ العديد من اإلصالحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تن

تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص واالستثمار المحلي واألجنبي؛ منها قانون االستثمار 

قانون اإلفالس  -التمويل متناهي الصغر قانون -قانون حماية المنافسة -قانون التراخيص الصناعية  –الجديد 

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الفتة إلى استكمال جهود دعم بيئة األعمال  -والخروج من السوق 

وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية من خالل حوار مع 

 الخبراء والقطاع الخاص.

وأكدت أن البرنامج يستهدف إعادة هيكلة االقتصاد المصري لتنويع الهيكل اإلنتاجي بالتركيز على قطاعات   ▪

االقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، الصناعة، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتم اختيار هذه القطاعات وفقا 

ة مضافة عالية وتوفير فرص عمل منتجة والئقة لعدد من االعتبارات أهمها القدرة على النمو السريع، وخلق قيم

 ووجود عالقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات. 

وأضافت أن البرنامج يتضمن أيضا عددًا من المحاور األخرى الداعمة هي تحسين بيئة األعمال وتعزيز دور  ▪
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افسة وتنظيم شراكة القطاع القطاع الخاص، وذلك من خالل تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمن

الخاص، ودعم التحول لالقتصاد األخضر، والمحافظة على االستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب 

رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة 

الحماية  -الصحة –إتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري )التعليمالمؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي و

 االجتماعية(.

أن اإلطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى  الدكتورة / هالة السعيد،وأكدت  ▪

لبنية األساسية والخدمات باهتمام الدولة، مشيرة إلى تعديالت قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات ا

والمرافق العامة، والتي تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية األساسية، 

الفتة إلى مبادرة إصالح مناخ األعمال "إرادة"، التي تستهدف إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز 

امج الطروحات في مصر إلدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، األعمال التجارية، وإطالق برن

حيث تشمل أهداف البرنامج جذب االستثمارات المحلية واألجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة 

 مشاركة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية.

ومؤشرات االقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو خالل أهم نتائج  ، إلىالدكتورة هالة السعيد وأشارت ▪

، بما كان ينبأ بتعافي سريع وقوي لالقتصاد المصري في أعقاب %9النصف األول من هذا العام المالي بلغ نحو 

جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات االقتصادية معدالت نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة 

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء، موضحة أنه من المتوقع أن يتأثر االقتصاد بعدد التحويلية واال

من التحديات والعوامل الخارجية وعلى رأسها األزمة الروسية األوكرانية، مؤكدة أنه على الرغم من تلك 

صرية في هذا الصدد اثبتت فاعليّتها التحديات إال أن االجراءات االقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الحكومة الم

خالل الفترة الحالية وقدرتها على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سالسل اإلمداد بزيادة المخزون 

االستراتيجي من كافة السلع والمواد األساسية وبهذا يتوقع أن يصل معدل النمو خالل العام الحالي إلى نحو 

5.7%. 

تلتقي بأعضاء جمعية رجال أعمال وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، الدكتورة / هالة السعيد،  •

وعدد من شركاء التحول األخضر من القطاع الخاص المصري لتشجيع استثمار القطاع الخاص  اإلسكندرية

 .6للتحول األخضر

 اإلسكندريةبأعضاء جمعية رجال أعمال  ،ةوزيرة التخطيط والتنمية االقتصادي ،هالة السعيدكتورة/ دالالتقت  ▪

لعرض تطور نشاط شركاء التحول األخضر نحو  الخاص وذلكوعدد من شركاء التحول األخضر من القطاع 

وذلك في إطار  2025حتى عام  االنبعاثات الكربونيةقياس البصمة الكربونية واالعداد إلعالن التزامهم بخفض 

وضمن مبادرة وزارة التخطيط لتشجيع استثمار القطاع الخاص cop27االستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ، 

 .للتحول األخضر، وفي إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وجمعية رجال األعمال باإلسكندرية

مزيد من فرص  إلتاحةن الحكومة تسعي أنمية ووأوضحت أن القطاع الخاص شريك اساسي في كل خطط الت ▪

الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم اسرع لالقتصاد المصري وأن مصر من 

من  %30بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية خضراء موضحة أنه العام الماضي كان هناك 

مشروعات خضراء ، موضحه  %40 – 38ولة خضراء لتصل هذا العام إلى المشروعات بالخطة االستثمارية للد

 2024/2025من المشروعات االستثمارية العامة مشروعات خضراء في  %50أنه من المستهدف الوصول إلى 

.وتطرقت السعيد إلى أبرز المشروعات مشيرة إلى مشروعات النقل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا 

لنقل اإللكتروني كالعربات الكهربائية، باإلضافة إلى الدخول في مشروعات الهيدروجين األخضر مشروعات ا

 وتحلية المياه وغيرها.

موضحه أنها كانت سباقة بتوقيع بروتوكول منذ أكثر من عام مع  باإلسكندريةوأشارت إلى جمعية رجال األعمال  ▪

هي  البيئيةالقطاع الخاص، لتصبح معايير االستدامة  الوزارة بشأن اإلطار االستراتيجي للتعافي األخضر في

 .االسترشادية والمعايير قومية التي يقودها القطاع الخاص الخطوط

إلى القيام بتفعيل عدد من النقاط في قانون  ،السعيد الدكتورة / هالة وفي إطار االستعداد لقمة المناخ أشارت ▪

يوم عمل كحد أقصى،  20عليها في  يتم الحصولوالتي  االستثماراالستثمار سواء كان الرخصة ذهبية مع هيئة 

موضحه أنه من ضمن التحديات التي كانت تواجه دخول القطاع الخاص تمثلت في المدة الزمنية التي تستغرقها 

يوم  20بالكامل عن إصدار كل الموافقات وإرسالها إلى الجهة خالل  االستثمار المسئولة واصبحت هيئةالموافقات 

 االستثمار. هيئة  وهيوذلك لتحديد المعاملة مع جهة واحدة فقط  الوزراءعمل بدعم من مجلس 

ً  مشاركة القطاع الخاص أشارت لوحو ▪ إلى أن القطاع شريك اساسي في كل المشروعات التي تنفذها الدولة  أيضا

القرى يث يتم تخضير عددًا من الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، ح ومنها المبادرة

 .القطاع الخاص في اإلسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها من التدخالت بمساهمة

" العقول الخضراء، مؤكده إيمانها بأن green mindsإلى المبادرة الشبابية " ،السعيد الدكتورة / هالة وأشارت ▪

الطريق الوحيد لالستدامة هو االستثمار في البشر، موضحه أنه تم البدء في االستثمار في الشباب منذ عامين من 
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خالل مبادرة كن سفيًرا على تدريب الشباب على ماهية االستدامة ليصبحوا بدورهم مدربين وسفراء، حيث تم 

شاب كمدربين  في الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع  600تم اعتماد حوالي شاب و 7000تدريب حوالي 

عام، موضحه أنه يتم حاليًا البدء في  35الخاص موضحه أنه كان هناك تنوع في الفئات من الشباب حتى سن 

مستوى النسخة الثانية من كن سفيًرا حيث سيتم االستثمار في تلك المبادرة بحيث يتم تدريب الشباب على 

 الجمهورية على التغير المناخي وتأثيراته وكذلك طلبة المدارس بتوصيل فكرة الحفظ على الموارد لهم.

وأشارت إلى خطة الدولة في االستثمار ومشروعات الدولة الموجودة في استراتيجية تغير المناخ حيث تم وضع  ▪

ديد المشروعات التي تستطيع الدولة ، موضحه أنه يتم العمل حاليًا على تح2050كل المشروعات حتى عام 

 االستثمار فيها، والمشروعات التي سيتم مشاركة القطاع الخاص بها. 

