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 النشرة اإلخبارية األسبوعية 
  

2202 يونيو 23 خميسال 3العدد، الثالثون الشهري  اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية   

 .1توقعات واعدة للنمو في أفريقيا بقيادة االقتصاد المصري )أفريكسيم(،   بنك التصدير واالستيراد األفريقي •

)أفريكسيم(  أشار ▪ األفريقي  واالستيراد  التصدير  إلى  بنك  سيمثل  ،  المصري  االقتصاد  القارة  17نمو  نمو  من   %

في   الحرب  2022األفريقية  تداعيات  نتيجة  العالمي  االقتصاد  يواجهها  التي  الكبيرة  التحديات  من  الرغم  على   ،

 . الروسية في أوكرانيا

نما االقتصاد المصري بمعدل ، حيث  محركين للنمو في القارةجاءت مصر مع نيجيريا كأهم  وأوضح البنك أن قد   ▪

%،  8.3، وشهد الربع الثاني من العام المالي الجاري وحده نموا بمعدل  2021/ 2022% في النصف األول من  9

التوقعات النمو    ،متجاوزا  في  5.4وبلغ  المنتهية  أشهر  )الثالثة  الجاري  المالي  العام  الثالث من  الربع  في   %31 

بـ  2022مارس   مقارنة  التضخم  2.9(  ارتفاع  من  الرغم  على  الماضي،  المالي  العام  من  نفسها  الفترة  في   %

وصدمة أسعار السلع بعد اندالع الحرب في أوكرانيا. وبعد مراجعة المعدالت المحققة في األرباع السابقة وعلى 

 %. 6.2لمالي الجاري بأكمله إلى خلفية تداعيات الحرب، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو االقتصاد في العام ا

اإلصالحات الهيكلية التي جرى تطبيقها في مصر قبل الجائحة "قضت على المبالغة في تقييم  وأضاف البنك أن   ▪

وكان قطاع الغاز الطبيعي المزدهر أيضا، واالستهالك    ،العملة، وعززت مناخ األعمال لتقوية القدرة التنافسية"

لالقتصاد   القوي  األداء  أسباب  ضمن  األموال،  رؤوس  وتدفقات  الخارجية،  التحويالت  وزيادة  القوي،  الخاص 

 . المصري

 في أبريل الماضي  رفع صندوق النقد الدوليوأوضح بنك التصدير واالستيراد األفريقي )أفريكسيم( أن أيضاً قد   ▪

نقطة مئوية   0.3، بزيادة  2022/2021% في العام المالي  5.9اته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر إلى  توقع

خفض   الذي  الوقت  في  هذا  يأتي  والطاقة.  الغذاء  أسعار  ارتفاع  من  الرغم  على  يناير،  في  السابقة  توقعاته  عن 

العالمي في عامي   للنمو  با3.6إلى    2023و  2022الصندوق توقعاته  توقعاته األخيرة الصادرة  %،  نخفاض عن 

 نقطة مئوية للعام المقبل. 0.2نقطة مئوية لهذا العام و 0.8في يناير بمقدار 

نمت تدفقات    ، حيث كانت التحويالت أيضا أحد أهم العوامل التي دعمت االقتصادات األفريقيةوأضاف البنك أن   ▪

بأكثر من   الخارج  األفارقة من  ال11تحويالت  العام  العام % خالل  النمو خالل  تواصل  أن  المتوقع  ماضي ومن 

 الجاري، وهو ما عزاه التقرير بشكل كبير إلى نمو حجم سوق العمل في أوروبا والواليات المتحدة. 

هذا األمر مهم للغاية بالنسبة لمصر، والتي تعد أكبر متلق للتحويالت في القارة، إذ بلغت التحويالت وأوضح البنك  ▪

إ القادمة  بلغ  الخارجية  قياسيا  مستوى  مصر  عام    31.5لى  في  دوالر  بمعدل  2021مليار  ونمت  على  6.4،   %

من   يقرب  ما  معا  ونيجيريا  إلى مصر  التحويالت  وشكلت  القارة 55أساس سنوي.  إلى  التدفقات  إجمالي  من   %

 خالل السنوات الثالث الماضية. 

في دعم أداء القارة اقتصاديا خالل العام المقبل، أن الشركاء التجاريين ألفريقيا سيلعبون دورا حاسما  البنك  ذكر  و ▪

بذلك للقيام  مستعد  منهم  العديد  أن  مواصلة    ،ويبدو  نحو  للقارة،  األكبر  التجاري  الشريك  تعد  التي  الصين،  تتجه 

أشار   ،التحفيز النقدي والسياسة المالية التوسعية وهو ما يعني أن الطلب على السلع األفريقية سيستمر في الزيادة

 . 2022% في عام 5إلى أنه من المتوقع أن تنمو أحجام التجارة العالمية بمعدل  لبنكا

من بين العقبات التي   ،تزال هناك تحديات في الطريق  أالالتصدير واالستيراد األفريقي )أفريكسيم(،    وأضاف بنك ▪

الغذائي،   األمن  تهدد  التي  التوريد  واضطرابات سالسل  التضخم،  أفريقيا  في  االقتصادي  النمو  تقوض  أن  يمكن 

تدفقات رأس المال إلى    حوتشديد السياسات المالية حول العالم، والتي يمكن أن تقود إلى الركود التضخمي ونزو

 الخارج. 

