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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 نوفمبر 3 خميسال 1، العددوالثالثون خامسال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1العاممصر تعزز النمو االقتصادي في المنطقة هذا  صندوق النقد الدولي، •

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى  ▪

ً بالنمو االقتصادي عن تقديرات أبريل، "ليعكس جزئيا أداء أقوى من المتوقع  %0.5، بزيادة 4.9% مدفوعا

 ."2022لمصر خالل العام المالي 

 .2اإلصالحات وتنويع االقتصاد عوامل أساسية لمستقبل النمو في الخليجالدولي،  صندوق النقد •

في  %33ن من المتوقع أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط عن نحو إلى إ أشار صندوق النقد الدولي، ▪

المالي ، بما سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن 2026وحتى  2022المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 

مشددا على الحاجة لمقاومة االرتداد لزيادة اإلنفاق وقت السعة االقتصادية عن طريق اإلنفاق الداعم للدورة 

 االقتصادية.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض  ▪

من الناتج اإلجمالي  %9.7منها مجلس التعاون الخليجي إلى المعامالت الجارية في الدول الست التي يتألف 

بالمئة من الناتج اإلجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض  4.6، ارتفاعا من 2022المحلي في 

 مليار دوالر. 275إضافي يبلغ 

إلى أن العديد من دول  ،مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي "جهاد أزعوروأشار " ▪

هناك دائما إغراء العودة لإلنفاق الداعم للدورة  ،تؤكد أنها ستلتزم هذه المرة بخططها )لالنضباط المالي(الخليج 

 االقتصادية.

على الدول المصدرة للنفط أن تزيد وتعزز من احتياطاتها واستغالل هذه اللحظة كاختبار مصداقية وأضاف أن  ▪

المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق األوسط أقرانها  ، وأن منة االقتصاديةلتنويع مستدام لألنشط

بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي  2021في  %4.5هذا العام ارتفاعا من  %5.2بتنبؤات عن نمو نسبته 

 أسعار الغذاء. للناتج اإلجمالي المحلي غير النفطي مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالميا وصعود

، مع تراجع أسعار النفط 2023بالمئة في  3.5إلى أن من المتوقع تراجع النمو إلى  النقد الدولي، وأشار صندوق ▪

 .وتباطؤ الطلب العالمي

 .20233"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط خالل  •

على النفط في المدى المتوسط "أوبك" عن التوقعات للطلب العالمي صادر عن منظمة  كشف تقرير سنوي ▪

للوفاء بهذا الطلب  2045تريليون دوالر مطلوبة حتى عام  12.1إن استثمارات تبلغ ، وأشارت إلى واألطول

 رغم مساعي التحول لمصادر طاقة نظيفة.

وذكرت ، 2035حافظت أوبك في التقرير على رؤيتها أن الطلب العالمي على النفط لن يستقر إال بعد عام و ▪

 .2023ماليين برميل يوميا في  103ظمة أن الطلب على النفط سينمو إلى المن
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 .4وكالة الطاقة الدولية: الطلب على الوقود األحفوري سيبلغ ذروته هذا العقد •

الطلب على الوقود األحفوري سيبلغ ذروته هذا  العالمية، أنتتوقع وكالة الطاقة الدولية الرائدة في توقعات الطاقة  ▪

 حيث يلوح في األفق ذروة الطلب على الغاز. مرة، العقد ألول

فإن استخدام الغاز سينمو  الدولية،في ظل السيناريو األقل مالءمة للمناخ في وكالة الطاقة وأوضحت الوكالة أن  ▪

قبل أن يصل إلى مرحلة االستقرار، خاصة أن تقرير العام الماضي توقع استمرار  2030ببطء فقط حتى عام 

 2050النمو حتى عام 

 .20235وجهة سياحية للسفر خالل عام  25مصر تتصدر قائمة ناشونال جيوجرافيك ألفضل  •
 

تقريًرا مصوًرا ضم قائمة  "، نشر موقع ناشيونال جيوجرافيك2023مكان وتجربة مذهلة لعام  25تحت عنوان " ▪

