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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 مايو 12 خميسال 1العدد،العشرون و سعالثا الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .20221في  %8البنك الدولي يتوقع ارتفاع تحويالت المصريين بالخارج بنسبة  •

، مقارنة بنمو %8أن تنمو تحويالت المصريين العاملين بالخارج بوتيرة أسرع هذا العام إلى توقع البنك الدولي  ▪

 العام الماضي،  %6.4قدره 

البنك إن تدفقات تحويالت المصريين بالخارج سترتفع بسبب "التجاوب اإليثاري" من جانب المهاجرين  أشارو ▪

قتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن تجاه الصعوبات التي يشهدها االقتصاد المحلي والنمو اال

 يتباطأ، فيظل داعما للتحويالت.

هذا  %6توقع البنك انخفاضا في التحويالت إلى البلدان النامية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى و ▪

 ا.العام الماضي، وسط األزمة االقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكراني %7.6العام من 

حيث استفادت مصر،  بنمو،مليار دوالر،  31.5تلقت مصر تحويالت بما يقرب من وأوضح البنك الدولي أن  ▪

دول متلقية للتحويالت على مستوى العالم، من ارتفاع  5التي تعد أكبر متلق للتحويالت في المنطقة وأحد أكبر 

أسعار النفط والتحويالت من المصريين العاملين بدول الخليج، فضال عن النشاط االقتصادي القوي في أوروبا 

 .والواليات المتحدة

ويالت المغتربين مصدرا حيويا على نحو متزايد للعملة الصعبة لمصر، ال سيما في أصبحت تحوأضاف أن قد  ▪

وارتفعت قيمة التحويالت بشكل مطرد منذ  ،"19-أعقاب تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب فيروس "كوفيد

 الر.مليار دو 31.4، لتصل إلى 2021/2020انتشار الجائحة، كما سجلت ارتفاعا قياسيا خالل العام المالي 

 %4.2من المتوقع أن تنمو التحويالت إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة وأوضح البنك الدولي،  ▪

العام الماضي عندما بلغت  %8.6مليار دوالر خالل العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة  630لتصل إلى 

ا في التحويالت إلى أوكرانيا، التي تعتبر أكبر ، وتوقع البنك أيضا ارتفاعا قياسيرمليارات دوال 605التحويالت 

 .%20متلق للتحويالت في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 

 .20222األوروبي إلعادة اإلعمار يتوقع تباطؤا اقتصاديا في جنوب وشرق المتوسط بـالبنك  •

وشرق البحر األبيض  في دول جنوب %2.5وقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تباطؤ النمو إلى ت ▪

وذكر البنك أن التباطؤ ناجم عن ، (REP، وفقًا لتقريره حول اآلفاق االقتصادية اإلقليمية )2022المتوسط في عام 

 مع تسارع وتيرة التعافي. 2023في عام  %4.8تأثير األزمة األوكرنية، متوقعا أن يرتفع النمو إلى 

تأثير الحرب على أوكرانيا في منطقة جنوب وشرق المتوسط سيكون وأوضح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار أن  ▪

محسوًسا بشكل أساسي من خالل ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضالً عن اآلثار الثانوية على 

 الميزانيات واألمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط.

بما في ذلك  –تجات البترولية المستوردة، بينما تعتمد العديد منها وأشار إلى أن جميع دول المنطقة تعتمد على المن ▪

على المنتجات الغذائية المستوردة أيًضا، باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون هناك  –مصر وتونس واألردن 

تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في 

جال استثمارات الطاقة المتجددة، نظًرا إلمكانيات الدول في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة م

حيث يستجمع االنتعاش وتيرة التعافي في معظم البلدان ومع تقدم اإلصالحات االقتصادية  2023في عام  4.8%

 واإلدارية في جميع البلدان وتعطي دفعة للتعافي.

على أساس  %9” 22-2021“في مصر بلغ متوسط النمو في النصف األول من السنة المالية  أنهى وأشار إل ▪

 سنوي، مدفوًعا بالتحسينات في السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
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-2021لمالية في السنة ا %5.7وتوقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار أن يستمر االنتعاش، ليرتفع النمو إلى  ▪

، منوها بأنه يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب على 2023-2022في السنة المالية  %5، ويستقر عند 2022

صادرات الغاز المصرية وأسعارها إلى الحفاظ على النمو على المدى المتوسط، في حين ينبغي أن يدعم البرنامج 

مرين. ومع ذلك، رأى أن ارتفاع أسعار القمح المدعوم من صندوق النقد الدولي تنفيذ اإلصالح وثقة المستث

 والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الحرب على أوكرانيا سيكون له تأثير سلبي.

، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا 2022فقط في عام  %1.9وتوقع التقرير أن يبلغ النمو في األردن  ▪

وأشار إلى أنه ، عار السلع يؤدي إلى تراجع االستهالك الخاصعلى السياحة والتدفقات التجارية، كما أن ارتفاع أس

، مع انحسار الظروف العالمية، ودعم التجارة عبر الحدود %2.5، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2023في عام 

 وتعافي قطاع السياحة.

المدى المتوسط توقع أن يستفيد النمو االقتصادي من اإلصالحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على  ▪

والطويل، ولكنه رجح أن يظل معتدالً ألن العائد الضروري لالنضباط المالي يحد من اإلنفاق الحكومي، حيث 

 للتخفيف من حدة أزمة تأثير الحرب على أوكرانيا. 2022زادت الحكومة اإلنفاق االجتماعي في عام 

رئيسة التي تهدد التوقعات تشمل تآكل القدرة وأوضح تقرير البنك األوروبي إلعادة اإلعمار، أن المخاطر ال ▪

التنافسية الحقيقية الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف، وعدم االستقرار اإلقليمي، واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من 

 المتوقع في االقتصادات الشريكة.

