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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

3202 فبراير 9 خميسال 2، العددوالثالثون ثامنال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

ً في زيادة االحتياطي من الذهب وارتفاع أرصدة ذهب االحتياطي النقدي لـ •  7.7مصر بالمركز الثالث عالميا

 .1مليار دوالر

صنف مجلس الذهب العالمي، مصر بالمركز الثالث بين الدول األكثر نمواً في زيادة االحتياطي من الذهب على  ▪

طن على مدار العام الماضي، وتم إضافة  44.64لشراء اتجاه مصر  2022مدار العام المنقضي، حيث شهد عام 

كليو تقريبا في مرحلة الحقة ليسجل احتياطي الذهب في  64طنا لالحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء  44

 طن. 125.55مصر 

 المركزي المصري كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية البنك وأشار مجلس الذهب العالمي، إلى إن ▪

ً من المعدن النفيس 44، بعدما اقتنى خالل فبراير 2022العالمية خالل الربع األول من  رتفعت قيمة وا ،طنا

 7.326مليار دوالر ، مقابل  7.773، ليصل إلى 2023الذهب المدرج باحتياطي النقد األجنبي خالل شهر يناير 

ر ، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي مليون دوال 447، بزيادة قدرها 2022مليار دوالر بنهاية ديسمبر 

 .المصري

 .2خفض الدين العام فيالفائض من تخارج الدولة من االستثمارات سيُستخدم  الدولي، صندوق النقد •

إنَّ برنامج مصر مع الصندوق هدفه  إلى لمصر، الدوليبعثة صندوق النقد  ة، رئيس"إيفانكا هوالرد" أشارت ▪

يستطيع من خالله القطاع الخاص أن يوفر وظائف للمصريين برواتب جيدة، ويعزز النمو  هيكليإجراء إصالح 

 .االحتوائي

إلى أن من بين أهدافه أيضاً خفض الدين العام، وأن أحد السبل لذلك هو تعبئة الموارد وبينها الناتجة عن  وأشارت ▪

صول سيتم توجيهه لخفض الدين العام، تخارج الدولة من االستثمارات، مشيرة إلى أن الفائض من بيع تلك األ

 بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية بحسب المستهدف.

مع عدم تأثير ذلك على برامج  المالي، بل يحث على االنضباط االجتماعيأضافت أن البرنامج لم يغفل الجانب  ▪

 الحماية االجتماعية.

وقت من األوقات،  أي فيجدوى  أيبت إن مصر طالما اعتمدت على سعر صرف ُمدار لكن ذلك لم يث أوضحتو ▪

 وإن سعر الصرف المرن سيمكنها من بناء االحتياطيات النقدية.

، وفى 2025 -2024 الماليالعام  في المستهدفةيعد مشكلة عالمية، للمستويات  الذيوتوقعت أن يعود التضخم،  ▪

للتوقف عن دعم  المركزيتحسين أثر انتقال السياسة النقدية، وهو ما دفع البنك  الضروريذلك الصدد كان من 

، قبل أن يقرر البنك الماضيمليار جنيه بنهاية سبتمبر  361بلغ حجم قروضها  والتيبرامج التمويل المدعومة 

تتولى الوزارات ، ويقرر مجلس الوزراء أن والعقاري والزراعي الصناعيإيقاف مبادرة تمويل القطاع  المركزي

 المعنية ووزارة المالية تحمل تكلفة الدعم.

إنَّ ذلك يؤدى إلى إيضاح الرؤية بشأن استخدام موارد الموازنة ويجعل استهداف التضخم أسهل للبنك أضافت و ▪

 .المركزي

 .3: السياسات المالية الميسرة تحٍد أمام البنوك المركزيةالدوليصندوق النقد  •

أماكن كثيرة حول العام باتت تمثل تحديًا أمام  فيإن السياسات المالية الميسرة أشار صندوق النقد الدولي، إلى  ▪

 فيكتب ثالثة من االقتصاديين ، وفي هذا الصدد تشدد سياستها النقدية لمواجهة التضخم التيالبنوك المركزية 

العديد من أنحاء  فيصبحت األوضاع المالية أكثر يسرا الصندوق أنه رغم التشديد الحاد للسياسة النقدية، فقد أ

 العالم، مما يضع تحديا أمام البنوك المركزية.

، الدوليتوبياس أدريان المستشار المالي ومدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد  أشارو ▪

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير •

 األخبار األسبوعية •

 النشاط المالي •

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

 )انفوجراف(

 انفوجراف •
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نائب لمدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق، وفابيو ناتالوتشى نائب مدير  وكريستوفر إيرسينج

حيث  الماضيإن البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة بصورة حادة العام إلى إدارة األسواق النقدية والرأسمالية، 

، يؤدى تراجع أسعار الطاقة إلى تخفيض واآلن ،كثير من البلدان إلى أعلى المستويات منذ عقود فيارتفع التضخم 

 وقت الحق من هذا العام. فيالتضخم الكلى وإثارة التفاؤل بشأن إمكانية تيسير السياسة النقدية 