 

 في هذا العدد: 

 الدولية  والصحف التقارير •

 األخبار األسبوعية  •

 النشاط المالي  •

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

 )انفوجراف( 

 انفوجراف •
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رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر و المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي  ،الدينمحمود محيي  الدكتور /   •

االستثمار في العمل المناخي أصبح ضرورياً لتحقيق ،  COP27أطراف اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي  

 . 2النمو االقتصادي

الدين،   ▪ الدكتور محمود محيي  التنفيذي لصندوق  أكد  الدولي، والمدير  المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر النقد  رائد 

، أن تكلفة التقاعس عن العمل المناخي تمثل التهديد األكبر COP27أطراف اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي  

االقتصادي إلى  للنمو  النمو   وأشار  تحقيق  أجل  من  الوحيد  الطريق  أصبح  المناخي  العمل  في  االستثمار  إن 

 االقتصادي. 

إن التكلفة المتزايدة للتقاعس عن العمل المناخي تجعل إدارة المخاطر أمراً شديد األهمية، كما تضيف   وأشار إلى ▪

المناخ التغير  مواجهة  في  الصالب  إجراءات  في  لالستثمار  المتزايدة  القيمة  هذه إلى  أن  موضحاً  والتكيف،  ي 

 اإلجراءات تستلزم مشاركة القطاع الخاص سواء في التمويل أو التنفيذ.

وأهداف   ▪ بشكل عام،  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  دوره  له  والخاص  العام  القطاعين  من  أن كالً  وأوضح 

تشريعية مناسبة تسمح بدور العمل المناخي بشكل خاص، حيث يجب على القطاع العام أن يعمل على وضع أطر  

حجم   وتقليص  المشروعات  هذا  أمام  الهيكلية  المعوقات  وإزالة  المناخ،  مشروعات  في  الخاص  للقطاع  أكبر 

بها المتعلقة  المطلوبة    ،المخاطر  اإلمكانات  وتوفير  التمويل  زيادة حجم  في  مهماً  دوراً  الخاص  القطاع  أن  وذكر 

 لتنفيذ هذه المشروعات

إطار عمل واضح يحدد دور كٍل من القطاعين في العمل المناخي من شأنه أن يؤدي إلى سوء  وأكد أن عدم وضع   ▪

إدارة مشروعات المناخ أو التراخي في التنفيذ أو تأجيله، وهي أمور تزيد من التكلفة الباهظة أصالً لظاهرة التغير  

 المناخي.

رين على االستثمار في التكنولوجيات والحلول  وأفاد بأنه من الجيد مالحظة إقدام شركات القطاع الخاص والمستثم ▪

منخفضة الكربون بما يحقق فوائد متعددة ال تتعلق فقط بالمناخ ولكنها تنعكس كذلك على أهداف التنمية المستدامة 

المناخي ضمن استراتيجياتها   ، األخرى الكبرى التي تضع العمل  وذكر في هذا الصدد إلى تزايد أعداد الشركات 

 .لتحقيق النمو

حمالت وتحالفات العمل المناخي، مثل حمالت السباق نحو الصفر    وأشار الدكتور / محمود محي الدين، إلى إن ▪

والسباق نحو الصالبة في مواجهة التغير المناخي وتحالف جالسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، تمثل 

والشر والخاص من جهة،  العام  القطاعين  بين  للشراكة  واعدة  الخاص من جهة  فرصاً  القطاع  داخل  المثمرة  اكة 

 . أخرى

ً   وأشار ▪ بين    أيضا والربط  الحكومية،  الحكومية وغير  الجهات  بين  التواصل  تحقيق  المناخ هو  دور رواد  أن  إلى 

بالجهود   يصل  بما  الخاص،  القطاع  داخل  والمؤسسات  الشركات  بين  الربط  وكذلك  والخاص،  العام  القطاعين 

 اخي إلى الحجم المطلوب. ومبالغ تمويل العمل المن 

 .3مليار دوالر  2.7شركات التكنولوجيا الناشئة األفريقية تجذب استثمارات بقيمة   ،بلومبرجوكالة  •

األجنبية   بلومبرجوكالة  توقعت   ▪ االستثمارات  اجتذاب  على  قادرة  األفريقية  الناشئة  التكنولوجيا  تظل شركات  أن 

على الرغم من اضطراب االقتصاد العالمي، لكن بوتيرة أكثر تباطئا، في أعقاب تمويالت قياسية تم تسجيلها العام 

منذ يناير، محققا زيادة بأكثر من مليار دوالر    2.7حقق القطاع تدفقات بقيمة  ، حيث  الماضي لرأس المال المغامر

مليار دوالر تم بلوغها خالل األشهر الخمس األولى من العام الماضي، بحسب   1.2الضعف مقارنة بتدفقات بلغت  

 بيانات جمعتها مؤسسة فيوتشر جروث إلدارة االستثمارات. 