ة منذ عقود، مع انكماش أما بالنسبة إلى لبنان، فقد أوضح التقرير أنه ال يزال يعاني من أخطر أزماته االقتصادي ▪

 %1. ومع ذلك، توقع حدوث انتعاش محدود إلى 2021في عام  %10مقدر في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

، مما يسمح بإحراز بعض 2022، حيث ينحسر المأزق السياسي بعد انتخابات مايو 2022من النمو في عام 

ر الطاقة والغذاء المتزايدة بسبب الحرب على أوكرانيا التقدم في اإلصالحات. ومع ذلك، من توقع أن تؤثر أسعا

 على االستهالك.

، مسجالً نمًوا بنسبة 2021وبالنسبة لالقتصاد المغربي؛ ذكر التقرير أن االقتصاد المغربي تعافى بقوة في عام  ▪

اسي . وكان االنتعاش مدفوًعا بشكل أس2020في عام  %6.3بعد االنكماش الناجم عن الوباء بنسبة  7.4%

بموسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات األعمال، وسط واحدة من أفضل برامج 

في  %1.2ومع ذلك، من المتوقع حدوث تباطؤ بنسبة ، التطعيم في مناطق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 اعي وتأثير الحرب على أوكرانيا.بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية على اإلنتاج الزر 2022عام 

وأشار تقرير البنك األوروبي إلعادة اإلعمار، إلى أنه من المرجح أن تستمر اضطرابات سلسلة التوريد العالمية  ▪

والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية إلى العام المقبل، ومع ذلك فالمغرب قد يشهد انتعاًشا بنسبة 

 مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء. 2023 في النمو في عام 3%

على التوالي بسبب الحرب  %2.5% و 2ضعيفة عند بالنسبة لتونس  2023و 2022كانت توقعات النمو لعام و ▪

 .على أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط

 .3الربيع والصيفتختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خالل « ديلي ميل» •

" البريطاني الشهير مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خالل Daily Mailاختار موقع ديلى ميل " ▪

فصلي الربيع والصيف بالعام الجاري، حيث جاءت مصر في المركز الثاني في قائمة أفضل المقاصد السياحية 

السياحية المصرية، وذلك خالل التقرير الذي نشره الموقع المرشحة، كما سلط الموقع الضوء على عدد من المدن 

: اتجاهات السفر التي يجب مشاهدتها وأين تزور في فصلي 2022تحت عنوان "أهم المقاصد لإلجازات لعام 

 الربيع والصيف".

لقاهرة المقصد السياحي المصري، وعدد من المدن السياحية المصرية والتي من بينها مدينة اوأشار التقرير إلى  ▪

التي وصفها بأنها نابضة بالحياة، ومدينة مرسى علم التي وصفها بأنها جنة الغواصين، لما تتمتع به من حياة 

بحرية ثرية بالشعاب المرجانية على شواطئ البحر األحمر، كما أوضح أن مدينة الغردقة هي مدينة لقضاء 

تع بها، وأشار إلى مدينة األقصر التي تعتبر أكبر اإلجازات لالستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتم

متحف مفتوح لآلثار المصرية القديمة، وإلى منطقة أهرامات الجيزة ووصفها بالعظيمة والخالدة، كما أنها تحتوي 

 على هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

ياحي المصري يعد من المقاصد السياحية القليلة في العالم التي تتميز بتنوع وأوضح التقرير أن المقصد الس ▪

منتجاتها السياحية حيث يتمتع بمناظر طبيعية خالبة وحضارة عريقة، وفي نهاية التقرير دعا الموقع السائحين 

ة المتنوعة والقيام لزيارة المقصد السياحي المصري خالل العام الجاري، لالستمتاع بالعديد من المقومات السياحي

 100باألنشطة السياحية المختلفة التي يمكن تجربتها في مصر، الفتًا إلى أن العام الجاري يوافق ذكرى مرور 

 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الفريدة.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

بناء اإلنساِن الـمصري وتحسين جودِة الحياة، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية: الدكتورة / هالة السعيد،  •

تفعيل البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي، تدعيم التنافسيِّة الدوليِّة لالقتصاد الـمصري هي المستهدفات 

 .2022/20234الرئيسية لخطة عام 

إن خطة العام المالي القادم  ، إلىوزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،هالة السعيدأشارت الدكتورة /  ▪

جاء ذلك خالل وتتبنى ثاَلثةَ ُمستهدفاٍت رئيسيٍة يَرتكُز كّل ِمنها على ِعدّة تَوُجّهات استراتيجيّة،  2022/2023

 .، أمام مجلس النواب2022/2023استعراض الـَمالِمَح الرئيسةَ لِخّطة التَْنميَة الـُمستدامة للعاِم الـَمالي القادم 

بناء اإلنساِن الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـُمواطن، وذلك  تضمنت هدفتلك المستهدفات الثالثة  أن أوضحتو ▪

من خالل تحقيق التنميِة الريفيِة الـُمتكاملِة في إطار ُمبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـَمرحلي ِلنظام التأمين الصحي 

قاء بالخدماِت األساسيِة للـُمواطنين، والتمكين االقتصادي الشامل، والتطوير التكنولوجي ِلـَمنظومة التعليم واالرت

 للنوع، وإتاحة تَكافؤ الفُرص للجميع.

