
1 

 

                                                 
1 https://www.alborsaanews.com/2022/10/11/1585543 
2 https://almalnews.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-6-6-%d9%84/ 
3 https://www.alborsaanews.com/2022/10/16/1587015 

  

 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 أكتوبر 20 خميسال 3، العددوالثالثون رابعال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .20221خالل  %6.6يتوقع نمو االقتصاد المصري  صندوق النقد الدولي، •

، رغم تزايد الضغوط على 2022خالل  %6.6توقع صندوق النقد الدولي نمو االقتصاد المصري بنسبة  ▪

 االقتصاد العالمي من تضخم وحرب في أوكرانيا وتشديد للسياسات النقدية في االقتصادات المتقدمة.

لصندوق النقد والبنك ورجح الصندوق، في تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف الحالية  ▪

وسط  2023في  %3.6و 2022في  %5الدوليين، نمو اقتصادات منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بنسبة 

 تأثر متباين بتداعيات األزمة الروسية األوكرانية.

ل عن مراجعة يناير، أي قب %1.2بواقع  2022خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد العالمي لعام و ▪

 .%3.2إلى  %4.4الحرب الروسية األوكرانية، وذلك من 

 .2يعزز تنافسية االقتصاد الهيكليتنفيذ مصر لبرنامج اإلصالح  صندوق النقد الدولي، •

الشامل  الهيكليإن تنفيذ مصر ألجندة اإلصالح إلى ، الدولي، المتحدث باسم صندوق النقد "جيرى رايس"أشار  ▪

 االقتصاد. في، ويدعم دور القطاع الخاص المصريمن تنافسية االقتصاد  تدريجيمن شأنه أن يعزز بشكل 

الصندوق والسلطات المصرية على هامش االجتماعات السنوية  مسؤوليوأكد أنه تم عقد مناقشات مثمرة بين  ▪

أحرزت تقدًما مهما وتم التطرق إلى بعض الموضوعات المتعلقة بشبكات  والتي، الدوليلصندوق النقد والبنك 

 الحماية االجتماعية والسياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم.

 .3الحالي الماليالعام  %4.5 المصرييتوقع نمو االقتصاد  "باريبا بيإن  بي"بنك  •

 في، وأن يسجل التضخم الحالي الماليخالل العام  %4.5 المصريباريبا نمو االقتصاد  بيإن  بييتوقع بنك  ▪

من الناتج المحلى  %38 الخارجيمن الناتج المحلى والدين  %7وأن يسجل عجز الموازنة  %14.5المتوسط 

 .%3.7من الناتج المحلى مقابل  %3.4إلى  الجاري، وأن يتراجع عجز الحساب اإلجمالي

 وروبياألإلى زيادة الطلب  التجاريالحساب  فيوالتدهور الطفيف  الجاريوأرجعت المذكرة تحسن الحساب  ▪

إن انخفاض الجنيه وما خلفه من ارتفاع لألسعار ، وأشار إلى وارتفاع أسعار الغاز العالمية المصريعلى الغاز 

 فقط. %16بارتفاع  لتكتفي بجانب القيود على الواردات حدت من نموها،

إذ إن مجموع  ملحوظةأشار البنك إلى أن احتياجات مصر للتمويالت من العملة األجنبية انخفضت لكنها تظل  ▪

من الناتج  %6.3يمثل  الماضي الماليالعام  فيمليار دوالر  28واهالكات الديون صل إلى  الجاريالحساب 

 المحلى اإلجمالي.

منذ أبريل ما يجعل تكلفة األسواق الدولية مرتفعة  %8ظل ارتفاع عالوة المخاطرة فوق  فيأنه  البنك أوضح ▪

 .تجنب أزمة عملة فيحافظ األوراق المالية كانت تمويالت الخليج سببًا للحكومة وخروج األموال الساخنة من م

مع انخفاض أسعار  الحالي الماليالعام  في الجارياستمرار تحسن عجز الحساب  باريبا بيإن  بي لبنك توقع ▪

، فيما من المتوقع استمرار الصراع حول الطاقة ما يعزز صادرات مصر %8الغذاء العالمية وتراجع القمح نحو 

 البترولية.

