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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

3202 يناير 12 خميسال 2، العددوالثالثون بعساال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1 2022-2023أداء القطاع الخارجي لمصر يشهد تحسنًا خالل  ،البنك الدولي •

، 2023 – 2022إن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خالل العام المالي أشار البنك الدولي، إلى  ▪

مدفوًعا بتحويالت المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى 

 التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.قطاعات استخراج الغاز والبترول، باإلضافة إلى 

وأكد البنك الدولي، أن اإلصالحات االقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع  ▪

، بهدف الحد من االختالالت 2014الحالي، حيث أدت اإلصالحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 

، وتعزيز أداء قطاع الطاقة، وتعبئة التمويل، إلى تمكين مصر من دخول األزمات المتتالية االقتصادية الكلية

بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصالحات مؤسسية لتحسين بيئة 

 هيكلتها. األعمال، والسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة

وأوضح، أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في  ▪

ارتفاع األسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من 

 المحافظ االستثمارية إلى الخارج.

في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث بلغ وأضاف أن معدل النمو  ▪

، وتشير 2021 – 2020في  %3.3ارتفاًعا من  2022 – 2021في السنة المالية  %6.6متوسط معدل النمو 

ة لتداعيات ؛ نتيج2023 – 2022خالل السنة المالية  %4.5توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 

 العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تتداخل مع االضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات  ▪

سيع نطاق مبادرات الحماية االجتماعية مثل برنامج بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تو

 ، الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات األكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع األسعار”تكافل وكرامة“

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

مساهمة الدول المتقدمة  تقتضي الدوليحماية األمن  ،والمبعوث الخاص لألمم المتحدة COP27المناخي 

 .2بتمويل أهداف المناخ

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

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

البلدان الغنية إلى اإلسهام في تمويل أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف التصدي للتغير المناخي هو إدراك 

المصلحة القومية لهذه البلدان التي يهددها خطر تدهور المناخ كما يهدد األمن الدولي من خالل النزوح الجماعي 

 يد ظاهرة اللجوء المناخي.وتزا

ً موحداً لن يحتاج لموارد مالية وحلول علمية وتكنولوجية للتعامل مع وأشار إلى  ▪ إن العالم في حال اتخاذه موقفا

تستطيع توجيه هذه الموارد والحلول إلى المناطق  التيأزمة المناخ، ولكن ما يفتقر إليه العالم هو اإلرادة السياسية 

 والبلدان األشد احتياجاً إليها.

ترتيبات جديدة لتمويل العمل المناخي والتنموي يتسق مع مقترحات إلصالح البناء  ،محيي الدين الدكتور/ واقترح ▪

المالي العالمي، ويقوم نظام التمويل وفق هذا المقترح على أساس فترة سماح ال تقل عن عشر سنوات، وفترة سداد 

عون الفني، على أن يقدم هذا تشمل اإلسهام في ال %1بعدها تمتد لعشرين عاماً، وبتكلفة لهذا التمويل ال تزيد على 

التمويل من خالل المؤسسات المالية وصناديق التمويل المتخصصة القائمة ومن خالل التعهدات المالية التي 

التزمت البلدان النامية بالوفاء بها في السابق، كما اقترح تخفيض تكلفة التمويل على أن تتم زيادة رأس مال هذه 
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ما يسهم في توفير تمويل إضافي للعمل المناخي يعادل التريليون دوالر المطلوبة المؤسسات التنموية الدولية ب

 لتجسير فجوة التمويل.

للمناخ والتنمية يتسم بأنه غير كافي وغير كفء وغير عادل، غير كافي  الدوليوأوضح أن النظام الراهن للتمويل  ▪

بينما ال تفي الدول المتقدمة حتى  2030حتى عام ألن فجوة تمويل العمل المناخي تبلغ نحو تريليون دوالر سنوياً 

اآلن بتعهداتها في مؤتمر كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والمقدر بمائة مليار دوالر 

سنوياً، وغير كفء ألن عملية التمويل تستغرق فترات طوال منذ بدء االتفاق بين الحكومات المعنية بالتمويل إلى 

لذي يصل فيه التمويل فعالً إلى المشروعات والمجاالت التي تترقب وصوله، وغير عادل ألن الدول النامية اليوم ا

يتم مطالبتها باالستدانة بتكلفة باهظة لعالج أزمة المناخ التي تسببت فيها في األساس الدول المتقدمة، كما تتحمل 

مناخي في مقابل مساهمات ضئيلة للقطاع الخاص في الموازنات العامة للدول الحجم األكبر من تمويل العمل ال

 تمويل بعض مناحي العمل المناخي.

