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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

3202 مارس 16 خميسال 3، العددوالثالثون تاسعال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1قطاع الطاقة الكهربائية فيمصر لديها أحد أكبر معدالت النمو  ،فيتشوكالة  •

أن مصر تُعد موطنًا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق أوضح تقرير صادر عن وكالة فيتش  ▪

األوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات وحجم اإلنتاج، بعد إيران والمملكة العربية السعودية، وتظهر التوقعات 

بين األسواق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وعلى هذا النحو، فإن أداء أن لديها أحد أكبر معدالت النمو 

مصر في قطاع الطاقة الكهربائية تتفوق على كل من المتوسطات العالمية واإلقليمية ويشير إلى وجود فرصة 

 كبيرة لالستثمار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.

أن يشهد قطاع الكهرباء في مصر نمًوا قويًا من حيث القدرات وحجم اإلنتاج، وذلك  وأفاد التقرير أنه من المتوقع  ▪

في ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة غير 

اع الطاقة الشمسية (، مع مساهمة قط2032-2022الكهرومائية أقوى نمو خالل فترة توقعات الوكالة للفترة )

باإلضافة إلى ذلك، فقد بدأت مصر تشييد أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمشروع  ،بالحصة األكبر

الضبعة، كما تشكل التطورات في صناعة الهيدروجين الخضراء في مصر مؤشًرا إيجابيًا على نمو إنتاج 

 الكهرباء.

وروبي خطوات لتعزيز تعاونهما طويل األجل بشأن التحول إلى الطاقة وأكد التقرير على اتخاذ مصر واالتحاد األ ▪

النظيفة من خالل شراكة استراتيجية بشأن تطوير الهيدروجين المتجدد وإعداد مصر لالنتقال العادل للطاقة، كما 

رو لدعم مليون يو 35وقعت مصر بيانًا مشترًكا مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمبلغ يصل إلى 

 مبادرة الثروة في مجال الطاقة الكهربائية في مصر.

ذكر التقرير أن مشروعات الهيدروجين األخضر سوف تعزز من جاذبية مصر لالستثمارات األجنبية في   ▪

مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهالك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في 

زيادة االستثمارات في شبكات النقل البيني، من المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى اإلنتاج، ومع 

 األسواق المجاورة وإلى أوروبا.

خطوات كبيرة لدعم قطاع الكهرباء وجذب  2018كما ذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت منذ عام   ▪

ل وتوزيع الكهرباء، كما أصبح القطاع أكثر تنافسية بشكل االستثمارات األجنبية والتوسع في البنية التحتية لنق

 ملحوظ، مع تنافس العديد من الشركات الدولية للحصول على حصة في السوق واالستثمار بكثافة في البالد.

٪ ليصل 38خالل العقد المقبل، من المتوقع أن يزداد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة وأوضح التقرير أن   ▪

تيراواط ساعة في نهاية عام  166.4، كما سيرتفع صافي االستهالك من 2032تيراواط ساعة في عام  284إلى 

 ، مما يشير إلى فائض محتمل للتصدير.2032تيراواط ساعة في عام  227.2إلى  2022

 وأفاد التقرير أن معدالت نمو االستثمار الخاص بقطاع الكهرباء في مصر تبشر بالخير بشكل عام، لتطوير ▪

مصادر الطاقة المتجددة على المدى المتوسط إلى الطويل، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من االستثمار 

األجنبي، ال سيما وأن مصر تخطط لزيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية في مزيج 

، مما يضيف إلى النظرة اإليجابية لنمو مصادر 2035٪ من إجمالي اإلنتاج بحلول عام 37الكهرباء لديها إلى 

 الطاقة المتجددة في البالد على المدى الطويل.

للتنمية  2030المبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل أجندة السيد الدكتور/ محمود محيي الدين،  •

 .2التمويلتسريع تمويل التنمية يتطلب بيانات دقيقة محدثة ودمج مصادر  المستدامة

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

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

وتفعيل تمويل أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر بيانات دقيقة محدثة والدمج بين مصادر التمويل العامة 
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 والخاصة والداخلية والخارجية.