ظل القيود على الواردات غير الضرورية  فيورجح أن يظل نمو الواردات مقيد على األقل من حيث الحجم  ▪

ومع افتراض عدم تعرض  ،لجنيه سيخفض الطلب على الوارداتوعلى الجانب اآلخر، فإن استمرار تراجع ا

هامشيًا لكنه سيظل أعلى  الجاريإيرادات السياحة والتحويالت لصدمات، فمن المتوقع أن ينكمش عجز الحساب 
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 من الناتج المحلى. %3من 

إن توقعاته متحفظة وأن ميزان التجارة قد يؤدى بشكل أفضل من المتوقع، بفضل  وأشار بنك بي إن بي باريبا، إلى ▪

 8.5من المتوقع ارتفاع اإليرادات من الصادرات إلى ما بين  المصريصادرات الطاقة، فبحسب وزير البترول 

 .2022 فيمليار دوالر  6.5من نحو  2023 فيمليارات دوالر  10إلى 

على الغاز تسعى مصر للوصول  األوروبيلة بالعملة األجنبية والطلب ظل الضغوط على السيو في وأوضح ▪

الصادرات تأتى على حساب  فياالعتبار إذ إن الزيادة  فيبصادرات الغاز للطاقة القصوى وهو أمر يجب أخذه 

قيود تم وضعها على االستهالك المحلى وأعلنها رئيس الوزراء ضمن خطة ترشيد استهالك الكهرباء لتصدير 

 ، از وكذلك تحويل عدد من محطات الطاقة للعمل بالنفط بداًل من الغازالغ

رائد المناخ للرئاسة المصرية ، والدكتور / محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي •

قمة شرم الشيخ تعد ورقة بمعايير التمويل  ،COP27لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي 

 .4العام والخاص لألنشطة والقطاعات والدول األكثر احتياًجا

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

م للتنمية المستدامة، أنه من المه 2030والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل أجندة  COP27المناخي 

النظر بعين االعتبار لنتائج ومخرجات التقارير الدولية بشأن مدى التزام الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي بما 

 يدفعها نحو الوفاء بالتزاماتها بتمويل العمل المناخي في الدول النامية واألسواق الناشئة.

إن مؤتمر األطراف السابع والعشرين الذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل يعمل على إعداد ورقة  وأشار إلى ▪

بمعايير التمويل العام والخاص للعمل المناخي بما يساهم في ترشيد التمويل وتوجيهه نحو األنشطة والقطاعات 

 ماتها في هذا الصدد.والدول األكثر احتياجاً للتمويل ويدفع الدول المتقدمة بالوفاء بالتزا

أن هناك آليات لحشد وتسريع وتيرة تمويل العمل المناخي؛ أوالها تنفيذ  ،محيي الدين الدكتور / محمود وأوضح ▪

مليار دوالر سنوياً،  100الدول المتقدمة لتعهد مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 

ً أن الوفاء بهذا التعهد يرف ع سقف الطموح للوفاء بغيره من االلتزامات على صعيد العمل المناخي موضحا

بالمئة فقط من التمويل الالزم للعمل المناخي في ظل  3وتمويله، رغم أنه حتى إذا تم الوفاء به فلن يمثل أكثر من 

 تريليون دوالر. 2الفجوة بين التمويل المتاح والمطلوب تقدر بنحو 

ل المناخي في الدول النامية التي يركز عليها مؤتمر شرم الشيخ تشمل كذلك االعتماد وأضاف أن آليات تمويل العم ▪

على االستثمار وليس االستدانة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وإعادة إدارة 

عي لمواجهة ظاهرة الديون، وتأسيس أسواق للكربون، وإرساء معايير واضحة لتمويل العمل البيئي واالجتما

 الغسل األخضر، والربط بين الموازنات العامة للدول وأهداف التنمية المستدامة.