بأن مؤتمر األطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ خرج بتوصيات محددة إلعادة  ،محيي الدين الدكتور/ أفادو ▪

وصيات التي يمكن إدراجها تشكيل البناء المالي العالمي لمساندة تمويل العمل المناخي والتنمية المستدامة، وهي الت

 ضمن اإلنجازات الملموسة للمؤتمر بجانب االتفاق على تأسيس صندوق الخسائر واألضرار.

إطار تحقيق تقدم ُمرٍض بالمؤتمر هو إطالق أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخي، وتشمل  في يأتيإن ما وأشار إلى  ▪

بيعة والمناطق الساحلية والمحيطات والبنية األساسية قطاعات الغذاء والزراعة والمياه والط فيمجاالت العمل 

لإلنذار المبكر للتعامل مع أزمة المناخ وفقا لمبادرة األمين العام لألمم  عالميوالتجمعات السكنية، وتأسيس نظام 

المتحدة، واستكمال برنامج التخفيف اعتماداً على مخرجات تحالف جالسجو للمناخ، وتدشين تقرير مجموعة 

اء رفيعي المستوى بتوصياتها العشر للتعامل مع المعايير واإلجراءات واجبة االتباع بشأن تعهدات الحياد الخبر

الصفري لالنبعاثات الضارة، والتصدي لمخاطر الغسل األخضر، وتنظيم أسواق التمويل المستدام لالقتصاد 

 األخضر.

مجاالت الطاقة بما في ذلك االستثمارات المشتركة وأضاف أن النتائج المرضية للمؤتمر تشمل االنتقال العادل في  ▪

للتخارج من الطاقة األحفورية وزيادة الطاقة المتجددة، والتعامل مع اآلثار االقتصادية واالجتماعية لعملية 

التحول، وتطوير ملف التمويل واالستثمار من خالل تدشين تقرير تمويل العمل المناخي والتنمية، وإعالن مبادرة 

ألفريقية للكربون، واالبتكار المالي لتخفيض الديون ومبادلتها باستثمار في المناخ والطبيعة، والتزام السوق ا

 مليار دوالر، وفقا إلعالن نيروبي. 14مؤسسات التأمين بتقديم تغطية تأمينية في أفريقيا ضد مخاطر المناخ بقيمة 

ية لمشروعات العمل المناخي بالتعاون بين الرئاسة عن طرح نتائج المبادرة اإلقليم ،محيي الدين الدكتور/ ونوه ▪

المصرية لمؤتمر المناخ واللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم المتحدة ورواد المناخ في شرم الشيخ، وإصدار تقرير 

مليار دوالر، إلى جانب عرض نتائج  89بخمسين مشروعاً نموذجياً على مستوى العالم بتكلفة استثمارية قدرها 

 ة المشروعات الخضراء الذكية للمحافظات المصرية كنموذج لتوطين العمل المناخي.مبادر

وشدد أن المؤتمر تجنب السماح بتراجع ما التزمت به مؤتمرات سابقة من تعهدات بما فى ذلك ما يتعلق بتخفيض  ▪

ً أن اهتمام مؤتمر شرم الشيخ انصب على إنفاذ التعهدات السابقة من تمويل  االنبعاثات الضارة بالمناخ، موضحا

 وتعاون فني على هذا الصعيد.

وأكد أن الوضع االقتصادي العالمي الراهن الذي يعاني تراجع معدالت النمو وتهديدات الركود التضخمي وأزمات  ▪

في قطاعات حيوية مثل الغذاء والطاقة وارتفاع مخاطر وتكاليف الديون الدولية ال يستقيم معه االستمرار في اتباع 

سياسات االستدامة لتعنى فقط بجانب من جوانب من جوانب العمل المناخي وهو تخفيض الكربون  فيتزل نهج مخ

رغم أهميته الكبيرة، والتغافل عن أركان العمل المناخي األخرى وخاصة التكيف مع التغير المناخي الذي تحتاج 

إطار أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها  إليه الدول النامية، مشيراً إلى ضرورة إعادة إدراج العمل المناخي في

عالمياً، وإنهاء نهج الجزر المنعزلة في التعاون الدولي الذي أضر بالتنمية المستدامة وأوضاع الفقر ولم يصلح من 

 شأن العمل المناخي.