، حيث جاء المقصد 2023والتي أوصي بزيارتها في عام  2022بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 

 .السياحي المصري ضمن هذه القائمة

وَسلط التقرير الضوء على المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه وطريق الكباش باألقصر الذي تم  ▪

العام الماضي منوًها أنهما يمثالن عامالن هامان في أن تكون مصر في مقدمة المقاصد السياحية التي افتتاحه 

 .2023تشتهر بالسياحة الثقافية والتي يجب زيارتها عام 

كما أشار التقرير إلى أن القائمة تُلقي أيضا الضوء على المقاصد السياحية التي لديها جهود مجتمعية للحفاظ على  ▪

 .واالستدامةبالسياحة البيئية  االهتماموالتراث إلى جانب البيئة 

المبادرة الوطنية الدكتور/محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: "األمم المتحدة تنقل  •

 6للمشروعات الخضراء لمبادرة عالمية"
 

 ةرائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس لجنوأكد الدكتور/محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي  ▪

التحكيم في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء 

 المتحدة.هي مبادرة وطنية مصرية غير مسبوقة تلقي دعما ومساندة دولية ومن األمم 

ً وأضاف أن المشروعات الخضراء الذكية ترتبط ار ▪ وثيقا بالتنمية المستدامة وبدون التكنولوجيا والحلول  تباطا

التقنية لن يكون هناك تنمية حقيقية، وأشار إلى أن رئاسة مصر لمبادرة قمة المناخ تبدأ مع بداية المؤتمر في شرم 

 الشيخ.

مه حقيقية لتلك تعد هذه المبادرة هي ترج والتي 2030ويرى أن توطين مبادرة التنمية المستدامة واستراتيجية  ▪

 الرؤية بهذه المشروعات، باإلضافة إلى أنها تعد فرصة أيضا في زيادة القدرة اإلنتاجية والتصدير.

محى الدين عن مبادرة جديدة من األمم المتحدة لنقل تلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء إلى الدكتور كشف قد و ▪

 .Cop27المناخ "مبادرة عالمية وتعد من أهم المساهمات في قمة 
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

تشهد االحتفالية الختامية لمشروع المرأة في الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .7(SHETRADES EGYPTالتجارة الدولية في مصر )

االحتفالية الختامية لمشروع المرأة في التجارة شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيِط والتنميِة االقتصادية  ▪

 .(SheTrades Egyptالدولية في مصر )

، والذي SheTrades Egyptأن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر  ،هالة السعيد /أكدت الدكتورة  و ▪

ً للشراكات المتميّزة تحت مظلة برنامج مبادرة المساعدة من أجل 2020أنطلق عام  ً استثنائيا ، يُجّسد نموذجا

االفتياس(، وهي الشراكة التي ضمت مجموعة كبيرة من المؤسسات التي عكفت على )التجارة للدول العربية 

، بتعاون مثمر بين كٍل من مركز التجارة الدولية توظيف جهودها ومواردها إلنجاح هذا المشروع وتعظيم عوائده

والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، وهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة المصرية، 

للحرف والصناعات اليدوية، وبدعٍم كريٍم من البنك اإلسالمي  يوجمعية سيدات أعمال مصر، والمجلس التصدير

 تشرف بتمثيل جمهورية مصر العربية في مجلس محافظيه.للتنمية، والذي أ

وأضافت أن االحتفال الذي نشهدهُ ال يُعَد احتفاالً بما حققه مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر فقط من  ▪

 إنجازات، وإنما يُعَد بمثابة تكريم وتتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك على مدار عقوٍد طويلٍة بين

مصر ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والتي أسهمت في تمويل مئات المشروعات التي تغطي مختلف مجاالت 

كما تعتُز مصر ، التنمية، أهمها قطاعات التمويل، والزراعة، والصحة، والتعليم، الطاقة والبنية التحتية والصناعة

ة لتمويل التجارة، والتي أثمرت حتى اآلن عن محفظة بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الدولية اإلسالمي

حتى سبتمبر  2008مليار دوالر منذ نشأة المؤسسة في عام  16تعاون بين مصر والمؤسسة بلغت حوالي 