وأفاد بأن مبادرة المنتديات اإلقليمية الخمسة التي أطلقتها مصر بالتعاون مع اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم  ▪

روعات اإلقليمية واالستثمارات وجهات التمويل المتحدة وفريق رواد المناخ استهدفت في األساس الربط بين المش

تريليون دوالر التي حددها تحالف  130بصورة غير مسبوقة، لتقديم المشروعات التي يمكن أن تستفيد من الـ

( لتمويل العمل المناخي وغيرها من مصادر GFANZجالسجو للسباق نحو صافي االنبعاثات الصفري )

 التمويل.

عن إطالق مصر مبادرة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى  ،محيي الدينالدكتور / محمود ونوه  ▪

المحافظات، وهي مبادرة غير مسبوقة على مستوى الدول المستضيفة لمؤتمرات األطراف السابقة تستهدف 

 توطين العمل المناخي وتعزيز مشاركة جميع األطراف الفاعلة محلياً بما في ذلك المحافظات والمحليات وجهات

 العمل التطوعي والمجتمع المدني والجامعات ومراكز األبحاث.

ً تقدمت في وقت وجيز بمشروعات بلغ عددها  ▪ ً يتم اختيار  6281وأضاف أن األطراف الفاعلة محليا مشروعا

مشروعاً منها على مستوى الجمهورية وفق معياري التماشي مع األهداف البيئية والمناخية واالستفادة  18أفضل 

حول الرقمي والتطور التكنولوجي، فضالً عن قيام كل محافظ باختيار مشروع واحد ليكون سفيراً من الت

ً بعد أن نجحت في رسم خارطة لالستثمار في المحافظات وعززت  ً أن المسابقة ستقام سنويا للمحافظة، موضحا

 ثقافة العمل التنموي والمناخي في مصر.

ابع والعشرين، والتي تشمل تبني نهج شامل للعمل المناخي يراعي أولوياته لمؤتمر األطراف الس وأشار إلى ▪

التوازن بين إجراءات التخفيف والتكيف والتعامل مع الخسائر واألضرار وتمويل مختلف أوجه العمل المناخي، 

حلي والدفع نحو تنفيذ وتطبيق التعهدات والخطط الخاصة بالعمل المناخي وتمويله، وتعزيز البعدين اإلقليمي والم

 للعمل المناخي بما يتكامل مع الجهد الدولي، وحشد التمويل الالزم للعمل المناخي من خالل اآلليات السابق ذكرها.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية تشارك بلقاء صندوق النقد الدولي لمشاركة الدكتورة / هالة السعيد،  •

 .5االجتماعات السنوية للصندوقاالنطباعات عن 

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، باللقاء الذي عقده صندوق النقد الدولي،  ،هالة السعيدكتورة / دالشاركت  ▪

لمشاركة االنطباعات عن اجتماعات الصندوق ومدى ارتباطها بالمنطقة، فضاًل عن النظرة المستقبلية على 

COP-27 الذي سيتم استضافته بمصر في نوفمبر، وذلك خالل مشاركتها باجتماعات الصندوق والبنك الدولي. 

إن اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا العام تأتي في وقت حرج حيث يشهد وأشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى  ▪

المية معقدة، متابعه أن انعكاس تلك العالم تطورات غير مسبوقة، كما أن صناع القرار مفوضون للعمل في بيئة ع

الصدمات جاء بشكل حاد على الدول الناشئة، حيث أدت تلك الصدمات المتكررة لالقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة 

تلك الدول على اتخاذ التدابير الالزمة للحد من آثار تلم األزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، وكذا متابعة أجندات 

 التنمية.