أن الهدف الثاني تمثل في تفعيل البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي والذي يُرّكُز  ،السعيدالدكتورة / هالة وأضافت  ▪

طاع الزراعي من خالل تنمية القُدراِت اإلنتاجيِّة لرفع على تنمية القطاعات الثالثة ذاِت األّولويّة، والمتضمنة الق

نِسْب االكتفاِء الذاتي من الحاِصالت الزراعيِّة األساسيِّة، والقطاع الصناعي من خالل تعميق التصنيع الـمحلي 

جيا ِلزيادة القيمِة الـُمضافِة في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، باإلضافة إلى قطاع االتصاالت وتكنولو

 الـمعلومات من خالل تنميِة الصناعاِت اإللكترونيِّة وتعزيِز التحّول الرقمي.

التنافسيِّة الدوليِّة لالقتصاد الـمصري، من خالل تعزيز ركائز  في تدعيميتمثل  أن الهدف الثالث أوضحتو  ▪

 االقتصاِد الـَمعِرفي واالقتصاِد الرقمي والتحّرك َصوب االقتصاد األخضر.

كاِت الدافِعِة للنمو، والتوّجهاِت الحديثِة التي أكدت أهّميتها تَبِعات تواُصل  أن أضافتو ▪ الخطة اهتمت بإبراز الـُمحّرِ

جائحة فيروس كورونا، واألحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوّجهات التي تَبَْنتها الخّطة والمتضمنة 

ية، وتدبير احتياجاتها من البنيِة األساسيِة والخدمات، وتهيئة ُسبُل التوّجه االستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصر

تحسين الدخل وُمستوى الـَمعيشِة الالئِق ألهالي الريف في إطار ُمبادرة حياة كريمة، فضاًل عن التنفيذ الفاعل 

معيشيِة لألُسرةِ للـُمبادرات الرئاسية لتحسين ِصّحة وجودة حياة الـُمواطن الـمصري واالرتقاء باألحواِل الـ

 الـمصريِة.

تضمنت كذلك الـُمتابَعة الدقيقة للبرامِج  2022/2023أن أبرز توجهات خطة  ،السعيد أضحت الدكتورة / هالةو ▪

التنفيذيِة لِخطة تنمية األُسرة الـمصرية والتي ترتكُز على ضبِط النمو السكاني واالرتقاء بِخصائص السكان في 

جودةِ الحياة للـُمواطنين، زيادة االعتماد على الـَمواِرد الـمحليِة، من خالل تنميِة درجة  إطار جهود الدولِة ِلتحسين

االكتفاِء الذاتي من السلعِ الغذائيِة، والتوّسع في الزراعات التعاقديِة، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيِّة، ومن خالل 

 يِة التقنيّة والقيمِة الـُمضافة. زيادة الـُمكّون الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عال

تَبنّي استراتيجيّة التوّجه التصديري باستغالل اإلمكانات  ومنها أبرز توجهات خطة العام المالي القادم أشارت إلىو ▪

والفَُرص التصديريّة الواِعدة في مجاالت الزراعة والصناعة والسياحة، واألنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع 

على ترشيِد عمليّاِت االستيراِد بالتوّسع في إحالل الـُمْنتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبِة الـُمكّونات العَمل 

الـَمحلية من إجمالي ُمستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـُمضافة، إلى جانب تحفيز ُمشاركة القطاع الخاص في 

االستثمار وتوفيِر التسهيالت لتحسين بيئة األعمال وخفض تكلفة الجهوِد اإلنمائيِة من خالل إتاحِة مزيٍد من فرص 

الـُمعامالت، فضاًل عن تشجيعِ مشروعات الـُمشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الِشراكة بين القطاعين 

االقتصاد، العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الالزمة له لالضطالع بدوره في تنمية 

 واعتماد الحكومة وثيقة ِملكيّة الدولة.

وأوضحت أن التركيز على ُمبادراِت التحسين البيئي ومشروعات االقتصاِد األخضِر، والتطبيق الدقيق لـَمعايير  ▪

االستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك باإلضافة إلى تكثيف الجهود 

لتوفير ُسبُل الـُمساندة الـمالية للفئات االجتماعية ُمنخفضة الدخل، وِللمرأة الـمعيلِة وِلذوي الِهَمم، فضاًل الـُموّجهة 

عن إعطاء أولويّة في توجيه الـُمخّصصات الـمالية ِللـُمحافظات ُمنخفضِة الدخل من خالل التوزيعِ الـُمتكافئ 

بِما يُراعي تَضييق الفجواِت التنمويِة بين  ،ج والـمشروعاتلالستثمارات واالعتمادات الـمالية لتوطين البرام

الـُمحافظات من حيث ُمستويات الدخل وُمعداّلت البطالِة والفقر، مع تكثيف االهتمام بقضايا النوع االجتماعي، 

 ألُسرة الـمصرية.بتبنّي آلياِت التخطيط والتنمية الـُمستجيبِة ِللنوع وأِدلّة النمو االحتوائي وِخطط وبراِمج تنمية ا

 .5لإلصالحات الهيكلية الوطنييتابع إجراءات البرنامج السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء،  •

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج  ▪

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  /لإلصالحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتورة  الوطني
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هبه زايد، المستشار  /ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون االقتصادية، والدكتورة  /والدكتورة 

، المستشار يكفافدينا  /، والدكتورة بوزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةبوحدة السياسات االقتصادية  االقتصادي

 .بوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بوحدة السياسات االقتصادية االقتصادي

لإلصالحات  الوطنيما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج  وأشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى  ▪

ك قطاع والتركيز على قطاعات االقتصاد الحقيقي، ومن ذل المصريالهيكلية، والتي تتعلق بإعادة هيكلة االقتصاد 

الصناعة التحويلية، حيث تمت اإلشارة إلى أن البرنامج استهدف زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية، 

