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أشارت الينا بانوفا المنسقة المقيمه لألمم المتحدة في مصر " أن قد اتخذت مصر ،مع اختيارها الستضافة مؤتمر
الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  COP27في شرم الشيخ ،إجراءات قوية
تجاه جعل مؤتمر الدول األطراف معلما مهما في العمل المناخي الدولي الفته الي انه في الخطاب األخير للرئيس
عبد الفتاح السيسي خالل حوار بطرسبرج للمناخ في برلين ،أكد على أن "جهود الرئاسة المصرية من أجل
مؤتمر الدول األطراف تُركز حاليا على قمة المناخ العالمية بحيث تكون نقطة تحول في مجال العمل المناخي
الدولي للحفاظ على الزخم الدولي".



واضافت المسؤولة األممية بالبناء على هذا الزخم ،تأتي استضافة  COP27في توقيت حاسم ألجندة العمل
المناخي .فأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،والصادر قبل نحو شهرين ،قدم أدلة صارخة
على أن تغير المناخ الذي يُحدثه اإلنسان يُسبب اضطرابا خطيرا وواسع النطاق .وعلماء المناخ واألمين العام
أعلنوا بوضوح أننا بحاجة إلى أن نظل دون مستوى  1.5درجة مئوية .ويُعد مؤتمر  COP27هو أفضل فرصة
لدينا للتضامن العالمي ضد التهديد الوجودي ال ُمتمثل في تغير المناخ.



واوضحت بانوفا خالل كلمتها في إطالق مبادرة "بلدنا تستضيف مؤتمر المناخ الـ " "27أسعدنا في الغاية في
األمم المتحدة أن رئاسة  COP27اختارت أن تجعل منه مؤتمرا للتنفيذ يُركز على العمل الذي يجري على
األرض وينتقل من الكلمات الجوفاء إلى العمل.



وقالت " لقد أتبعت الرئاسة هذه الرؤية بتدشين المبادرات الرئاسية التي تركز على قضايا مناخية أساسية – لكنها
ملموسة – واآلليات التي يُمكننا من خالالها معالجة كل واحدة من تلك القضايا بطريقة ذات معنى .وكرئيس
مشارك في فريق المهام المشترك لألمم المتحدة ،بجانب مساعد األمين العام ،أقول بفخر إن األمم المتحدة كانت
جزءا من تطوير تلك المبادرات ،جنبا إلى جنب مع الحكومة منذ البداية .كما ونشهد حاليا تشكل مبادرات ريادية
كالمبادرات المعنية بالزراعة والمياه والتي تم تقديمها في بون التحضيري.



وأشارت بانوفا الي إن مؤتمر  COP27هو أول قمة للمناخ تحتضنها أفريقيا منذ ست سنوات .ونحن في األمم
المتحدة سعداء للغاية أيضا لرؤية مدى جدية الرئاسة في اضطالعها بمسؤولية تعزيز مصالح القارة األفريقية –
بوضع هذا على رأس أولويات  .COP27ومن دواعي فخرنا الشديد أن ندعم الرئاسة في جمع قصص النجاح من
جميع أنحاء أفريقيا – مما يضع جنبا إلى جنب هذا المؤتمر كقمة للتنفيذ ومؤتمرا ألفريقيا .وسوف يتم استعراض
تلك القصص في  COP27مع التركيز على كيف يُمكننا تكرار ما تحويه من دروس قيِّمة.



ولفتت إلى إنه ال ينبغي أن يكون " COP27فرصة ضائعة" ألي أحد .ونحن واثقون بأن رئاسة مصر لن تألو
جهدا لتسريع تنفيذ أجندة العمل المناخي وقيادة اإلصالحات الطموحة ،ولقد أُعلن عن هذا بوضوح من خالل
اإلعالن الرئاسي الرسمي أمس عن الطاوالت المستديرة لتحفيز االستثمار المناخي .ستُعقد تلك النقاشات عالميا
ونحن في األمم المتحدة سعداء لمشاركتنا في تنظيمها .وكما تُعد تلك المبادرة غير مسبوقة ،فإنها تبين بوضوح ما
تتحلى به هذه الرئاسة من طموح وابتكار.