جية عنصران أساسيان لتنفيذ العمل التنموي، وذلك بجانب توافر إن توافر التمويل والحلول التكنولو أشار إلىو  ▪

اإلرادة السياسية لدى الحكومات والمؤسسات، حيث أن اإلرادة السياسية الحقيقية من شأنها إدارة العمل التنموي 

 على نحو أفضل وتحقيق االستفادة القصوى من الحلول التكنولوجية وتوجيه التمويل لمجاالت العمل التنموي

 األكثر استحقاقًا.

بتقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر بوصفه التقرير األول من نوعه  ،محيي الدين الدكتور/ محمود وأشاد  ▪

في المنطقة العربية ويستهدف تحليل مصادر تمويل التنمية والعوامل المحفزة لدفع العمل التنموي، مؤكدًا أهمية 

 لحكومات للعمل التنموي وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة.هذه النوعية من التقارير في تخطيط ا

وأشار إلى أهمية وضع أطر عامة لتمويل العمل التنموي، وتحديد تكلفة تحقيق اهداف التنمية المستدامة مجتمعة   ▪

م وليست مجتزأة، ثم تحديد أولويات التنمية ومواطن التمويل وهو ما يقود إلى معرفة حجم فجوة التمويل ومن ث

 إيجاد أفضل السبل لسدها سواء عبر التمويل المختلط أو تفعيل أدوات التمويل المبتكر.

وأفاد بأن مبادلة الديون تعد أحد عناصر التمويل المشترك الهامة، حيث تساهم هذه اآللية في تحويل المديونيات   ▪

مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تمويل العامة للدول إلى استثمارات في مجاالت التنمية المستدامة المختلفة تسمح ب

 وتنفيذ العمل التنموي، الفتًا إلى ضرورة قيام الحكومات بربط الموازنات العامة بخططها للتنمية المستدامة.

أهمية االستجابة لدعوة األمين العام لألمم  ،محيي الدين الدكتور/ محمود وفيما يتعلق بحلول التمويل التنموي، أكد  ▪

 4المتحدة أنطونيو جوتيريش بالعمل على تغطية فجوة تمويل التنمية المستدامة بشكل عام، والتي تقدر بنحو 

تريليونات دوالر سنويًا، وذلك عن طريق التغلب على أزمة المديونيات الخارجية للدول، وتفعيل سياسات التمويل 

تحسين شروطه بحيث تتضمن أسعار فائدة مخفضة وفترات سماح وسداد طويلة األجل، طويل األجل مع 

 باإلضافة إلى تفعيل صناديق الطوارئ لمواجهة األزمات المختلفة مثل الجوائح والخسائر الناتجة عن تغير المناخ.

النهج الشامل تبنته  وأكد على ضرورة عدم اجتزاء العمل التنموي، والتعامل معه ككتلة واحدة، موضًحا أن هذا ▪

مصر من خالل رئاستها لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ من خالل دمج هدف مواجهة تغير المناخ مع أهداف 

التنمية المستدامة األخرى، كما تتبناه دولة اإلمارات العربية المتحدة في إعدادها الستضافة مؤتمر المناخ القادم في 

فة أبعاد العمل المناخي، وسيشهد إتمام عملية التقييم العالمي للتقدم المحرز دبي الذي يعتبر مؤتمًرا للحلول في كا

 تنفيذ اتفاقية باريس وهى العملية التي ستساهم نتائجها في تحقيق أهداف المناخ خالل السنوات المقبلة. في

 .3رق األوسطشمال أفريقيا والش فياالستثمارات الزراعية جذابة ، تقرير مجلس الغرف األمريكية التجارية •

كشف تقرير مجلس الغرف األمريكية التجارية بدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أن بلدان الشرق األوسط  ▪

وشمال إفريقيا تتمتع بالعديد من الظروف المواتية التي تجعل استثمارات األعمال التجارية الزراعية جذابة، ال 

بنية التحتية آخذة في التحسن، وحواجز سيما أن إمكانات السوق عالية بشكل عام، عالوة على أن جودة ال

