
1 

 

                                                 
1 https://timesofegypt.com/2020/09/63472/ 
2 https://enterprise.press/ar/stories/2022/01/12/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-

%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-

%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5/ 

  

 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 يونيو 9 خميسال 1العدد، الثالثون الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1نجاًحا مثيًرا لإلعجابالقاهرة حققت و ،: اقتصاد مصر األقوى بين األسواق الناشئة"جولدن مان ساكس" •

أكدت مؤسسة جولدن مان ساكس األمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن اقتصاد مصر ال يزال  ▪

يجعلها األقوى بين األسواق الناشئة، وأن اإلغالق غير الكامل الذي اتبعته مصر  حقيقيقوياً وراسخاً وينمو بشكل 

بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر  التيإلضافة إلى الجهود الكبيرة خالل أزمة وباء فيروس كورونا، با

 وساعدها على حماية البالد من إلحاق ضرر أكبر باالقتصاد.

ً مثيراً لإلعجاب  ▪ ، ما أدى إلى 2016الذي تنفذه منذ  االقتصاديبرنامجها  فيوأوضحت أن مصر حققت نجاحا

أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق  اتفاقيبالموافقة على  ليالدواالستجابة السريعة من قبل صندوق النقد 

 االستعداد االئتماني مع الحكومة المصرية.

 بتواليظل التوقعات  فيسيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي،  المصريأكدت المؤسسة أنها ال تزال ترى أن الجنيه و ▪

خالل  %4.5 حواليساكس استقرار معدل التضخم عند  التدفقات الداخلة إلى البالد، كما توقعت جولدمان

 .المصري المركزيالشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك 

 %6.7و %6.5 حواليمصر والعائد من أدوات الدين البالغ  فيأن معدل سعر الفائدة الحقيقية  المؤسسة وأكدت ▪

تقدمها الدول  التي %0.5و %1ارنة بمعدالت بين من بين المعدالت األكثر جاذبية على مستوى العالم، مق

 المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين األجانب والتوقعات بشأن التدفقات األجنبية.

 .2022/20212في  %5.5البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو االقتصاد المصري إلى  •

في العام  %5.5رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى  ▪

في أكتوبر، بحسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي.  %5، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2022/2021المالي الحالي 

ي قطاعي تكنولوجيا المعلومات والغاز، وانتعاش وتأتي التوقعات المعدلة على خلفية زيادة الصادرات، والنمو ف

البنك  ، حيث أن توقعاتفي العام المالي المقبل %5.5البنك إن النمو سيظل ثابتا عند  وأشارقطاع السياحة،. 

خالل العام  %5.7إلى  %5.5الدولي تتماشى مع التقديرات األخرى: تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البالد بنسبة 

 .2022/2021المالي الحالي 

، أي بمعدل 2021/2020في العام المالي  %3.3االقتصاد المصري بنسبة وأشار البنك الدولي إلى أن قد نما  ▪

 .أسرع من المتوقع

استفاد االقتصاد المصري من الطلب االستهالكي القوي، ونمو تحويالت المغتربين، واحتواء وأوضح أن قد  ▪

معدل البطالة في مصر أيضا بالقرب من أدنى مستوياته، في حين ارتفع التضخم في إطار الفترة السابقة. وظل 

معدل التوظيف متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من أن معدل المشاركة في القوى العاملة ظل 

 .منخفضا

المتوقع أن يتسارع معدل النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  وأضاف البنك الدولي أن من ▪

في عام  %3.4قبل أن يستقر عند  –المتوقعة في أكتوبر  %4.2بزيادة من  – 2022في عام  %4.4ليصل إلى 

التقرير  وعزا ،، ويمثل هذا تسارعا أكبر في المتوسط مقارنة بفترة العشر سنوات التي سبقت الجائحة2023

االنتعاش إلى الدعم اآلتي من تعافي القطاعات التي تأثرت سابقا بإجراءات التباعد االجتماعي، وارتفاع أسعار 

النفط والغاز الطبيعي، والحد من تخفيضات إنتاج النفط. وقال التقرير إن اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال 

 مة بشكل عام".أفريقيا تلقت أيضا دعما من "بيئة سياسات مالئ

من المتوقع اتساع الفجوة في متوسط دخل الفرد بين منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوضح أن  ▪
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وتشير التقديرات األخيرة للبنك الدولي إلى انكماش اقتصاد  واالقتصادات المتقدمة، على الرغم من التعافي،

أحدثتها الجائحة وانهيار أسعار النفط والطلب ، تحت ضغط االضطرابات التي 2020في عام  %4المنطقة بنسبة 

 عليه آنذاك.