 .3" بمصر27العالم حقق إنجازات مهمة في "كوب  ،األمين العام لألمم المتحدة •

( الذي 27األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم حقق في مؤتمر المناخ األخير )كوب وأشار  ▪

عقد في مصر، بعض اإلنجازات المهمة، بما في ذلك التقدم في معالجة الخسائر واألضرار وتسريع التحول إلى 

الي العالمي، داعيا إلى إيجاد طرق مصادر الطاقة المتجددة، فضال عن دعوة غير مسبوقة إلصالح الهيكل الم

 إبداعية لتمكين البلدان النامية من الحصول على إعفاء من الديون والتمويل بشروط ميسرة.
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

تشارك في اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس  الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، •

 .4الشيوخ حول جهود تحفيز االستثمار في مصر

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية في اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ،  /شاركت الدكتورة ▪

بجلسة حول جهود تحفيز االستثمار في مصر، بمشاركة السادة أعضاء لجنة الشئون المالية واالقتصادية 

وعات المتوسطة والصغيرة واالستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشر

 ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة. 

إن البيئة الدولية أو السياق العام الذي تأتي في إطاره جهود مصر ومختلف  ، إلىهالة السعيد /الدكتورة أشارتو ▪

تصادية وجيوسياسية غير دول العالم لتحفيز االستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، يتسم بوجود متغيرات وتحديات اق

مسبوقة. وقد أثرت تلك المتغيرات على أغلب مؤشرات االقتصاد العالمي وفي مقدمتها تراجع معدالت النمو 

 .2022عام  %3,2، إلى 2021عام  %6العالـمي من 

لمرحلة إلى تنفيذ ا ،السعيد الدكتورة/ هالة وحول أهم جهود الدولة لتحفيز االستثمار المحلي واالجنبي، أشارت ▪

، حيث نفذت الدولة العديد من 2016األولى من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي في نوفمبر

اإلصالحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة 

 المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص واالستثمار المحلي واألجنبي. 

باهتمام الدولة، ومن  حظيوأوضحت أن اإلطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص  ▪

أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديالت في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية 

 .2010لسنة  67والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 

إلى مبادرة إصالح مناخ األعمال "إرادة"، التي تستهدف إصالح اإلطار التشريعي  دكتورة/ هالة السعيد،اللفتت و ▪

والتنظيمي لضمان تحفيز األعمال التجارية، مشيرة إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة 

نتاج السويس، والتي تعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات ا

 23الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية )

 مدينة(؛ ومن بينها إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

بهدف  2021يل العام وأشارت إلى البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية في مصر الذي اطلقته الدولة في ابر ▪

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

والصناعة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، متابعة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة 

من خالل التوسع في المدارس التكنولوجية والفنية، وكذا انشاء المجالس سوق العمل لتوفير العمالة الماهرة، وذلك 

القطاعية المتخصصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها. كما يتضمن البرنامج 

هيل عدداً من المحاور األخرى الداعمة هي تحسين بيئة األعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خالل تس

 وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص. 

برنامج اإلصالحات الهيكلية في المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة  أن أوضحتو ▪

مهني وتفعيل دور التعليم الفني والتدريب المهني، يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب ال

القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مشيرة إلى 

مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة  تاإلجراءا

هني، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية واالعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والم

الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطّور األعمال والوظائف؛ نتيجة للتطّور التكنولوجي 

المتسارع، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة )الصناعية والتجارية 

عية والفندقية( من خالل إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، باإلضافة إلى والزرا

 إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس ُمختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.

ير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة أن تلك اإلجراءات تشمل كذلك تطو وأضافت الدكتورة/ هالة السعيد، ▪

عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية، والتوسع في إنشاء وتطوير 

مدرسة مستهدف إنشائها  100مدرسة من إجمالي  40مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة حيث تم إنشاء وتطوير نحو 

 6جامعات تكنولوجية ) 6ألف طالب(، فضال عن إنشاء وتشغيل  130جمالي عدد طالب بإ 2030)في عام 

أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة باألقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب باإلسكندرية(، 

بني  –ا بقويسنا الدلت –جامعات سبق إنشاؤها )القاهرة الجديدة  3ألف طالب، إلى جانب  22,5بطاقة استيعابية 

 سويف(.