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تصدر تقريًرا حول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية حتى  •

 .20227شهر يناير 

 )المركزأصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقريًرا يتضمن إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية  ▪

 .2022حتى شهر يناير  (NSDIللبنية المعلوماتية المكانية  الوطني

( NSDIالمصرية )وأوضح التقرير أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة  ▪

التصوير الجوي  واستخدامأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير األقمار الصناعية  باستخدام

وذلك إلنتاج خرائط األساس الموحدة للدولة وإنتاج التقارير المكانية مثال )تقارير المتغيرات المكانية، تقارير 

ليالت المكانية، تقارير الخدمات المكانية( وذلك نتيجة لتكامل بيانات وتقارير التح القوميةمتابعة المشروعات 

الجهات الحكومية بالمنظومة، ويهدف المشروع إلى تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات 

شيد اإلنفاق الموارد وتر استخداملمشروعات الدولة وأصولها، حسن  التفصيلياالحتياجات الحقيقة، متابعة األداء 

الدولة، دعم  استثماراتحقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، توجيه  استردادالحكومي، 

 القرار. اتخاذُمتخذ القرار بالتقارير اإلحصائية الدورية لسرعه دعم 

بإتاحة  حيث قامت وحدة إتاحة التصوير الفضائي 31/1/2022واستعرض التقرير مخرجات المشروع حتى  ▪

- 30متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة  3مرئيات فضائية بدقة مكانية 

سم تغطي األماكن المؤهولة بالسكان، إلى جانب ترشيد أوجه اإلنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء  80 -50

رية العامة للمساحة، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة الصور الفضائية ، وتوفير الصور الجوية للهيئة المص

محافظة(، عالوة على إتاحة صور األقمار  27جهة حكومية و  68التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية)

تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء(،  -الصناعية لخدمات المحليات )متابعة األنشطة التنموية 

األمانة الفنية  –األصول  –الموارد المائية  –م للعديد من المشروعات والخدمات )األنشطة الزراعية وتقديم الدع

 لحوكمة اصول الدولة(.

( وحدة متغيرات مكانية 26وأشار التقرير إلى مخرجات وحدة المتغيرات المكانية حيث قامت بتطوير عدد ) ▪

يرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى ( مركز متغ292بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد )

حتى اآلن،  متغير 621,500الجمهورية، إلى جانب إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 

ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، إلى جانب تقديم خدمات  واستخراجاستمرار تحليل الصور الفضائية 

لمكانية" بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على "شهادة المتغيرات ا

كافة  استالماألرض. وفيما يتعلق بمخرجات وحدة البيانات المكانية وخرائط األساس أوضح التقرير أنها تتمثل في 

رسم خريطة األساس لمساحة   تم تصميمها من خالل ادارة المساحة العسكرية، استكمال التيخرائط األساس 

محافظات جاري ربطهم، تم  6لعدد  1:25000ليصبح اجمالي خرائط االساس بمقياس رسم  2ألف كم 25000

البدء في المرحلة االولى لربط منظومة الخطة االستثمارية بمنظومة متابعة المشروعات، استكمال منظومه 

محافظة، تطوير وانشاء عدد وحدتين بيانات  20لعدد  االراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط االساس

و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة  األراضيمكانية بوزارة الزراعة واستصالح 

في رسم خرائط  الستخدامها)محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس(،  2ألف كم 75لمساحة 

، رسم 100000: 1، توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 2500: 1أساس بمقياس 

محافظة، ربط  14ألف كم تغطي  49لألغراض المكانية التفصيلية، لمساحة  2500: 1خريطة أساس بمقياس 

جهة  13مناطق صناعية  مع بيانات خريطة االساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد  3بيانات 

محافظات، وجارى ربط   10ية بالمنظومة المركزية، تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في حكوم

 وزارة الداخلية  وهيئة الرقابة اإلدارية بالمنظومة.