ال تزال االضطرابات االقتصادية المتعلقة بالجائحة تشكل "خطرا كبيرا"، إذ أن أقل  وأشار البنك الدولي إلى أن ▪

من خمسي سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد جرى تطعيمهم بالكامل، وقد يلحق انتشار أوميكرون 

وعلى الجانب اآلخر، يمثل ارتفاع أسعار  ،ريع الضرر بالطلب العالمي وأن يتسبب في تراجع أسعار النفطالس

 النفط تهديدا لمستوردي النفط في المنطقة، بما في ذلك حدوث المزيد من الضغوط التضخمية. 

ل اإلضرار باقتصادات أن تزايد حدوث الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ سيواص البنك الدولي وأضاف ▪

 المنطقة، كما أنه يهدد الزراعة واألمن الغذائي والموارد المائية وأيضا حياة السكان.

 .3وضع متميز إلنتاج الهيدروجين األخضر فيمصر  ر:إلعادة اإلعما األوروبيالبنك  •

وضع متميز إلنتاج  فيإلعادة اإلعمار والتنمية، أن مصر  األوروبيخالد حمزة، مدير مكتب البنك  األستاذ / أكد ▪

أن تلك  ، وأوضحالهيدروجين األخضر لما تتمتع به من مقومات تساعدها لتكون مصدرا مهما لتصدير الطاقة

، فضال ”رياح وطاقة شمسية“الخضراء، وكذلك الطاقة المتجددة  لألراضيالمساحة الشاسعة  فيالمقومات تتمثل 

 وانئ.عن تعدد الم

 .20214تصدير السيارات عام  فيعالميًا  90مصر التاسعة عربيًا والـ  •

العالم خالل عام  فيقائمة الدول األعلى تصديًرا للسيارات  فيعالميًا  90احتلت مصر المركز التاسع عربيًا، والـ  ▪

مقارنة  %4.6مليون دوالر، بمعدل نمو  3.2، بعد أن بلغت صادراتها من السيارات المالكي ما يقرب من 2021

بنشر العديد من  WTExيهتم موقع  ، حيث يعرفworldstopexports، وذلك وفقًا لموقع 2020بعام 

ضوعات التصديرية المهمة، ورصد ومراقبة الدراسات، واألبحاث، والتقارير الرقمية واإلحصائية حول المو

 كل دول العالم. فيكل من السلع والخدمات  فينبض وحركة التجارية العالمية 

صادرات الدول العربية من  إجماليمن  %0.1مصر على حصة تمثل  أن قد استحوذتWTExوأوضح موقع  ▪

والتى تتولى عمليات تجميع عدد من وتملك مصر العديد من مصانع السيارات ، السيارات خالل العام الماضي

 .العالمات العالمية مثل هيونداي، وتويوتا، ومرسيدس وغيرها

 حصة الدول العربية من إجمالي صادرات المنطقة من سيارات الركوب: ويوضح الرسم البياني ▪
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

رئيس مجلس محافظي البنك: استضافة مصر االقتصادية، والدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية  •

 .5الجتماعات البنك هذا العام عكست طبيعة الشراكة االستراتيجية المتميزة بين الجانبين

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية  أشارت ▪

الجتماعات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية هذا العام عكست طبيعة الشراكة االستراتيجية إن استضافة مصر إلى 

 17المتميزة بين الجانبين، والتي أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 

نها بتكلفة إجمالية مشروع م 303مشروع لصالح مصر، تم بالفعل االنتهاء من  367مليار دوالر، تشمل اعتماد 

مشروع منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز األمن  64مليار دوالر أمريكي، وجاري العمل ب 10،5تزيد على 

جاء ذلك خالل فعاليات المؤتمر الصحفي الختامي ، الغذائي، والتعليم الفني والتأهيل المهني، وبناء القدرات

يونيو الجاري  4-1التي انعقدت خالل الفترة من  2022تنمية لالجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي لل

بشرم الشيخ، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 

 .تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود واالستدامة"

السنوية من محفٍل إقليميٍ الستعراض الخدمات التي  على ما أتاحته االجتماعات ،السعيد الدكتورة / هالة واثنت  ▪