وأشارت بانوفا الي انه بالنظر إلى أن عام  2022هو عام المجتمع المدني ومؤتمر  ،COP27فمن المتوقع أن
يكون لمنظمات المجتمع المدني دور قوي ومؤثر في نجاح  .COP27وهو يُمثل فرصة كبرى للعالم ألن يسمع
أصوات منظمات المجتمع المدني في مصر وأن يكتشف أكثر عن جهودها لمكافحة التهديدات البيئية وتحسين
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منسقة األمم المتحدة :مصر اتخذت إجراءات قوية في العمل المناخي الدولي .1
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ظروف المعيشة للمجتمعات الضعيفة ال ُمعرضة للتهديدات المناخية.


وأكدت بانوفا دعوني أغتنم الفرصة ألجدد التزامنا لحكومة مصر بدعم طموحاتها المناخية مكافحة آثار تغير
المناخ ،مضيفة امامنا أقل من  100يوم على انطالق  ،COP27وال يُمكننا أن نضيع المزيد من الوقت .ينبغي أن
تكون جهود تحويل االقتصادات والمجتمعات ،وكذلك تعبئة تريليونات الدوالرات من التمويالت الخاصة والعامة.


تقرير مؤسسة إرنست آند يونج :مصر أبرز وجهات عمليات الدمج واالستحواذ بمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا خالل النصف األول من عام .22022



سجلت مصر  65صفقة بإجمالي  3.2مليار دوالر في األشهر الست األولى من العام ،لتصبح ثاني أكبر وجهة
لصفقات الدمج واالستحواذ في المنطقة من حيث القيمة وعدد الصفقات ،وفق تقرير صادر عن مؤسسة إرنست
آند يونج.



أداء قوي في  2022عن العام السابق :يمثل إجمالي صفقات الدمج واالستحواذ في النصف األول من 2022
أكثر من ثالثة أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي ،كما يشير إلى ظهور مصر "كوجهة
استثمارية رئيسية" ،بحسب إرنست آند يونج .وأضافت أن ذلك االرتفاع في نشاط الدمج واالستحواذ جاء مدفوعا
بشكل رئيسي "بمبادرات حكومية مواتية ،بما في ذلك منح تراخيص خاصة للمستثمرين األجانب".



دور كبير لصندوق أبو ظبي السيادي :استثمرت شركة أيه دي كيو القابضة اإلماراتية (صندوق أبو ظبي
السيادي) في أبريل الماضي  1.8مليار دوالر لالستحواذ على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة
بالبورصة المصرية ،ما يمثل أكثر من نصف رأس المال الذي جرى جمعه من خالل صفقات الدمج واالستحواذ
خالل تلك الفترة.



توقعات بأداء مماثل في النصف الثاني من  :2022أعلن الصندوق السيادي السعودي أمس استثمار  1.3مليار
دوالر في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية ضمن خطة الستثمار  10مليارات دوالر من خالل صفقات
استحواذ على شركات في مجاالت جذابة من االقتصاد المصر.


تقرير فايننشال تايمز :تعافي ملحوظ في سالسل التوريد العالمية.3



أشار تقرير صادر عن مؤسسة  :فايننشال تايمز ،إلى أن بعد مرورها بتقلبات وصفها الخبراء بـ "العاصفة" ،ما
بين تفشي جائحة "كوفيد ،"19-بدأت سالسل التوريد تتعافى أخيرا ،حسبما يشير تقرير فايننشال تايمز .يضرب
التقرير مثاال على ذلك بتراجع أسعار الشحن إلى النصف تقريبا ،إذ انخفض متوسط تكلفة نقل الكونتينر المعدني
ذي الـ  12مترا بنسبة  %45من ذروته العام الماضي .وتسببت المشكالت التي مرت بها سلسلة التوريد في تأخير
التصنيع ،فضال عن زيادة تكاليف الشحن بصورة كبيرة ،وهو ما أثر على تكلفة اإلنتاج في مختلف القطاعات .أما
اآلن وبعد أن بدأت العراقيل في التراجع" ،أصبح نظام التجارة الدولية ديناميكيا وبإمكانه التعافي".