وحول مخرجات وحدة تحليل البيانات المكانية أشار التقرير إلى تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة  ▪

ابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة األساس المتكاملة، عمل الشرقية، تطبيق مت

اراضى الدولة، إلى جانب  تاستخدامالتخطيط  الوطنيتحليالت خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز 

الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، اصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية  األراضيعمل تحليالت عن 

 29اكسيد الكربون من  ثانيالمستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز 

ة وخريطة على مستوي المحافظات إلضافتها الى لوحة القياد 2018-2010الفترة من  فيصناعة مختلفة 
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جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، عالوة على إضافة خريطة األساس الموحدة لتطبيقات "متابعة 

حياة كريمة" و"متابعة المشروعات"، تطبيق خريطة األساس لمحافظتي أسيوط وقنا، جارى اعداد تطبيق لربط 

ليوبية، وجارى اعداد تجربة لربط بيانات مصلحة المتغيرات المكانية بمواقع المناطق االثرية لمحافظة الق

الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة األساس، فضال عن متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية 

بمحافظة الغربية، عالوة على أنه جارى التنسيق مع وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات إلتاحة الخرائط 

 الثروة العقارية. لمنظومة حصر

اإلصالح االقتصادي جعلنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية،  •

 .8العاتية

الذي عملت الحكومة على إصالحه خالل الفترة  االقتصاديوزير المالية، أن الوضع  ،محمد معيط /أكد الدكتور ▪

الماضية جعلها أكثر قدرة على التعامل المرن مع األزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من 

تحسين المؤشرات المالية  فيالصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد 

 فيتحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته  فييئة بيئة جاذبة لالستثمار، تُسهم واالقتصادية، وته

، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية القوميعملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية االقتصاد 

 االحتياجات التنموية للمواطنين.

النصف األول من العام  في٪ من الناتج المحلى اإلجمالي 9قوى بنسبة تحقيق معدل نمو  فيإننا نجحنا وأشار إلى  ▪

سالسل التوريد واإلمداد،  في، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب الحالي المالي

تج ٪ من النا5,7وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 

المقبل، على ضوء اآلثار االقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني  يونية في الماليالمحلى اإلجمالي بنهاية العام 

 منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة لألزمة الروسية األوكرانية الراهنة.

اظ على تحقيق فائض أولى أضاف، أننا رغم كل التحديات االقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفو ▪

٪ وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى 6,2٪ من الناتج المحلى اإلجمالي، وأال يتجاوز عجز الموازنة 1,3بنسبة 

 2025٪ بحلول عام 85، بحيث يصل إلى الحالي المالي٪ بنهاية العام 90اإلجمالي عن 

 التي« التطوير والميكنة»عمليات  فياالستمرار أشار  إلى أننا حريصون على وأشار الدكتور/ محمد معيط، إلى  ▪

تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات 

وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين اإلنفاق  الضريبيرفع كفاءة التحصيل  فيواإليرادات، على النحو الذى يُسهم 

٪ خالل 13,6االستفادة من موارد الدولة، الفتًا إلى أن اإليرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة العام وتعظيم 

 ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية. 2022 /2021 الماليالفترة من يوليو حتى فبراير من العام 

الراهنة في موازنة العام المالي الجديد  أكد أن وزارة المالية أخذت في االعتبار التحديات االقتصادية العالمية ▪

، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية األكثر تأثًرا بالتقلبات 2023/2022

، «تكافل وكرامة»مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة  2,7االقتصادية، حيث تم تخصيص 

رية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيًضا؛ ليتم صرفها خالل شهر أبريل وتبكير زيادة العالوات الدو

ألف  15آالف جنيه إلى  9من  الشخصيالحالي بدالً من بداية العام المالي الجديد، ورفع حد اإلعفاء الضريبي 

جنيه شهريًا  2500 ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى 30جنيه، ليصل حد اإلعفاء الضريبي اإلجمالي إلى 

يكون معفى من الضرائب، الفتًا إلى وجود مستوى مطمئن من االحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين 

الحالي والمقبل تستطيع من خالله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع 

 دولية وتخفيف األعباء عن المواطنين بقدر اإلمكان.األساسية التي تشهدها األسواق ال

لشهر مارس ( %2.4ارتفاع معدل التضخم الشهري ) ،اإلحصاءالمركزي للتعبئة العامة و جهازال •

20229. 

القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي  مبلغ الرقأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إلى أن قد  ▪

ً 2022( نقطة لشهر مارس 124.4الجمهورية )  .2022( عن شهر فبراير %2.4قدره ) ، مسجالً بذلك ارتفاعا

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم أهم أسباب هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة  ▪

(، مجموعة األسماك والمأكوالت %7.0(، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة )%11.0الحبوب والخبز بنسبة )

(، %4.2(، مجموعة الفاكهة بنسبة )%5.0(، مجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة )%6.2البحرية بنسبة )

(، مجموعة الرحالت السياحية %2.0(، مجموعة الدخان بنسبة )%2.3مجموعة الزيوت والدهون بنسبة )

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة و (%6.1(، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة )%32.7بنسبة ) المنظمة

 (.%2.9-الخضروات بنسبة )
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( لنفس الشهـر %4.8مقابل ) 2022( لشهر مارس %12.1سجل معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية ) ▪

سجل قسم  -1(: 2022مقارنة بشهـر فبراير  2022)شهــر مارس  الشهريمن العام السابق. أوالً: التغيــر 

ً قدره ) ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب • ( وتأتى التغييرات نتيجة لآلتي: %4.5الطعام والمشروبات ارتفاعا

 (.%11.0والخبز بنسبة )

 .202210شهر يناير  التجاريالميزان  في% انخفاض قيمة العجز  32.3 •

وقد  2022لبيانات التجـارة الخارجية يناير  النشــرة الشهريــةأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  ▪

 مليـار 3.60مقابل  2022مليــار دوالر خـــالل شهر يناير  2.44التجاري الميـزان  فيبـلغت قيـمة العجـز 

 ٪. 32.3قدره انخفاض دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة 

      2022مليــار دوالر خـالل شهــر يناير    3.99٪ حيـث بلغـت 34.5ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة   ▪

قيمة صادرات بعض السـلع  ارتفاعمليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى   2.97مقابل 

٪،  46.8٪، مالبس جاهزة بنسبة  66.5لخام  بنسبة ٪، البترول ا107.0وأهمها: )منتجات البترول بنسبـة  

  2022بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــالل شهر يناير  ، ٪(76.3االولية بنسبــة  بأشكالهالدائن 

٪، اثاث  13.6٪، برتقال طازج بنسبة   32.6مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا )اسمده بنسبة 

 ٪(. 14.3صحية خزفية  بنسبة   أدوات٪، بالط و 8.5بنسبة  

 6.57 مقابـــل 2022يناير مليار دوالر خـالل شهر  6.43 حيث بلغت٪ 2.2بنسبة الواردات  وانخفضت قيمة ▪

 ..السابق من العامالشهر  مليار دوالر لنفس

بنسبة السلــع وأهمهـا )البترول الخام  واردات بعضقيمة  وأرجع الجهاز المركزي ذلك االنخفاض إلى انخفاض ▪

واردات  ارتفعت قيمة٪(، بينما  37.1ذرة بنسبة  ٪، 42.6القمح بنسبة ٪،  16.4٪، فول صويا بنسبة  0.6

البترول مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: )منتجات  2022بعض السلع خالل شهر يناير 

٪، لدائن  49.4٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة  49.4 صلب بنسبـةن حديد او ٪، مواد اولية م27.0بنسبة 

 ٪(.34.2بأشكالها االولية بنسبة 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

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

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

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

وعلى وجه األخص في تخصيم الحقوق  خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته،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  %18ت بنسبة وارتفع

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

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

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

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

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 

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

 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  7والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

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

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

ً التحقق من قيام  التمويليتأجير على شركات ال ▪ عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

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

 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 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 ▪

 :11الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

، 2014لسنة  141مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق  ▪
بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة 

لى خضوع نشاط تمويل المشروعات والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد ع
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية، 
ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى 

 ير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.توفير إمكانية تعديل وتطو

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 

كام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أح
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر 

الذي يقرره مجلس إدارة والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد 
ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
صغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية ال
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