، وتتسم هذه المسيرة بأهميتها التنموية نظراً لما َشِملتهُ من إتاحة التمويل لتوفير السلع االستراتيجية، 2022

 لقيمة الداخلية، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة. وتعزيز سالسل ا

تتميز هذه المسيرة بطبيعتها الممتدة، حيث أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين الستمرار وتكثيف هذا وأوضحت أن  ▪

بين الجانبين  2022من خالل التوقيع على برنامج العمل السنوي لعام انعكسالتعاون في المرحلة المقبلة، وهو ما 

، مع زيادة الحد 2018، وكذا تجديد االتفاقية اإلطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2022في فبراير 

 مليار دوالر أمريكي.  6االئتماني لالتفاقية إلى 

وتقديم الدعم التي عكفت على التعاون والتنسيق المستمر و كافة الجهات الشريكةأشادت الدكتورة / هالة السعيد، بو ▪

، والذي تم تصميمه SheTrades Egyptبكافة أشكاله؛ إلنجاح مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر 

ً لتحقيق هدف استراتيجي يتمثّل في تمكين المرأة اقتصاديًا من خالل التركيز على دعم سيدات األعمال  خصيصا

ميتها والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية. وهو ما في قطاع الحرف اليدوية في مصر للحفاظ على أعمالهن وتن

أستهدف المشروع تحقيقه من خالل العمل على خلق المزيد من فرص العمل للنساء والفتيات، وبناء بيئة أكثر 

 دعماً لتعزيز قدراتهن على القيام بدور اقتصادي أكثر فعالية.

ل نقطةَ التقاِء ُمضيئة مع توّجه الدولة التنموي، الذي وأكدت أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر يُمثّ  ▪

يُعطي األولوية في جميعِ محاوِر رؤيِة الدولة المصرية وبراِمجها التنموية المختلفة لتمكين المرأة سياسيًا، 

واقتصاديًا، واجتماعيًا، حيث أثمر هذا المشروع عن مخرجات أسهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

كة للنساء المصريات في قطاع الحرف اليدوية لالندماج في سالسل القيمة المحلية والعالمية والوصول إلى المملو

شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة  35أسواق جديدة، فقد تم من خالل المشروع تأهيل 

تسويق، والوصول إلى التمويل، وكفاءة التسعير، بمعايير الجودة، وتقنيات التعبئة، وال وااللتزاملتصميم المنتجات، 

 من خالل إتاحة الخدمات االستشارية المتخصصة لمشروعاتهن. 

هذا باإلضافة إلى ما أتاحه المشروع من فرصة عظيمة للمستفيدات للتعلّم من خالل الممارسة، وهو ما سيُسِهم في  ▪

زيادة حجم ومضاعفة قيمة األعمال في األشهر والسنوات القادمة، بما يتكامل مع ما تبذله كافة أجهزة ومؤسسات 

كافة المجاالت.  فيبيئة المناسبة لتمكينها وتوسيع مشاركتها الدولة من جهوٍد حثيثٍة لتحسين أحوال المرأة وتوفير ال

وأشارت السعيد إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة" ودوره في تحسين األحوال 

المعيشية للمرأة المصرية، وهو المشروع التنموي األضخم الذي تُنفذه الدولة المصرية في تاريخها سواء من حيث 

مليون مواطن  60خّصصاته التمويلية التي تقارب تريليون جنيه، أو من حيث المستفيدين الذين يُقارب عددهم مُ 

من المقيمين في كل قرى الريف المصري، حيث تُسِهُم المبادرة في إتاحة التمويل للسيدات، وكذا التدريب المهني 

 م لسوق العمل من خالل إقامة منشآت رعاية األطفال.الُمنتهي بالتشغيل، عالوةً على تشجيع المرأة على االنضما

المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية، الذي أطلقته الدولة في مارس  أشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلىو ▪

، ليستهدف االرتقاء بجودة حياة المواطن واألسرة بشكٍل عام، وفي القلب منها تحسين أوضاع المرأة التي 2022

دات، تمثّل عماد األسرة بشكٍل خاص، حيث جاءت المحاور الشاملة للمشروع لتشمل التمكين االقتصادي للسي

وتقديم الحوافز المادية المشروطة بااللتزام بالضوابط التي تضمن ِصحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية. كما 
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ً في مارس  "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، كفئة  2022أطلقت الدولة المصرية أيضا

رئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالية المرأة المصرية خاصة من فئات التميز المؤسسي، تنفيذًا لتكليفات السيد ال

2022 . 

