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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

3202 فبراير 16 خميسال 3، العددوالثالثون ثامنال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1صندوق النقد العربي: االقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النمو •

دعم  فيرئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أننا مستمرون  ،عبد الرحمن الحميدي /أوضح الدكتور ▪

مواجهة الصدمات  فييسير بخطى ثابتة نحو النمو، ويتمتع بقدر كبير من المرونة  الذياالقتصاد المصري، 

 الداخلية والخارجية، على نحو يُسهم في تحقيق مؤشرات إيجابية.

ستمرون في برنامج تمويل التجارة العربية، بالتعاون مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية للتوسع في أضاف أننا م ▪

أدوات التمويل لخدمة التجارة العربية، بحيث يتم توفير تسهيالت ائتمانية بضمان التزامات الوكاالت الوطنية 

ة بين الدول العربية، على نحو يساعد لصفقات تجارية عربية، الفتًا إلى أننا حريصون على دعم وتشجيع التجار

في تعزيز العالقات الثنائية خاصة في مجال التجارة السلعية، وتعزيز االستثمارات العربية في المجاالت المرتبطة 

 بالبنية التحتية، وتطوير سالسل تجارية إقليمية قادرة على دفع مسيرة الصادرات العربية.

 .20232حة الوافدة لمصر في تتوقع تسارع نمو السياوكالة فيتش،  •

، مع استمرار زيادة 2023نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بوتيرة متسارعة في عام  "فيتش"توقعت وكالة  ▪

 ، ما يعزز من اإليرادات ومعدالت إشغال الفنادق.2026-2022العدد خالل الفترة 

مليون  11.6الوافدين إلى مصر في العام الجاري وأشار التحليل إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السياح  ▪

من  2026، وبحلول عام 2022مليون سائح في عام  7.9على أساس سنوي من  %46سائح، بزيادة قدرها 

مليون وافد، وهو أعلى من ذروة ما قبل الجائحة البالغة  14المتوقع وصول إجمالي عدد الوافدين إلى مصر إلى 

 مليون وافد. 13

مليار دوالر  13.6إلى  2023أن تصل في عام ” فيتش“يد عائدات السياحة الدولية لمصر تتوقع أما على صع ▪

، من 2026على أساس سنوي، وبحلول نهاية عام  %17.7مليار جنيه مصري(، بزيادة قدرها  329.0أمريكي )

 .يار جنيه مصري(مل 469مليار دوالر أمريكي ) 17.9المتوقع أن يصل إجمالي عائدات السياحة الدولية إلى 

دول ، للتنمية المستدامة 2030محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمويل أجندة  /الدكتور •

 .3 2023 في %3الشرق األوسط يتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا أكثر من 

للتنمية المستدامة، أن القمة  2030محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمويل أجندة  /أكد الدكتور ▪

العالمية للحكومات التي تنظمها دولة اإلمارات العربية المتحدة تشهد عاًما بعد عام تطوًرا كبيًرا سواء على 

 المستوى التنظيمي أو على مستوى الموضوعات التي تتم مناقشتها.

معدالت النمو االقتصادي المتوقعة خالل العام الجاري،  ةناقشم تم إن ، إلىمحيي الدين شار الدكتور/ محمودأو ▪

حيث من المتوقع أن تحقق دول منطقة الشرق األوسط التي تنتمي لها معظم الدول العربية متوسط نمو اقتصادي 

لعالمي الذي من المتوقع أن يحقق معداًل ال وهي النسبة التي تتجاوز متوسط النمو االقتصادي ا ،%3يتجاوز 

بالنظر لمؤشرات االداء الحالية، مشيًرا إلى وجود تباين شديد في معدالت النمو االقتصادي المتوقعة  %3يتخطى 

 للدول العربية بين البلدان المصدرة للغذاء والطاقة والبلدان المستوردة لها خالل هذا العام.