تقدمها مجموعة البنك، ومؤسسات التمويل المشاركة، بما ساهم في تعظيم استفادة الدول األعضاء من نشاط هذه 

المؤسسات، إلى جانب ما أتاحه ذلك المحفل من فرصة الستعراض التطورات اإليجابية وتجارب الدول المختلفة، 

كما أعربت عن سعادتها بنتائج ، رسات في مواجهة التداعيات االقتصادية السلبية لجائحة كوروناوأفضل المما

االجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالم، وما تمخضت عنه تلك االجتماعات، والفعاليات المصاحبة لها، من 

رات التجارة، وجذب تدفقات عوائد اقتصادية، وما طرحته من فرص استثمارية واعدة، تفتح آفاق تطوير مسا

 .االستثمار، وعقد شراكات مبتكرة، وإقامة عالقات تجارية تتيح المساهمة في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية

إلى أن اجتماعات هذه العام ضمت عدد غير مسبوق من المشاركين من  الدول األعضاء في مجموعة  وأشارت  ▪

جانب نخبة متميزة من السادة ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى 

واألفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية واإلقليمية، واإلعالم، حيث تخطى إجمالي 

في الدول آالف مشارك، من بينهم عدد كبير من وزراء التخطيط واالقتصاد والمالية  5عدد المسجلين لهذا الحدث 

محافظ ومحافظ مناوب في البنك(، باإلضافة إلى ما يزيد على  100األعضاء في مجموعة البنك )ما يقرب من 

مؤسسة إعالمية  325منظمة دولية، و  45متحدث، وممثلي  150مشارك من مصر والعالم، وحوالي  3500

 محلية وإقليمية ودولية.

أضافت أن االجتماعات شهدت ألول مرة انعقاد منتدى األعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات  ▪

جلسة حوارية تناولت القضايا  15والمؤسسات االستثمارية المحلية واإلقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالي 

والعرب والدوليين، موضحة أن تلك االقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين 

جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور  التغيرات المناخية، واستعراض  18الفعاليات تزامنت مع انعقاد 

أفضل الممارسات في سبيل تحقيق األهداف األممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات االقتصاد 

الحوكمة لتسريع وتيرة التعافي وتحقيق  مبادئلخدمات المالية، وإعمال األخضر، والتحول الرقمي في قطاع ا

 النمو االحتوائي والمستدام.

أن االجتماعات شملت عقد مجالس المحافظين واالجتماعات السنوية للجمعيات  الدكتورة / هالة السعيد،وأوضحت  ▪

 13ة، وتكللت االجتماعات السنوية بتوقيع العامة ألعضاء مجموعة البنك لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسي

مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك اإلسالمي والمؤسسات األعضاء في مختلف 

 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول األعضاء. 50المجاالت الحيوية، وحوالي 

صر العربية مذكرتي تفاهم بين المؤسسة اإلسالمية وأشارت إلى أن من ضمن الوثائق الموقّعة مع جمهورية م ▪

لضمان االستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدي إليكتريك 

لتعزيز إمكانيات التجارة واالستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشروعات التي تعتمد معايير الحفاظ على 

( مذكرات تفاهم 6لموارد المائية في مصر والدول األعضاء على التوالي، باإلضافة إلى توقيع )البيئة والمناخ وا

بين المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، يأتي على رأسها شركة 

صدار الصكوك، إع الخاص، وثروه كابيتال وبنك أبو ظبي األول وبنك فيصل اإلسالمي، بهدف تعزيز دور القطا

وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك اإلسالمي للتنمية وجامعة 

 عين شمس لتحسين الخدمات الطبية في الدول األعضاء في البنك.

أن وزارة التجارة والصناعة وقعت برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية  وأوضحت ▪

، مع كل من المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين 2022األفريقية لعام 

ارية مصرية إلى بعض االستثمار وائتمان الصادرات، واألفريكسم بنك، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تج

، باإلضافة إلى توقيع خطاب نوايا إلنشاء 2023-2022الدول األفريقية والمشاركة في المعارض الدولية خالل 
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أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة 

الصناعة، وجمعية المصدرين المصريين؛ لتأهيل الكادر الفني التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزارة التجارة و

المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجاري بين الدول العربية واإلفريقية، وذلك في 

إطار حرص الدولة على االستثمار في العنصر البشري وبناء اإلنسان، إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة 