، مقارنة بنفس الربع من العام 2021/2022 الماليزيادة سنوية خالل الربع الثالث من العام  %20وقد تحقق 

مليارات دوالر خالل  9.176لبترولية إلى ، فيما وصلت الصادرات المصرية غير ا2020/2021 الماضي

 .2021مليارات دوالر خالل نفس الفترة من عام  7.671، مقارنةً بنحو 2022الفترة من يناير إلى مارس 

ً وأشارت  ▪ قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة  فيإلى الجهود الخاصة برفع معدالت االستثمار أيضا

نصيبه من الناتج المحلي، ومن ذلك ما يتعلق بمراجعة كافة األعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، 

تكلفة اإلنتاج، إلى جانب حوكمة منظومة استغالل األراضي للوصول إلى أفضل آلية  فيوخاصة تلك التي تؤثر 

وفيما يتعلق بجهود توطين وتعميق  ،عليها، تتيح االستغالل األمثل لألراضي الصناعية بشكل كاملممكنة لالعتماد 

الصناعة، ونمو سالسل التوريد المحلية، أوضحت ما تم اتباعه من سياسات صناعية تعتمد على إقامة تجمعات 

وعات المستوفاة وحدة من المشر 2296تم تسكينها إلى نحو  التيصناعية، حيث وصل عدد المشروعات 

إلى جانب استكمال طرح وإنشاء التجمعات الصناعية على مستوى  لالشتراطات بالمجمعات الصناعية،

 المحافظات.

قطاع الزراعة،  فيما تحقق إلى ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون االقتصادية، وأشارت الدكتورة /  ▪

زراعة أصناف  فيالتركيز على كفاءة استخدام المياه والتوسع  والمائي، حيث تم الغذائيبما يضمن استدامة األمن 

المحاصيل الزراعية عالية اإلنتاجية وشحيحة استخدام المياه، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات من 

مليون طن خالل عام  5.6حققت طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت  والتيالمحاصيل والصناعات الزراعية، 

2021. 

ً أشارت أيو ▪ قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، لرفع قدرة هذا القطاع الحيوي على  فيإلى ما تحقق  ضا

خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفى هذا الصدد تمت اإلشارة إلى 

مجاالت علوم البيانات والتسويق الرقمي وتطوير المنصات  فيمبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب التكنولوجي 

الرقمية، ومن تم تدريبهم خالل هذه المبادرة، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة، من خالل ميكنة دورات العمل في 

 مستشفى جامعيا كمرحلة أولى لدعم وتطوير أداء القطاع الصحي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. 73

برنامج  فيى جهود تحسين بيئة األعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خالل التوسع ونوهت إل ▪

الطروحات، إلى جانب رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سالسل اإلمداد، 

القتصاد األخضر، والمحافظة وتنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره بها، باإلضافة إلى جهود دعم التحول ل

كما تناولت جهود رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة ، على االستخدام المستدام للموارد الطبيعية

التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تتضمن إنشاء جامعات تكنولوجية، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج 

ولفت  ، ة المحتوى التعليمي، وكذا إطالق منصة لمجالس المهارات القطاعيةقائمة على منهجية الجدارات ورقمن

والمؤسسي،  اإلداريالعرض إلى جهود الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وما يتعلق بتعزيز اإلصالح 

وير المحافظات، وتط فيوتمكين وحدات اإلدارة المحلية وتعزيز قدرتها، من خالل تفعيل الالمركزية المالية 

 منظومة التخطيط المحلى.

إجراءات المرحلة الثانية من اإلصالحات الهيكلية والتي وضعت وفقاً  الدكتورة / ندى مسعود، واستعرضت ▪

لمجموعة من المعايير، بحيث يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف توطين التنمية وتحقيق العدالة 

داف وأولويات الدولة المصرية، والتي تضمنت اإلجراءات الخاصة بتحسين المكانية بين المحافظات كأحد أهم أه

بيئة األعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، واإلجراءات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، والزراعة، 

 واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

اإلجراءات العاجلة المقترحة، والتي تهدف إلى الخروج من األزمة االقتصادية الحالية وتمكين  وأشارت إلى ▪

المصنعين والمصدرين من خفض تكلفة اإلنتاج بهدف رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية، والتي تضمنت 

ق المحلية واألجنبية، وزيادة اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وتسهيل بقائهم في السو

حصيلة الدولة من النقد األجنبي، وتشجيع االستثمار، وتوفير الحماية االجتماعية ومنع وقوع فئات مجتمعية جديدة 

إلى حوافز تشجيع االستثمار الصناعي في القطاعات المستهدفة، والتي تضمنت  تكما تطرق ، في دائرة الفقر

لجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الصناعات النسيجية والمالبس ا

ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات الكهربائية، وتم توضيح المستهدفات الرئيسية 

رة على من تقديم الحوافز في الوقت الحالي والتي تمحورت حول استقطاب االستثمار األجنبي من الكيانات القاد

نقل وتوطين التكنولوجيا، وإحالل مجموعة من المدخالت الرئيسية لعمليات التصنيع للمنتجات ذات األولوية 

)كالصناعات الغذائية والدوائية(، وتوطين وخلق سالسل إنتاج للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي، ورفع 

الصناعات الثقيلة والميكنة، واستقطاب الصناعات  معدالت اإلنتاج من الصناعات المغذية لسالسل اإلنتاج في

 التحويلية المهاجرة من الدول األخرى، ورفع معدالت االستغالل للموارد الطبيعية للدولة.
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العوائد االجتماعية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي تتمثل في تدعيم  أنوأشارت الدكتورة / ندى مسعود، إلى  ▪

على االختراع واالبتكار، والحد من الهجرة الداخلية من األقاليم والمحافظات إلى وجود بيئة تنافسية محفزة 

العاصمة، ورفع معدالت االبتكار وتحفيز البحث العلمي الهادف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع معدالت خلق 

اظ على العقول فرص العمل على مستوى األقاليم والمحافظات، وعدم هجرة الكوادر الفنية المؤهلة، ودعم الحف

 المصرية المبتكرة وتوفير مناخ موائم الحتضان أعمالهم.