التعريفات الزراعية منخفضة وتنخفض، الفتا أنه على الرغم من النزاعات اإلقليمية فإن العديد من البلدان مستقرة 

 نسبيًا.وآمنة 

أضاف التقرير أن المخاطر المناخية والجيوسياسية على سالسل التوريد حفزت صانعي السياسات اإلقليميين  ▪

المزيد من األموال نحو النظام اإليكولوجي لالبتكار في التكنولوجيا الزراعية )التكنولوجيا الزراعية(  لتوجيه

في الوقت نفسه، تنفتح شركات األغذية الراسخة بشكل متزايد على عمليات االستحواذ والشراكات ، ووإنتاج الغذاء

 لسوق.مع الشركات المحلية لتعزيز قدرات اإلنتاج وتوسيع حصتها في ا

مليون دوالر أمريكي في  125أنه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، جمعت حوالي التقرير وكشف  ▪

، ٪ من اإلجمالي31مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية بنسبة  ،2022التمويل في ديسمبر 

إلمارات العربية المتحدة والمملكة وقادت الشركات المصرية المجموعة، متقدمة على القوى اإلقليمية مثل ا

 المتحدة.العربية السعودية، مع محدودية المياه واألراضي الصالحة للزراعة، التي تمتلك اإلمارات العربية 

 ،2021ففي أكتوبر  المناخ،وأشار ان دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعمل أيًضا معًا لمعالجة تغير  ▪

بحضور أكثر  األوسط،ية أول قمة على اإلطالق للمبادرة الخضراء في الشرق استضافت المملكة العربية السعود

من القادة اإلقليميين: كما ُعقدت قمة ثانية لمبادرة الشرق األوسط على هامش مؤتمر األطراف السابع  20من 

 والعشرين في مصر.

الحالية من خالل العديد من من المستويات العالمية  %10إلى تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من  MGIوتهدف  ▪

 المتجددة،وزيادة استخدام الطاقة  الهيدروكربونات،المبادرات، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون من إنتاج 

 السعودية،والمبادرة الخضراء  MGIمليار شجرة في جميع أنحاء الشرق األوسط، لدعم أهداف  50وزراعة 

 حيث أنشأت المملكة العربية السعودية مؤسسة المبادرة الخضراء غير الهادفة للربح.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

 .20234-2022النصف األول من  المصريمعدل نمو االقتصاد  4.2% •

إنه وفقًا للبيانات األولية، قٌدر معدل نمو أشارت الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى  ▪

 .%4.2بـ الجاري الماليخالل النصف األول من العام  المصرياالقتصاد 

من المحتمل أن يمتد آثارها خالل  والتيوأضافت أنه على الرغم من اآلثار الحالية لألزمة الروسية األوكرانية،  ▪

 .2023-2022 الماليبنهاية العام  %4.2نمًوا بنحو  المصريالعام المقبل، إال أنه من المتوقع أن يحقق االقتصاد 

 الجاري الماليمن العام  الثانيخالل الربع  المصريمؤشرات أداء االقتصاد  الدكتورة/ هالة السعيد،واستعرضت  ▪

خالل الربع  المصريوأشارت إلى استمرار نمو االقتصاد ، صف األول من العام ذاته، وكذا الن2022-2023

 التيوحالة عدم اليقين  العالمي االقتصادي، وذلك رغم الوضع %3.9بنسبة  الجاري الماليمن العام  الثاني

 فرضتها التحديات والمتغيرات االقتصادية والجيوسياسية العالمية.

معدالت نمو عدد من  فيإن هناك تحسنا  أشارت الدكتورة/ هالة السعيد، إلى القطاعيوعلى مستوى النمو  ▪

 الماليمقارنة بالربع المناظر من العام  2023-2022 الماليمن العام  الثانيالربع  فيالقطاعات االقتصادية 

ارية وخدمات ، مشيرة إلى أن قطاعات: االتصاالت، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، واألنشطة العقالماضي

 .اإلجمالينمو الناتج المحلى  في %80األعمال، والخدمات االجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 

 الماليخالل النصف األول من العام  المصريوأوضحت أنه وفقًا للبيانات األولية، قٌدر معدل نمو االقتصاد  ▪