نيجيريا  ، إلى إن  مؤسسة فيوتشر جروث إلدارة االستثمارات  وأشارت ▪ التمويالت اجتذبت  وجنوب أفريقيا معظم 

 .تسعى السنغال وغانا أيضا إلى زيادة عدد شركاتها الناشئةو ،العام الماضي، وتبعتهما مصر وكينيا
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خسائر األزمة الحالية بجميع أنحاء العالم تقدر    الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، •

 .4تريليون دوالر 12بما يقرب من  

إن األزمة االقتصادية الحالية هي أسوأ  أشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى   ▪

يشهد   لم  حيث  الماضي،  القرن  عشرينيات  منذ  بأسره  العالم  يشهدها  الحين، أزمة  ذلك  منذ  مماثلة  أزمة  العالم 

تريليون دوالر من الناتج العالمي   12موضحة أن خسائر األزمة الحالية في جميع أنحاء العالم تقدر بما يقرب من  

 . 2023و 2022% في عامي   3.6إلى  2021% في عام 6.1اإلجمالي، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 

أ ▪ تتلخص فيما يطلق عليه ن أفضل وسيلة إلوأضافت  الجيوسياسية  التوترات  الناجم عن  التأثير االقتصادي  دراك 

خبراء االقتصاد "صدمة العرض"، وهي الصدمة التي تدفع التضخم إلى االرتفاع كذلك، مضيفه أنه وبالنسبة لعام 

اشئة واالقتصادات  % في األسواق الن 8.7% في االقتصادات المتقدمة و 5.7، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم  2022

 .2022نقطة مئوية أعلى من المتوقع في يناير  2.8و 1.8النامية؛ 

السعيد،ا  وضحتوأ ▪ هالة   / االستعداد   لدكتورة  على  سيتوقف  النمو  وتباطؤ  التضخم  معدالت  ارتفاع  مدى  أن 

نقاط الضعف أبرزت  الجيوسياسية  البناء، متابعه أن االضطرابات  إعادة  االستراتيجية   لالستجابة والمشاركة في 

 العميقة في العالقات التجارية واألمنية، التي ال يمكن التصدي لها إال بزيادة االتحاد بين الدول. 

وأكدت ضرورة معالجة تحديات التمويل السائدة التي تعيق االستثمار في التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة   ▪

إجمالي   أن  متابعه  العالمي،  الصعيد  التنمية  على  بأهداف  المتعلقة  القطاعات  على  العالمي  الحكومي  اإلنفاق 

تريليون دوالر في الدول    7إلى    3.3، وما بين  2019تريليون دوالر في نهاية عام    21المستدامة بلغ ما يقرب من  

 ، نتيجة لتأثير جائحة كورونا. 2020تريليون دوالر في عام  2.5النامية، باإلضافة إلى زيادة قدرها 

والذي   ▪ واالجتماعي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  من  األولى  المرحلة  أطلقت  المصرية  الحكومة  أن  وأوضحت 

يهدف إلى تحقيق استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكده أن اإلصالحات التشريعية والمؤسسية  

 وفرت إطار سياسي مناسب للتصدي للتحديات الجديدة. 

الدكتورة ▪ إلى    وأشارت  السعيد،  هالة  المستدامة:  /  التنمية  استراتيجية  إطالق  أهداف طموحة منذ  لديها  أن مصر 

مؤكده أن الدولة شرعت في ضمان حياة أفضل للمواطنين، من خالل تعزيز    ؛2016في عام    2030رؤية مصر  

 القتصادي للمرأة. البنية التحتية، وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، والتمكين ا

تريليون   3.6على مدى السنوات الثماني الماضية، فقد زادت مصر من استثماراتها العامة بمقدار    أنهوأوضحت   ▪

فتأتي مبادرة حياة كريمة كأحد    2030مليار دوالر، مضيفه أنه وفي إطار رؤية مصر    231جنيه مصري بمعدل  

ي لتنمية المناطق الريفية المصرية، الذي يهدف إلى تحسين المشروعات التنموية الرئيسية، وهو المشروع الوطن 

الخدمات   إلى  الوصول  وتحسين  التحتية،  البنية  تجديد  خالل  من  الريفية  المجتمعات  في  المواطنين  حياة  نوعية 

 األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل. 

و  وأكدت ▪ االجتماعية  الحماية  بالتركيز على  الحكومة  التحديات  حرص  مواجهة  المساهمة في  مع  البشرية  التنمية 

إلى   مشيرة  معه،  والتكيف  المناخ  تغير  حدة  من  التخفيف  مثل  لالستقرار،  تهديدات  تشكل  التي  األجل  طويلة 

المصرية،   الحكومة  اتخذتها  التي  إطار    والمتضمنةاإلجراءات  في  والمالية،  االجتماعية  والتدابير  الغذائي  األمن 

االستجابة للتطورات العالمية األخيرة، وبهدف تخفيف الضغوط التضخمية على القطاعات األكثر ضعفًا وتعزيز 

 قدرة االقتصاد على تحمل التداعيات بعيدة المدى.