 صرية إلى القارة األفريقية.الصادرات الم

أنه تم كذلك توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع األعمال العام و  ،السعيد الدكتورة / هالة وذكرت ▪

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في مجال التمويل التجاري من خالل دعم صادرات المشروعات 

التجارة من خالل برنامج جسور التجارة العربية اإلفريقية، وتوقيع  الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية

االتفاقية اإلطارية الُمعدَّلة لتمويل استيراد السلع األساسية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية 

مليار دوالر أمريكي،  6 مليار دوالر أمريكي إلى 3لتمويل التجارة، والتي تم بموجبها تعديل الحد االئتماني من 

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الناجحة مع كافة شركاء التنمية، المحليين 

، ولتطوير 19والدوليين، لضمان تضافر الجهود التنموية للتخفيف من حدة التداعيات االقتصادية لجائحة كوفيد 

 قطاعات الحيوية الرئيسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية. آليات االستجابة لحجم الطلب المتنامي على ال

إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد مائدة مستديرة للسادة المحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول  أشارت إلىو ▪

هذا والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات االقتصادية واالستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، 

إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخّصصة لكٍل من 

جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات 

لخاص. كما تضمنت الفعاليات إقامة التمويلية واالستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع ا

 أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض تراثنا للحرف اليدوية.

كما أشارت إلى توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر، والبنوك الُمقِرضة، والمؤسسة اإلسالمية لتنمية  ▪

بين العرض والطلب على سلعة أساسية القطاع الخاص الستكمال مشروع الشركة، والذي يهدف إلى سد الفجوة 

في السوق المحلي، وهي السكر األبيض، من خالل شراكة بين مجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات 

القطاع الخاص المصرية الرائدة، حيث يأتي توقيع عقد التمويل في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية 

لجميع أطرافه، ضماناً الستدامة المشروع واستمرار دعم المؤسسة،  االقتصادية على الوصول إلى تسوية ُمرضية

مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار توّجه الدولة بتذليل العقبات التي تواجه االستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها 

العائد التنموي  المؤسسات التنموية الدولية واإلقليمية، لما لتلك المساهمة من دوٍر فعّاٍل في دعم المشروعات ذات

الكبير المحتمل، مع الحرص على استيفاء متطلبات كفاءة اإلدارة واالستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة 

 والشفافية في تلك المشروعات. 

أن االجتماعات تكللت باإلعالن عن إطالق ائتالف شركاء التحول  الدكتورة / هالة السعيد، إلىوأضافت  ▪

رز شركات القطاع الخاص المصري في مجاالت الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة األخضر، الذي يضم أب

والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل األهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في االئتالف 

وإدارة بصمتها الكربونية، إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول األخضر وتلتزم بقياس 

حيث يهدف االئتالف إلهام القطاع الخاص المصري لتبني التحول األخضر ، وذلك مواكبة توجه الحكومة نحو 

 التحول األخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.

مي ومؤسسات هالة السعيد أن الشطر األكبر لهذه الوثائق يأتي بين مجموعة البنك اإلسال /وأكدت الدكتورة  ▪

القطاع الخاص، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز دور هذا القطاع  الحيوي، باإلضافة إلى وجود وثائق 

تجمع المثلث الذهبي للتنمية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعكس النهج التشاركي في وضع 

 خطط وبرامج الدولة وتنفيذها.

تناقش بيان مشروع خطة التنمية المستدامة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  الدكتورة / هالة •

 .6أمام مجلس الشيوخ 22/2023

تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية  ،هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية /ناقشت الدكتورة  ▪

بمجلس  22/2023واالستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي 

 .الشيوخ

تمت صياغة توجهاتها  2022/2023إلى إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي  ،هالة السعيد /وأشارت الدكتورة  ▪

ها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خالل الحوار ومستهدفات

والنهج التشاركي التي تحرص عليه الحكومة المصرية دائًما في وضع خِطط وبراِمج التنمية بآجاِلها 

داء االقتصاد الـمصري خالل الـُمختلفة.وأوضحت السعيد أنه تم االستناد كذلك في إعداد الخطة إلى ُمؤشرات أ

، واالنعكاساِت الـُمتوقّعِة لألزماِت العالـميِة واألحداِث 2022والربع األول من عام  2021النصف الثاني من عام 

 الجيوسياسيِة الراهنِة.