من المحتمل أن  والتيلألزمة الروسية األوكرانية،  ، مضيفة أنه على الرغم من اآلثار الحالية%4.2بـ الجاري

بنهاية العام  %4.2نمًوا بنحو  المصرييمتد آثارها خالل العام المقبل، إال أنه من المتوقع أن يحقق االقتصاد 

 .2023-2022 المالي

، قائلة: بالرغم من نجاح المصرياالقتصاد  فيتطور االتجاهات التضخمية  الدكتورة/ هالة السعيد،استعرضت و ▪

 %5إلى أقل من ” 2017-2016عام  %25“كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة االرتفاع  فيالدولة 

الصعود،  في، واستمر 2022عام  %15إال أن معدل التضخم عاود االرتفاع إلى نحو  2021-2020عام 

 ، نتيجة عدد من العوامل.2023فبراير  يف %33وبخاصة بعد األزمة الروسية األوكرانية، ليقترب من 

، 2023-2022 الماليمن العام  الثانيالربع  فيمليار دوالر  2.2وأشارت إلى بلوغ إيرادات قناة السويس  ▪

الربع المناظر من العام السابق،  فيمليار دوالر  1.7مليون دوالر، وذلك مقارنة بنحو  722 شهريبمتوسط 

 مليون دوالر. 561 شهريبمتوسط 

جذب خطوط  فيانتهجتها هيئة قناة السويس،  التيوأضافت يرجع تنامى هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية  ▪

تحققه  الذيأدت إلى زيادة الوفر  التيمالحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية 

ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط  فيقناة السويس مقارنة بالطرق البديلة 

 وتغير خريطة التجارة العالمية جراء األزمة الروسية األوكرانية.

ً ملحوظاً، لتبلغ  والتيمعدالت البطالة  أشارت الدكتورة/ هالة السعيد، إلىو ▪ خالل الربع  %7.2حققت انخفاضا

خالل  %42.8ليبلغ  االقتصاديالنشاط  في، حيث ارتفع معدل المساهمة 2023-2022 الماليمن العام  الثاني

 –يوليو “الفترة  في الخارجي، كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع 2023-2022 الماليمن العام  الثانيالربع 

االستثمار  وصافي، %12.4الصادرات بنحو  إجمالي، حيث ارتفع 2023-2022 الماليمن العام ” سبتمبر

 الصادرات البترولية وغير البترولية. في، وكذا حدوث زيادة %94المباشر بنحو  األجنبي

التباطؤ، مشيرة إلى وجود  فييستمر  الذي العالميتطورات معدل النمو الدكتورة/ هالة السعيد، واستعرضت  ▪

خالل عام  %3.4، هبوطا من 2023 الجاريخالل العام  %2.9إلى  العالميتوقعات باستمرار تراجع النمو 

 العالميمعدالت نمو االقتصاد  فيهناك توقعات تشير إلى تحسن أن وأضافت ، 2021خالل عام  %6، و2022

 ، بقيادة اقتصادات الدول النامية.2024عام  في %3.1بحيث يرتفع إلى 

خالل  %2.4د من التباطؤ إلى ، مع توقع مزي%5.4إلى  2022وأشارت إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خالل  ▪

الوقت نفسه توجد  في؛ حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات األزمة الروسية األوكرانية، لكن الجاريالعام 

 .2024عام  في %3.4توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 
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االجتماعية الجديدة تكلف الدولة حزمة الحماية السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  •

 .5وإنهاء إجراءات تفعيل مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجية وحل مشكالت المستثمرين، مليار جنيه 190

، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمًرا صحفيًا، بحضور عدد من المستثمرين مدبوليمصطفى  /الدكتور السيد عقد ▪

 الصحفيعرب عن ترحيبه بعقد هذا المؤتمر أ ،مصر فيلة مجموعة من الشركات االستثمارية العام وممثلي

كبرى شركات االستثمار، موجها الشكر إليهم لحرصهم على التواجد اليوم؛ من أجل  ممثليبحضور عدد من 