ب   ه ما حققت إلى  وأشارت   ▪ ٪ في النصف  9، و2021٪ في عام  3.3لغ  مصر الفته إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي 

المالي   العام  الثالث من عام  7.8و  2021/2022األول من  الربع  في  إلى  ٪2021/2022  الوصول  إلى جانب   ،

التوقعات  7.4 إلى مراجعة  ودفعت  الوباء،  بعد  القوية  العودة  تعكس  المؤشرات  تلك  أن  بطالة، موضحه  ٪ معدل 

 ٪. 6التي تتجاوز  2021/2022األولية للنمو للعام المالي 

هالة  وأشارت ▪  / في    ،السعيد  الدكتورة  الخاص  القطاع  وتمكين  األجنبية  االستثمارات  زيادة  إلى  تطلع مصر  إلى 

والصناعات  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  والطب  المياه  وتحلية  المتجددة  الطاقة  مثل  جذابة  قطاعات 

خلق بيئة مواتية لالستثمار تشجع مجتمع األعمال على تنمية الزراعية، مؤكده أن الحكومة المصرية تحرص على  

 23ق ت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافقرر

لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك  واإلقراض اإليداعسعري عائد  علىاإلبقاء  2022يونيو 

على سعر  اإلبقاءيب. كما تم ترت% على ال11.75و% 12.25، %11.25ى مستو المركزي عند

  11.75٪.ىمستو والخصم عند االئتمان
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 االستدامة وتعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. 

وأضافت أن الحكومة المصرية تعطي األولوية لدور القطاع الخاص في محاكاة النمو من خالل مختلف السياسات   ▪

اء سياسة ملكية الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور  والمبادرات، مشيرة إلى إطالق السيد رئيس الوزر

 القطاع الخاص في عدد من المجاالت االقتصادية الرئيسية في السوق في المستقبل.

% من 9%،  7أن السياسة تهدف حاليًا إلى زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للبالد إلى ما بين    وأوضحت ▪

%، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضاًل  30% و  25عامة بنسبة تتراوح بين  خالل زيادة االستثمارات ال

٪ خالل السنوات  65عن دعم مبدأ زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي للدولة وعملية تنميتها إلى  

 الثالث القادمة. 

لعديد من مشروعات البنية التحتية بالعمل في ا  السياديإلى قيام صندوق مصر    ،السعيد  الدكتورة / هالة  أشارتو ▪

لعربات  المحلي  التصنيع  تشمل  والتي  الخاص  القطاع  مع  والمرافق  التحتية  للبنية  الفرعي  الصندوق  خالل  من 

 السكك الحديدية وكذلك تطوير مشروعات الهيدروجين الخضراء إلنتاج األمونيا.

االقتصادية • والتنمية  التخطيط  وزيرة  السعيد،  هالة   / اإلنسان    ،الدكتورة  حقوق  وحدة  بإنشاء  قراًرا  تصدر 

 .5بالوزارة 

/  دالأصدرت   ▪ السعيدكتورة  االقتصادية  ،هالة  والتنمية  التخطيط  االنسـان   ،وزيرة  لحقوق  وحدة  بإنشاء  قراًرا 

الوحدة   يتولى مسئولية  أن  الدولية واالتفاقيات، على  للعالقات  العامة  اإلدارة  تتبع  محمد عالء كتور/  دالبالوزارة 

 نائب مدير اإلدارة العامة للعالقات الدولية واالتفاقيات بالوزارة. 

/  دالوأوضحت   ▪ السعيدكتورة  المتعلقة   ، هالة  المشكالت  ومعالجة  ودراسة  برصد  تختص  المستحدثة  الوحدة  أن 

وسائل   بمختلف  االنسان  حقوق  ثقافة  نشر  عن  فضاًل  الشأن،  هذا  في  المقدمة  الشكاوى  وتلقي  االنسان،  بحقوق 

باإلضافة إلى    التوعية وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا،

 إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق االنسان. 

وأضافت أن من ضمن اختصاصات الوحدة كذلك العمل كنقطة اتصال بين وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  ▪

االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان واألمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق االنسان فيما يخص تنفيذ مستهدفات 

بالبيانات حقوق  ،  وإمدادها  وحدات  لعمل  استرشادية  خطوط  وضع  جانب  إلى  الالزمة،  والتقارير  واإلحصاءات 

 اإلنسان بالوزارة والجهات التابعة. 

ة  وأكدت أن إنشاء تلك الوحدة المستحدثة يأتي في إطار إيمان وحرص وزارة التخطيط كإحدى مؤسسات الحكوم ▪

 المصرية على بالشفافية وضمان حقوق العاملين والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

 .6إطالق منصة حوارية لمناقشات وثيقة ملكية الدولة  ،الوزراء مجلس رئيسالسيد  •

وثيقة "سياسة ملكية  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن    / الدكتور    السيد  شند ▪

العديد من خبراء االقتصاد والمتخصصين، وممثلين   التي أعلنت عنها الحكومة مؤخًرا، وذلك بحضور  الدولة"، 

عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع األكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، واالتحاد العام 

 للغرف التجارية. 

بولي، إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطالق منصة إلكترونية حوارية،  مصطفى مد  /الدكتور  وأشار   ▪

ملكية  لوثيقة  الخبراء  حوار  "منصة  تدشين  أعلن  حيث  المحمول،  للهاتف  تطبيق  وتدشين  عمل،  ورش  وعقد 

كافة   الدولة"، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح

حول والوثائق  السيادي، ،  المنشورات  مصر  صندوق  ودور  الدولة،  ملكية  وثيقة  مالمح  وأبرزها  الوثيقة، 

والخاص العام  القطاعين  بين  كوالشراكات  وكذا ،  نقاشية،  غرف  في  إلكترونية  وحوارات  ورش  بعقد  تسمح  ما 

 استطالع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.