ويأتي إطالق هذه الفئة من الجائزة تقديًرا لدور المرأة في المجتمع وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف  ▪

اف رؤية الحكومية، وبذلك تأتي هذه الجائزة اتساقًا مع االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وفي ضوء تنفيذ أهد

 .2030مصر 

على تكامل وتضافر كافة تلك الجهود مع سعي مصر الدائم والدؤوب لتحقيق  وأكدت الدكتورة / هالة السعيد، ▪

التنمية الشاملة والمستدامة من خالل النهج التشاركي ودعم جهود التعاون الدولي والتكامل اإلقليمي خالل هذه 

يرة لتوطيد دعائم التعاون والتنسيق المشترك مع كافة شركاء المرحلة الفاصلة، حيث تُولي مصر أولوية كب

 50التنمية، على المستويين الدولي واإلقليمي، وهو ما يتجسَّد من خالل توقيع البرنامج التنفيذي لتأهيل وتدريب 

مية سيدة على التصدير في مجاالت الحرف اليدوية والتراثية، الذي سنشهده اليوم بين المؤسسة الدولية اإلسال

لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استكماالً لجهود الجانبين في 

مجال التمكين االقتصادي للمرأة في مصر وتعزيز مشاركتها في التجارة وسالسل القيمة الدولية، وبما يتكامل مع 

عوائدها، وكذا اتفاق منحة المساعدة الفنية الذي سنشهد مخرجات المشروعات السابقة في هذا المجال ويُعّظم من 

َ بين صندوق تنمية التجارة، الذي أسسته وتقوم بإدارته المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  توقيعه اليوم أيضا

التجارة، ومؤسسة مصر الخير بجمهورية مصر العربية؛ بهدف تقديم الدعم التمويلي لمؤسسة مصر الخير إلنشاء 

 15إنتاجية للمفروشات في محافظة بني سويف بجمهورية مصر العربية، والتي ستُسهم في بناء قدرات  وحدة

ً إلنتاج منتجات متميزة صالحة للمنافسة في السوق المحلى، باإلضافة إلى  ً وحرفيا مستفيد ومستفيدة اقتصاديا

 حدة اإلنتاجية.مستفيد بشكٍل غير مباشر من الجنسين ستتاح لهم فرص عمل في الو 60حوالي

أن جمهورية مصر  ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ،وأكد المهندس/ هاني سنبل ▪

العربية تعد أحد أهم الشركاء للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة. فلقد قدمت المؤسسة منذ إنشائها في عام 

ريكياً ووقعت خمس اتفاقيات إطارية لمصلحة جمهورية مصر العربية مليار دوالًر أم 14تمويالت تعدت  2008

حتى اآلن. حيث ساهمت هذه التمويالت في دعم األمن الغذائي وأمن الطاقة لجمهورية مصر العربية باإلضافة 

إلى تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي إطار منهجية الحلول التجارية المتكاملة 

سسة وإدراكاً منها ألهمية الدور التنموي للتجارة، لم تقتصر خدمات المؤسسة على التمويل التجاري فقط، بل للمؤ

 تضمنت أيضا مشروعات المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال تنمية التجارة.