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

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

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

 .12سنوات 8 فيمليون جنيه  016بـ ألف مشروع صغير  24يمول  "صندوق التنمية المحلية" •

سنوات  8الـ إن صندوق التنمية المحلية نجح خالل إلى وزير التنمية المحلية،  شعراوي، محمودأشار اللواء /  ▪
مليون جنيه إجمالي القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على  160الماضية في ضخ تمويل بقيمة 

 .2022وحتى مارس  2014فظات في الفترة من يوليو أرض المحا

مليون  192مليون جنيه وبإجمالي استثمارات  32وأضاف أن نسبة مشاركة المستفيدين بهذه المشروعات قدرها  ▪
مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وفرص عمل مباشرة في مجاالت  24349جنيه، موضحا أنه تم تمويل 
ذ بيع المواد الغذائية والمفروشات وبيع أعالف وأسمدة وغالل وصناعات بيئية اإلنتاج الحيواني والداجني ومناف

 ومنزلية ومنتجات ألبان.

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يولي اهتماما  لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصري  ▪
ومساعدة المرأة وأفراد األسرة ” كريمةحياة “بما يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي في المبادرة الرئاسية 

 الصغر تتيح لهم دخال  ثابتا . ومتناهيةلتنفيذ مشروعات صغيرة 

وأشار إلى أن الصندوق استطاع تكثيف نشاطه، حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التي مولها  ▪
%  64.9بة مشروعات بلغت حوالي سيدة بنس 14797صندوق التنمية المحلية للمرأة خالل تلك الفترة حوالي 

 شخصا. 8543من إجمالي المشروعات وبلغ عدد المستفيدين من الرجال والشباب حوالي 

على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية  اللواء / محمود شعراوي،وشدد  ▪
شة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الصغر وتحقيق أهداف التنمية االقتصادية وتحسين مستوى المعي

الريف، الفتا  إلى أنه يتم سنويا  تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية 
بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف االرتقاء بالقدرات اإلدارية في مجال 

تحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل األقساط وهناك أيضا دورات اإلقراض و
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تدريبية موجهة للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان آلخر طبقا  لطبيعة 
 يتم تنفيذها. التيالمشروعات 

لي القروض الموجهة من الصندوق على وأضاف أن محافظات الوجه القبلي حظيت بنسبة كبيرة من إجما ▪
مستوى المحافظات حيث احتلت محافظات المنيا وسوهاج بالصعيد المراكز األولى بين المحافظات المستفيدة من 

مليون جنيه، ونفذت  27مشروعا  باستثمارات  4496قروض الصندوق في عدد المشروعات، حيث بلغت المنيا 
مليون جنيه، فيما تصدرت محافظتي الغربية  17.8استثمارات  مشروعا  بإجمالي 2521محافظة سوهاج 

 3010والدقهلية المراكز األولى في محافظات الوجه البحري، حيث بلغ إجمالي المشروعات بالغربية حوالي 
 26مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت حوالي  2336مليون جنيه والدقهلية  18.9مشروعات باستثمارات 

 مليون جنيه.

تشهد ، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ،نيفين جامع /األستاذةالسيدة  •
توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأمازون مصر 

 .13لدعم المشروعات المحلية

والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع  نيفين جامع وزيرة التجارة /األستاذةالسيدة شهدت  ▪
مذكرة تفاهم بين الجهاز وشركة أمازون مصر وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم عبر 

 .Amazon.egمتجر 

فيما يتعلق بمساعدة  2030مذكرة التفاهم الموقعة مع أمازون مصر تتماشى مع رؤية مصر وأشارت إلى أن  ▪
صحاب المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات اإلنتاجية ومساعدتهم على االستمرار والتوسع، مشددة على أ

 أهمية التعاون مع الشركات التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة اإللكترونية ومن بينها أمازون مصر.