 فيأسعار الفائدة العالمية األطول أجال كما أعطت دفعة لألسواق المالية  فيوأدت هذه التوقعات إلى انخفاض حاد  ▪

 ق الصاعدة على السواء.االقتصادات المتقدمة واألسوا

 فيمفرط ومن المرجح أن تتسبب  تقييدياتجاه  فيورغم أن هذا قد يكون دافعا الستنتاج أن السياسة النقدية تسير  ▪

مكافحة التضخم.  فيالتفاؤل بشأن التقدم  فيله، فإن المستثمرين قد يكونون مفرطين  داعيال  اقتصاديانكماش 

بعض البلدان، فكال الرقمين ال  فيتراجعا طفيفا  األساسيل، وسجل التضخم فبينما انخفض التضخم الكلى بالفع

مكافحة التضخم  فييزاالن يتسمان باالرتفاع الشديد. ولذلك، يتعين على البنوك المركزية أن تتحلى باإلصرار 

مستهدف على إلعادة التضخم إلى انخفاضه ال تكفيوأن تضمن استمرار التشديد المالئم للسياسة النقدية لفترة 

 أساس دائم.

 تشديد حاد ➢

وتضمن  ،من الجائحة بمثابة مفاجأة التعافيبعد عدة سنوات من التضخم المنخفض، كانت طفرة التضخم أثناء  ▪

 الروسيالعوامل األساسية الدافعة للتضخم اضطرابات سالسل اإلمداد، وارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو 

وتجاوز التضخم  ،استحث اإلنفاق على المساكن والسلع المعمرة الذيالهائل  والمالي النقديألوكرانيا، والتحفيز 

أكثر من أربعة أخماس اقتصادات العالم، بينما أدت زيادات األسعار واسعة النطاق إلى رفع التوقعات  في 6%

 بشأن زيادات أخرى إلى مستويات مرتفعة قياسا على عدة عقود سابقة.

، 2021األسواق الصاعدة بتشديد حاد السياسة للسياسة النقدية بدءاً من عام  فيواستجابت البنوك المركزية  ▪

وأدى هذا إلى تشديد األوضاع المالية على  ،االقتصادات المتقدمة فيوحذت حذوها البنوك المركزية النظيرة 

هذا  العالمي تصادياالق. ونتيجة لذلك، يُتوقع اآلن أن يتباطأ النمو الماضيمستوى العالم حتى نهاية خريف العام 

 العام، مع تباين اآلراء بشأن مدى أرجحية أن يتطلب األمر ارتفاع البطالة لتهدئة أسواق العمل الساخنة.

 تفاؤل المستثمرين ➢

، سجلت األسواق المالية انتعاشا قويا على أثر تراجع أسعار الطاقة ودالئل تشير الماضيغير أنه منذ نهاية العام  ▪

 فيوفى بعض االقتصادات، هبطت أسعار السلع المدرجة  ،ضخم إلى مستوى الذروةإلى احتمال وصول الت

 ، مثل السيارات واألثاث.األساسيمقاييس التضخم 

أسواق العمل كانت سببا  فيظل استمرار قوة الطلب  فيتخفيض ضغوط التضخم  فيهذه الدالئل على التقدم  ▪

، االقتصاديترويض التضخم بتكلفة بسيطة على النمو  فيلالعتقاد بأن صناع السياسات ربما يكونون قد نجحوا 

 الهادئ. االقتصاديوهو ما يسمى بالهبوط 

وفى الواليات المتحدة ومنطقة اليورو، عادت مقاييس التضخم القائمة على السوق لعام قادم إلى مستوى قريب من  ▪

ت المقاييس انخفاضات مماثلة . وشهدالماضيالربيع  في %6بعد أن سجلت  %2هدف البنوك المركزية البالغ 

وفى االقتصادات الصاعدة، تراجعت أيضا هذه المقاييس القائمة على  ،بالنسبة لعدة اقتصادات متقدمة أخرى

 السوق لعام قادم، وإن كان بوتيرة أبطأ.

 التيسير المتوقع ➢

زية لن تتوقف فقط عن معدل التضخم بتزايد التوقعات بأن البنوك المرك فيواقترنت هذه االنخفاضات المأمولة  ▪

تشديد السياسة النقدية قريبا، إنما ستقوم أيضا بتخفيض أسعار الفائدة بسرعة نسبية. وفى كثير من االقتصادات، 

 .طويل األجل إلى أقل من عائد السندات األقصر أجالً  الحكوميأسفر هذا عن تراجع العائد على سندات الدين 

▪  ً نى العائد سابقا على فترات الركود، كما توضح السوابق التاريخية. والواقع منح فيما يكون هذا االنعكاس  وغالبا

كثير من االقتصادات، غير أن المتوقع هو أن حاالت  فيأن تقييمات المحللين تشير إلى مخاطر ركود كبيرة 

 الركود، إذا وقعت، ستكون معتدلة.

اتجاه تيسير  فيفحسب إلى الدفع  سطحيعلى نحو وأدى تنامى التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ االقتصاد  ▪

رغم استمرار رفع البنوك المركزية ألسعار الفائدة. وعكست  –الشهور األخيرة  فيكبير لألوضاع المالية 

 ً فروق العائد على  ، وضاقت كثيراً األسواق هذا المشهد الحميد نسبيا، فشهدت أسواق البورصة صعودا سعريا

 السندات مقارنة بالسندات القياسية.