تي تدعمها في مصر لدليل على مشروعات تنمية التجارة ال SheTradesوأضاف أن برنامج المرأة في التجارة  ▪

( قام البرنامج بتقديم 19م، وبالرغم من ظروف جائحة كورونا )كوفيد  2020المؤسسة. فمنذ انطالقه في عام 

ولقد قدم البرنامج أنشطة المساعدة  ،المساعدة لثالثين شركة صغيرة ومتوسطة تملكها وتديرها النساء في مصر

تنويع المنتجات والخدمات والتوسع في األسواق المحلية الفنية وبناء القدرات لتمكين المؤسسات المستفيدة من 

كما قدم البرنامج الدعم للهيئات العاملة في تنمية التجارة في تقييم خدماتها لدعم التجارة وتكييفها ، الدولية

الحتياجات سيدات ورائدات األعمال، وفي إطار البرنامج، استطاعت المستفيدات من البرنامج الحصول على 

واالستشارات في مجاالت متعددة مثل إدارة الجودة والتسعير والتسويق والتغليف والحصول على  التدريب

التمويل. كما استطاع البرنامج من تحقيق هدفيه الرئيسين وهما: اوالً: "تعزيز قدرات هيئة تنمية الصادرات 

(EDAالمختارة لتمكين الشركات ا )لصغيرة والمتوسطة المملوكة ( ومؤسسات دعم التجارة )معاهد دعم التجارة

للنساء من البيع في األسواق المحلية واإلقليمية، ثانياً: "زيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة 

ورش عمل  4، تنظيم 2021للنساء على البيع في األسواق المحلية واإلقليمية"، حيث تم منذ الربع األخير من عام 

 دة من المشروع.مؤسسة مستفي 30تدريبية لـ 

هاني سنبل إلى أن برنامج المرأة في التجارة في مصر يأتي في ضوء إدراك المؤسسة الدولية  /وأشار المهندس  ▪

اإلسالمية لتمويل التجارة الكامل لألثر اإليجابي للتمكين االقتصادي للمرأة على حياتها وحياة مجتمعها ودورة 

فجوهر البرنامج هو تعزيز التمكين  ،سجام مع أهداف التنمية المستدامةالتنمية ككل، حيث أن البرنامج يتوافق بان

االقتصادي للمرأة وهو أحد أهم مستهدفات الهدف الخامس للتنمية المستدامة، كما يتماشى البرنامج أيضا مع 

تجة والعمل الهدف الثامن الخاص بـ " تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمن

الالئق للجميع" وكذلك الهدف السابع عشر حول " تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية 

 المستدامة".

وأوضح أن إحصاءات هيئة األمم المتحدة للمرأة تشير أن مشاركة النساء في القوى العاملة في منطقة الشرق   ▪

من النساء في المنطقة يشاركن في  %33. كما تشير التقديرات إلى أن %20.5األوسط وشمال أفريقيا ال تتعدى 

للرجال. وتُمثَّل المرأة تمثياًل زائدًا في المهن ذات األجور المتدنية، بينما يوجد  %23العمالة الهشة مقارنةً بنسبة 

شركاء التنمية في المنطقة لذلك، تدعو المؤسسة جميع  ،المنطقةعدد قليل جدًا من النساء في المناصب العليا في 

إلى مضاعفة الجهود الرامية لتحسين األوضاع االقتصادية للمرأة في المنطقة ودعم رائدات األعمال خاصة 

 أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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واختيار قرية  تُطلق مبادرة "القرية الخضراء" الدكتورة /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، •

 :8فارس بأسوان كأول قرية مصرية تحصل على شهادة "ترشيد"

فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية  ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،هالة السعيدة / كتوردال أشارت ▪

إن المؤتمر جسد مسيرة من العمل الجاد؛ انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار ، إلى للمشروعات الخضراء

رئيس مجلس الوزراء بإطالق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي وضع اإلطار التنظيمي لتلك 

من السيد رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة  المبادرة، والتي حظيت برعاية كريمة

 لتحفيز األفكار اإلبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ.

أن المؤتمر يأتي تتويًجا لهذه المسيرة التي تحمل في طيّاتها رصيدًا زاخًرا من  ،السعيد الدكتورة / هالة وأضافت ▪

، ليكن خالصة هذا العمل خير بداية النطالقة المحفل البيئي األهم واألكبر على مستوى العالم الذي لدؤوباالعمل 

 COPتستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا والمتمثل في مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 

27. 