وأوضحت أن لكن ينبغي الحذر في نفس الوقت :مع اقتراب موسم أعياد الميالد واندفاع المستهلكين إلى الشراء،
هناك مخاوف من عدم قدرة شركات الشحن على التعامل مع الموقف ،مما يعني العودة إلى اختناقات سلسلة
التوريد مرة أخرى .ينقل التقرير عن أحد االقتصاديين قوله إن "ما رأيناه حتى اآلن ما هو إال خطوة في هذا
االتجاه ،لكن يمكن أن تستمر بعض هذه االضطرابات لشهور وربما سنوات".
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:


وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تعلن إدراج "خطة المواطن" على منصة األمم المتحدة لمبادرات تسريع
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.4



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية عن إدراج "خطة المواطن االستثمارية" على منصة األمم المتحدة
لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGs Acceleration Actionsوذلك في ضوء قيام
وحدة التنمية المستدامة بالتنسيق لرصد المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد
نجاحها في إدراج خمس مبادرات مصرية في يونيو  2020وهم :مبادرة حياة كريمة ،ومبادرة القضاء على
العشوائيات ،ومبادرة اتحضر لألخضر ،ومبادرة تكافل وكرامة ،واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن إدراج "خطة المواطن االستثمارية" على
منصة األمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل نجاحًا كبيرًا ،يؤكد حرص الوزارة
على تحقيق مبدأ الشفافية ،حيث تُعد خطة المواطن وثيقة تصدر سنويًا عن وزارة التخطيط تتضمن معلومات
مفصلة عن مالمح خطة التنمية المستدامة للبالد ،وأهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية لكل محافظة،
واالستثمارات العامة الموجهة لكل محافظة وتوزيعها القطاعي ،وأبرز المشاريع التي تنفذ في كل
قطاع.وأوضحت السعيد أن خطة المواطن تم إدراجها حيث تساهم في تحقيق الهدفين العاشر والسادس عشر ،من
أهداف التنمية المستدامة األممية.



وأشار الدكتور  /جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ،إلى إن "خطة المواطن
االستثمارية" تسهم في تحقيق عدة أهداف تتضمن تحسين كفاءة اإلنفاق العام ،وتفعيل مشاركة المجتمع والشفافية
والمساءلة ،حيث أنها الضمان األساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية اإلقليمية المتوازنة.وتابع حلمي
أن األهداف تضمنت كذلك إشراك المواطنين في جميع مراحل عملية التنمية ،وخاصة متابعة المشروعات التي يتم
تنفيذها في كل محافظة ،مدينة ،قرية ،باإلضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين بالخطط والبرامج التنموية التي
ً
فضال عن نشر ثقافة "البرامج واألداء" بين المواطنين.
تعتمدها الحكومة،



وحول األثر المتوقع لخطة المواطن أشار الدكتور  /جميل حلمي إلى أنه يتمثل في تسليط الضوء على عدالة
تخصيص االستثمارات العامة لجميع المحافظات وفقًا لصيغة تمويلية تركز أساسًا على معالجة التفاوتات التنموية
بين المحافظات ،بجانب التأكيد على أن المواطنين يشكلون جز ًءا مه ًما من عملية التنمية ،وتزويدهم ببيانات
مفصلة عن خطط التنمية ،والمساهمة بشكل كبير في تنشيط متابعة المجتمع المحلي ،باإلضافة إلى رفع الوعي
العام بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية ،وكذلك دورها في تحقيق "استراتيجية التنمية
المستدامة :رؤية مصر  ،"2030مع إبراز دور الخطة في تحسين األوضاع المعيشية للمواطنين في كل محافظة.


وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية تشارك بمنتدى «الطريق إلى مؤتمر األطراف السابع والعشرين:
المنتدى اإلقليمي األفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة» .5



شاركت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية بالجلسة النقاشية حول "الوسائل المالية
لتمويل عمليات االنتقال العادل" ،وذلك عبر الفيديو كونفرانس ،والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى «الطريق إلى
مؤتمر األطراف السابع والعشرين :المنتدى اإلقليمي األفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخى وأهداف
التنمية المستدامة» ،والذي استضافته أديس أبابا في الفترة من  2إلى  4أغسطس الجاري ،بمشاركة مصرية رفيعة
المستوى ويأتي ضمن خمسة منتديات إقليمية يتم عقدها بالتعاون بين الرئاسة المصرية لمؤتمر األمم المتحدة
للمناخ  ،COP27اللجنة االقتصادية ألفريقيا باألمم المتحدة ،ورواد العمل المناخي رفيعي المستوى لمؤتمر المناخ
 COP27ومؤتمر المناخ السابق بجالسكو  COP26تحت عنوان "نحو قمة المناخ  :COP27المنتديات اإلقليمية
حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة".