مختلف أنواعها سواء في وأكدت أن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة ب ▪
مجاالت المالبس أو الجلود أو الغذاء أو المفروشات وذلك لمساعدة أصحابها على تسويق منتجاتهم كما يهتم 
بدعم المشروعات الحرفية واليدوية التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية وتقدم منتجات عصرية تالئم األذواق 

مستمر على تطوير آلياته لفتح نوافذ جديدة تساعد أصحاب المشروعات  كافة، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل بشكل
على التوسع في تسويق منتجاتهم لما له من أثر مباشر على نمو هذه المشروعات وتوسعها وزيادة قدرتها على 

 المنافسة محليا وعالميا.

مشاركة أصحاب المشروعات  وأضافت أن الجهاز يقوم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تيسير ▪
في المعارض المركزية والمحلية والدولية التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها بشكل دوري مما يضمن استمرار 
تسويق منتجات هذه المشروعات ويتيح الفرصة ألكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات للمشاركة في هذه 

لكترونية وتطبيقات التسويق اإللكتروني تضاعفت أعدادها في المعارض، مشيرة أيضا إلى أن عمالء التجارة اإل
الفترة األخيرة خاصة بعدما فرضته جائحة كورنا على األسواق، األمر الذي يجعل دمج أصحاب المشروعات 

ا ضروريا يعزز من معدالت نمو القطاع.  الصغيرة في مجال التسويق اإللكتروني أمر 

على أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  ،مدير عام أمازون مصر ،عمر الصاحي األستاذ/ أكد ▪
ا إلى نسبة  الصغر يعد جزءا  جوهريا  من عمل أمازون وضمن ثقافتنا القائمة على التركيز على العمالء مشير 

ي من إجمال %50من المنتجات التي تعرضها شركات خارجية على متاجر أمازون حول العالم تبلغ أكثر 
المنتجات، ويعتبر غالبية هذه الشركات ضمن فئة الشركات الصغيرة. وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية 
المشروعات سيساعد في إبراز التراث الغني للِحَرف اليدوية في مصر، مما يضيف مجموعة قيِّمة من الخيارات 

 الواسعة للعمالء عند تسوقهم في متجر أمازون مصر.

اون مع الجهاز سيحفز المزيد من رواد األعمال على االنضمام إلى متجر أمازون مصر لتنمية أن التعوأضاف  ▪
أعمالهم، مؤكدا على مواصلة أمازون في دعم رؤية مصر لتحقيق التنوع االقتصادي والتحول الرقمي، وتحقيق 

جهودنا المتواصلة لدعم الشركات التقدم في االقتصاد الرقمي الحالي. وتُعَّد هذه الشراكة إنجازا  بارزا  في إطار 
 الصغيرة في مجتمعاتنا المحلية.

هذه الشراكة لن تقتصر على دعم المنتجات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل أمازون وأوضح أن  ▪
 فحسب، بل ستوظف األدوات التعليمية واللوجستية المختلفة لتعزيز نمو أعمالهم. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم
أمازون مصر للمشروعات المسجلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ندوات 
تعليمية عبر اإلنترنت، وخدمات التصوير االحترافي للمنتجات، والمساعدة في إعداد الشركات لالنضمام إلى 

لك أمازون قسما  يعرض متجر أمازون مصر، فضال  عن خدمات الدعم المستمرة للبائعين. وستخصص كذ
منتجات الشركات المسّجلة لدى جهاز تنمية المشروعات. وبمجرد استكمال الشركات إجراءات التسجيل للبيع 
على المتجر، ستُتاح لها فرصة االستفادة من خدمات دعم البائعين وخدمات إدارة الحسابات على المتجر، فضال  

 بيع، مما يساعدها في مواصلة أعمالها وتحقيق النمو.عن النصائح واإلرشادات حول استراتيجيات ال
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 رابعاً: انفوجراف 

ً قياسية  مؤسسة ماجنيت إيتيداتقرير  انيوضح( 2-1نفوجراف )ا ▪ والذي يشير إلى إن مصر قد أحرزت أرقاما

، حيث تحتل المرتبة األولى في عدد الصفقات في 2021في حجم تمويالت صفقات رأس المال المخاطر في 

 إفريقيا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