مشروع ِخّطة التنمية الـُمستدامة الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، تلقي بيان  •

باِشر على األولوية في الخطة للـمشروعات الـُمؤثّرة بَِشْكٍل مُ : أمام مجلس النواب 22/2023للعام المالي 

 .6َحيَاٍة الـُمواطنين

 22/2023إن خطة العام المالي  ، إلىهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية / الدكتورة أشارت ▪

ْسَكان وَخدََمات الـِميَاه والَصْرف الِصِحي وذلك  294تتضمن استثمارات ُكليّة قدُرها َحَوالَي  ِمليار جنيه لقطاع اإْلِ

ِمليار ُجنَْيه  26َونَْحو ِمليار ُجنَْيه أِلَْغَراض التَّْشيِيد َواْلبِنَاء،  33ِلتَْنِفيذ عديٍد ِمن الـُمبادرات والـَمْشُروَعات، ِمْنَها 

 ِمليار ُجنَْيه لـمشروعات الصَّْرف الِصِحي.  77(، ونَْحو %23ِلـَمْشُروَعات الـمياه، )بنسبة زيادة 

ْسَكان والـَمَرافِق والـُمجتََمعَات العُمرانيّة نَْحو  ▪ مليار  64.9ِمليار ُجنَْيه، ِمْنَها  168وأضافت أنه َقَد َخصَّ َوَزاَرة اإْلِ

ة. ومن أهم الـمشروعات الـمطروحة بالِخطَّة اآلتي:  103از الحكومي، وللجه مليار للهيئات االْقتَِصاِديَّة اْلعَامَّ

ْسَكان، تَطوير أكثر من  306تِوفِير نَْحو  ألف فدان ِمن الـمناِطق  15أَْلف ِوْحدَة سكنيّة ِضمن الـمشروع القَْوِمّي ِلإْلِ

ِمْليُون ُمواِطن، إلى جانب ِزيَادَة َطاقَة  6ون ِوحدَة َسَكنيّة يَْستَِفيدَ ِمْنَها َحَوالَي ملي 1.52َغْير الـُمخّططة، تُضم 

مشروًعا ِلْلِميَاه، ِلتَْرتَِفع نِسبَة التغطيّة  64مليون ِمتْر ُمكعَّب/يَْوم ِمْن ِخاَلِل تَْنِفيذ نَْحو  1.4َمشُروَعات الـِمياه بِنَْحو 

٪ َعلى الـُمستوى العام للجمهوريّة، عالوة على ِزيَادَة َطاقَة مشروعات الصَّْرف الصحي 99.5بِِميَاه الُشرب ِلنَْحو 

مشروًعا ِللصَّْرف الصحي، باإلضافة إلى تَطوير َشبََكات  60ِمْليُون ِمتْر ُمكعَّب/يَْوم ِمْن ِخاَلِل تَْنِفيذ  1.4بِنَْحو 

٪ 68ا بالقُرى، َوِلترتِفع بِذِلك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على َمشروعً  180الصَّْرف الصحي بالقُرى، بتَْنِفيذ نَْحو 

 على ُمستوى الجمهوريّة.

مليار جنيه فِي َعاٍم  307إلى أن االستثمارات الكليّة تُقدّر بِنَْحو  ،وفي مجال النقل، أشارت الدكتورة هالة السعيد ▪

ِة فِي َمْجُموِعَها نَْحَو ٪ مِ 72الِخّطة، ويُخص اْلَهْيئَات االْقتَِصاِديَّة نَْحو  ْجَماِلّي، َكَما تُشّكُل االستثمارات اْلعَامَّ ن اإْلِ

٪ ِمن إْجَماِلّي استثمارات اْلِقَطاع. تعطي هذه االستثمارات األولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِي قَاَربَْت على 91

َعلَى ُمناخ اأْلَْعَمال، بَِجانِب الـمشروعات ذَات البُعد ااِلْنتَِهاِء والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير االْقتَِصاِدّي 

 .االْجتَِماِعّي الـُمؤثّرة بَِشْكٍل ُمباِشر على َحيَاةٍ الـُمواطنين. َوفِي َمَجال الُطُرق والكباري َوالنَّْقل البّري

التَّْصنِيف العالـمي ِلَجْودَة الُطُرق أوضحت أن االستثمارات الـُموّجهة ِلَهِذه األنشطة قد َساَهْمت فِي اِْرتِقَاء ِمْصر بِ  ▪

مليار جنيه  24، مشيرة إلى أنه َفِي الِخّطة الحاليّة، يَتِم تَْخِصيص نَْحو 28إلى الـمركز  118ِلتَقِفَز ِمن الـمركز 

٪، وذلك لنهو عديٍد من مشروعات الطرق االستراتيجية، 4لـمشروعات الجهاز الحكومي لوزارة النقل بنسبة نمو 

 .ي َمَجال النَّْقل النهريوفِ 

إن اْلِخطَّة تتضّمن مشروعات تَطوير الَوحدات النهريّة َعلى ُطوِل الـمجرى  ، إلىالسعيدوأشارت الدكتورة / هالة   ▪