المنص ▪ إطالق  تم  أن  القطاع  ة  وأوضح  وتمكين  الخاص،  والقطاع  الحكومة  بين  التواصل  آليات  تعزيز  بهدف 

جميع  توثيق  وكذلك  األعمال،  بيئة  بإصالحات  وتوعيته  االقتصادية،  السياسات  صنع  في  بمشاركته  الخاص 

 األنشطة والفعاليات الخاصة بالوثيقة.

الخبراء والمتخصصين من مشاركة    تضمن المنصة مجموعة من دوائر الحوار لتمكين مجموعة منوأضاف أن ت  ▪

آرائهم ومقترحاتهم حول محاور عمل الوثيقة، من خالل الدخول على المنصة، كما سيكون بإمكان الخبراء أيضاً 

وغيرهم واالتصاالت،  والزراعة،  والصحة،  كالتعليم،  القطاعات  من  العديد  في  الحوار  في  والمشاركة  يمكن ، 

م المنصة،  من خالل  كذلك  أيضاً للمواطنين  المنصة  تتيح  كما  المنصة،  على  الحوار  وتوصيات  مستجدات  تابعة 

مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق واإلصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة  
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%86%D8%A7%D8%AE  

   صة.كل األنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المن 

مدبولي،أشار  و ▪ مصطفى   / التجارية،   الدكتور  والغرف  الصناعات،  اتحاد  مع  عمل  ورش  عقد  سيتم  أنه  إلى 

ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم اإلعالن عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة،  

 عات المختلفة. حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصنا

الوثيقة،  ▪ والوثائق حول  المنشورات  كافة  يتيح  "شارك"،  باسم  المحمول  للهاتف  تطبيق  إطالق  يتم  أنه  وأضاف، 

 ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطالع اآلراء واالستفسارات. 

أوضح أن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن األنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية  ▪

رسائل   وتحديد  منها،  المتخارج  القطاعات  في  تواجده  لتعزيز  الخاص  القطاع  واحتياجات  ومطالب  للتخارج، 

 دمة. إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، واإلسراع من حركته في الفترة القا

الدكتور   ▪ مدبولي  / وأضاف  تتبناها    ،مصطفى  التي  الحكومية  لإلصالحات  استكماالً  يأتي  الوثيقة  هذه  إصدار  أن 

، وبرنامج تسييل أصول  2021الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج اإلصالحات الهيكلية 

الحو  10بقيمة   من  حزمة  وإطالق  سنوياً،  دوالر  الخضراء"،  مليارات  "الحوافز  وخصوصاً  االستثمارية،  افز 

 وتطوير منظومة الحصول على األراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

المالية،   • وزير  معيط،  محمد   / االقتصاد  الدكتور  إلى  للتحول  الداعمة  التمويلية  الفرص  تيسير  نستهدف 

 .7األخضر 

محمد معيط وزير المالية، حرص مصر خالل رئاستها لقمة المناخ، على تنسيق الموقف األفريقي   /أكد الدكتور   ▪

المقبل، من أجل التوصل إلى رؤية   المالية واالقتصاد والبيئة األفارقة في سبتمبر  عبر استضافة اجتماع لوزراء 

« في  مصر  تتبناها  موحدة  فيماCOP 27قارية  خاصة  الشيخ  بشرم  ال    «  حيث  والمناخ  التمويل  بقضايا  يتعلق 

أزمة   ظل  في  المناخية،  التغيرات  مع  التكيف  أعباء  تتحمل  أن  النامية  والبلدان  الناشئة،  االقتصادات  تستطيع 

العالم كله   اقتصادات  ألقت بظاللها على  أوروبا،  آثار سلبية غير مسبوقة للحرب في  في  تتمثل  اقتصادية عالمية 

تداعيا  التي وارتفاع أنهكتها  التضخم،  حدة  تزايد  من  التطورات  هذه  إليه  أدت  ما  مع  خاصة  كورونا؛  جائحة  ت 

 أسعار السلع والخدمات، واضطراب سالسل اإلمداد والتوريد. 

إلى ▪ خالل    وأشار  بمصر  اجتماعهم  في  األفارقة  الوزراء  على  لطرحها  وأفكار  مبادرات  تتبنى  سوف  مصر  إن 

يس الذي  النحو  على  المقبل،  تحديات  سبتمبر  مع  والمرن  اإليجابي  التعامل  على  األفريقية  الدول  مساعدة  في  هم 

 المناخ، عبر تيسير الفرص التمويلية الداعمة للتحول إلى االقتصاد األخضر. 

التجربة المصرية في اإلصالح االقتصادي التي أثمرت في تحقيق معدل نمو    وأشار الدكتور / محمد معيط، إلى ▪

المصري من مكتسبات    ٪ خالل3.3٪ و3.6إيجابي   االقتصاد  به  يتمتع  أصبح  ما  يعكس  نحو  »الجائحة«، على 

 جعلته أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية. 