وخالل مشاركتها أشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إن النقاش حول أفريقيا بدأ في التحول من الحوار حول
المخاطر والتحديات إلى الفرص واإلمكانيات الهائلة ،متابعه أن الدافع وراء ذلك التغيير في النظرة هو التقدم
الملحوظ الذي شهدته القارة في مختلف المجاالت ،وخاصة تحقيق نمو اقتصادي كبير  ،والقضاء على الفقر ،
وتحسين مستويات المعيشة باإلضافة إلى وجود بيئة أعمال محسّنة بشكل كبير  ،وذلك بفضل تنفيذ اإلصالحات
الرئيسية.وأضافت السعيد أنه على الرغم من تلك اآلفاق المشرقة ،إال أن أفريقيا واجهت مؤخرًا تحديات عالمية
متعددة ،من جائحة واسعة االنتشار إلى تحديات جيوسياسية متصاعدة ،األمر الذي يقوض الجهود نحو تحقيق
أجندة  2063وخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030مضيفه أنه من المتوقع أن تتفاقم التحديات التي تواجه القارة
فقط مع دخول تغير المناخ في المعادلة.



وأوضحت أنه وعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ ال تذكر ،إال أنها تبرز باعتبارها المنطقة
األكثر عرضة لتأثيراته ،مضيفه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية ال يؤدي فقط إلى انتكاسات للجهود اإلنمائية ،بل
يهدد أيضًا بعكس المكاسب التي حققتها الدول األفريقية في السنوات األخيرة.
https://www.mped.gov.eg/singlenews?id=1349&lang=ar
https://www.mped.gov.eg/singlenews?id=1343&lang=ar
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وأكدت أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق بدون التمويل الكافي الالزم لدعم الجهود الموجهة نحو التكيف،
مضيفه أنه وفقًا للتوقعات األخيرة  ،فإن أفريقيا تحتاج إلى  250مليار دوالر سنويًا  ،بين عامي  2020و ،2030
لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا ،بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على القارة وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية،
موضحه أنه من المتوقع أن توضع قضية التمويل ،خاصة بالنسبة ألفريقيا ،على رأس جدول األعمال خالل
الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف.



وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى دور القطاع الخاص فيما يتعلق بتعبئة أدوات التمويل ،الفته إلى تطور دور
ً
فضال عن اكتساب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تزايد الضغط على
الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت،
موارد الحكومات وقدراتها التقنية ،مؤكده أهمية تشجيع االستثمار الخاص ليس فقط في معالجة أوجه النقص في
ضا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة الالزمة لمواجهة
التمويل المذكورة أعاله ولكن أي ً
األزمة الحاسمة في العصر الحالي .كما تطرقت السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات كمقدمي مستويات
ً
انتقاال
توظيف عالية وخلق أسواق جديدة ،األمر الذي يسهم في تعويض اختفاء الوظائف واألسواق ،بما يضمن
ً
عادال للجميع ،مؤكده ضرورة اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن األدوات فعالة والمبتكرة في
تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ ،موضحة أنه من خالل تكامل الموارد ،يمكن أن تساعد الشراكة بين القطاعين
العام والخاص في تحقيق نجاحات كبيرة حيث توفر عددًا من الفوائد.



وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،التزام الحكومة المصرية ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من
االستثمارات الخاصة ،ال سيما في القطاعات واألنشطة الخضراء ،مشيرة إلى وضع الحكومة مجموعة واسعة من
اإلصالحات التشريعية والمؤسسية مثل قوانين االستثمار واإلفالس وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين
العام والخاص لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.



كما أشارت إلى إطالق الحكومة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتحفيز االستثمار الخاص في القطاعات
الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف ،مؤكده إعطاء الحكومة األولوية لدفع الشراكات بين
القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خالل الصندوق السيادي لمصر ،والذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة
للحكومة للمشاركة في االستثمار مع الشركاء المحليين واألجانب .وأكدت السعيد ضرورة أخذ خطوات جادة
وطموحة لمواجهة تحديات التمويل السائدة ،والتي تعيق االستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف
ً
فضال عن أهمية زيادة التدفقات المالية إلى أفريقيا من خالل العمل الجماعي من قِبل
التنمية المستدامة في أفريقيا،
جميع األطراف ،مع مشاركة القطاع الخاص.