اتخذتها الدولة المصرية خالل الفترة الماضية لحل مشكالت المستثمرين  التياستعراض الخطوات واإلجراءات 

سبيل دفع وتشجيع  فيتتخذها الدولة خالل الفترة الحالية  التيوتعزيز بيئة االستثمار، وكذا توضيح الخطوات 

 مصر. فياالستثمار 

هذا  يفاجتماعه، مشيرا  فياء اتخذها مجلس الوزر التيعددًا من القرارات المهمة  مدبوليسرد الدكتور مصطفى  ▪

من  التياإلطار إلى أن الجانب األكبر من اجتماع المجلس كان ُمخصًصا لعرض مشروعات القوانين والقرارات 

، أثناء زيارته ي، األسبوع المنقضالسيسيأطلقها الرئيس عبد الفتاح  التيشأنها تفعيل حزمة الحماية االجتماعية 

 المشروعات التنموية بالمحافظة. لمحافظة المنيا لتفقد عدد من

سيتم  التيوأضاف أنه بناًء على قرارات السيد رئيس الجمهورية، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل جميع القوانين  ▪

من خاللها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعالوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل 

جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز اإلدارية للدولة، باإلضافة  1000المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 

جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع  5000جنيه، و 3500صبح إلى رفع الحد األدنى لألجور للدرجة السادسة لت

، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل %15الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة  لحامليالحد األدنى 

 .%25وكرامة" بنسبة 

ستبدأ  التيمليار جنيه خالل السنة المالية  150إلى أن هذه الحزمة تكلف الدولة  أشار الدكتور/ مصطفى مدبولي،و ▪

 والتيأشهر إضافية  3من يوليو، لكن نظًرا ألنه سيتم تفعيل الحزمة بدًءا من أول أبريل الُمقبل، فستتم إضافة مبالغ 

ها الدولة بهدف االنحياز إلى مليار جنيه، تضع 190تلك الحزمة  إجماليمليارا، ليكون بذلك  40تصل إلى نحو 

 المواطن وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش "تكافل وكرامة".

مليار جنيه؛  150تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية االجتماعية البالغة  ،مدبوليمصطفى  /وعرض الدكتور ▪

لغ ُمخصص لزيادة الحد األدنى لألجور وقيمة معاش "تكافل المب إجماليمليار جنيه من  95حيث أشار إلى أن 

 مليار جنيه المتبقية ستكون ُمخصصة لزيادة المعاشات. 55والـ وكرامة"، 

هذا الصدد، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تتحمل، منذ بداية اندالع األزمة  فيوتوقف عند نقطة مهمة  ▪

ا من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام األساسية، ال تزال مستمرة، جزًءا كبيرً  التيالعالمية 

ما زلنا ندعم جزًءا كبيًرا جدًا منها، والسيّما السوالر  التيوخاصة القمح والسلع التموينية، والمواد البترولية 

 وأنابيب البوتاجاز.

الموازنة، سواء  فيناك أرقاما محددة إلى أن هالدكتور/ مصطفى مدبولي، واستمرارا لتوضيح هذه النقطة، نّوه  ▪

هذا العام ونتيجة لالرتفاعات الكبيرة سيكون  فيلدعم السلع التموينية والخبز، أو للمواد البترولية، مشيرا إلى أنه 

مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية، كما سيكون هناك  54للسلع التموينية والخبز يصل إلى  إضافيهناك عبء 

 إجمالي أيمليار جنيه؛  45واد البترولية، وتحديدا السوالر والبوتاجاز سيصل إلى ما يقرب من للم إضافيعبء 

 مليار جنيه، تتحملها الدولة المصرية عن المواطن. 100نحو 

إطار الحرص الشديد على ملف الحماية االجتماعية، ومساندة المواطن  فيكل هذه اإلجراءات تأتى أشار إلى أن و ▪

 هذا الشأن. فيهذه الظروف الصعبة، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس  في المصري

مليار جنيه، لكن األمر الجدير بذكره هو هذا العبء اإلضافي؛  190وأضاف أن األمر ال يعنى مجرد حزمة بقيمة  ▪