أن السبيل الوحيد للتغلب على الصعوبات التي يواجهها العالم هو تحفيز المناقشات المثمرة بين جميع  أضافتو ▪

األطراف حول انعكاسات األزمات السائدة، والتوقعات المستقبلية، والسياسات الالزمة لذلك، مضيفه أن من هنا 

 تأتي أهمية تلك االجتماعات.

و شريك طويل المدى لمصر، منذ انطالق المرحلة األولى من البرنامج وأوضحت أن صندوق النقد الدولي ه ▪

الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، متابعه أنه تم إطالق البرنامج بشكل واضح حتى يتم تنفيذ سلسلة من 

نجاح  اإلصالحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار االقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام، متابعه أن

والصراعات الجيوسياسية، لتصبح  19البرنامج سمح لمصر بتذليل آثار االضطرابات العالمية بسبب جائحة كوفيد

 مصر من واحدة من عدد قليل جدًا من الدول التي تحقق النمو.

 2020ام إلى إشادة مراجعة صندوق النقد الدولي التفاق االستعداد االئتماني لع ،السعيد الدكتورة / هالة وأشارت ▪

(SBA بجهود الحكومة المصرية في الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي الناتج عن االضطرابات الشديدة التي )

 أعقبت الجائحة؛ وخاصة ما يتعلق بالصحة والحماية االجتماعية مع الحفاظ على االستدامة المالية.

ت المناسب، من خالل التنفيذ الفعال للسياسات وأكدت استيفاء جميع شروط البرنامج واستكمال المراجعات في الوق ▪

 إلى جانب أجندة اإلصالح الهيكلي المحلية والتي عززت الثقة المحلية والخارجية.

وأوضحت أن اجتماع هذا العام يوفر فرصة كبيرة لتقديم أجندة اإلصالح الهيكلي للشركاء في صندوق النقد الدولي  ▪

اإلعداد، وال سيما تلك المتعلقة بالصندوق السيادي المصري. وحول  باإلضافة إلى العديد من المشروعات قيد

، أوضحت السعيد أن رؤية رئاسة مصر للمؤتمر تهدف إلى ضمان COP-27استضافة مصر لمؤتمر المناخ 

التنفيذ الفعال للتحول األخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة االحتياجات الخاصة للدول النامية وخاصة حال القارة 

 ألفريقية.ا

مشاركة وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بشكل كبير في جميع فعاليات  ،السعيدالدكتورة / هالة وأكدت  ▪

المؤتمر مشيرة إلى تنظيم "يوم الحلول"، باإلضافة إلى تنظيم األحداث الرئيسية خالل أيام التمويل والطاقة 

ق مبادرتين مهمتين خالل المؤتمر تحت رعاية السيد وخفض الكربون والماء، متابعه أن الوزارة ستقوم بإطال

رئيس الجمهورية، موضحه أن أولى تلك المبادرات هي "حياة كريمة ألفريقيا القادرة على التكيف مع تغير 

 المناخ"، والتي تُبني على نجاح مبادرة حياة كريمة القائمة حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر.

أن المبادرة ستقوم بالشراكة المتعددة حيث تضمن المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص  وأوضحت ▪

والمجتمع المدني والبحوث واألوساط األكاديمية وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمعات الريفية 

، متابعه أنه من خالل تلك المبادرة، األفريقية، مع دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا

٪ من القرى 30ستعمل الدول األفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 

 بطريقة تراعي المناخ. ،2030والمناطق الريفية األكثر ضعفًا وفقًرا في القارة بحلول عام 

الثانية التي ستطلقها وزارة التخطيط ضمن فعاليات المؤتمر، مشيرة  المبادرةوأشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى  ▪

بالتعاون مع بطل المناخ في مصر، والتي تركز على أهمية  "،إلى "المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية

معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خالل التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية 

 المستدامة في مصر.