 معضلة أمام البنوك المركزية ➢

هذه األوضاع المالية الميسورة أثناء دورة تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية تخلق معضلة أمام  ▪

 صناع السياسات.

ويمكن أن  ،البطالة فين زيادات ملموسة فمن ناحية، تصدر األسواق المالية إشارة الحتمال تراجع التضخم دو ▪
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كثير من  الرأييعتنق صناع السياسات هذه الرؤية، والمصادقة فعليا على تيسير األوضاع المالية. ويرى هذا 

 فيوتتسبب  –حماسها لتشديد السياسة النقدية  فيالمراقبين الذين يشعرون بالقلق من أن تُبالغ البنوك المركزية 

 بال داع. مؤلم اقتصاديهبوط 

تهدد باستمرار  التيوبدال من ذلك، يمكن للبنوك المركزية رفض تفاؤل المستثمرين، مؤكدة على المخاطر  ▪

الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع. ويتطلب منهج إدارة المخاطر هذا فرض أسعار فائدة تقييدية لفترة 

 مستمر.أطول، إلى أن تظهر أدلة ملموسة على انخفاض التضخم بشكل 

مما يمكن أن  –األسواق المالية  فيوبينما يمكن أن يؤدى ذلك إلى إعادة تسعير مسار السياسة واألصول الخطرة  ▪

فإن هناك ثالثة  –هبوط أسعار األسهم واتساع فروق العائد على السندات مقارنةً بالسندات القياسية  فييتسبب 

 مان استقرار األسعار.أسباب تقوم عليها الحاجة إلى هذا المنهج من أجل ض

1.  ً ً  األول أن التاريخ يوضح أن التضخم المرتفع غالبا وقد يواصل مساره  –باالرتفاع  ما يكون متشبثا

 ما لم تُتَّخذ إجراءات قوية وحاسمة على صعيد السياسة النقدية لتخفيضه. –الصاعد دون توقف 

هو أنه رغم أن تضخم السلع قد تراجع، فإنه يبدو من غير المرجح حدوث الشيء نفسه مع  والثاني .2

أن تتجنب البنوك المركزية الخطأ  الضروريالخدمات دون أن تهدأ سوق العمل بدرجة ملموسة. ومن 

 فيأسعار السلع والقيام بتيسير السياسة قبل حدوث تراجع ملحوظ  فيقراءة االنخفاضات الحادة  في

 تضخم الخدمات وفى األجور، اللذين يتعدالن ببطء أكبر.

السريع تجعل توقعات  يأن التجربة تشير إلى أن الفترات الممتدة من االرتفاع السعر فيوالثالث يتمثل  .3

التضخم أكثر عرضة لالنفالت عن المستوى المستهدف حيث يزداد رسوخ هذه الحالة الذهنية الداعمة 

 الشركات.سلوك األسر و فيللتضخم 

 

 صناع السياسات يجب أن يثابروا على الدرب ➢

للبنوك المركزية أن تفصح عن الحاجة المرجحة للحفاظ على أسعار فائدة  ينبغيإنه  إلى خبراء الصندوق أشار ▪

إلى المستوى  –ذلك األجور وأسعار الخدمات  فيبما  –أعلى لفترة أطول إلى أن تظهر أدلة على عودة التضخم 

 ورة مستدامة.المستهدف بص

ومن المرجح أن يواجه صناع السياسات ضغوطا لتيسير السياسة النقدية مع ارتفاع البطالة واستمرار هبوط  ▪

 حالة اقتصادات األسواق الصاعدة. فيالتضخم. ويمكن أن تكون هذه التحديات بالغة الحدة 

وال شك أن هذه فترة غير عادية يتأثر فيها التضخم بالعديد من العوامل الخاصة، ومن الممكن أن ينخفض التضخم  ▪

عودة التضخم الحاد  فيبأسرع مما يتصوره صناع السياسات. غير أن التيسير السابق ألوانه يمكن أن يتسبب 

يمكن أن تُْخِرج التوقعات التضخمية عن  التيبمجرد تعافى النشاط، مما يترك البلدان عرضة لمزيد من الصدمات 

أن يظل صناع السياسات مثابرين على الدرب وأن يركزوا على  الضرورينطاقها المستهدف. ومن ثم، فمن 

 إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف دون إبطاء.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

 تلتقي عدد من المسئولين بسلطنة عمانالدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .4لترويج للفرص االستثمارية الواعدة في مصر

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي،  /قامت الدكتورة ▪

 .مصربزيارة سلطنة عمان، وذلك خالل جولتها لعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص االستثمارية الواعدة في 

ي لإلصالح االقتصادي واالجتماعي إلى تنفيذ المرحلة األولى من البرنامج الوطن ،هالة السعيد /وأشارت الدكتورة ▪

، حيث نفذت الدولة المصرية العديد من اإلصالحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من 2016في نوفمبر

القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص واالستثمار المحلي 

بهدف إعادة هيكلة االقتصاد  2021مج الوطني لإلصالحات الهيكلية في ابريل واألجنبي، كما أطلقت الدولة البرنا

المصري لتنويع الهيكل اإلنتاجي بالتركيز على قطاعات االقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، 

 واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

ي االقتصاد المصري باعتباره حجر وأكدت أن الحكومة المصرية تعطي األولوية لتعزيز دور القطاع الخاص ف ▪

على توجيه  األساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل كبير

االستثمارات طويلة األجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة 

صناعة، والزراعة، فضالً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط االستثمار واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وال

 األجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية لالقتصاد.