يدا( كان حيث تم إضافة مبالغ إضافية لما كان مخططا له؛ فمثال فيما يخص دعم السلع التموينية ) الخبز تحد

مليار جنيه أخرى، مؤكدا أن الدولة تسعى بقدر اإلمكان  54مليارا، سنضيف إليها  97المخصص له من الدعم 

مثل هذه الظروف الصعبة، كما أن الحكومة تدرك جيدا حجم األزمة وهذه  في المصريألن تساند المواطن 

مواطن من أعباء، لكنها بقدر اإلمكانات وتدرك أيضا حجم ما يتحمله ال المصريالظروف وتتابع نبض الشارع 

 أسرع وقت ممكن. فينأمل أن تنتهى  التيهذه المرحلة الدقيقة  فيالمتاحة لديها تعمل على تقليل حدة األزمة 

الصناعة والزراعة، وخاصة ما يتعلق  لقطاعيإلى ما تقدمه الدولة من دعم  ،مدبوليمصطفى  /وتطرق الدكتور ▪

فقط لهذين القطاعين، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إنهاء جميع  %11ها بشأن تحديد سعر فائدة تم إعالن التيبالمبادرة 

أعلن أمس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة، مشيرا  المركزياإلجراءات الالزمة لتفعيل هذه المبادرة، كما أن البنك 

ة من دعم لمختلف القطاعات اإلنتاجية، إلى أن كل ما ذكره من إجراءات هدفه التنويه لما تقوم به الدولة المصري
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ستنحاز بشكل كبير لهذا  2024-2023وكذا تعظيم وتفعيل ملف الحماية االجتماعية، مؤكدا أن الموازنة الجديدة 

الملف المهم وهو الحماية االجتماعية، حيث سيتم توجيه أغلب مخصصاتها لبنود الحماية االجتماعية؛ ولذا فقد 

 أعلنها الرئيس. التيقرار الحزم سعينا إلى اإلسراع بإ

مصر  فيشركات االستثمار العاملة  وممثليتواجد عدد من المستثمرين  وأشار الدكتور/ مصطفى مدبولي، إلى ▪

إطار الحرص الشديد  فيسبيل حل مشكالت المستثمرين،  فيتتخذها الحكومة  التياليوم؛ الستعراض اإلجراءات 

هذا اللقاء، مشيرا إلى القرار الذى صدر  فيعن سعادته بتواجد المستثمرين  للدولة على اتباع هذا النهج، معبرا

بتأسيس وحدة لحل مشكالت المستثمرين وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة المهندسة راندة 

مجلس الوزراء، وجميع الجهات  مستشاري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة المنشاوي

 فيابية بالدولة؛ وذلك من أجل اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحل مشكالت االستثمار والمستثمرين السيادية والرق

 مصر، باإلضافة إلى اآلليات األخرى المتاحة لها.

ً  وأشار ▪ إلى إعالن الحكومة عن هذه الوحدة، وتشجيع المستثمرين لتقديم مشكالتهم إليها، كما تم إطالق بوابة  أيضا

التقديم لحل مشكالتهم، موضًحا أنه منذ بداية عمل الوحدة ـ وحتى اآلن ـ تلقت  فيعلى الراغبين  إلكترونية للتيسير

من عدد الشكاوى الواردة إليها، باتخاذ  %80ما يعادل  أيشكوى منها  1260 فيشكوى، تم البت  1615

 1000قرارات نهائية بشأن حل وإزالة أسباب هذه الشكاوى والمشكالت، موضًحا أن من بين تلك القرارات صدر 

 قرار لصالح المستثمر.

ف الجهات أن الوحدة الدائمة لحل مشكالت المستثمرين، والممثل بها مختل الدكتور/ مصطفى مدبولي،وأوضح   ▪

المعنية تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة بحد أقصى كل أسبوعين، موجها الشكر والتقدير لمختلف الجهات المشاركة 

من شأنها إزالة أسبابها،  التيفى هذه الوحدة على جهودها لسرعة حل مشكالت المستثمرين، واتخاذ القرارات 

سنوات، وهو ما استوجب سرعة التعامل معها، مع إعطاء  الفتا إلى أن الوحدة تتعامل مع مشكالت متراكمة منذ

 رسائل ايجابية تؤكد حرص الدولة المصرية على إزالة أية معوقات قد تواجه قطاع االستثمار.