تَوُجّهات أن الِخطةُ تبنت ثاَلثةَ ُمستهدفاٍت رئيسٍة يَرتكُز كّل ِمنها على ِعدّة  ،السعيد الدكتورة / هالة وذكرت ▪
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استراتيجيّة، أولّها هدف بناء اإلنساِن الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـُمواطن، وذلك من خالل تحقيق التنميِة 

الريفيِة الـُمتكاملِة في إطار ُمبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـَمرحلي ِلنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير 

قاء بالخدماِت األساسيِة للـُمواطنين، والتمكين االقتصادي للنوع. وثانيها، تفعيل التكنولوجي ِلـَمنظومة التعليم واالرت

البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة واالتصاالت وتكنولوجيا 

تعزيز ركائز االقتصاِد  المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيِّة الدوليِّة لالقتصاد الـمصري، من خالل

 الـَمعِرفي واالقتصاِد الرقمي والتحّرك َصوب االقتصاد األخضر.

وأشارت إلى أبرز التوّجهات التي تَبَْنتها الخّطة وهي التوّجه االستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير  ▪

وُمستوى الـَمعيشِة الالئِق ألهالي الريف في احتياجاتها من البنيِة األساسيِة والخدمات، وتهيئة ُسبُل تحسين الدخل 

إطار ُمبادرة حياة كريمة، والتنفيذ الفاعل للـُمبادرات الرئاسية لتحسين ِصّحة وجودة حياة الـُمواطن الـمصري 

سرة واالرتقاء باألحواِل الـمعيشيِة لألُسرةِ الـمصريِة، مع الـُمتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيِة لِخطة تنمية األُ 

الـمصرية والتي ترتكُز على ضبِط النمو السكاني واالرتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولِة ِلتحسين 

 جودةِ الحياة للـُمواطنين.

أن من ضمن التوجهات زيادة االعتماد على الـَمواِرد الـمحليِة، من خالل تنميِة  وأوضحت الدكتورة / هالة السعيد، ▪

درجة االكتفاِء الذاتي من السلعِ الغذائيِة، والتوّسع في الزراعات التعاقديِة، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيِّة، ومن 

قنيّة والقيمِة الـُمضافة، وتَبنّي استراتيجيّة خالل زيادة الـُمكّون الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليِة الت

التوّجه التصديري باستغالل اإلمكانات والفَُرص التصديريّة الواِعدة في مجاالت الزراعة والصناعة والسياحة، 

في الوقت ذاته على ترشيِد عمليّاِت االستيراِد بالتوّسع في  –واألنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل 

حالل الـُمْنتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبِة الـُمكّونات الـَمحلية من إجمالي ُمستلزمات التصنيع لتعظيم إ

القيمة الـُمضافة، وتحفيز ُمشاركة القطاع الخاص في الجهوِد اإلنمائيِة من خالل إتاحِة مزيٍد من فرص االستثمار 

تركيز على ُمبادراِت التحسين البيئي ومشروعات االقتصاِد األخضِر، وتوفيِر التسهيالت لتحسين بيئة األعمال، وال

والتطبيق الدقيق لـَمعايير االستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، مع تكثيف الجهود الـُموّجهة لتوفير ُسبُل 

وإعطاء أولويّة في توجيه الـُمساندة الـمالية للفئات االجتماعية ُمنخفضة الدخل، وِللمرأة الـمعيلِة وِلذوي الِهَمم، 

 الـُمخّصصات الـمالية ِللـُمحافظات ُمنخفضِة الدخل، وتكثيف االهتمام بقضايا النوع االجتماعي.

 .7مليار دوالر للقطاع الخاص 40سنوات.. وطرح أصول بـ 5خالل  %7مدبولي: نستهدف معدل نمو  •

إن العالم أجمع يمر بمرحلة حرجة، وخاصة إلى ، ، رئيس مجلس الوزراءمصطفى مدبولي/  أشار السيد الدكتور ▪

األوكرانية، أزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع  –على األسواق الناشئة، مؤكدا أن وباء كورونا واألزمة الروسية 

 األعمال العالمي ومناخ االستثمار.

لعديد من الفترة األخيرة شهدت اإلعالن عن بعض الحوافز لدعم مناخ االستثمار في مصر في اأن وأضاف  ▪

المجاالت، كما أسسنا وحدة لحل مشكالت المستثمرين، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء، لتذليل أية 

 عقبات قد تواجه االستثمارات القائمة.