واختتمت الدكتورة  /هالة السعيد ،مشيرة إلى رؤية رئاسة مصر لمؤتمر األطراف رقم  ،27والتي تهدف إلى
ضمان التنفيذ الفعال لالنتقال األخضر في العالم سريعًا  ،مع مراعاة االحتياجات والظروف الخاصة للقارة
األفريقية.


وزيرا التخطيط والتنمية االقتصادية والشباب والرياضة يبحثان االستعداد ليوم الشباب COP 27
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اجتمعت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية مع الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب
والرياضة ،لمناقشة االستعداد ليوم الشباب الذي يقام في إطار استضافة مصر مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي
 COP 27في نوفمبر القادم بشرم الشيخ .وخالل اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد االستعدادات لمؤتمر
تغير المناخ  ،COP 27مشيرة إلى األنشطة الشبابية التي تقوم بها الوزارة في المجاالت التنموية والتوعوية
المختلفة ،الفتة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة -وما يقدمه للشباب
من برامج ومنح تدريبية ،موضحة أنه منذ  2020تم تغيير مهام المعهد ليقوم بعملية التوعية لقضية التنمية
المستدامة ،وقضية الحوكمة على المستوى القومي.



وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ،مشيرة إلى أن
مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي عملت على توطين أهداف التنمية المستدامة الـ ،17حتى يصبح
لدى كل محافظة –وخاصة لدى الشباب كمكون رئيسي -المعلومات الكافية عن تلك األهداف داخل محافظاتهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى ملف تنمية األسرة المصرية وضبط معدالت النمو السكاني
واالرتقاء بخصائص السكان الذي تتواله الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات ،الفتة إلى أهمية دور الشباب في
هذا اإلطار ،حيث تم البدء في إنشاء نوادي للتوعية بالقضية السكانية.



من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي االستعداد الدائم للتنسيق في أي نشاط يخص الشباب ،مشيرًا إلى أهمية
برامج بناء القدرات وتأهيل الشباب ،وبناء اإلنسان المصرى من خالل تحسين النمط الصحي ،وتنمية الوعى
الثقافى والعلمى وإطالق المهارات اإلبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين ،وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر
ثقافة العمل الحر.كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى االستعدادات التي تجري لالنتهاء من المدينة الشبابية
موتمر شباب المناخ
بشرم الشيخ ،والتي تعد صرحًا للشباب المصري واألفريقي ،الفتًا إلى استضافة مصر ٔ
 ،COY17والذي يقام على هامش قمة الدول االطراف باتفاقية االمم المتحدة للتغير المناخي  ،COP27والذي
تستضيفه مصر هذا العام بمدينة شرم الشيخ.

https://www.mped.gov.eg/singlenews?id=1346&lang=ar
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ويضم مؤتمر شباب المناخ نحو  1500شاب وفتاة من مختلف دول العالم الناشطين في مجال المناخ.كما أكد
وزير الشباب والرياضة أن مؤتمر شباب المناخ  COY17فرصة جديدة لتالقي شباب العالم على أرض مصر،
مما يبرهن على أن مصر هي أرض التالقي للشباب من كافة أنحاء العالم ،مشيراً ٕالي أن مؤتمر شباب المناخ
 COYيقام في نفس المدينة التي يقام فيها مؤتمر األطراف ،ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب
العالم ،ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر األطراف ،COPمشدداً على ضرورة االعداد الجيد له من خالل
التدريب ورفع الوعى لدى الشباب في مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعي.



وأشارت الدكتورة شريفة شريف ،المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مباردة "كن
سفيرًا" ،الفتة إلى تدريب نحو  2300من الشباب في الدفعتين األولى والثانية ،الذين يمثلون جميع المحافظات مع
مراعاة تمثيل ذوي القدرات الخاصة والنوع االجتماعي ،كما أشارت إلى مبادرة "سفراء المناخ" التي تقوم على
تأهيل خريجي مبادرة "كن سفيرًا" ليكونوا متخصصين في موضوعات تغير المناخ استعدادًا لـ،COP 27
ومبادرة "العقول الخضراء  "Green Mindsلطالب المدارس.