شهر  التجاريالميزان  فيانخفاضا بقيمة العجز  %54الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  •

 .20226ديسمبر 

وقد  2022أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشــرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر  ▪

مليـار  4.20مقابل  2022مليار دوالر خـالل شهر ديسمبر  1.93 التجاريالميـزان  فيبـلغــت قيـمة العجــز 

 ٪. 54.0ها انخفاض قدردوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة 

مليـار دوالر خـالل شهــر  4.18بلغـت ٪ حيـث 2.7ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة  ▪

 انخفاض قيمـةمليار دوالر لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلى  4.29 مقابـل 2022ديسمبر 

الخام ٪، البترول  41.2منتجات البترول بنسبة ٪، 4.8جاهزة بنسبة  )مالبسصــادرات بعض السـلــع وأهـمها 

 (.٪31.4بنسبة ، لدائن بأشكالها األولية   %45.1 بنسبة

مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام  2022صـادرات بعض السلع خــالل شهر ديسمبر  ارتفعت قيمةبينما   ▪

٪،  83.3٪، أسمدة بنسبة  25.7نسبة ٪، فواكه طازجة ب47.3الطبيعي والمسال بنسبـة  )الغازالسابق وأهمهـا 

 %(.  22.9بنسبة عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 

  2022مليــار دوالر خــــالل شهــر ديسمبر   6.11٪ حيـث  بلغـــت 28وانخفضت قيمـة الــواردات بنسبــة   ▪

فاض  قيمــة واردات  بعض مليار دوالر   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخ 8.49مقابـــل 

 بأشكالها%، لدائن  16.2%، ادويه ومحضرات صيدلة بنسبــة  7.2السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبــة  

٪(، بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خالل شهر ديسمبر 28.4، قمح  بنسبة %48.8االولية بنسبة  

، خشب %82.5السابــق وأهمهــــــا: )الغاز الطبيعي  بنسبة مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام  2022

، تقاوي وبذور للبذار %16.2٪، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب  بنسبة  8.5ومصنوعاته  بنسبـة 

 ٪(. 9.3بنسبـة 

ً جديداً  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، • ً قياسيا مليار  51.6بـ الصادرات المصرية تسجل رقما

 .20227دوالر خالل عام 

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم  ▪

ً جديداً في تاريخ الصادرات المصرية مقابل  2022مليار دوالر خالل عام  51.6لتسجل  ً قياسيا مسجلة رقما

 .%18.3مليارات دوالر، وبنسبة ارتفاع قدرها  8بزيادة قدرها  2021مليار دوالر خالل عام  43.6
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مليار  27.6مالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة من إج %53.4وتستحوذ هذه السلع على  ▪

 .2022دوالر خالل عام 
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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  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

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

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

ً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير  ▪ ألصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

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

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: تأجرللمس 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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%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84/6111436 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :8الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

، بتنظيم 2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون  ▪
نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة 

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

 صناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

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 

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

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما ال يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

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

ونص مشروع ، مشروعاتالقواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 
التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية بوضع شروط حصول 

 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

تنشيط تمويل سالسل القيمة في وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خالل إطالق مبادرة  ▪
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 
ادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير ستدعم فعالية تلك المب والتيالصغر، 

 مؤسسات الفئة )ج(.