نية في وأضافت أن وزارة التخطيط ستقوم كذلك بإطالق مبادرة أخرى تتمثل في "تخضير خطط االستثمار الوط ▪

إفريقيا والبلدان النامية"، والتي تعتمد على قصة نجاح مصر في وضع معايير االستدامة البيئية، موضحه أن 

أهدافها الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط االستثمار القومية. وأضافت السعيد أن 

لتي تشمل المباني المستدامة ومراكز البيانات ينظم كذلك العديد من األحداث المهمة ا السياديصندوق مصر 



4 

 

                                                 
6 https://mped.gov.eg/singlenews?id=2482&lang=ar 
7 https://gate.ahram.org.eg/News/3754358.aspx 

الخضراء والهيدروجين األخضر واالستثمارات الخضراء في إفريقيا، مشيرة إلى توقيع اتفاقية إطار عمل 

 .CoP-27للهيدروجين األخضر خالل 

لمؤشر الفقر تشارك في إطالق التحديث السنوي الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .20226العالمي متعدد األبعاد 

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، بفعالية إطالق التحديث السنوي لمؤشر  ،هالة السعيدكتورة / دالشاركت  ▪

، والتي عقدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية 2022الفقر العالمي متعدد األبعاد 

 .البشرية

أهمية دور مؤشر الفقر متعدد األبعاد في دعم الهدف المتمثل في معالجة عيد، إلى وأشارت الدكتورة / هالة الس ▪

دولة، مشيرة إلى انتشار فقر األطفال، حيث أن نصف الفقراء في جميع  100الفقر متعدد األبعاد في أكثر من 

من كل ثالثة أطفال يعيش في فقر، مقارنة بواحد  أنحاء العالم هم من األطفال دون سن الثامنة عشرة، وأن واحد

 من كل سبعة بالغين.

وأكدت إدراك الحكومات أن األزمات العالمية لها أكبر تأثير على الشباب، موضحه أنهم لديهم أجرأ األفكار  ▪

متعدد  والدافع األكبر لخلق مجتمع أفضل في المستقبل، مضيفه أنه من خالل التوصل إلى فهم شامل لفقر األطفال

األبعاد، فقد يمكن توفير أكثر االستثمارات فعالية لتنمية رأس المال البشري، والحد من عدم المساواة، والقضاء 

 على الفقر بكل أشكاله في الحاضر والمستقبل.

أن قياس الفقر من الناحية النقدية من خالل الدخل أو اإلنفاق االستهالكي يعمل على تضييق تعريف  أوضحت ▪

الذي هو في جوهره ظاهرة متعددة األوجه، موضحه أن مصر كانت أكثر نجاًحا في الحد من الفقر متعدد الفقر، 

٪ من 4.9، حيث بلغت نسبة 2014إلى عام  2008األبعاد، وفقًا لمؤشرات الفقر العالمي متعدد األبعاد من عام 

٪ المقدرة في عام 8لث عن نسبة ، بانخفاض بأكثر من الث2014سكان مصر ضمن الفقر متعدد األبعاد في عام 

2008. 

ً وأوضحت  ▪ ضرورة وضع مؤشر وطني للفقر متعدد األبعاد في مصر وذلك النخفاض مستويات الفقر العامة  أيضا

أبعاد تتضمن الصحة،  7في البلد نسبيًا وفقًا لمؤشر الفقر العالمي المتعدد األبعاد، موضحه أن المؤشر يتكون من 

مؤشًرا تم  21لغذائي، باإلضافة إلى والتعليم، واإلسكان، والخدمات، والتوظيف، والحماية االجتماعية، واألمن ا

 اختيارها بناًء على المشاورات مع الممثلين الوطنيين والمتخصصين في هذا الصدد.

أنه باعتبار هذا المؤشر هو أول مؤشر وطني للفقر متعدد األبعاد، فيمكن  وأشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى ▪

لمبادرات الوطنية الرائدة، وأبرزها مبادرة حياة كريمة ومبادرة استخدامه كمقياس لرصد وتقييم تأثير العديد من ا

من سكان مصر، األمر الذي يعكس التقدم المحرز في الحد  %60مليون صحة، التي تغطي ما يقرب من  100

 من مختلف جوانب الفقر والوفاء بمبدأ عدم ترك أحد خلف عن الركب.