إلى أنه يعد الذراع االستثماري للحكومة  ،هالة السعيد /وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة ▪

ة، موضحة أنه هناك إقبال قوي على الفرص االستثمارية التي نقدمها حاليًا،، حيث يعمل الصندوق من المصري

خالل إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين 

جهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة األخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، هذا باإلضافة إلى ال

بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خالل إشراك القطاع الخاص إما من خالل عمليات االكتتاب الخاصة 

 أو ترتيبات ما قبل االكتتاب العام.

ث آليات رئيسية أن الوثيقة تسلط الضوء على ثال ،السعيدالدكتورة/ هالة وفيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة أضافت  ▪

تتضمن طرح األصول المملوكة للدولة من خالل البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ 

استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خالل مشاركة المستثمرين االستراتيجيين 

كية، باإلضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل المل

 فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لالستثمار في الشركات  ▪

الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطالق 

الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة 

المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة 

 رح مما يعزز قيمتها والعائد منها.الشركات قبل عملية الط

مصر قادرة على استيعاب االستثمارات الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .5العربية لتحقيق التكامل

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، أنه بفضل الرؤية السياسية واالقتصادية للدولة  الدكتورة/ هالة السعيد، أكدت ▪

تهيئة مناخ لجذب  فيالمصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت مصر قفزات إيجابية كبيرة 

كافة االستثمارات  االستثمارات العربية واألجنبية، مشيرة إلى قدرة البنية التحتية المصرية حاليا على استيعاب

 العربية لتغطية كافة االحتياجات العربية من مختلف السلع والمنتجات.

إن الفترة القادمة ستشهد العديد من االستثمارات العربية واألجنبية على إلى  د،السعيهالة  /الدكتورة أشارتو ▪

مشيرة إلى وجود إشادة  األرض المصرية وفي مختلف المجاالت الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية،

ودور صندوق مصر السيادي في  المصري االقتصاديعربية بمستوى البنية التحتية المصرية ومستوى النمو 

الترويج لالستثمار، مؤكدة أننا قمنا بشرح الفرص االستثمارية الواعدة داخل مصر.. مشيرة إلى إعالن رئيس 

 الدولة.شركة من  32 مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أمس بتخارج

أو العربي كشريك أقلية وليس  األجنىيدخل كشريك مع المستثمر  المصري السياديوأضافت أن الصندوق  ▪

 كشريك أغلبية وذلك بهدف تسهيل وتشغيل وطمأنه القطاع الخاص. 

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تؤكد على الحياد التنافسي والجميع على قدم المساواة كمستثمرين ولدينا حزمة  ▪
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من الفرص االستثمارية الواعدة طويلة األجل، مؤكدة أن تلك الخطوات لخلق قيمة مضافة، مشيرة إلى أن كافة 

يقلق المستثمر طويل األجل ونحن حررنا سعر  وذلك ال، االقتصاديات الناشئة تتميز بتراجع سعر صرف العمالت

الصرف، وأن تأرجح سعر العملة مؤقت وأن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الخطوات الالزمة وتم 

 اإلفراج عن العديد من السلع من الموانئ.

ية بعد جائحة كورونا إلى أن الظروف التي مر بها العالم مؤخرا والمنطقة العرب ،هالة السعيد /الدكتورة أشارتو ▪

واألزمة الروسية األوكرانية يجعلنا نفكر في التكامل العربي في مجال التصنيع واإلنتاج لتغطية كافة االحتياجات 

العربية مستقبال، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بها مقومات تجعلها قادرة على تغطية ذلك باإلضافة إلى وجود 

يدة وطاقة وأيدي عاملة ماهرة لتلبية كافة مجاالت االستثمارات العربية بنية تحتية وشبكة طرق وموانئ جد

 واألجنبية.