نحو   ▪ على  والجمركية،  والضريبية  المالية  األنظمة  وميكنة  تحديث  في  كبيًرا  شوًطا  قطعت  مصر  أن  إلى  وأشار 

االستثم وتحفيز  اإلجراءات،  ورقمنة  تبسيط  في  وتقليص يسهم  والخارجية،  الداخلية  التجارة  حركة  وتسهيل  ار، 

تكلفة عملية االستيراد والتصدير، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج االقتصاد غير الرسمي في 

«،  ACIتطبيق نظام لتسجيل المسبق للشحنات »  فياالقتصاد الرسمي، واستيداء حق الدولة، الفتًا إلى أننا نجحنا  

تقليص زمن  فيانئ البحرية، على نحو دفعنا إلطالق هذه المنظومة المتطورة بالموانئ الجوية؛ بما يساعد في المو

 ، وحظر دخول البضائع الرديئة ومجهولة الهوية لألسواق المصرية. الجمركياإلفراج 

▪ « الحكومية  المالية  المعلومات  إدارة  منظومة  تطوير  في  ماضون  أننا  الدفع «،  GFMISوأوضح  ومنظومة 

«، بشكل مستدام يُسهم في تحديد حجم إيرادات  TSA«، وحساب الخزانة الموحد »GPSوالتحصيل اإللكتروني »

ومصروفات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي؛ بما يساعد في تقدير الموقف المالي للدولة لحظيًا ومن ثم امتالك  

المن  الوقت  في  المناسب  القرار  اتخاذ  األزمات  القدرة على  المرن مع  التعامل  في  ذلك  أهمية  اتضحت  وقد  اسب، 

 االقتصادية العالمية. 
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واإلحصاء،   • العامة  للتعبئة  المركزي  تتجاوز  الجهاز  الوطنية  مصر  دوالر    5صادرات  مارس    فيمليارات 

 . 8الماضي 

حجم الصادرات المصرية من  فيللتعبئة العامة واإلحصاء، عن تحقيق قفزة كبيرة  المركزيكشفت بيانات الجهاز  ▪

  483مليارات و   5، حيث بلغت القيمة اإلجمالية لتلك الصادرات نحو  الماضيشهر مارس    فيالصادرات الوطنية  

  677ليار و، بزيادة بلغت م2021شهر مارس عام    فيماليين دوالر    805مليارات و  3مليون دوالر، بينما كانت  

 مليون دوالر. 

  فيمليون دوالر    950بيانات أن الصادرات الوطنية توزعت بين الوقود وبلغت قيمة صادراته مليار و الوأظهرت   ▪

مليون   45، بزيادة بلغت مليار و2021نفس الشهر عام  فيألف دوالر  965ماليين و 904، مقابل الماضيمارس 

ق وبلغت  الخام  القطن  يليها صادرات  و  48يمته  دوالر،  مقابل    106مليون  دوالر،  و  19آالف  ألف    123مليون 

 دوالر خالل فترة المقارنة. 

بقيمة   ▪ الخام  المواد  الوطنية كال من  الصادرات  قائمة  شهر مارس    فيآالف دوالر    105مليون و  439وتضمنت 

ألف    176مليون و   51، بزيادة بلغت  2021نفس الشهر عام    فيألف دوالر    929مليون و   387، مقابل  الماضي

بلغت   بقيمة  المصنعة  نصف  السلع  ثم صادرات  و   959دوالر،  مارس    815مليون  دوالر  مقابل الماضيألف   ،

 ألف دوالر.  959مليون و 216، بزيادة بلغت  2021نفس الشهر عام  فيألف دوالر  856مليون و 742

، مقابل الماضيمارس    فيمليون دوالر    85و  مليارين السلع تامة الصنع نحو  بلغت قيمة الصادرات الوطنية مو ▪

 ألف دوالر.  733مليون و 341، بزيادة بلغت 2021نفس الشهر عام  فيمليون دوالر   743مليار و

والي  /الدكتورة   • المتحدة  ،غادة  لألمم  العام  األمين  الدولية   COP27،  وكيل  للجهود  حقيقية  تحول  نقطة 

 . 9لمعالجة تغير المناخ 

الدكتورة   ▪ للمخدرات    ،غادة والى  /أكدت  المتحدة  األمم  لمكتب  التنفيذي  المدير  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  وكيل 

المناخ والتحديات ذ  COP27والجريمة، أن   الدولية لمعالجة تغير  ات  يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية للجهود 

الصلة، متابعة أن بعض الخطوات العملية للتصدي للنشاط الفاسد واإلجرامي الذي يضر بالبيئة هي "بناء قدرات  

وتفعيل  البيئية  للجرائم  والرادعة  الفعالة  التشريعات  ووضع  البيئية  الجرائم  مكافحة  على  الدول  في  المؤسسات 

مكا في  التعاون  من  تمكن  التي  الدولية  التشريعية  لتعزيز اآلليات  الشركاء  مع  العمل  وتكثيف  الجرائم  هذه  فحة 

 الجهود واآلليات الخاصة بمكافحة الفساد والبيئة". 