ولفتت إلى إطالق برنامج الطروحات في مصر إلدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف  ▪
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تنشيط أسواق رأس المال من خالل طرح ِحصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين 

كأحد اآلليات لتعزيز  2018شاء صندوق مصر السيادي في عام المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، كذلك إن

 الشراكة مع القطاع الخاص المحلي واألجنبي، والذي يعد الشريك األمثل للقطاع الخاص.

كما أشارت إلى وجود مجلس أعلى لالستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وبعضوية الجهات المعنية، الفتة  ▪

قة "سياسة ملكية الدولة" والتي تم اعتمادها بشكلها النهائي، وتوضح هذه الوثيقة إلى طرح الدولة ُمسودة وثي

للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كُمنّظم للنشاط االقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة 

البنية األساسية بمفهومها من األنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور األكبر فيها مثل الصناعات المختلفة و

الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم باإلضافة إلى البنية األساسية التقليدية واالتصاالت، حيث تسهم هذه الوثيقة في 

تُوفّير بيئة خصبة وُمحفّزة لالستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة االستثمارات الـمحلية واألجنبية، ورفع كفاءة 

عامة. كما أشارت إلى إطالق االستراتيجية القومية للملكية الفكرية، وتفعيل الرخصة وفاعلية االستثمارات ال

الذهبية الواردة بقانون االستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات حيث 

غيلها وإدارتها في مدة تمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة )من مجلس الوزراء( إلقامة المشروعات وتش

 يوم عمل.   20ال تتعدى 

هالة السعيد أن الدولة تحرص على تنويع مجاالت وفرص االستثمار الواعدة في مصر أمام  /وأكدت الدكتورة ▪

المستثمر المحلي واالجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر حيث تشمل مجاالت االستثمار فرص لالستثمار 

 –)مشروعات استصالح واستزراع متكامل من خالل شركة الريف المصري الجديد  في القطاع الزراعي

مشروعات زراعة واستخالص الزيوت العطرية في محافظة بني سويف( وفرص لالستثمار في قطاع االتصاالت 

 -نية صناعة الهواتف المحمولة وصناعة الدوائر االلكترو -وتكنولوجيا المعلومات )تصنيع األجهزة االلكترونية 

من خالل الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة  -صناعة خاليا الطاقة الشمسية  -صناعة العدادات االلكترونية 

وإقامة قرى ومنتجعات سياحية  –السويس( وفرص لالستثمار في وقطاع السياحة )إقامة قرى ومنتجعات سياحية 

 من خالل الهيئة العامة للتنمية السياحية(. -شاطئية 

أن تلك الفرص االستثمارية تشمل كذلك الفرص المتعددة في المناطق الحرة، مشيرة إلى أن الدولة تركز  وأضافت ▪

أيضا على جذب االستثمار في عدد من القطاعات ذات األولوية منها تلك التي تتضمن نقال للتكنولوجيا وتوطينها 

الى مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة مثل  في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل باإلضافة

مشروعات الهيدروجين األخضر والوقود األخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمن استخداما 

 للتكنولوجيا والري الحديث.

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تعقد ورشة عمل "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى  •

 .5ت المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية"، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمحافظا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ورشة عمل رفيعة  ▪

المصرية: إعداد التقارير المحلية المستوى بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات 

 .الطوعية"

إن أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من  ، إلىوزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،هالة السعيدكتور/ دوأشارت ال ▪

فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات؛ وذلك بهدف 

داف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، من أجل دفع عجلة النمو والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أه

تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز المرونة والتنمية اإلقليمية المتوازنة، مؤكده تركيز الدولة المصرية على 

 ذلك الهدف.

توطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة لما لها من أثِر وأكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماًما متزايدًا بعملية ال ▪

داعم لتحقيق النمو االحتوائي والمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز األساسية لرؤية مصر 

، مضيفه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات 2030

 قائمة على األدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

أن أهداف التنمية المستدامة ال تنفصل عن أهداف الدولة، موضحة أن الدولة  ،السعيد الدكتورة/ هالة وأوضحت ▪

ألهداف توفير فرص عمل الئقة، متابعه أن تلك ا مستدام،تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي 

 األممية. 17تتفق مع األهداف الـ 

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية شرعت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  ▪

بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، في مشروع 

فسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية َطموح لتطوير أول مؤشر لتنا