التحديات التي تواجه الدول النامية لتمويل التنمية المستدامة والمرتبطة بإدارة  تناقش قمةوأفاد محيي الدين بأن ال ▪

هذه الدول للمديونية العامة، موضًحا أن بعض هذه التحديات نتجت عن أزمتي جائحة كورونا والحرب في 

وتعقيدها، وهو ما أكدته أوكرانيا والبعض اآلخر يعود لما قبل األزمتين اللتين ساهمتا في كشف هذه المشكالت 

 وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلين مؤخًرا في اجتماعات المجلس األطلسي.

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير •

 األخبار األسبوعية •

 النشاط المالي •

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

 )انفوجراف(

 انفوجراف •

Contact Us 

http://www.mped.gov.eg 
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النتائج التي حققها مؤتمر األطراف السابع والعشرين الذي انعقد في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، أوضح و ▪

غير المناخ في مقدمة أولويات والتي كان أبرزها إطالق صندوق الخسائر واألضرار ووضع ملف التكيف مع ت

العمل المناخي من خالل إطالق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تركز على خمس مجاالت عمل رئيسية هي الغذاء 

والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، كما تم خالل 

 القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ.االجتماع مناقشة سبل تعزيز مشاركة 

وصرح محيي الدين بأنه تم نقاش ورقة السياسات التي أعدها مجلس مكافحة الفقر الذي يعد واحدًا من المجالس  ▪

قر العالمية للتنمية التي تستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي تربط بين العمل المناخي ومكافحة الف

وإتاحة التمويل المناسب للتعامل مع الملفين بوتيرة متزامنة، وهو ما يؤكد أهمية النهج الشامل الذي تبنته مصر 

والبلدان النامية للتعامل مع قضية المناخ بوصفها قضية وثيقة االرتباط ببقية أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها 

 هدف مكافحة الفقر وإتاحة فرص العمل

 .4لدول القارة لنقطة تحوالتجارة الحرة اإلفريقية  ةالدولي، اتفاقيالبنك  •

كين رئيسيين للنمو في االقتصادات النامية،  الدولي في تقرير لهأشار البنك  ▪ ِّ إلى أن التجارة واالستثمار يعدان ُمحر 

في ظل قدرتهم على انتشال مئات الماليين من األفراد من براثن الفقر، وفي هذا الصدد فإن اتفاقية التجارة الحرة 

ل للدول  اإلفريقية، فللمرة األولى ستُنشئ القارية اإلفريقية يمكن أن تحدث تغيُّر جوهري وأن تكون نقطة تحوُّ

مليار نسمة وإجمالي ناتجها  1.3بلدًا وعدد سكانها مجتمعين  54االتفاقية سوقًا واحدة على نطاق القارة تجمع 

تريليونات دوالر، وسوف تُقل ِّص االتفاقية الحواجز أمام التجارة واالستثمار، وتعزز من المنافسة،  3.4المحلي 

 جاذبية القارة السمراء للمستثمرين وسالسل القيمة اإلقليمية. األمر الذي سيزيد من

ن أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة تتمثل في تسريع  وأضاف ▪ تقرير البنك الدولي إلى أن االتفاقية يُمك 

ية وتحويلها وتيرة النمو االقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر، وستساعد أفريقيا على تنويع أنشطتها االقتصاد

إلى التصنيع وتقليل اعتمادها على صادرات عدد صغير من السلع األولية، مثل: النحاس والنفط والبن، وستكون 

 النساء والعمال المهرة من بين أكبر المستفيدين وإن كان بدرجات متفاوتة بين البلدان.

، على إلغاء الرسوم الجمركية 2021يناير سوف تساعد المرحلة األولى لالتفاقية والتي بدأ نفاذها في أوضح أن و ▪

من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وسيؤدي هذا وحده إلى توسيع التجارة وقد يزيد  %90على 

 277مليونًا إلى  40، ويُقل ِّص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 2035بحلول عام  %7الدخل الحقيقي بنسبة 

مليار دوالر من منع حاالت التأخير الطويلة  450ابة ثلثي الزيادة المحتملة للدخول والبالغة مليونًا، وسيأتي قر

على الحدود، وخفض تكاليف التجارة، ومن ثم تيسير انضمام منشآت األعمال اإلفريقية إلى سالسل اإلمداد 

 اإلقليمية والعالمية. 