الذكية، هي مبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد  أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وأوضحت ▪

 .2030للدولة المصرية للتحول األخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت مالمحها رؤية مصر 

أن من أبرز أهداف المبادرة؛ مساهمتها في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات  أشارت إلىو ▪

مع قضايا البعد البيئي في التنمية وذلك من خالل وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات 

ة أن هذا الغرض يتسق تماًما الخضراء والذكية، وربطها بجهات االستثمار والتمويل من الداخل والخارج، موضح

مع توجه الدولة للتوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم االستفادة من 

تقريًرا  27المزايا النسبية لكل محافظة، موضحه أن تلك المبادرة سبقها جهدًا ال يقل أهمية في هذا االتجاه بإصدار 

لمستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، لتوطين أهداف التنمية ا

هدف من أهداف التنمية المستدامة، العام القادم  17ووزارة التنمية المحلية، والقيام بمطابقة تلك التقارير مع الـ 

محافظات الخاصة بها في محافظات التقارير الوطنية الطوعية على مستوى ال 5إلى  4سيشهد استعراض من 

سابقة هي األولى من نوعها على مستوى الدول العربية، بوحود محافظات تستعرض التقارير الوطنية الطوعية 

 المحلية على المستوى الدولي.

السعيد أن المبادرة تؤكد جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ في  هالة /الدكتورة  أضافتو ▪

ودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إطار جه

، مؤكده حرص المبادرة على فتح المجال للمشروعات في الفئات المختلفة لتحقق أكبر أقدر من المشاركة 2050

لمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات والشمول، متابعه أن ذلك يأتي في ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات ل

متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات 

والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، باإلضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل 

التنمية والسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات الذي تقوم به المرأة في كل مجاالت 

 لهذا التحدي. 

 .20269بحلول  %75نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى الدكتور / محمد معيط، وزير المالية،  •

لالستثمارات األجنبية؛ نتيجة وزير المالية، أن االقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا ، محمد معيط /أكد الدكتور  ▪

 التنفيذ المتقن لبرنامج اإلصالح االقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

، جاءت جيدة، حيث نجحنا في تحويل العجز األولي 2022السنة المالية المنتهية في يونيو  مؤشراتوأشار إلى  ▪

، وللسنة الخامسة 2022في يونيو  %1.3الية إلى فائض أولي بنسبة سنة متت 21للموازنة الذي استمر ألكثر من 

والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى  %6.6بنسبة  2008على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 

 .2026بحلول عام  %75ونستهدف خفضه إلى  %87.2وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى  %6.1إلى 
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منح الرخصة الذهبية وتفضيل قانون المنتج المحلي ، وزير التجارة والصناعة ،أحمد سميرالسيد األستاذ /  •

 .10يعزز حركة االستثمارات

أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح  ،وزير التجارة والصناعة ،أحمد سميرالسيد األستاذ / أكد  ▪

فراجة كبيرة لمجتمع االعمال في مصر وتعد ركيزة اساسية للنهوض الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين تمثل ان

 بالقطاع الصناعي وزيادة التدفقات االستثمارية المحلية والعالمية باالقتصاد القومي.

استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك  بإعدادوزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً وأشار إلى  ▪

عاون مع كافة منظمات االعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، الفتا الى انه من المقرر االنتهاء من بالتنسيق والت

 أشهر المقبلة. 3الـ االستراتيجية في غصون 

وأشار أن قطاع الصناعة يحظى خالل المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية  ▪

 .قتصادية واحد الدعائم االساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصريةلكونه قاطرة التنمية اال

أن ما شهدته مصر من انجازات في مجال التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة  أحمد سميراألستاذ /  وأوضح ▪

ً في زيادة القدرة التنافسية  8خالل السنوات الـ  للصناعة المصرية خاصة فيما يتعلق الماضية كان عامالً رئيسيا

 بمشروعات البنية التحتية.

إلى أن جهود الدولة في مجال انشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية ومن بينها  ونوه ▪

ن يتم مبادرة حياة كريمة ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، ال سيما في ظل توجيهات الرئيس بأ

توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة المصرية، وهو االمر الذي يعكس حرص الدولة على تشجيع 

االعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدالت االنتاج الصناعي واتاحة المزيد من فرص العمل امام 

 الشباب.