السياسات وتحسين األداء التنموي في المحافظات، متابعه أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية 

ي والمساهمة في التنمية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة لالستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خالل التكامل اإلقليم

الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى الهدف االستراتيجي األعم واألشمل وهو تحقيق  

التنمية المستدامة .وتناولت السعيد الحديث حول قانون التخطيط العام والذي يعزز مبدأ الالمركزية، موضحة أن 
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مشيرة إلى أهمية  والبشريةسيان والمتمثالن في تحدي البيئة المؤسسية تطبيق الالمركزية يصاحبه تحديان رئي

 .عنصر التدريب عند تطبيق الالمركزية

دول في العالم فقط التي قدمت ثالثة تقارير طوعية  10جاءت ضمن  أن مصر ،السعيد الدكتورة/ هالة وأوضحت ▪

ة على المستوى الوطني، موضحه أنه سيتم التركيز سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدام الُمحَرز فيترُصد التَقدُم 

 خالل الدورات الُمقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى على تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات.

المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية الذي تم إطالقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمشروع  أشارت إلىو ▪

تنموي متكامل والذي يهدف إلى ضبط معدالت النمو السكاني مع االرتقاء بخصائص السكان، مؤكده أنه ال يمكن 

وتحقيق موازنة بين معدالت النمو تحقيق تقدم أهداف التنمية المستدامة بدون تحقيق ضبط لمعدالت النمو السكاني 

 السكاني والموارد الطبيعية الموجودة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات.

هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين  /وأكد اللواء ▪

لها من  المستدامة لماية اهتماًما متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية ولي الدولة المصر، تأهداف التنمية المستدامة

األساسية  أثر في تحقيق النمو االحتوائي والمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة باعتبارهما من أهم الركائز

 .2030لالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 

إلي أن اإلعداد للتقارير المحلية الطوعية هذا العام تعد أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية  هشام آمنة /اللواء وأشار ▪

أن اإلعداد للتقارير المحلية الطوعية ليست مجرد وسيلة  إلىمشيراً  المصرية،المستدامة في المحافظات 

العمل المحلي من أجل التأثير  للمحافظات لتقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، بل أداة لتحفيز

ً لمنهجية اإلعداد التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية  فإن التقارير المحلية ترصد ، االقتصاديةالعالمي.. ووفقا

 مستهدفات كمية لكل محافظة. علىالموقف تجاه تحقيق التنمية المستدامة بناًء 

لمستوي المحلي والمساعدة على وضع الخطط المناسبة وأكد أهمية تحديد احتياجات التنمية المستدامة على ا ▪

 علىذلك، تساعد التقارير المحلية الطوعية  إلىباإلضافة  ،للمحافظة وتحديد أولوياتها لتحقيق هذه المستهدفات

إيجاد سياسات متداخلة تعمل من أجل تحقيق هدف مماثل، وتمكين اإلدارات المحلية من توفير التمويل الالزم 

 ضل لإلجراءات المتبعة للسير في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.لتغطية أف

أن جميع أهداف التنمية المستدامة لها أهداف مرتبطة بشكل مباشر بمسؤوليات  ،هشام آمنة /وأوضح اللواء ▪

ده في تقارير توطين الحكومات المحلية، ال سيما دورها في تقديم الخدمات األساسية وإنه علي الرغم مما تم تحدي

مرتكزة علي مستهدفات أهداف التنمية  2030أهداف التنمية المستدامة من مؤشرات ومستهدفات لكل محافظة في 

فال زال يتعين على المحافظات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وضع ، على المستوى القومي

وربط المؤشرات الوطنية والدولية ذات ، لقياس التقدم مجموعة مختارة من المؤشرات علي المستوي المحلي

الصلة بالسياقات المحلية.. وكذا اختيار المؤشرات التي يجب استخدامها لتسليط الضوء على التقدم في تنفيذ أهداف 

 التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

، الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي "إن الحكومات المحلية تلعب السيد أليساندرو فراكاسيتي أشارو ▪

وأصبح العمل المحلي أكثر أهمية اليوم مع تزايد طموحات التنمية والحاجة إلى الصمود  التنمية،دوًرا أساسيًا في 

مستوى المحلي، موضحا أن في مواجهة األزمات. فلن تتحقق أهداف التنمية المستدامة إذا لم يتم تنفيذها على ال

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل العديد من المبادرات في جميع انحاء العالم، يسعي لتطبيق تجربته في 

 الحكم المحلي على توطين أهداف التنمية المستدامة وتكاملها.