ً  وأشارت ▪ السياسات المبنية على األدلة لمعالجة الفجوات الديموغرافية إلى أهمية المؤشر كذلك فيما يخص  أيضا

في مصر أو التوزيعات غير المتكافئة للموارد، وقياس تأثير األزمات والتحديات على مستويات المعيشة، متطلعه 

لتطوير إلى استمرار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، 

 مؤشر الفقر متعدد األبعاد الوطني وذلك إلثراء عمل صناع السياسات من أجل بناء مستقبل أكثر عدالً للجميع.

وأكدت إدراك الحكومة المصرية مدى أهمية معالجة األسباب الكامنة وراء الفقر في مصر حيث تراها فرصة  ▪

ل نهج تشاركي، مشيرة إلى إطالق مبادرة حياة هائلة في تنفيذ المبادرات واإلصالحات الرئيسية وذلك من خال

، والتي تركز حول التخفيف من حدة الفقر متعدد األبعاد وتقديم خدمات متكاملة 2019كريمة ألول مرة في عام 

 لتحسين نوعية حياة المواطنين المصريين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.

من حيث حجم التغطية والتمويل، موضحه أنها اعتمدت في بدايتها على  وقةمسبوأوضحت أنها تمثل مبادرة غير  ▪

 المسوحات لتحديد الفجوات في البنية التحتية وتقديم الخدمات، بهدف تحسين معدل توافر الخدمات األساسية.

مية أنه لزيادة تعزيز ثقافة صنع السياسات المبنية على األدلة، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتن وأضافت ▪

االقتصادية، مختبر التأثير المصري بالتعاون مع مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خالل تقييم البرامج الحكومية الواعدة 

 والمبتكرة.

أداء قوي للجمهورية الجديدة «.. أين كنا.. وكيف أصبحنا»صد المؤشرات الدولية تررئاسة مجلس الوزراء،  •

 .7في القطاعات التنموية

تمكنت الدولة المصرية من إرساء  أشار تقرير صادر عن المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قد ▪

دعائم وأركان الجمهورية الجديدة، بعد أعوام من العمل الجاد للخروج بالبالد من أزمات متتالية شهدتها قبل عام 

وكادت تعصف بها، مواجهةً بكل إرادة التحديات الداخلية والخارجية، إلنجاح خططها التنموية الشاملة  2014
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كن أمامها سوى الخوض في غمار الصعاب والتصدي بقوة للمشكالت المتراكمة على لرفعة ونهضة الوطن، ولم ي

ً لألجيال القادمة، حيث مضت الدولة  ً للحاضر وإرثا ً واقتصادياً، بما يبني أساسا ً واجتماعيا كافة األصعدة سياسيا

 قتصادي.المصرية قدماً نحو إطالق مشروعات البنية األساسية والتنمية االجتماعية والبناء اال

وضعت على رأس أولوياتها بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، وتحسين جودة الخدمات وأوضح التقرير أن قد  ▪

المقدمة للمواطن، وتعزيز وتطوير البنية التكنولوجية نحو بناء مصر الرقمية، فضالً عن االهتمام بملف المواطنة 

كين المرأة من كافة حقوقها وعدم التمييز، ولتتمكن بذلك قوة والسلم االجتماعي وإعالء قيم القانون واالنتماء وتم

الجمهورية الجديدة من محو آثار ما قبل عهد التنمية واإلصالح الحقيقي من خالل رؤيتها الطموح وفكرها 

العصري وبما يتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة لالنطالق نحو آفاق أرحب، حصدت معها نظرة مستقبلية 

 قبل المؤسسات الدولية ونجحت في تعزيز ريادة مصر إقليمياً ودولياً.إيجابية من 

ً إلى تقدم مصر  ▪ مراكز بمؤشر جاذبية االستثمار في أفريقيا الصادر  5أبرز المؤشرات الخاصة باالقتصاد، الفتا