، وأن الحكومة المصرية %6أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز  وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي، ▪

 .%7و %6نوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين تستهدف خالل الس

وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات واإلجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه  ▪

 التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة االقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه األزمات المتتالية.

الوزراء أن الفترة األخيرة شهدت اإلعالن عن بعض الحوافز لدعم مناخ  مجلس رئيس السيد الدكتور وأوضح ▪

االستثمار في مصر في العديد من المجاالت، كما أسسنا وحدة لحل مشكالت المستثمرين، ترفع تقاريرها مباشرة 

 إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه االستثمارات القائمة.

نى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد المصري، وأكد أن الحكومة تتب ▪

من إجمالي االستثمارات في مصر خالل السنوات الثالث  %65لتصل إلى  %30وزيادة نسبة مساهمته من 

ً أن الحكومة ستطرح للقطاع الخاص أصوالً بقيمة  ات دوالر مليار 10مليار دوالر بواقع  40المقبلة، مضيفا

سنوات، كما أنه تم االنتهاء من صياغة مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف تنشيط عملية  4سنويا على مدار 

كما شدد على األهمية الكبيرة التي توليها  ، التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق

 المتجددة والهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء.الحكومة لزيادة االستثمارات في مجال الطاقة 
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 .8يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر لتتجاوز معدالت ما قبل كورونا الدوليالبنك رئاسة مجلس الوزراء،  •

رغم التحديات وتعاقب األزمات التي ، إلى أن مجلس الوزراءرئاسة ل أشار تقرير صادر عن المركز اإلعالمي ▪

االقتصاد العالمي، أسهمت المكتسبات االقتصادية التي حققتها الدولة المصرية عبر حزمة تلقي بظاللها على 

متنوعة من اإلصالحات في دعم قدرة االقتصاد على التعامل اإليجابي والمرن مع الصدمات العالمية، وتوفير بيئة 

ات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات مواتية ومحفزة لالستثمار والنمو وداعمة للنشاط االقتصادي، لتمضي الدولة بخطو

ً على مؤشرات األداء االقتصادي، وحظي بإشادة من مختلف المؤسسات الدولية ومن  التنمية، ما انعكس إيجابيا

 بينها البنك الدولي الذي واصل توقعاته المتفائلة لمسيرة االقتصاد المصري خالل الفترة القادمة.

ك الدولي عن مصر، حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي وأوضح التقرير أبرز تعليقات وتوقعات البن ▪

، مقارنة %6.1عاماً، ليصل إلى  14معدالت نمو ما قبل جائحة كورونا وهو األعلى منذ  2021/2022الحالي 

 .2018/2019عام  %5.6، و2020 /2019عام  %3.6، و2020/2021عام  %3.3بـ 

، حيث 2021/2022لدولي لمعدل نمو االقتصاد المصري للعام المالي واستعرض التقرير تطور توقعات البنك ا ▪

في  %5في تقريري أبريل ويناير من نفس العام، و %5.5، مقابل 2022في تقرير يونيو  %6.1توقع أن يسجل 

 .2021لتقرير يناير  %5.8، و2021في تقريري يونيو وأبريل  %4.5، و2021تقرير أكتوبر 

مو االقتصادي في مصر سيظل مدعوًما بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع أكد البنك الدولي أن الن ▪

األسعار العالمية، كما أشار إلى أن مصر شهدت نشاًطا اقتصاديًا أقوى من المتوقع خالل النصف األول من السنة 

 .2021/2022المالية 

 المصري:يوضح اإلنفوجراف الذي يوضح توقعات البنك الدولي بشأن االقتصاد  ▪
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خالل عام  ▪

المالي الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول 

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

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

  الحقوق المالية قصيرة األجل.

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

مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3,7خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريًبا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18. وارتفعت بنسبة 2018

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingا هو التأجير التمويلي )م

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 

 ة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.دفعات دورية لمد

ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية  ▪

التمويلي. الثابتة )طويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير 

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.