مار في مختلف القطاعات االقتصادية بصفة عامة تضافر الجهود لتوفير بيئة تشريعية محفزة لالستث وأشار إلى ▪

وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة وهو ما ساهم في صدور عدد من القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية االستثمار 

 .2019لسنة  70في السوق المصري فضالً عن قانون تنظيم اتحاد الصناعات رقم 
 

تقريرا عن تدخالت الحماية االجتماعية ة التضامن االجتماعي، تستعرض وزير الدكتورة / نيفين القباج، •

 11”2022-2014لوزارة التضامن االجتماعي "

 ها:ومن، من التدخالت وبرامج الحماية االجتماعيةالتقرير العديد  شملأشارت الدكتورة / نيفين القباج، إلى أن قد  ▪

مليار  28زنة مليون مواطن، وبإجمالي موا 22مليون أسرة فقيرة بما يشمل  5تم توفير دعم نقدي إلجمالي  ✓

مليار  3مليار جنيه والتحالف الوطني للعمل األهلي والتنموي  25جنيه، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة 

 .جنيه

 وبلغمليار جنيه،  1,1بلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة  ✓

 186,525إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات االجتماعية والصحية واالقتصادية في المرحلة التمهيدية 

 .تقريباً أسرة بما يشمل مليون مواطن 

مليار جنيه  2,8مشروع بإجمالي رأس مال  906,000بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر  ✓

لعمل  %9إلى  %5سرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين مصري، علما أن جميع قروض المشروعات مي

 مشروعات متناهية الصغر للنساء.
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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 )

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

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.

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

)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 

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

 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  7. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخصيم 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  مويليالتعلى شركات التأجير  ▪ عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

 د أدنى:المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كح

 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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12 https://www.youm7.com/story/2022/10/29/35-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%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-%D8%AD%D8%AA%D9%89/5957384 

13 https://www.youm7.com/story/2022/10/28/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D9%8012-9-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5957080 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 

المتوسطة والصغيرة حتى مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات  35.6الهيئة العامة للرقابة المالية،  •
 .12نهاية أغسطس

ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قد  ▪
 .مليون مستفيد 3.9بإجمالي عدد مستفيدين بلغ  2022أغسطس عام  فيمليار جنيه  35.6الصغر إلى 

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

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

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

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

 مؤسسات الفئة )ج(.

 .13سنوات 8مليار جنيه خالل  12.9تنمية المشروعات يمول مشروعات للمرأة بـجهاز  •

إن الجهاز ضخ تمويل قدره إلى  رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات ،سعدة ساليأشارت األستاذة /  ▪
يا، مشروعا صغيرا ومتناه 767.296سنوات تم من خاللها إقامة  8مليار جنيه لمشروعات المرأة خالل  12.9

ألف سيدة وفتاة على أسس ريادة  32ألف فرصة عمل، كما تم تدريب ما يزيد على  943أتاحت ما يزيد على 
 األعمال مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.

أضافت أن مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون و ▪
فرعا  33ك والجمعيات األهلية وشركات التمويل باإلضافة إلى اإلقراض المباشر من مع شركاء التنمية من البنو

للجهاز بكافة المحافظات فضال عن تمويل مشروعات ريادة األعمال، وفق ا آللية رأس المال المخاطر، مضيفة أن 
 الجماعيتمويل المشروعات متناهية الصغر ويقوم بالتركيز على مشروعات اإلقراض  فيالجهاز يتوسع 

 الهمم وذلك بالتعاون مع الجمعيات األهلية. وذويللسيدات والمرأة المعيلة 

الجهاز يعمل على تقديم خدمات فنية متنوعة لتطوير مهارات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وأوضحت أن  ▪
 .ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في مشروعاتهم القائمة
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

تقرير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يشير إلى أن قطاع الكهرباء قد حقق قفزات  يوضح( 1انفوجراف ) ▪

 ملحوظة في طاقتي الرياح والطاقة الشمسية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