إلى   ▪ تشعر وأشارت  بدأت  والتي  العالم،  دول  تواجه كل  التي  التحديات  أبرز  أحد  تعد  البيئية  الجرائم  مواجهة  إن 

الد  المناخية على مختلف األصعدة، الفتة إلى أن  التغيرات  تأثًرا بظواهر  بتأثير  البقاع عالميًا  النامية من أكثر  ول 

% من إجمالي االنبعاثات الضارة  4التغير المناخي، ما بين التصحر والجفاف، رغم أن نسبة مساهمتها ال تتعدى  

 على مستوى العالم. 

اإلفريقية   ▪ القارة  أن  آالف    تعانيوأضافت  وفقدان  البيولوجي  التنوع  أزمة  بتفاقم  يُهدد  بما  مناخية شديدة،  تغيرات 

ماليين شخص سنويًا، الفتة إلى أن جريمة االعتداء على الحياة البرية تستغل البيئة    9الحيوانات والنباتات، ووفاة  

لموارد الطبيعية، والتي تؤثر مليار دوالر سنويًا، وتؤدي إلى تآكل ا  200وتؤثر عليها سلبًا، ويقدر حجمها بنحو  

 % من إجمالي مواردها.20بشدة على الدول النامية في القارة اإلفريقية التي تمثل الموارد الطبيعية 

وأشارت إلى أن العالم يمر بأزمة ثالثية تتشكل من تحديات مترابطة تهدد مستقبل دول وشعوب العالم وهي أزمة   ▪

التي أدت وستؤدي إلى ظر  المناخ  التي  تغّير  التلوث  البيولوجي، وأزمة  التنوع  وف معيشية صعبة، وأزمة فقدان 

تتضمن تلوث الهواء والمياه واألراضي الزراعية وغيرها، فضاًل عن أن هناك عددًا من أشكال الجريمة تتسبب 

البيئة بشكل مباشر، وهي صناعة إجرامية ضخمة تصل إلى أكثر من  التي تستهدف وتستغل  تفاقم األزمات  في 

العالم من االحتباس  التي تحمي  البحار، وتدمير مصارف الكربون الطبيعية  البيولوجي في  التوازن  البيئة وفقدان 

 الحراري، فضاًل عن إعاقة تطبيق إجراءات الرقابة البيئية ونهب الموارد الطبيعية.
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 ثالثاً: النشاط المالي 

 التخصيم ▪

خصيم في قانون واحد، وتمت ت قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال، مشروع  2018أطلقت الهيئة، خالل عام   ▪

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

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

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

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

 التأجير التمويلي  ▪

 (؟ Financial Leasingما هو التأجير التمويلي ) 

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

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

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

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

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

على حصيلة  وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا  

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

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

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

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

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

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

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

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

التأجير   ▪ التحقق من    التمويليعلى شركات  تأجيره تمويلياً  بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة  قيامها  قيام عند 

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

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

  العمليات   ألغراض  التمويل  منح  عند  التمويلي  التأجير  شركات  على  يجب:  للمستأجر   التشغيلية  العمليات  تمويل ▪
  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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%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-31-17-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7/ 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :10الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر  •

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

المشروعات  2014 تمويل  نشاط  لينظم كال  من  القانون  الصغر، وجاء مشروع  متناهي  التمويل  نشاط  بتنظيم   ،

تمويل   نشاط  خضوع  على  يؤكد  بما  متكامال   قانونيا   تنظيما   الصغر،  متناهي  والتمويل  والصغيرة،  المتوسطة 
لصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية ا

وسهولة   المرونة  يُحقق  بشكل  األنشطة  لتلك  الشركات  مزاولة  وضوابط  قواعد  على  ويحتوي  المصرفية،  غير 
 التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

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  

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

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل    5مليون جنيه، و  20وبما ال يقل عن  الهيئة العامة للرقابة المالية،  

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة  
دفوع الذي  والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والم

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين. 

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

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

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

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

 .11ألف عميل صغير ومتوسط  66شركات متناهي الصغر تُمول   •

ألف عميل يعمل في   66نحو   الصغر،مولت شركات التمويل متناهي ، إلى أن ماليةللرقابة الأشارت الهيئة العامة  ▪

بقيمة   والمتوسطة  الصغيرة  الماضي  599المشروعات  إبريل  نهاية  حتى  جنيه  القطاع  ،  مليون  أن  وذكرت 

يليه فيما استحوذت  78التجاري استحوذ على   على    والخدمي” الزراعي واالنتاجي    قطاعات” % من التمويالت 

 النسبة المتبقية. 