، وهو ما يجعل وجود 35من عدد السكان تحت سن  %60وأضافت أن سوق العمل المصري مميز، حيث أن  ▪

أليدي العاملة بما بالتعليم الفني وتأهيل ا االهتماماإلنتاج، مؤكدة أن الدولة بدأت في  علىأيدي عاملة كبيرة قادرة 

سوق العمل كذلك إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية وربطهما بالمصانع لسد  احتياجاتيتواكب مع 

 سوق العمل من األيدي العاملة المدربة. احتياجات

الدولة البيروقراطية داخل أجهزة  علىمراحل للقضاء  ىولفتت إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة عل ▪

 20والقضاء عليها، مؤكدة على وجود الرخصة الذهبية للمشروعات حيث أن المستثمر يقدم عليها وفي خالل 

 رخصة المشروع. علىيوما فقط يحصل 

إن الدولة حاليا تركز على مشروعات في القطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة،  أشارت إلىو ▪

 50وأن المستهدف للدولة المصرية الوصول إلى  2022مليون سائح  15مشيرة إلى أن مصر استقبلت ما يقارب 

ياحة حيث بدأت الدولة في مليون سائح سنويا وذلك نظرا للمقومات التي تتمتع بها الدولة وتنوع مجاالت الس

الشروع نحو إنشاء العديد من الفنادق وطرحها أمام المستثمرين مثل مجمع التحرير ومقر الحزب الوطني بالقاهرة 

مع فتح المجال أمام االستثمار في المشروعات السياحية نظرا لوجود احتياج كبير لتغطية الطلب العالمي على 

 السياحة المصرية.

إن االقتصاد المصري متنوع  سيادي، إلىالرئيس التنفيذ لصندوق مصر ال ستاذ/ أيمن سليمان،وأشار السيد األ ▪

المصادر، ولديه العديد من الفرص االستثمارية الواعدة في مختلف المجاالت، مؤكدا أن كافة المشروعات 

 ا لسعر الصرف.المطروحة دوالرية وأننا نتحدث عن نمو اقتصادي مركب بوتيرة عالية بما يحقق استقرار

وأضاف أن كافة المشروعات الجديدة في مجال الطاقة الجديدة والنظيفة تستهدف خلق صناعات وتصديرها  ▪

ألوروبا وذلك بعد إنشاء عدد من الموانئ والطرق والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التصدير للقارة األوروبية 

 خالل المرحلة القادمة.

 .6أنشطة التجارة اإللكترونية تتطلب تعديالت تشريعية مالية،، وزير المعيطالدكتور/ محمد  •

محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة  /أكد الدكتور ▪

للتعامل مع االقتصاد الرقمي، موضًحا أن أنشطة التجارة اإللكترونية تتطور بمعدالت متسارعة وتتطلب تعديالت 

 تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.

من خالل العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية األكثر « يكنة االقتصادم» فيإننا ماضون  أشار إلىو ▪

، بدًءا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات اإلنتاج االقتصاديتعزيز حوكمة دائرة النشاط  فيتطوًرا 

ع المنتجات ، ومروًرا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيACI»»عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات 

 السوق المحلية أو التصدير خارج مصر. في النهائيللمستهلك 

للصادرات والواردات عبر  اللحظيالرصد  فيإلى أن األنظمة اإللكترونية الضريبية والجمركية تُسهم  وأشار ▪

أيًضا للتعامالت التجارية بين الشركات وبعضها البعض  اللحظي، والرصد «نافذة»المنصة المميكنة الموحدة 

« اإليصال اإللكتروني»بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة  اللحظي، والرصد «الفاتورة اإللكترونية»بمنظومة 

، ويضمن تعظيم جهود دمج االقتصاد «الجمارك»و« الضرائب»التيسير على المتعاملين مع  فيعلى نحو يساعد 

ن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة غير الرسم ي؛ بما يُعزز اإليرادات العامة، ويُمك ِ

 المواطنين، واالرتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. 

أوروبا،  فيأن األزمات العالمية المتتالية بدًءا من جائحة كورونا وحتى الحرب  الدكتور/ محمد معيط،وأضاف  ▪

، بما يُمث ِله من ركيزة أساسية المتالك قدرة الرقميالتحول لالقتصاد  فيصرية االستباقية أثبتت صحة الرؤية الم

أكبر على تحقيق معدالت نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز االستثمار، وتعزيز األنشطة اإلنتاجية 

مواجهة التحديات  فيمرونة أكثر « المالية العامة للدولة»والتصديرية، موضًحا أن األنظمة اإللكترونية جعلت 

تُمكننا من رصد اإليرادات والمصروفات العامة لحظيًا، « الموازنة اإللكترونية»الداخلية والخارجية، حيث إن 

 .الماليالسليم، على نحو يضمن رفع كفاءة اإلنفاق العام، وتحقيق االنضباط  الماليومن ثم تقدير الموقف 
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إن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، واالنتقال إلى  أشار إلىو ▪

اللغة المشتركة بين اقتصادات العالم،  الرقمي، باعتبار التحول «2030مصر »؛ تحقيقًا لرؤية «مصر الرقمية»

لسياسات والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة تعظيم جهود التعاون وتوحيد المعايير ذات الصلة بمجال ا فيتسهم  التي

 .الماليالشمول 

تحظى باهتمام الحكومة المصرية؛ انطالقًا  التيمقدمة المجاالت  فيتُعد « المحاسبة والمراجعة»وأكد أن منظومة  ▪

 الذى يرتكز على التوظيف األمثل للتطبيقات الرقمية في والمحاسبي الماليضبط األداء  فيمن دورها المتعاظم 

تحسين جودة التقارير المالية، وإعداد  فيتطوير مفاهيم ومبادئ تصميم نظم المعلومات المحاسبية، بما يُسهم 

التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، وتقييم المخاطر بطريقة فعَّالة، الفتًا إلى أن هناك تضافًرا لجهود مختلف الجهات 

جعة المصرية لتتوافق مع المستجدات الدولية، على نحو يراعى الحكومية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمرا

 الظروف والمتغيرات االقتصادية.

وإلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية  ▪

الية للشركات واألوراق المالية تحقيق المزيد من اإلفصاح والشفافية للقوائم الم فيالشقيقة، على نحو يُساعد 

إيرادات ومصروفات الموازنات العامة  فيالمتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات 

 فيزيادة ثقة المستثمرين، والمؤسسات الدولية  في؛ بما يُسهم واالقتصادي الماليللدول، وتعزيز حوكمة النشاط 

 .لعربيوا المصري االقتصاديالمناخ 

اإلصالح االقتصادي المصري قادر على التعامل مع ما ذكره  برنامج ، وزير المالية،معيطالدكتور/ محمد  •

 .7من تحديات« موديز» تقرير وكالة

وزير المالية أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة  ،محمد معيط /أكد الدكتور ▪

مع نظرة ُمستقبلية ُمستقرة، رغم ما  B3لمصر إلى « التصنيف االئتماني»انتهى إلى خفض  الذي، «موديز»

خالل « ستاندرد آند بورز»اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة 

 األسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف االئتماني لمصر، مع نظرة ُمستقبلية ُمستقرة.

شهًرا؛  48أن االلتزام بوتيرة اإلصالح االقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى  افوأض ▪

يسمح بوجود آفاق للنمو االقتصادي خالل السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية 

طنيًا لإلصالح االقتصادي لضمان استقرار األوضاع االحتياجات الخارجية للبالد، موضًحا أننا ننفذ برنامًجا و

االقتصادية والحفاظ على االنضباط المالي وزيادة تنافسية االقتصاد المصري؛ استكمااًل لما تحقق في السنوات 

٪ في 6.8٪ من الناتج المحلي نزواًل من 6.1، حيث بلغ العجز الكلي 2022 /2021الماضية ومنها العام المالي 

٪ من الناتج المحلي، في العام المالي 1.3وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ  2021 /2020العام 

2021/ 2022. 

مليارات دوالر،  7إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر األعلى تاريخيًا وصلت  الدكتور/ محمد معيط، أشار ▪

كما أنها حققت أعلى عائد شهري في تاريخها  ،2023مليارات دوالر خالل عام  8ومن المتوقع أن تصل إلى 

 ٪.47مليون دوالر بزيادة سنوية  802خالل يناير الماضي بـ 

مليار دوالر في ظل التدفقات القوية  10.7إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خالل العام الماضي إلى  أشار ▪

 من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا.

مليار دوالر مقارنة بنحو  9.1٪ لتحقق نحو 71ر زيادة حصيلة االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة أكد الوزيو ▪

يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد  الذيمليار دوالر في العام  5.2

 والبناء واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في « موديز»أن تقرير مؤسسة د معيط، دكتور/ محمأوضح الو ▪

٪ في العام المالي 3.5، ُمقارنةً بنحو 2024 /2023٪ في العام المالي الٌمقبل 3مصر بصورة تدريجية لنحو 

، حيث حققت 2022 /2021، الفتًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2022 /2021

٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من األسمدة 29حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاًعا ملحوًظا بنسبة 

مليار دوالر  4.4واألدوية والمالبس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 

مليون دوالر،  700تي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي ال

 مؤخًرا.

توقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحِق قه مصر من فوائض أولية في « موديز»أشار إلى أن تقرير مؤسسة و ▪

ريض الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات اإلنفاق لالستفادةِ منها عند الحاجِة دوَن تع



7 

 

                                                 
8 https://www.alborsaanews.com/2023/02/07/1629923 

أهدافها الُمرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر، كما أشاد بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تسِهم في جذب المزيد من 

شركة ألول  20التدفُّقات الرأسمالية الُمستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من 

هدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية مرة سواًء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ ب

 إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة. فيوالمشاركة 

يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف االئتماني لمصر، من « موديز»أن تقرير مؤسسة  الدكتور/ محمد معيط، وأكد ▪

حات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية لالقتصاد، فضاًل على خالل تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من اإلصال

تعزيز تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من اإلصالحات لجذب المزيد من االستثمارات 

تحسين بيئِة األجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية الُمنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود 

األعمال في البالد، موضًحا أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات 

مليار دوالر سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خالل توفير السيولة النقدية  100المصرية إلى 

تجات المصرية في األسواق العالمية، حيث سيتم اعتباًرا من الالزمة لدوران عجلة اإلنتاج، وتعزيز تنافسية المن

العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات في نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه األزمات العالمية 

 المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.