الـمالحي )من القاهرة شمااًل إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا( َوَرفَع َكفَاَءة ِمينَاء َحْلفا النهري بالسودان، مضيفة أنه 

، 22/2023مليار جنيِّه فِي ِخّطة َعام  218االستثمارات الـُمستهدفة لْلَهْيئَات االقتصاديّة َواْلبَاِلغَة نَْحو َوَمن 

مليار ُجنَْيه لْلَهْيئَة القوميّة ِلأْلَْنفَاق ِلتَْنِفيذ عديٍد من الـمشروعات، منها مشروعي الِقَطار الكهربي  176تتضمن 

أُْكتُوبَر، َواْستِْكَمال تَْنِفيذ اْلَخّط الثَّاِلث  6ونوريل بالعاصمة اإلداريّة اْلَجِديدَة َوَمِدينَة السَِّريع، بَِجانِب خّطي الـمُ 

 لـمترو اأْلْنفَاق.

مليار جنْيه، َوفِي َمَجال  27وأشارت إلى النقل بالِسَكك الحديد، حيث يُخص اْلَهْيئَة القوميّة لِسَكك َحِديد ِمْصر نَْحو   ▪

افَّة، ِمن الـُمستهدف اْستِْكَمال أَْعَمال تطوير وميّكنة عديٍد من الـموانئ البّرية )السادس من أكتوبر الـموانئ اْلجَ 

ْنَشاء  ميناًء جافًا ومركًزا لوجيستيًّا  13والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين(، فضاًل َعن إْعدَاد ُمخّطط َشاِمل إِلِ

 على ُمستوى الُجْمُهوِريَّة.

تؤكد أن تعميق التصنيع الـمحلي محور رئيس الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .7أمام مجلس النواب 22/2023في استراتيجية تطوير قطاع الصناعة التحويلية بخطة 

لقطاع الصناعة  22/2023هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية خطة عام /  استعرضت الدكتورة ▪

التحويلية، الكهرباء، ومجال التحسين البيئي وذلك خالل إلقائها بيان مشروع ِخّطة التنمية الـُمستدامة للعام المالي 

 والمالمح األساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب. 22/2023

لتحويلية، ُمعدّل نمو حقيقي هالة السعيد إلى أنه من الـُمستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة ا /أشارت الدكتورة  ▪

من الناتج الـمحلي اإلجمالي،  %21خالل عام الخطة، مما يرفع نسبة ُمساهمة الناتج الصناعي إلى نحو  7.7%

عن  %6مليار جنيه بنسبة زيادة  93.5وتُقدّر االستثمارات الـُموّجهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالي 
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 منها. %80عات غير البترولية نحو استثمارات العام السابق، ويُخص الصنا

وأوضحت أن استراتيجية تطوير القطاع تُرّكز على تعميق التصنيع الـمحلي  لتقليل االعتماد على الـُمكّونات  ▪

الـُمستوردّة والتي تتأثّر إمداداتُها بظروف األزمات الدوليّة، وذلك من خالل ُمراجعة القوائم االستيراديّة من هذه 

وسيطة والتوّسع في إنتاِجها محليًا، ومع الربط مع سالسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من الـُمكّونات ال

الـمشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات األولويّة، في ُمقدّمتها الصناعات الدوائية 

ة، ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق القائمة والغذائية والهندسية، باإلضافة إلى استكمال إنشاء الـُمجّمعات الصناعيّ 

 بُمحافظات الصعيد.

أن الخطة تستهدف االرتقاء بجودة الـُمنتجات الصناعيّة  ،السعيد الدكتورة / هالة ولتحسين تنافسيّة القطاع، أضافت ▪

من خالل تطوير منظومة الـُمواصفات والجودة والفحص واالختبارات، وتأهيل الـُمنشآت للحصول على شهادات 

الجودة، باإلضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعي، وفي إطار استهداف تحفيز 

وتنشيط الصادرات الصناعيّة، تحرص الخطة على ُمواصلة جهود تحسين بيئة األعمال وتنفيذ ُمبادرة االستثمار 

إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة اإلنتاج وتكلفة الـُمعامالت، والتوّجه نحو التحّول الرقمي  100الـ 

 في تقديم الخدمات.

مليار دوالر خالل  30وصواًل إلى  %15ها بما ال يِِقل عن أنه تنشيًطا للصادرات الصناعيّة وزيادت توأوضح ▪

، تحِرص الخطة على ُمواَصلة برنامج الـُمساندة التصديرية للشركات في إطار ُمبادرة السداد 22/2023عام 

الفوري، مع توسعة مظلّة رد األعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات الـُمتوسطة 

وربط الـُمساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة ُمساهمة النشاط في القيمة الـُمضافة، هذا بجانب التوّجه  والصغيرة،

إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في األسواق األفريقية، والتوّسع في تنظيم الـمعارض الداخلية والخارجية، 

ترشيد الـموارد وضمان كفاءة االستخدام، تُولي  مضيفة أنه في إطار تشجيع الصناعة الـُمستدامة القائمة على

الخطة اهتماًما كبيًرا بنقل وتوطين التكنولوجيا واالبتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف االستثمار الصناعي 

 في الـمجاالت صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع األلواح والخاليا الشمسية.

إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قَدرْها  ،السعيد الدكتورة / هالة اء، أشارتوفيما يُخص قطاع الكهرب ▪

مليار جنيه لتنفيذ ِعدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية  29.3

استصالح األراضي بتوشكى  لـمشروعات التنمية االقتصادية. بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء ومناطق

والدلتا الجديدة ومشروعي الـمونوريل )العاصمة اإلدارية والسادس من أكتوبر(، وأيًضا استكمال مشروعات هيئة 

الـمواد النوويّة واستكمال تجهيزات البنية األساسية لتهيئة موقع الـمحطة النوويّة بالضبعة، عالوة على استكمال 

ـتجدّدة، مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات تنفيذ مشروعات الطاقة الـمُ 

توليد الكهرباء باستخدام نُُظم الخاليا الفوتوفولطيّة بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبُمشاركات مع القطاع 

ام البناء والتشغيل والتملّك الخاص على ِغرار ُمجّمع بِنبِان للطاقة الشمسية بغرب أسوان والذي تم تنفيذه بنظ

(BOO.) 

أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار  بِرزت 22/2023أن خطة عام  ،السعيد الدكتورة / هالة وأكدت ▪

أفريقيا( الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقي الدول  –مشروع )يورو 

ميجاوات مما يُعّزز من مركز مصر كمنّصة  3000مع إمكانية زيادتها إلى  ميجاوات، 2000األوروبية بقُدرة 

لتجارة وتداول الطاقة في ضوء مزايا الـُموقع االستراتيجي ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات 

 تحظى بها مصر.

الخطط التنموية، فَمن  وفي مجال التحسين البيئي، أوضحت أن الِخطة تحرص على دمج االستدامة البيئية في ▪

مليار جنيه في عديٍد من  336(، إلى 22/2023الـُمستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء في خطة )

مليار(  26.4مليار( والري ) 2.8مليار( والتنمية الـمحليّة ) 2.4مليار( والكهرباء ) 300القطاعات منها النقل )

، من ُجملة %40تصل نسبة االستثمارات العامة الخضراء مليار(، ومن المستهدف أن  4.5واإلسكان )

 االستثمارات العامة.

تعلن تضمين خطة العام الـمالي  ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةالدكتورة / هالة السعيد،  •

 .8ألول مره قسًما حول االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، أمام مجلس النواب 2022/2023

 2022/2023ِخّطة العام الـمالي  إن ، إلىهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية / الدكتورة أشارت ▪

 – 2021تتضمن وللَمّرة األولى قسًما خاًصا يتناوُل دور الِخّطة في تنفيذ االستراتيجيّة الوطنيّة لحقوِق اإلنساِن )

من خالل الربط بين الـمشروعات والبرامج  ،2021(، التي أطلقَها السيد/ رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2026

والـُمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الِخّطة والـَمحاور الرئيسة لالستراتيجيّة، جاء ذلك خالل استعراض سيادتها 

 .2022/2023لمالمح خطة التنمية المستدامة للعام 

التضّخميّة وتداعيّاتها االجتماعية التي أعطت اهتماًما بالغًا بقضيتي الضغوط  2022/2023وأكدت أن خطة عام  ▪

يُواجهها االقتصاد الـمصري حاليًا في ظل تبِعات األزمات العالـمية من خالل ما يُعَرُف بِالتضّخم الـُمستورد، 

وكذلك قضية التشغيل والِحفاِظ على ُمعداّلت البطالة في أدنى ُمستوياتها. وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت 
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ن الخطة تضمنت آليات المتصاص السيولة وضبط معدالت التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية السعيد أ

العالمية، موضحة أن أبرز تلك االّليات تمثلت في إعطاء أولوية ُمْطلَقة لتأميِن احتياجاِت البالد االستيراديِة من 

باإلضافة إلى التوّسع في منافذ التوزيع  السلع التموينية االستراتيجية، إحكام الرقابة الـتموينية في األسواق،

والـمعارض وُمبادرات توزيع السلع على الفئات األكثَُر احتياًجا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير 

السلبي على أسعاِر السلع األساسية لعدم اإلضرار بالفئات الـُمستحقة، ذلك فضاًل عما تم إقراره من ُموازنات 

 واجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهوِرها في مصر.طارئة لـمُ 

االّليات مشيرة إلى زيادة أعداد األُسر الـُمستفيدة من برنامج التضاُمن  ضت الدكتورة / هالة السعيد،واستعر ▪

ى االجتماعي، وزيادة الـمعاشات وَحدْ اإلعفاِء الضريبي لتوفير مزيٍد من الحماية للفئات األولى بالرعايّة، الفته إل

مليار جنيه للتعاُمل مع تداعيّات األزمة وتخفيف آثارها على الـُمواطن، على أن يتم  130قيام الدولة بتخصيص 

ألف أسرة جديدة للُمستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، فضاًل عن تخصيص  450مليار جنيه لضم  2.7توفير 

 120بحد أدنى  %13رف زيادة الـمعاشات بنسبة مليار جنيه للهيئة القومّية للتأمين االجتماعي لص 190نحو 

مليار جنيه لصرف العالوات الدوريّة للُمخاَطبين بالخدمِة  36جنيًها بدًءا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 

 الـمدنيِّة.