 .12مليار جنيه بنهاية أبريل  31.17أرصدة التمويل متناهي الصغر تسجل   •

مليار    31.17لمشروعات متناهية الصغر  بلغت أرصدة تمويل ا  ، إلى أن قد للرقابة المالية أشارت الهيئة العامة   ▪

أبريل   بنهاية  مقابل  2022جنيه  أبريل    21.61،  بنهاية  جنيه  نمو  2021مليار  بمعدل  أعداد    %، 44.2،  وبلغ 

مليون مستفيد   3.2، مقابل  2022مليون مستفيد بنهاية أبريل    3.6المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر  

وعلى صعيد أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر “منتج التمويل    ،%13.2، بزيادة  2021بنهاية أبريل  

 . 2021مليون جنيه بنهاية أبريل  1، مقابل 2022مليون جنيه بنهاية أبريل  9األصغر”، بلغت  
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•   / القادراألستاذ  عبد  مصلحة  رضا  رئيس  المتوسطة    المصرية،   الضرائب ،  المشروعات  تنمية  قانون 
 . 13والصغيرة يتيح حوافز غير مسبوقة للممولين 

/  دعا   ▪ والصغيرة  األستاذ  المتوسطة  المشروعات  جميع  المصرية،  الضرائب  رئيس مصلحة  القادر،  عبد  رضا 
القان  يقدمها  التي  بالحوافز والمزايا الضريبية وغير الضريبية  إلى االستفادة  ) والمتناهية الصغر،  (  152ون رقم 

 . 2020لسنة  

ا   ▪ نظام  يتضمن  القانون  أن  إلى  قبل، مشيرا  لم تسبق من  للممولين  أتاح حوافز ضريبية  القانون  وأوضح أن هذا 
يُسهم   بما  المشروعات؛  لهذه  ودائما   ُمبَّسط ا  اإلجراءات، ضمان ا   في ضريبي ا  وتيسير  الضريبية،  األعباء  تخفيف 

القانون قطعية ُمبسطة حسب  لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلي  ة وقدراتها اإلنتاجية، حيث إن الضريبة وفق ا لهذا 
أو   المبيعات  قلت  إذا  بحيث  شراء،  فواتير  أو  مستندات  أو  دفاتر  إلى  الحاجة  دون  األعمال  أو  المبيعات  حجم 

السنوية أو األعمال عن   قلت عن  ٢٥٠االيرادات  ألف جنيه سنوي ا، وإذا  تكون الضريبة  ألف    ٥٠٠  ألف جنيه 
آالف جنيه سنوي ا، وإذا تراوحت    ٥جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة    ٢٥٠٠جنيه تكون الضريبة  

٪ من حجم المبيعات أو األعمال، وإذا  0,5مليون جنيه تكون الضريبة    ٢المبيعات أو االيرادات من مليون إلى  

ماليين    ١٠ماليين إلى    ٣%، وإذا تراوحت من  0.75ماليين جنيه تكون الضريبة    ٣مليون إلى    ٢تراوحت من  

 ٪.   ١جنيه تكون الضريبة 

إن حجم المبيعات أو األعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خالل إقرار ضريبي مبسط سنوي  وأشار إلى   ▪
للمعاملة   الخاضع  المشروع  أعمال  حجم  تحديد  ويتم  تقديره،  في  تثق  الضرائب  ومصلحة  بدقة،  يُعده  واحد 

ريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبي ا الض
 السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.  في

وأضاف أن من ضمن الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات أن تُعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة  ▪
االقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن  ومتناهية الصغر ومشروعات  

لمدة   وذلك  بأعمالها،  المرتبطة  والرهن  االئتمانية  التسهيالت  وعقود  الشركات  تأسيس  عقود  توثيق    5رسوم 
ة إلقامة  سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما تُعفى من ضريبة الدمغة عقود تسجيل األراضي الالزم 

بأحقية   تُفيد  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر شهادة  المشروعات  تنمية  المشروعات، ويُصدر جهاز  هذه 
 المشروع في التمتع بهذا اإلعفاء. 

إنه ▪ إلى  الضريبة    وأشار  من  الصغر  والمتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  إعفاء  يتم  القانون  لهذا  وفقا 
الرأسمالية الناشئة عن التصرف في األصول أو اآلالت أو معدات اإلنتاج إذا تم استخدام    المستحقة على األرباح 

وفق ا   وذلك  التصرف،  تاريخ  من  سنة  خالل  جديدة  إنتاج  معدات  أو  آالت  أو  أصول  شراء  في  البيع  حصيلة 
زمة لمزاولة  للشروط والضوابط واإلجراءات اآلتية وهى إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، وأن تكون األصول ال

شراء أصول أو آالت أو معدات إنتاج جديدة، وأن يتم الشراء خالل    فينشاط المشروع ،واستخدام حصيلة البيع  
 سنة من تاريخ التصرف. 

كان   ▪ إذا  الواحد  الشخص  شركة  نشاط  عن  الناتجة  األرباح  توزيعات  إعفاء  أيضا  الحوافز  هذه  من  أن  وذكر 
وأيضا طبيعيا،  شخصا  الوحيد  بالنسبة    الشريك  اإلدارية  والحجوزات  الضريبية  المطالبات  جميع  تُوقف 

  152للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، وذلك حتى يتم تسوية مديونيتها الضريبية وفق ا ألحكام القانون  

 . 2020لسنة  
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   :المصرية  لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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   انفوجرافاً: رابع

مؤسسة كوليزر إنترناشينونال، والذي يشير إلى أن هناك قفزة ملحوظة حققتها  تقرير  يوضح  (  1انفوجراف ) ▪

 : 2022فنادق القاهرة خالل الربع األول من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ملحوظة في الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، والذي يشير إلى أن هناك زيادة  تقرير  يوضح  (  2انفوجراف ) ▪

 : 2021صادرات مصر للتجمعات الدولية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