 2020( والذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين، حيث احتلت المركز األول عام RMBعن )

ً الصادر 2014عام  6مقارنة بالمركز  ، في حين تقدمت مركزين بمؤشر االستثمارات األجنبية المباشرة أفريقيا

(، والذي يقيس التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر بالمليار دوالر، حيث جاءت UNCTADعن )

 .2014مقارنة بالمركز الرابع عام  2021بالمركز الثاني عام 

من  6إلى أن مصر حافظت على موقفها القوي في مؤشر متعقب اإلصالح منذ صدوره وسجلت ر التقرير وأشا ▪

ً  10أصل  لفيتش سوليوشنز، حيث يقيم المؤشر اإلصالحات االقتصادية بصورة  لوكالة درجات، وذلك وفقا

 أساسية ومنها اإلصالحات المالية والنقدية والتجارة واالستثمار.

ً  أشار التقرير ▪ إلى تحسن التصنيف االئتماني لمصر، والذي يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في  أيضا

 موعد استحقاقها.

مقارنة  2022مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل  Bوأوضح أن فيتش قد ثبتت التصنيف االئتماني لمصر عند+  ▪

مع  B2موديز التصنيف االئتماني لمصر عند ، بينما ثبتت 2014مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر  Bبـ 

كما صنفت  ،2014مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر  Caa1مقابل  2022نظرة مستقبلية سلبية في مايو 

مع نظرة مستقبلية  B -مقارنة بـ  2022مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل  Bستاندرد آند بورز مصر عند 

 .2014مستقرة في نوفمبر 

(، Legatum Instituteمراكز في مؤشر االنفتاح االقتصادي الصادر عن ) 8التقرير أن مصر تقدمت  وأضاف ▪

والذي يقيس الفرص الخاصة باالنفتاح على التجارة واالستثمار وريادة األعمال والحوكمة، حيث جاءت في 

شر بيئة األعمال الصادر مركزاً بمؤ 57، بينما تقدمت 2014عام  110مقارنة بالمركز  2020عام  102المركز 

عن المنتدى االقتصادي العالمي، والذي يعتمد على عدة ركائز منها حقوق الملكية ومدى تأثير القوانين 

عام  95، مقابل المركز 2021عام  38، حيث جاءت بالمركز واالستثماراتوالتشريعات على بيئة األعمال 

2015. 

 Legatumمراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول لألسواق الصادر عن  6أظهر التقرير تقدم مصر و ▪

Institute والذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، لتأتي ،))

دول حققت تحسناً  10أفضل  مشيراً إلى أن مصر من 2019عام  91مقارنة بالمركز  2021عام  85بالمركز 

 .2011بالمؤشر مقارنة بعام 

مراكز بمؤشر أجيليتي اللوجيستي لألسواق الناشئة، حيث يعتمد على تقييم  7وأشار التقرير إلى تقدم مصر  ▪

مقارنة بالمركز  2022عام  21الفرص اللوجستية وتوافر أساسيات العمل والجاهزية الرقمية، لتأتي بالمركز الـ 

حيث KEARNEYمركزاً بمؤشر تطور تجارة التجزئة الصادر عن  23، فيما تقدمت مصر2014عام  28

 2021يعتمد على حساب مبيعات التجزئة بالمليار دوالر ومدى جاذبية األسواق، لتأتي في المركز السابع عام 

 .2016عام  30مقارنة بالمركز 

مركزاً في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، والذي يقيس القدرة التنافسية 26تقدمت مصر  ▪

عام  93للدول من خالل المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية، حيث احتلت المركز 

شفافية الموازنة الصادر عن  ، بينما تحسنت نقاط مصر في مؤشر2014عام  119، مقابل المركز 2019