خطوات واسعة نحو التنمية وأوضح الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن الحكومة المصرية خطت  ▪

المحلية المتكاملة من خالل مبادرات واسعة النطاق مثل حياة كريمة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تقدم 

فرصة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل التركيز على أفقر القرى وأولئك الذين تخلفوا عن الركب، 

( تقدم فرصة كبيرة للمحافظات لرصد التقدم وإشراك VLRsالطوعية )الفتا إلى ان المراجعات المحلية 

 المواطنين في تحديد األهداف واإلبالغ عن نتائج اإلجراءات المحلية.

السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي "إن الحكومات المحلية تلعب  أشارو ▪

صبح العمل المحلي أكثر أهمية اليوم مع تزايد طموحات التنمية والحاجة إلى الصمود وأ التنمية،دوًرا أساسيًا في 

في مواجهة األزمات. فلن تتحقق أهداف التنمية المستدامة إذا لم يتم تنفيذها على المستوى المحلي، موضحا أن 

يسعي لتطبيق تجربته في  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل العديد من المبادرات في جميع انحاء العالم

 الحكم المحلي على توطين أهداف التنمية المستدامة وتكاملها.

وأوضح الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات واسعة نحو التنمية  ▪

أن مبادرة حياة كريمة تقدم المحلية المتكاملة من خالل مبادرات واسعة النطاق مثل حياة كريمة، مشيرا إلى 

فرصة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل التركيز على أفقر القرى وأولئك الذين تخلفوا عن الركب، 

( تقدم فرصة كبيرة للمحافظات لرصد التقدم وإشراك VLRsالفتا إلى ان المراجعات المحلية الطوعية )

 ن نتائج اإلجراءات المحلية.المواطنين في تحديد األهداف واإلبالغ ع

 



6 

 

                                                 
6
https://www.gomhuriaonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D8%B9%D9%86%20%D9%

85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%

82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20/1198588.html  
7 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-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8/ 

 .6الحكومة تعلن عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات اإلنتاجية •

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الستعراض مالمح المبادرة الجديدة لدعم  /قد الدكتورع ▪

إلى مواصلة الحكومة العمل على  أشار الدكتور/ مصطفى مدبولي،القطاعات اإلنتاجية )الصناعة والزراعة(، و

دعم وتشجيع القطاعات اإلنتاجية، وتعزيز اإلنتاج المحلي، من خالل التركيز على القطاعات ذات األولوية، 

والسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية واالقتصادية للدولة المصرية، وزيادة 

 زمات العالمية.قدراتنا على مواجهة تداعيات األ

هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق االجتماع معكم وتم التوافق على أوضح أن و ▪

 طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.

مالمح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات اإلنتاجية )الصناعة  ،وزير المالية أوضح الدكتور/ محمد معيط،و ▪

ا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من االجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة والزراعة(، مشير

في مصر، وتم االنتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيوّي، الفتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة 

 عيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.التداعيات االقتصادية لألزمة الروسية األوكرانية، وما تبعها من تدا

تتضمن أبرز مالمح مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجية خفض أسعار الفائدة على  ، أنمحمد معيط /الدكتور أضافو ▪

القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة اإلجمالية 

ي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوع المقبل عليها ولمدة خمس للمبادرة المقترحة، الت

مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، باإلضافة إلى  140مليار جنيه، منها نحو  150سنوات، هي نحو 

 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية. 10نحو 

االئتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة كما أوضح أنه سيتم تحديد حجم  ▪

، على أن %11لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 

 تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

لمبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة األكبر من وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه ا ▪

الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في 

 عمليات اإلفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات اإلنتاج.