 .9نقدم كافة أوجه الدعم لرواد األعمال لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ،جهاز تنمية المشروعات •

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  ،باسل رحميالسيد األستاذ/ أكد  ▪
على اهتمام الجهاز بنشر وتشجيع ثقافة ريادة األعمال في المجتمع المصري خاصة في أوساط الشباب،  ،الصغر

ية من خالل إتاحة مختلف سبل الدعم لألفكار اإلبداعية المبتكرة لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصاد
قادرة على المساهمة في التنمية االقتصادية الشاملة، وتمهيد الطريق أمامها في إطار اقتصاد جديد ورقمي يعتمد 

 على المعرفة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بقمة تكني التي تعمل على تشجيع االستثمار في الشباب  ▪
تدعيم مكانة مصر على خريطة االستثمار ويضعها في موقعها  المصري المبتكر األمر الذي ينعكس إيجابا  على

 الصحيح كقوة مؤثرة في محيطها اإلقليمي والعالمي.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات من خالل برنامج رأس المال المخاطر يدعم مديري االستثمار الُجدد  ▪
ن بالخبرة والمعرفة الكافية التي تؤهلهم الراغبين في تأسيس صناديق استثمارية عاملة في هذا المجال والمتمتعي
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لإلدارة، كما يستهدف الجهاز تشجيع مديري االستثمار العالميين لالستثمار في مصر ونقل خبراتهم لكافة 
 الشركات الناشئة المصرية ومساعدتها في النمو وتوفير احتياجاتها التمويلية. 

كافة العاملين في هذا المجال سواء على المستوى  وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى التعاون مع  ▪
المحلي والدولي، وتبادل الخبرات والتعرف على أوجه الدعم المطلوبة لتقوية مناخ وبيئة االستثمار والشركات 
الناشئة في مصر، باإلضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية المانحة لتوفير برامج رفع كفاءة المؤسسات العاملة 

المجال بالشكل الذى يمكنهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية وبما يعود بالنفع على رواد األعمال في هذا 
والشركات الناشئة المصرية، مؤكدا على مواصلة الجهاز لدوره في توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة لتقوية مناخ 

 وبيئة االستثمار والشركات الناشئة وريادة األعمال في مصر.

 .202210مليار جنيه بـ 40الصغر إلى  متناهيارتفاع محفظة التمويل  ة العامة للرقابة المالية،الهيئ •

الصغر  متناهيإن محفظة التمويل إلى إسالم عزام؛ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،  /الدكتورأشار  ▪
، وبلغ عدد %47مليار جنيه العام السابق، بنمو  27، مقابل 2022مليار جنيه العام الماضي  40ارتفعت إلى 

 .%36مليون عميل بنسبة نمو  4.2مليون عميل، مقابل  5.8العمالء 

الصغر  متناهييناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين  الذيوأضاف أن قانون تنظيم التأمين الموحد  ▪
 مليون جنيه كحد أدنى. 30برأسمال 

ألف جنيه وفقا لتعريف  200ال تزيد مبالغ تأمينها عن  التيتلك  هيالصغر  متناهيوأشار إلى أن وثيقة التأمين  ▪
 الهيئة العامة للرقابة المالية.

ترونيا عبر مصر والسماح بصدوره إلك فيالصغر  متناهيوأكد أن الهيئة وضعت ضوابط لتنظيم نشاط التأمين  ▪
 البنوك وشركات الوساطة وكذلك من خالل شركات االتصاالت والمتاجر اإللكترونية.

الصغر كما  متناهيواشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على توسيع قنوات توزيع وثائق التأمين  ▪
 الوفاة والعجز الكلى.الصغر للتأمين على عمالءها ضد مخاطر  متناهيألزمت شركات وجمعيات التمويل 

 %20الصغر مقابل  متناهيمن عمالء التأمين  %80وأوضح أن نشاط التامين على الحياة يستحوذ على  ▪
 الصغر من رسوم اإلصدار. متناهيلشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات كما أعفت الهيئة وثائق التأمين 

 منح القروض. فيالصغر باستخدام البطاقات مسبقة الدفع  متناهيوشدد على أن الهيئة سمحت لشركات التمويل  ▪
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

، إلى أن مصر تتحول إلى وجهة عالمية SSONشبكة الخدمات المشتركة والتعهيد تقرير  يوضح( 1انفوجراف ) ▪

 التعهيد:لخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

مؤسسة أجيليتي، والتي تشير إلى أن مصر من أفضل األسواق الناشئة عالمياً تقرير  يوضح( 2انفوجراف ) ▪

 وتمتلك فرصاً واعدة لالستثمارات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