المنافع قد تكون أكبر من حيث زيادة االستثمارات  وتوضح الدراسة الجديدة اثنين من السيناريوهات لبيان أن ▪

وتعميق االتفاقيات التجارية التي تعالج قضايا االستثمار ومشكالت التجارة داخل الحدود، يأخذ السيناريو األول في 

 الحسبان االستثمار األجنبي المباشر اإلضافي، والذي من المتوقع أن تساعد االتفاقية التجارية على اجتذابه من

داخل إفريقيا ومن الخارج، حيث يحظى االستثمار األجنبي المباشر باألهمية ألنه يجلب رأس المال والتكنولوجيا 

ِّر على االستثمار المحلي ويساعد على تنويع  والمهارات. وعالوةً على ذلك، فإن االستثمار األجنبي المباشر يُؤث 

راعية والصناعات التحويلية والخدمات لألسواق المحلية اقتصادات إفريقيا في القطاعات الجديدة للصناعات الز

فيما بين البلدان اإلفريقية ومع العالم الخارجي، وفي هذا السيناريو قد يزداد الدخل الحقيقي أكثر بنسبة تصل لنحو 

 مليونًا. 45مليارات دوالر(، وينخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار  506) 2035في عام  8%

ول السيناريو الثاني األثر المحتمل إذا تم توسيع نطاق االتفاقية كما هو مزمع للتنسيق بين السياسات بشأن فيما يتنا ▪

االستثمار والمنافسة والتجارة اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية، فمن شأن زيادة التكامل في هذه المجاالت أن 

ن القدرة على المنافسة، بل واجتذاب المزيد من االستثمار يساعد على إقامة أسواق تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتحسي

األجنبي المباشر من خالل تقليص مخاطر تغيير اللوائح التنظيمية والسياسات. وينطوي هذا السيناريو على تحقيق 

مليار دوالر( وتقليص عدد من يعيشون في فقر  571) 2035بحلول عام  %9زيادة في الدخل الحقيقي قدرها 

في غياب اتفاقية  2035عن العدد المتوقع للفقراء المدقعين في  %16مليونًا )انخفاض نسبته  50قدار مدقع بم

 التجارة الحرة القارية اإلفريقية(.

وهكذا، فإن توقيع االتفاقية هو مجرد الخطوة األولى، ولمواجهة التحديات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل، سيتعيَّن  ▪

أيًضا القيام بما يلي، "تشجيع التحرير التدريجي للتجارة العابرة للحدود وسياسات االستثمار على البلدان اإلفريقية 

وفقًا لبروتوكوالت االتفاقية من أجل إرساء األساس لسالسل القيمة اإلقليمية في إفريقيا"، و"تبسيط اإلجراءات 

حاالت التأخير الطويلة على الحدود  الجمركية والمعامالت على الحدود، وتحديث البنية التحتية من أجل تقليص

ئ انتقال السلع وتزيد تكاليف التجارة، وإقامة مراكز فعالة للخدمات اللوجستية"، و"تدعيم التجارة العابرة  التي تُبط 

للحدود واالستثمار في الخدمات عن طريق تسهيل التجارة في الخدمات الرقمية، وإزالة القيود على االستثمار 

 شر، وتحرير انتقال األيدي العاملة".األجنبي المبا
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

: 2030تشارك في جلسة حكومات المستقبل الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  •

 .5خالل فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، الطموح والرؤية

: 2030هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية في جلسة "حكومات المستقبل  /شاركت الدكتورة ▪

التحول الرقمي الحكومي “عنوان الطموح والرؤية" خالل الدورة الثانية لمنتدى اإلدارة الحكومية العربية تحت 