أنها دعم القطاعات اإلنتاجية، خاصة الصناعة مصطفى مدبولي بالتأكيد أن أي خطوة من ش /وعقّب الدكتور ▪

 .والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور

يتوقع تصاعدا مستقبليا لمؤشرات االقتصاد  الدوليصندوق النقد  ،المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء •

 .7المصري

تعقيدات المشهد االقتصادي على الرغم من ، إلى إنه المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء أشار تقرير صادر عن ▪

العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها األزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة اإليجابية من جانب المؤسسات 

الدولية لمؤشرات االقتصاد المصري، خاصة في ظل سعي الدولة الحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية 

زيز كفاءة سياستها النقدية والمالية، مع امتالك رؤية واضحة وتوجه حر يفسح الناجمة عن تلك األزمات ، عبر تع

مجاالً أوسع لدور القطاع الخاص في عملية التنمية، بجانب وضع الخطط لزيادة الصادرات، وفتح آفاق جديدة 

وتمديد وتوسيع للمزيد من االستثمارات األجنبية، وذلك بالتوازي مع اتخاذها قرارات بترشيد اإلنفاق الحكومي، 

شبكة الحماية االجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات االقتصادية السلبية الناجمة عن األزمات الدولية على 

 المواطن المصري وبخاصة على الفئات األكثر احتياجاً.

إلى  وكشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات االقتصاد المصري خالل السنوات المقبلة، والتي تشير ▪

، 2024/2025عام  %5.7، و2023/2024عام  %5.3، و2022/2023عام  %4ارتفاع معدل النمو ليسجل 

عام  %15.8، فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 2026/2027و2025/2026عامي  %5.9و

خالل عامي  %7، و2024/2025عام  %7.6، و2023/2024عام  %11.1، و2022/2023

 .2026/2027، و2025/2026

، 2023/ 2022في عام  %88.3توقع الصندوق، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ليسجل و ▪

في  %77.9، و2025/2026عام  %81، و2024/2025عام  %83.5، و2023/2024عام  %85.5و

 2022عام  %39.6ليسجل ، بينما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 2026/2027

 %28، و2025/2026عام  %30.9، و2024/2025عام  %33.2، و2023/2024عام  %35.8، و2023/

 .2026/2027في 
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عام  %7.8رصد التقرير توقعات الصندوق بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي و ▪

، 2025/2026عام  %6.5و، 2024/2025عام  %7.3، و2023/2024عام  %8.4، و2022/2023

 %1.7، بينما توقع ارتفاع الفائض األولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليسجل 2026/2027عام  %5.9و

 %2.4، و2025/2026و 2024/2025في عامي  %2.3، و2023/2024عام  %2.1، و2022/2023عام 

 .2026/2027عام 

 47.2، و2022/2023مليار دوالر عام  37.1ة لتسجل توقع الصندوق ارتفاع إجمالي االحتياطيات الدوليو ▪

مليار دوالر في عام  63.9، و2024/2025مليار دوالر عام  51.4، و2023/2024مليار دوالر عام 

 .2026/2027مليار دوالر في  77.8، و2025/2026

شهر عام  3.7رصد التقرير توقع الصندوق زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى و ▪

شهر عام  5.8، و2024/2025شهر عام  4.7، و2023/2024شهر عام  4.6، و2022/2023

 .2026/2027شهر في  6.8، و2025/2026

مليار دوالر  9.7وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي االستثمار األجنبي المباشر ليسجل  ▪

 14.7، و2024/2025مليار دوالر عام  13.5، و2023/2024مليار دوالر عام 12.1، و2022/2023عام 

 .2026/2027مليار دوالر عام  16.3، و2025/2026مليار دوالر عام 

مليار دوالر عام  76.4وأضاف التقرير أن الصندوق توقع ارتفاع صادرات السلع والخدمات لتصل قيمتها إلى  ▪

مليار  87، و2024/2025ر دوالر عام مليا 84، و2023/2024مليار دوالر عام  79.8، و2022/2023

 .2026/2027مليار دوالر عام  92.3، و2025/2026دوالر عام 

ً ارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل و ▪ ، 2022/2023مليار دوالر عام  7.4توقع صندوق النقد الدولي أيضا

دوالر عام  مليار 8.2، و2024/2025مليار دوالر عام  7.9، و2023/2024مليار دوالر عام  7.6و

 .2026/2027مليار دوالر عام  8.5، و2025/2026

مليار دوالر عام  11.3وتطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل   ▪

 22.8، و2024/2025مليار دوالر عام  18.9، و2023/2024مليار دوالر عام  14.2، و2022/2023

 .2026/2027مليار دوالر عام  26.5، و2025/2026مليار دوالر عام 

حين، لفت التقرير إلى توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي يأتي هذا في  ▪

 %2.1، و2024/2025عام  %2.4، و2023/2024عام  %2.5، و2022/2023عام  %3اإلجمالي ليسجل 

 .2026/2027عام  %1.8، و2025/2026عام 

صري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، كشف التقرير عن أبرز تعليقات الصندوق حول أداء االقتصاد المو ▪

مشيراً إلى تعرض االقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة 

جائحة كورونا، تلك األزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة واإلصالحات الهيكلية التي تشتد إليها 

الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها لإلصالحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، الحاجة اآلن، مبيناً في 

 وأصدرت وثيقة سياسة ملكية لزيادة دور القطاع الخاص في االقتصاد.