واستعرض الدكتور عبد هللا الباطش ،مساعد وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية االستعدادات الخاصة
بمؤتمر المناخ  ،COP 27والجهود الوطنية في مجال التوعية بالتغيرات المناخية بالتعاون مع وزارات الخارجية
والبيئة ،وأشار إلى إعداد أجندة وطنية متكاملة تتضمن مجموعة من البرامج الخاصة بمؤتمر المناخ.وأشارت
الدكتورة منى عصام ،رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى تحديث رؤية مصر  ،2030والتعاون
مع وزارة الشباب فيما يخص إثراء الحياة الثقافية والرياضية.



كما استعرضت الدكتورة غادة خليل ،مدير مشروع رواد  2030المبادرات التي يقدمها المشروع لنشر ثقافة
العمل الحر وريادة األعمال بين الشباب ،مشيرة إلى الماجستير المهني في ريادة األعمال وإدارة االبتكار بالتعاون
مع جامعتي القاهرة وكامبريدج ،كما أشارت إلى حملة "المليون ريادي" وحملة "أبدأ مستقبلك" لطالب المدارس.



واستعرض الدكتور محمد عالء ،رئيس وحدة حقوق اإلنسان بوزارة التخطيط؛ مبادرة "شباب من أجل التنمية"
التي تهدف إلى التوعية بأهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها في مصر والتوعية بالقضايا المحورية التي تعمل
عليها الحكومة ،مشيرا إلى أن المرحلة األولى من المبادرة للعام األكاديمي  2022/21شارك بها  5جامعات تمثل
األقاليم المصرية.


الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء :عائدات قناة السويس تواصل الصعود وتسجل  12.3مليار جنيه
7
في يونيو الماضي



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،ارتفاع عائدات قناة السويس إلى مستوى قياسي جديد
منذ بداية العام الجارى  ،2022رغم تبعات الحرب الروسية األوكرانية ،حيث حققت عائدات قناة السويس نحو
 12.3مليار جنيه في شهر يونيو الماضي ،مرتفعة من  12مليار جنيه في شهر مايو السابق له ،بزيادة بلغت
 300مليون جنيه.



وتشهد عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجاري ارتفاعات متتالية ،حيث سجلت العائدات نحو  11.6مليار
جنيه في شهر ابريل الماضي ،بينما كانت  8.7مليار جنيه في الشهر المناظر له عام  ،2021بزيادة بلغت 2.9
مليار جنيه.



وحققت قناة السويس طفرة خالل العام المالي  ،2022/2021حيث شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة %20.7
لتسجل حوالي  7مليارات دوالر وذلك مقارنة بنحو  5.8مليارات دوالر فى  ،2021/2020كما شهد عدد السفن
العابرة لقناة السويس خالل  2022/2021ارتفاعًا بنسبة  %15.7مسجلة بذلك نحو  22ألف سفينة وذلك مقارنة
بـ  19ألف سفينة في  ،2021/2020كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو  %10.9لتصل إلى
 1.32مليار طن في  2022/2021وذلك مقارنة بنحو  1.19مليار طن في .2021/2020


رئاسة مجلس الوزراء ،المنطقة االقتصادية لقناة السويس تتحول للوجهة األولى إلنتاج الطاقة الخضراء في
8
منطقة الشرق األوسط



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يستعرض تحول المنطقة االقتصادية لوجهة عالمية إلنتاج
الوقود األخضر مثل الهيدروجين واألمونيا الخضراء ،وقد نجحت المنطقة في توقيع  8مذكرات تفاهم مع كبرى
الشركات العالمية إلنتاج الوقود األخضر.



وقد نجحت المنطقة في توقيع اتفاقية مع شركة رينيو باور الهندية باستثمارات مستهدفة  8مليارات دوالر؛ وذلك
إلنشاء مجمع صناعي إلنتاج الوقود األخضر ،ويُقام المشروع على مساحة  600ألف م 2بمنطقة السخنة
7
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8
https://www.idsc.gov.eg/
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المتكاملة ،ويقام المشروع على مرحلتين.


وتضمن المرحلة األولى بين  2025-2023وتبلغ التكلفة االستثمارية لها  710ماليين دوالر ويبلغ اإلنتاج
السنوي  100ألف طن أمونيا خضراء 20 ،ألف طن هيدروجين أخضر ،اما المرحلة الثانية بين ،2029-2025
وتبلغ التكلفة االستثمارية لها  7.15مليارات دوالر ،ويبلغ اإلنتاج السنوي المتوقع مليون طن أمونيا خضراء،
 200ألف طن هيدروجين أخضر.