الت ألف فرد، مع اإلبقاء على ُمعدّ  900وأكدت استهداف الخطة توسيع الطاقة االستيعابية لسوق العمل لتصل إلى  ▪

 .%7.5 - %7.4البطالة عند ُمستواها الحالي 

تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة  22/2023أن ِخّطة عام  ،هالة السعيدكتورة / دالوأضافت  ▪

الـُمستهدفة للتصدّي للتغيّرات الـُمناخيّة وانعكاساتِها على النظاِم البيئي وعلى االقتصاِد الوطني، وذلك في ضوء 

، متابعه أنه وفي إطار 2021وصيّات قِّمة الـُمناخ التي ُعقدت بمدينة جالسجو بالـمملكة الـمتحدة في عام تَ 

(، فإن الِخّطة تبرز ِحرَص مصر على تبنّي الـُمبادرات الحكوميّة COP 27) 2022استضافة مصر لِقّمة الـُمناخ 

من إجمالي االستثمارات العامة في عام الِخّطة،  %40الداعمة للنمو األخضر الـُمستدام لتُشّكَل استثماراتُها نسبة 

الطاقة ، إلى جانب استهداف رفع نسبة 2025بحلول عام  %50في الوقت الراهن، وصواًل إلى  %30ُمقابِل 

، ولتقترب من 24/2025عام  %25، ثم إلى 22/2023عام  %20الـُمتّجددة من جملة الطاقة الـُمستخدمة إلى 

(، فضاًل عن التوّسع في مشروعات النقل الـُمتطّور، كالقطار الكهربائي %42) 2035ُمستهدفات عام 

لدائري، وكذا شبكات مترو األنفاق والـُمونوريل واألوتوبيس التردّدي البديل للـميكروباص على الطريق ا

والسيارات الكهربائيّة، باإلضافة إلى إبرام اتفاقيّات دوليّة إلنتاج الهيدروچين األخضر كمادة وسيطة إلنتاج 

 األمونيا الخضراء.

يوجه باستثناء مستلزمات اإلنتاج والمواد الخام من السيسي، رئيس الجمهورية،  حالسيد الرئيس / عبد الفتا •

 .9االعتمادات المستندية الجديدنظام 

باستثناء مستلزمات اإلنتاج والمواد الخام من  ، رئيس الجمهورية،عبد الفتاح السيسي /الرئيس  السيد وجه ▪

اإلجراءات التي تم تطبيقها مؤخًرا على عملية االستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خالل مستندات 

التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، 

لتجارة والصناعة، وجهات االختصاص األخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم ووزير المالية، ووزيرة ا

 لمنظومة إجراءات االستيراد ومدى تلبيتها الحتياجات عملية اإلنتاج.

 .10خالل شهر أبريل خالل أبريل األجنبيالنقد  احتياطي فيمليون دوالر زيادة  41.5 •

مليار دوالر،  37.123.5إلى  2022 أبريل فيلديه ارتفع  األجنبيالنقد  احتياطيإن  إلى المركزيالبنك أشار  ▪

 مليون دوالر. 41.5نحو  االحتياطي فيبلغت الزيادة ، حيث 2022 مارس فيمليار دوالر  37.082مقابل 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

خصيم في قانون واحد، وتمت تالتمويلي وال، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير 2018أطلقت 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.

د الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه األخص في تخصيم خصيم أحتويعد نشاط ال

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

مليار جنيه في  10.6إلى  2014صري في مليار جنيه م 3,7خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريًبا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18. وارتفعت بنسبة 2018

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

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

الى 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.

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

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 

ستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل نقدية من بيع األصل ت

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

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

، بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82 أصدر 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

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

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

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

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

 :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل ▪
 مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم

 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو األصل

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

 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 بين

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

 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 وسبب
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 التمويل متناهي الصغر ▪

 :11الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر ▪

لسنة  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 2014

لى خضوع نشاط تمويل المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد ع
المشروعات 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 

 ير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.التطبيق، باإلضافة إلى 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  ▪
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةبوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 بإجماليالصغر  ومتناهيمشروع صغير  2337تنفيذ  ،وزير التنمية المحلية شعراوي،محمود  /اللواء  •
 .12مليون جنية 27استثمارات أكثر من 

 الحالي الماليوزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام  ،شعراويأكد اللواء محمود  ▪
أكثر  استثمارات بإجماليالصغر  ومتناهيمشروعا  صغير  2337تمويل  فيوحتى اآلن  1/7/2021في الفترة 

ماليين جنيه، ووفرت المشروعات خاللها فرص  4,5مليون جنية منها مشاركة من المستفيدين قدرها  27من 
عمل مباشرة في مجاالت اإلنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية ومالبس ومفروشات وبيع أعالف 

 وأسمدة وغالل ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

الى أن صندوق التنمية المحلية يوافق على منح نوعين من القروض وتشمل  ،شعراويمحمود  /وأشار اللواء  ▪
 %6لغ متوسطة األجل تسدد خالل أربع سنوات بفائدة تب وقروضقروض قصيرة األجل تسدد خالل عامين 

لمتحدي اإلعاقة والمتحررين من األمية والحاصلين على قروض جديدة إلضافة طاقة  %4سنويا تنخفض إلى 
إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة موضحا  أن الصندوق أدخل أسلوب 

تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول  جديد في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ
 عليه.

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يعزز تمكين المرأة اقتصاديا حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من  ▪
% من  67.7مشروعا  بنسبة بلغت حوالى  1463مولها للمرأة خالل تلك الفترة حوالى  التيالمشروعات 

إجمالي المشروعات مشيرا  الى أن الصندوق يعد أحد أدوات الوزارة الهامة لدعم المرأة في المحافظات خاصة 
ال  ثابتا  ويضمن لها المرأة المعيلة ، حيث يساعدها على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مما يدر لها دخ

إضافة الى استفادتها من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها  %6حياة كريمة وذلك بفائدة ال تتعدى 
 إلي منتجات جديدة قابلة لالستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف 

وزارة المالية الذي يشير إلى صالبة االقتصاد المصري، ومرونة في التعامل مع  يوضح تقرير( 1انفوجراف ) ▪

مقارنة بالعام المالي  2020/2021، ويوضح أهم المؤشرات المالية خالل العام المالي التحديات

2019/2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئة العامة لقناة السويس، الذي يشير إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس خالل يوضح تقرير ( 2انفوجراف ) ▪

 :%10بنسبة  2022شهر مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