شراف مستقبل الحكومات" والمنعقده تحت شعار "است، ودوره في تسريع جهود تطوير اإلدارة الحكومية العربية"

 .فبراير الجاري بدبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة 15إلى  13خالل الفترة من 

هالة السعيد إلى التحديات االقتصادية وجيوسياسية التي يشهدها العالم، ففي الوقت الذي لم  /وأشارت الدكتورة ▪

ظهرت األزمة الروسية األوكرانية وما شهده االقتصاد  19 يتعاف االقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد

العالمي مطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدالت تاريخية، وقد ألقت هذه المتغيرات والتحديات 

بظاللها على أغلب مؤشرات االقتصاد العالمي، موضحة أن مصر ليست بمعزل عن كل هذه المتغيِّرات الدولية، 

بشكل كبير باألزمات المتالحقة مثل باقي دول العالم خاصةً االقتصادات الناشئة المثيلة التي واجهت  وتأثرت

 ارتفاع كبير في تكلفتها االستيرادية في ظل تأثر سالسل اإلمداد واالرتفاعات غير المسبوقة في معدالت التضخم. 

ه االزمات ولتحقيق التعافي وتعزيز وأوضحت أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع ومدروس لمواجهة هذ ▪

الصمود واالستعداد بشكل جيد ألي أزمات مستقبلية، وذلك من خالل سياسات قصيرة األجل وإجراءات عاجلة 

منها رفع الحد األدنى لألجور، ورفع الحد األدنى لإلعفاء الضريبي، استمرار  للتخفيف من أثار األزمات من ض 

ل الدولة توفير دعم مالي لألسر المستهدف ة من خالل البطاقات التموينية، وعدم زيادة الرسوم على المواطنين وتحمِّ

ً وتكلفة بعض السلع والخدمات، باإلضافة إلى إقرار عالوات استثنائية في األجور  فارق ارتفاع األسعار عالميا

وذلك من خالل  والمعاشات، إلى جانب وضع وتنفيذ خطط متوسطة األجل لتعزيز قدرة االقتصاد على الصمود

لتُمثل  2021تنفيذ عدد من البرامج اإلصالحية، حيث أطلقنا البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية في إبريل 

،  ويهدف البرنامج إلى 2016استكمال للبرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي الذي تم إطالقه في 

االقتصاد الكلي والذي خلق لنا الحيز المالي لتجاوز أزمة  البناء على النجاح في تحقيق االستقرار على مستوى

بأقل الخسائر، ويُعد هذا أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي لالقتصاد ، كما يهدف بشكل رئيسي إلى  19-كوفيد

 تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل.

ن هذه البرامج التنموية تقديم شبكات الحما أضافت أنو ▪ ية االجتماعية للفئات األكثر احتياجاً وتحسين معدل تتضمِّ

إتاحة الخدمات األساسية في الريف المصري، وذلك من أجل  تنمية رأس المال البشري الذي يُعد من أهم ُسبُل 

تعزيز عوامل الصمود في المجتمع والقضاء على الفقر، وفيما يتعلق بقضية الفقر متعدِّد األبعاد، نقوم بتنفيذ 

ياه كريمة الذي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لقاطني الريف المصري، والذي يتضمن تحسين جودة مشروع ح

الحياة للمواطن من خالل شمول التدخالت التي يتضمنها لكافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية، وكذلك مشروع 

نموي نظراً الرتباط النمو السكاني تنمية األسرة المصرية الذي يستهدف التعامل مع القضية السكانية من منظور ت

بالفقر، حيث يرتكز المشروع على التمكين االقتصادي للمرأة وتقديم الخدمات الصحية لألسرة ضمن محاوره 

 المختلفة. 