ويوضح اإلنفوجراف التطور الذي حققته المنطقة االقتصادية لقناة السويس في السنوات األخيرة:



المجلس التصديري للصناعات الهندسية :زيادة  %58في صادرات األجهزة المنزلية وأدوات المائدة
والمطبخ ضمن بعثة HATS9



كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ،أن صادرات الشركات التي شاركت في HATS Egypt
النسخة األخيرة سجلت نمواً في عام  2021بالمقارنة بعام  2020بنسبة زيادة .%58



وأشار التقرير إلى أن الصادرات حققت  264مليون دوالر في  " 2021قطاعات األجهزة المنزلية وأدوات
المائدة والمطبخ" بالمقارنة ب  167.2مليون دوالر في  ،2020وهو ما يجعل بعثة  HATSفرصة مالئمة لنمو
الصادرات المصرية في قطاعات األجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.



ولفت المجلس إلي أن بعثة  HATSتعد الحدث األكبر في قطاع الصناعات الهندسية ،خاصة في ظل مشاركة 80
مشتر دولي ،وهو ما يعد فرصة لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة النهوض بالصادرات ودعما ً
ٍ
لخطة الدولة لتحقيق استراتيجية الـ  100مليار دوالر.



وأوضح تقرير المجلس أن النسخة الرابعة من  HATSتنعقد في الفترة من  4-2أكتوبر  ،2022تشهد عقد
عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين المقرر استقبالهم في الحدث.



وشدد تقرير المجلس التصديري على أن  HATSيعتبر الحدث األكبر واألضخم والوحيد في مصر الذي يخدم
صادرات قطاعات األجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ بطريقة فعالة ومالئمة لطبيعة هذه القطاعات من
خالل استضافة بعثة من أكبر المشترين والتي تعد األضخم لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية
متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.



وأشار إلي أن بعثات المشترين الكبرى مثل  HATSفرصة مالئمة الختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى
فرص تصديرية حقيقية وواعدة خالل الفترة القادمة ،ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة
الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم األحداث العالمية.

9
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ثالثاً :النشاط المالي

التخصيم




أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،2018مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
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.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.



كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  3،7مليار جنيه مصري في  2014إلى  10.6مليار جنيه في
 .2018وارتفعت بنسبة  %18تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8.9مليار جنيه.

التأجير التمويلي



ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟


التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه
الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل
دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.



ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي .حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية
الثابتة (طويلة األجل) الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.
وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة
نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل ،على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل
المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.


الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قراراً رقم  82لسنة  ،2019بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،2019بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  2019بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(4مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.



على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:



تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.



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



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



سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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التمويل متناهي الصغر





الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:10



وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة ،2014
بتنظيم 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 والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير
المصرفية ،ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق،
باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.



وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ،ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،وأشار مشروع القانون إلى عدم
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري ،في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أال ّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  20مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.



كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع القانو ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.



ونص مشروع التعديل أيضا على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهلية
بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.


 31.6مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حتى نهاية مايو .112022



أشار تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ،إلى ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
متناهية الصغر إلى  31.6مليار جنيه في نهاية مايو عام  2022مقابل  21.7مليار جنيه خالل الشهر المماثل
من العام الماضي ،وبلغ عدد المستفيدين  3.7مليون مستفيد بنهاية مايو عام  2022مقابل  3.3مليون مستفيد
خالل الشهر المماثل من العام السابق.



وأوضحت الهيئة إنها تستهدف مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من  27مليار جنيه بنهاية عام  2021إلى
 50مليار جنيه بنهاية عام  2026باستراتيجية الهيئة خالل الفترة ( ،)2026-2022االستمرار في توسيع قاعدة
التمويل متناهي الصغر ،ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي  3.5مليون مستفيد ليصل إلى  4.5مليون مستفيد
بحلول عام .2026



وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية ،تحقيق هذا الهدف من خالل إطالق مبادرة تنشيط تمويل سالسل القيمة في
القطاع الزراعي متناهي الصغر ،وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم
العائد ،مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية األخرى الالزمة مثل التغطيات التأمينية متناهية
الصغر ،والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة ،كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير
مؤسسات الفئة (ج).
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 األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف


انفوجراف ( )1يوضح أن مصر تحتل المرتبة الرابعة على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث
قيمة مشروعات الطاقة خالل الفترة (:)2026 - 2022