 :تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي الرقابة المالية ▪

، بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم   ▪

ير ، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأج2019لسنة  7اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  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  التمويليلى شركات التأجير ع ▪ عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

 ان الضوابط اآلتية كحد أدنى:المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سري

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل ▪
 للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

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

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

 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو األصل

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

 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 بين

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

 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 وسبب
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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 
10 https://mped.gov.eg/singlenews?id=1238&lang=ar 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :9الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر ▪

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

لى خضوع نشاط تمويل المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد ع
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 

 ير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطو

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 

كام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أح
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر 

الذي يقرره مجلس إدارة والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد 
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 
صغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية ال

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

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 

 المشروعات.، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا  

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

رئيس مجلس  من االجتماعات السنوية للبنك اإلسالمي للتنمية بشرم الشيخ: على هامش فعاليات اليوم الثالث •
الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية يشهدون توقيع خطاب نوايا 
 لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة قطاع األعمال العام والمؤسسة

 .10الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية السدي شهد  ▪
االقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، والدكتور محمد 

سالمي؛ توقيع خطاب نوايا لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الجاسر، رئيس مجموعة البنك اإل
الصغيرة والمتوسطة؛ بين وزارة قطاع األعمال العام والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، عضو 

 (.IsDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )

إن خطاب النوايا يهدف إلى وضع إلى  ية، وأشارت الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاد ▪
إطار للتعاون في دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا والتعاون بشكل 
وثيق حول دعم و تنمية التجارة، مشيرة إلى اجتماعات البنك اإلسالمي للتنمية هذ العام تعقد بحضور ومشاركة 

آالف  5غ إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث حتى اآلن ما يقرب من عدد غير مسبوق من المشاركين، حيث بل
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مشارك، بمشاركة عدد كبير من وزراء التخطيط واالقتصاد والمالية في الدول األعضاء في مجموعة البنك )ما 
 150آالف مشارك وحوالي  3محافظ ومحافظ مناوب في البنك(، باإلضافة إلى ما يزيد على  100يقرب من 
 مؤسسة إعالمية محلية وإقليمية ودولية. 325منظمة دولية، و  45ممثلي متحدث، و

العام بالتعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية اإلسالمية  ،هشام توفيق وزير قطاع األعمال /دكتورأشاد ال ▪
، AATBريقية التجارة العربية األف لتمويل التجارة من خالل إنشاء إطار تعاون بين شركة جسور وبرنامج جسور

مؤكدا العمل على تعزيز التعاون التجاري واالستثماري اإلقليمي والقاري بين مصر والدول العربية والبلدان 
األفريقية، حيث إن هذه الجهود تتماشى مع دور الوزارة لتعزيز النمو في قطاع التجارة الخارجية من خالل 

ات اعتماد ا على الكتالوج اإللكتروني للمنتجات شركة جسور وخدماتها في الوساطة والتسويق واللوجستي
ا( لخدمة دولة المركز والدول المحيطة  14المصرية ومدخالتها وكذلك عبر شبكة من الفروع الخارجية ) مركز 

 .2022منها قبل نهاية يونيو الجاري، وافتتاح الباقي قبل نهاية  6بها، سيتم تشغيل 

 .11ي لتعزيز الصادرات من المشروعات الصغيرةمصر توقع خطاب نوايا مع البنك اإلسالم •

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية  ▪
االقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، والدكتور محمد 

سالمي؛ توقيع خطاب نوايا لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الجاسر، رئيس مجموعة البنك اإل
الصغيرة والمتوسطة؛ بين وزارة قطاع األعمال العام والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، عضو 

ي قام بالتوقيع هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، والمهندس هان، (IsDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )

سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، وذلك على هامش االجتماعات السنوية 
يونيو الجاري تحت رعاية رئيس  4-1للبنك اإلسالمي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ خالل الفترة من  47الـ

 الجمهورية.

التجارة والتنمية وتقديم الخدمات االستشارية لشركة جسور  وتحدد مذكرة التفاهم مجاالت التعاون لدعم تمويل ▪
)النصر للتصدير واالستيراد( التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين 

ينية مصر والدول األفريقية، وتتمثل في تقديم خدمات الوساطة باإلضافة إلى الخدمات اللوجستية والمالية والتأم
 للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في تقديم تلك الخدمات.
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

التخطيط والتنمية االقتصادية، والذي يشير إلى أن مصر تخطط لرفع وزارة تقرير يوضح ( 1انفوجراف ) ▪

 :2025عام االكتفاء الذاتي من السلع بحلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة التعاون الدولي، والتي تشير إلى أن الحكومة المصرية تعزز إجراءاتها لإلدارة يوضح ( 2انفوجراف ) ▪

 المستدامة للموارد المائية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