أنه في ظل كل المتغيرات والتحديات العالمية، فقد ارتأت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في عام  وأوضحت ▪

، والتي تُعدُ وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية واالقتصادية 2030رؤية مصر  ضرورة تحديث 2018

ً للطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط  واالجتماعية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، فيما يأتي إنعكاسا

لتغيرات التي طرأت على تتمثل في ضرورة مواكبة ا 2030التنموي، مضيفة أن منطلقات عملية تحديث رؤية 

، وأهمية ضمان اتساق األجندة 2016مؤشرات االقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي عام 

. هذا إلى جانب أهمية تضمين القضايا 2063الوطنية مع كالً من األهداف األممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 

ي وبيان كيفية التعامل االستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، الُملحة التي طرأت في السياق المصر

 والتغيرات المناخية.

أن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تبنت منذ بدء عملية التحديث نهجاً  ،السعيد الدكتورة/ هالة وأكدت ▪

ه التشاركي الذي تتبناه الدولة المصري  تاإلستراتيجياة عند وضع وتخطيط كافة تشاركياً، يتماشى مع التوجِّ

الوطنية والبرامج القومية، بما يضمن مشاركة كافة األطراف المعنية في هذا الجهد الوطني، وذلك في إطار 

المسئولية الجماعية لعملية التنمية، وسعيًا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للجيل 

 الحالي ويضمن حقوق األجيال القادمة.

وجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول الرقمي، حيث أصبح التحول الرقمي وتكثيف االستثمار في وأشارت إلى ت ▪

مجاالت تكنولوجيا المعلومات وتحفيز االبداع واالبتكار مكوناً أساسياً في خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، 

ت وتكنولوجيا المعلومات حتى تخطت ومن هذا المنطلق ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها في قطاع االتصاال

ضعف  20تجاوزت ، أي %2200، بزيادة بلغت 22/2023الى  14/2015مليار جنيه في األعوام من  82
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 .2014/2015مقارنة بالعام المالي 

إلى دور وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في عملية التحول الرقمي وذلك من  أشارت الدكتورة/ هالة السعيد،و ▪

ل العديد من البرامج، منها مشروع تطوير الخدمات الحكومية: مثل خدمات المحليات والمجتمعات العمرانية خال

 200الجديدة، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خالل استحداث المراكز التكنولوجية المتنقلة ) حوالي 

خالل مشروع مركز خدمات مصر تم افتتاح  سيارات الخدمة المتنقلة(، وإنشاء المراكز المجمعة للخدمات من

مركز خدمات أسوان، بالتعاون مع دولة اإلمارات العربية الشقيقة، ويتم العمل على التوسع في انشاء مراكز 

مماثلة في محافظة شرم الشيخ، وجميع المحافظات، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع 

 ة.توفير الوقت والجهد والتكلف

كما أكدت أن مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية للتوسع في  ▪

مدينة منهم ثالث مدن ذكية وهي  23المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء مدن الجيل الرابع، وعددها 

وتُعد العاصمة اإلدارية الجديدة مشروًعا قوميا العاصمة االدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، 

بمعايير تكنولوجية عالمية، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع تزامنًا مع انطالق "الجمهورية الجديدة"، فهو مشروع 

يغير وجه الحاضر ويؤسس لمستقبل أفضل لكل المصريين تحقيقا للهدف االستراتيجي الذي تسعى إليه الدولة، 

 ة الحياة للمواطن.وهو تحسين جود

لضمان استقرار مؤشرات االقتصاد  اإلصالحيمصر اختارت المسار  ،وزير الماليةالدكتور/ محمد معيط،  •

 .6الكلى

 في؛ على نحو يُسهم االقتصاديمصر اختارت مسار اإلصالح  إنأشار الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، إلى  ▪

 إرساء دعائم االنضباط المالي، وخفض معدالت العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات االقتصاد الكلى.

، على هامش الدوليمع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد  اجتماعه خالل ،معيط الدكتور/ محمد وأكد ▪

صاديًا أكثر تحفيًزا لدور القطاع الخاص القمة العالمية للحكومات بدبي؛ أن مصر تشهد حراًكا اقت فيمشاركتهما 

التنمية، وقد اتخذت الحكومة العديد من اإلجراءات والتدابير المتكاملة بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين  في

بدأ على ضوئها اإلعالن عن انطالق برنامج الطروحات  التيتبسيًطا لإلجراءات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة 

شركة، وغير ذلك من محفزات االستثمار، واإلنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية  32الحكومية بـ 

 والجمركية.