Budget partnership International  حيث 2015نقطة عام  16مقارنة بـ 2021نقطة عام  43لتسجل،

يغطي التقييم جميع مراحل الموازنة سواء الصياغة، الموافقة، التنفيذ، الرقابة ، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط 

 كلما كان أفضل. 100الدولة من 

 Sustainableالصادر عن ) 2022بمؤشر التنمية المستدامة  87التقرير شغل مصر المركز  وأظهر ▪

Development Solution Network نتيجة تحسن مجموع النقاط، حيث يقيم التقدم المحرز كل عام بشأن )

لماً بأنه ، ع2014نقطة عام  66.8مقابل  2022نقطة عام  68.7تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتحصل على 

 كلما كان أفضل. 100كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 
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 ( أهم المؤشرات الدولية عن أداء االقتصاد المصري في كافة القطاعات:11إلى  1ويوضح اإلنفوجراف )من  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

                                                 
8 https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1146838.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .8سنوات 3مليار جنيه لدعم الصادرات في  37,5 الدكتور / محمد معيط، وزير المالية، •

شركة مصدرة من المستفيدين بالدفعة األولى بالمرحلة الخامسة  633محمد معيط وزير المالية، أن  /أكد الدكتور ▪

مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، وذلك من  4,5صرفت « السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات»من مبادرة 

ضي؛ بما يعكس التزام الحكومة العشرة مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء، في آخر أغسطس الما

األنشطة االستثمارية، من خالل توفير  فيوحرصها على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيعه على التوسع 

السيولة النقدية الالزمة الستمرار دوران عجلة اإلنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، على 

ات المصرية في األسواق اإلقليمية والعالمية، ورفع معدالت النمو نحو يؤدى إلى تعزيز تنافسية المنتج

 االقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة.

نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن أول ديسمبر المقبل سيشهد  ،أحمد كجوك وأشار الدكتور / ▪

السداد النقدي »يرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة صرف الدفعة الثانية من المساندة التصد

، موضًحا أن هذه المرحلة التي تم إطالقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال كبير من مجتمع «الفوري

في توفير التمويل « الفوري النقديالسداد »األعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل األربعة السابقة من مبادرة 

 الزم الستمرار األنشطة التصديرية.ال

ً أشار  ▪ إلى أننا مستمرون في سداد األعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم كل أيضا

 فيالضغوط العالمية القاسية على الموازنة العامة للدولة، الناتجة عن الحرب في أوروبا، وما تبعها من اضطراب 

 أسعار السلع وتكاليف الشحن. فيارتفاع حاد سالسل التوريد واإلمداد، و
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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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http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
10 https://gate.ahram.org.eg/News/3686646.aspx 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :9الحكومة 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 

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

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

 .10مصر تبذل جهوًدا كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة «األمم المتحدة» •

األمين العام المساعد لألمم المتحدة؛ مديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية  ةبوزارخالدة  /أكدت الدكتورة  ▪

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ الحرص على تعزيز وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم 

 المشروعات البينية المشتركة.

، بتقرير التنمية والتنمية االقتصادية لسعيد وزيرة التخطيطهالة ا /وأشادت خالل لقائها مع الدكتورة  ▪

الذي أطلقته مصر مؤخًرا، وما تبذله مصر من جهود فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة  2021البشرية 

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تحرص دائًما على رفع كفاءة  ،الالزم لها الدعم وتقديموالمتوسطة 

أكدت تقدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم  العاملين بالدولة، كما

 التنمية بالقارة اإلفريقية والمنطقة العربية.
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

والذي يشير إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في  البنك المركزي المصري،تقرير يوضح ( 1انفوجراف ) ▪

 سنوات: 10مصر تحقق أعلى معدل زيادة في أخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير البنك المركزي المصري، والذي يشير إلى انخفاض في عجز الحساب الجاري لمصر يوضح ( 2انفوجراف ) ▪

 :2022-2021% للعام المالي 10.2بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