إن برنامج اإلصالح  ، إلىنائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ،أحمد كجوك وأشار الدكتور/ ▪

االقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره من كبرى المؤسسات الدولية، قادر على التعامل مع التحديات 

زيادة حجم بل والعمل على تحسين كل المؤشرات االقتصادية والمالية ومنها: « موديز»التي ذكرتها وكالة 

االحتياطات من النقد األجنبي وتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة، حيث أقرت الدولة خطة متكاملة لإلصالح 

االقتصادي تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير واإلصالحات الهيكلية التي من شأنها 

ر ومساهمة أكبر من القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام المدفوع بدو

منتجة وكافية، على نحو يسهم في تعزيز استقرار االقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، 

والعمل على تعزيز صالبة االقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها 

 لمستوى العالمي مؤخًرا، ومد شبكة األمان االجتماعي للطبقات األولى بالرعاية.وتكرارها على ا

وأوضح أن هناك بعض المؤشرات والبيانات األولية اإليجابية مثل قدرة السلطات المصرية على مضاعفة كميات  ▪

لالستثمار األجنبي الغاز المصدرة خاصةً إلى الدول األوروبية مؤخًرا، واإلعالن عن العديد من الصفقات الكبرى 

المباشر بالسوق المصرية بما يعكس ثقة ورغبة عدد من المستثمرين على زيادة تدفقاتهم إلى مصر، إضافة إلى 

بما في ذلك اإلصالحات والفرص االستثمارية الكبرى خاصة في « مؤتمر المناخ»اإلجراءات التي تزامنت مع 

اقة الجديدة والمتجددة وكذلك الفرص المتوفرة في مجاالت مجال الهيدروجين األخضر وتوليد الكهرباء من الط

تحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف التي تمثل فرًصا استثمارية كبرى للقطاع الخاص المحلى 

 واألجنبي.

إلى   من برامج الحماية االجتماعية توجه %68، نيفين القباج وزيرة التضامن االجتماعيالدكتورة/  •

 8المناطق الريفية

  من برامج الحماية االجتماعية توجه %68إن إلى وزيرة التضامن االجتماعي،  ،نيفين القباجأشارت الدكتورة/  ▪

   من النساء عليها.%74إلى المناطق الريفية، حيث يتواجد الفقر، ويحصل 

عاًما،  24المستفيدين منه أقل من من  %45من البرامج الشابة، خاصة أن ” تكافل وكرامة“وأضافت أن برنامج  ▪

 .%36عاًما يمثلون  18واألقل من 

كانوا يعانون من األمية، وعملت الوزارة ” تكافل وكرامة“من مستفيدي الدعم النقدي  %60وأشارت إلى أن نحو  ▪

جم على تقليل تلك النسبة وبالفعل نجحت في تقليها، مشيرة إلى أن هناك عالقة طردية بين انتشار الفقر وح

 األسرة، لذلك قمنا بربط الدعم بحجم األسرة.

تكافل  ”أسروشددت على أن وزارة التضامن االجتماعي تغذي الوزارات المختلفة بكافة البيانات كي تشمل  ▪

بالتأمين الصحي الشامل، وكذلك للتأكد من تطبيق مشروطية الصحة والتعليم لألسر المستفيدة من ” وكرامة

 مشروط.برنامج الدعم النقدي ال

للتنمية ” وعي“أن بعض األسر ليس لديها الوعي الكافي، لذلك شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج أضافت و ▪

المجتمعية، الذي يعمل على تصحيح وتصويب األفكار والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة والمغلوطة الشائعة في 

الذي يهدف ” كفاية 2“ان، ولديها برنامج المجتمع، كما تتيح الوزارة الحصول على وسائل تنظيم األسرة بالمج

إلى الحد من الزيادة السكانية بين األسر، وهناك تنسيق كامل مع الجمعيات التي تعمل على األرض من أجل توعية 

 األسر باالكتفاء بطفلين لكل أسرة.

ما خرجت المرأة وأشارت إلى أن الوزارة تتوسع في حضانات األطفال؛ لكي تمنح السيدات فرصة العمل، ألنه كل ▪

 لسوق العمل كلما ساعد ذلك في تحقيق التمكين االقتصادي لألسرة.
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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  7والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليبمزاولة نشاط التأجير  والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها

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

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

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

 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 ▪
 على للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من أكدالت التشغيلية

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

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل ▪

 ذو األصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

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

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة األعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

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

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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 التمويل متناهي الصغر ▪

 :9الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

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

والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة 
توي والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية، ويح

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

،  ليكون "قانون وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ▪
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة 

فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر  لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص
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 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 
متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة المشروعات 

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

اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة كما حّدد مشروع القانون إجراءات  ▪
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحّدد 
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 

شروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك الم
ونص مشروع ، المشروعاتقواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 

ت األهلية بوضع شروط حصول التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسا
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

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

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

 مؤسسات الفئة )ج(.

فز يمنحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم حوا 7 •
 .10، للشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة وريادة األعمال2020لسنة  152

، 2020لسنة  152منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم  ▪
 للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال.حوافز 

واستعرض الفصل الرابع من الالئحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ▪
هية الصغر ، الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتنا2021لسنة  654رقم 

 وريادة األعمال.

، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا 88وتنص المادة  ▪
( من المادة 7( إلى )1للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من )

التي ال تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية ( من هذه الالئحة، للشركات والمنشآت 75)
 اآلتية:الصغر فقط في حدود األعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة ألحكام القانون، وذلك في األحوال 

إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية  .1
 الصغر.

عات األعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى األخص المشروعات حديثة التأسيس حاضنات ومسر .2
 ومشروعات ريادة األعمال. 
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11 https://www.youm7.com/story/2023/1/16/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-

%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/6050359 

( الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس اإلدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات 75وتستعرض المادة ) ▪
 ( من هذه الالئحة:74المنصوص عليها بالمادة )

 إلى األرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله. رد قيمة توصيل المرافق .1

أو الجزئي من فوائد  یمنح المشروعات آجاال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك اإلعفاء الکل .2
 التأخير.

 تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. .3

 .یأراض بالمجان أو مقابل رمز تخصيص .4

 للمشروع.ف قيمة األرض المخصصة رد ما ال يجاوز نص .5

اإلعفاء من تقديم الضمانات الالزمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات الالزمة للمشروع، أو  .6
 تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 جزئيا.رد قيمة االشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو  .7

 .11وعات الصغيرةواتصاالت مصر يطلقان شركة إرادة لتمويل المشر السياديصندوق مصر  •

طلق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصاالت مصر شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا أ ▪
 "إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر". اسمالمالية، تحت 

إلتاحة المزيد تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم. وتتماشي هذه الخطوة مع توجه الدولة المصرية و ▪
من فرص العمل أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل الالزم لهم، بما يسهم في تحقيق 

 .2030استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو االقتصادي تماشيا  مع رؤية مصر

س إدارة صندوق مصر وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلوأشارت الدكتورة/ هالة السعيد،  ▪
الشركة يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية  إطالقإن إلى  -السيادي

الصغر لخلق فرص عمل أمام الشباب وتوفير سبل النمو في أعمالهم. وأكدت أن توفير التمويل عبر التكنولوجيا 
المستفيدين ويدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والشمول المالي المالية سيسهل عملية الوصول ألكبر عدد ممكن من 

وأهداف التنمية المستدامة  2030وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، والوصول إلى أهداف رؤية مصر 
 )العمل الالئق والنمو االقتصادي(.   8)المساواة بين الجنسين( و 5األممية وخاصة هدفي 

"إرادة" تم عبر صندوق  إطالقإن إلى -الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي  -يمانأيمن سلأشار األستاذ/ و ▪
مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي التابع لصندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصاالت مصر 

اتيجية وعمرو أبو العزم، األمر الذي سيحقق أكبر استفادة ممكنة من خبرات الشركاء بما يتوائم مع استر
"إرادة" يتيح وصول خدمات متعددة بشكل  الصندوق. وأضاف أن وجود اتصاالت مصر كشريك استثماري في

 سريع عبر التكنولوجيا المالية طبقا الحتياجات ونوعية العمالء.

وذكر أن مصر تمتلك كل المقومات إلطالق االقتصاد الرقمي بشكل فوري وفقا  لرؤية الصندوق الفرعي القائمة  ▪
ى دعم الدولة في التحول الرقمي لتحقيق العائد المادي والتنموي في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع عل

التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تطوير التكنولوجيا المصرفية، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة 
 ثمرين متخصصين. داعمة لتحفيز النمو االقتصادي وتسريع عملية التحول بالشراكة مع مست

« إرادة»شركة  بإطالقحازم متولي، الرئيس التنفيذي بشركة اتصاالت مصر عن سعادته  /وأعرب المهندس ▪
 . إدارة مستقلبالشراكة مع صندوق مصر السيادي، مشيرا  إلى أنها ستدار عبر مجلس 

مليار  70ا  أكثر من عام 15أضاف أن اتصاالت مصر التي بلغت استثماراتها في السوق المصري على مدار  ▪
لتسيير  على تمويالتجنيه تسعى لتقديم القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف الحصول 

أعمالها في السوق المصري عبر "إرادة" والتي هي نتاج شراكة متميزة مع صندوق مصر السيادي ومجموعة 
 من الخبرات الكبيرة في مجال التمويالت غير المصرفية.

أن اتصاالت مصر تهدف إلى تعزيز بيئة األعمال وترسيخ آليات الشمول المالي  ،حازم متولي /وذكر المهندس ▪
، كما تتوائم مع سياسة المجموعة األم وشركاتها التابعة 2030لدعم النمو االقتصادي تماشيا  مع رؤية مصر

 16التي تنتشر خدماتها اليوم في  القائمة على التوسعات في األسواق الخارجية مما يعزز حضور المجموعة
 دولة حول العالم وخطتها الطموحة للتحول لشركة تكنولوجيا متكاملة.  
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

  اً: انفوجرافرابع

تحول مصر لمركز إقليمي إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشير تقرير  يوضح( 1انفوجراف ) ▪

 لصناعة وتصميم اإللكترونيات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