ً عام و ▪ بسبب  2021/2022أشار الصندوق إلى انخفاض عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعا

ً أيضا أنه على انخفاض الواردات غير الن فطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، موضحا

 2021/2022الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالمياً، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 

 مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل واالتصاالت.

تمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السالمة وذكر الصندوق أن القطاع المصرفي اس ▪

ً عالي السيولة، ومستويات مالئمة لرأس المال، ونسبة منخفضة  2022المالية اعتباراً من يونيو  قطاًعا مصرفيا

 من القروض المتعثرة.

رت ضغوطاً وأوضح الصندوق أن األزمة الروسية األوكرانية فرضت تحديات على االقتصاد المصري وبلو ▪

موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف 

ً أن تساهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية بما في  إلى خفض التضخم تدريجياً، متوقعا

 نبية.ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء االحتياطيات األج

وذكر الصندوق أن برنامج مصر المدعوم منه يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار  ▪

االقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، 

 ها الخارجية.والوصول إلى األسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزامات

ولفت التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه مع تزايد الضغوط االقتصادية التي تؤثر على األسر المصرية، اتخذت  ▪

مصر تدابير للمساعدة في حماية الفئات األكثر تضرراً جراء األزمة، منها إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، 

 ً  زيادة اإليرادات، مما يساهم في خلق مساحة ألولوية اإلنفاق وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، متوقعا

 على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية.
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 ( توقع صندوق النقد الدولي لمؤشرات االقتصاد المصري:4إلى  1ويوضح اإلنفوجراف )من  ▪
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

خصيم في قانون واحد، وتمت ت، 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 

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

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

  المالية قصيرة األجل.

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

. 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 )

التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه الى  التأجير  ▪

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

 صل المؤجر.دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األ

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 

اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع  تستمر الشركة في استخدام هذا األصل

األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل المستأجر على عدة 

 سنوات مستقبلية.

 :ليالرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التموي •

، 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  7. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخصيم 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  مويليالتعلى 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 

 د أدنى:المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كح

 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 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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%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 

9 https://www.youm7.com/story/2023/1/11/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/6044158 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :8الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

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

شروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل الم
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 

 ياجات النشاط التجاري والصناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احت

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 

از تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جه
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 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

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

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

مشروع القانون 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 

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

 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 .9ة وفقا للقانونشروط تعديل بيانات تراخيص المشروعات المتوسطة والصغير •

أجازت الالئحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصاحب المشروع أن  ▪
 يجرى تعديل على بيانات المشروع من خالل االلتزام ببعض الضوابط والشروط.

 في( في الالئحة، على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع 18وتنص المادة ) ▪
الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به  النهائيالترخيص المؤقت أو 

سالمة المشروع أو صالحيته المستندات الدالة على التعديل، بشرط أال يكون تعديال جوهريا يتعلق باشتراطات 
وفى جميع األحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل  د،يللتشغيل وإال اعتبر طلب ترخيص جد

 جوهرية التعديل واتخاذ اإلجراءات الالزمة.  یالمطلوب لتقدير مد

لمتابعات الدورية التى تشمل ، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج ا19المادة  وتنص ▪
بيانات  ثيمراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحد

المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات 
روع ومباشرة أعماله على الوجه األمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المش

أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة واإلجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز 
م تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقد وتلصاحب المشروع حال ثب

 فيللجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات االختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها 
 هذا الشأن.

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

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  ت( من هذه الالئحة، للشركات والمنشآت التي ال تندرج ضمن المشروعا75)
 الصغر فقط في حدود األعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة ألحكام القانون.
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  اً: انفوجرافرابع

البورصة المصرية، والتي تشير إلى زيادة أعداد المستثمرين األفراد في البورصة تقرير  يوضح( 1انفوجراف ) ▪

 :2022خالل عام  %200المصرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