مصر، تدعم خلق مناخ جاذب ومشجع لالستثمار، بفرص واعدة ومحفزات غير  فيوأوضح أن اإلرادة السياسية  ▪

مختلف  فيمحلية واألجنبية مسبوقة، وأن الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على جذب المزيد من االستثمارات ال

القطاعات، وتوفر آفاقًا رحبة للقطاع الخاص سواًء من خالل المشروعات التنموية والقومية الكبرى، أو المناطق 

 االقتصادية خاصة المنطقة االقتصادية لقناة السويس، أو ما يُتيحه صندوق مصر السيادي.

استهداف  فياعية ببرامج تتسم بالمزيد من الكفاءة والفاعلية الحماية االجتم فيأننا ملتزمون بالتوسع وأشار إلى  ▪

 الفئات المستحقة للدعم، وتخفيف األعباء أيًضا عن الطبقة المتوسطة، بقدر اإلمكان.

مساندة اقتصادات الدول النامية؛ على نحو يعزز قدرتها على  فيوأشار إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية  ▪

عامة بشكل أكبر، ويُمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية دعم أوضاع المالية ال

عن مواطنيها؛ بما يعكس إدراك حجم التحديات العالمية الراهنة، وضرورة تكاتف الجهود الدولية؛ لضمان التعامل 

 اإليجابي المرن معها.

، دعم الصندوق لمصر، الستكمال مسار اإلصالح الدوليمدير عام صندوق النقد  أكدت كريستالينا جورجيفاو ▪

يرتكز على سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيد المالي والنقدي؛  الذياالقتصادي 

 ر المالية.باعتبارها ضرورة حتمية الحتواء تبعات األزمة االقتصادية العالمية، وتعزيز خطط مواجهة المخاط

 .7 2022خالل الربع الرابع لعام  %7,2تراجع معدل البطالة إلى  •

 -أكتوبر الرابع )أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم األربعاء نتائج بحث القوى العاملة للربع  ▪

٪ عن الربع السابق 0,2 العمـــل بانخفاض٪ من إجمالي قـــوة 7,2، حيث بلغ معدل البطالة 2022ديسمبر( لعام 

 .2022من عام 

 أوالً: قـــــــــوة العـــــمل )وتشمل المشتغلون والمتعطلون(: ➢

مليون فرد خالل الربع السابق بنسبة  30,264مليون فرد مقابل  30.344سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل  ▪

 17,133الريف  فيفرد بينما بلغت  مليون 13,211الحضر  فيبلغت قوة العمل  ٪ وقد0,3 ارتفاع مقدارها

مليون فرد للذكور بينما بلغت لإلناث  25,200مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 

 فرد.مليون  5,144
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عن الربع  الحالي( ألف مشتغل خالل الربع 145ويرجع سبب ذلك االرتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ) ▪

 ( ألف فرد.80( ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار )65اض المتعطلين بمقدار )السابق وانخف

 المتعــــــــــطلون: ثانيا: ➢

 ألف 991مليون ذكور ،1.194قوة العمل ) من إجمالي٪ 7,2مليون متعطل بنسبة  2.185سجل عدد المتعطلين  ▪

٪،  2,9متعطل بنسـبة( ألف 65قـدره ) بانخفاض 2022الربع الثالث  فيمليون متعطل 2,250إناث( مقــابـل 

 .٪0.7ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة  (15)وبانخفاض قــدره 

 :ثالثا: المشتــــــغلون ➢

وقد ٪ 0.5ارتفاع مليون فرد في الربع السابق بنسبة  28,014كان  فرد بينمامليون  28.159بلغ عـدد المشتغلين  ▪

مليون 16.362الريف  فيمليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين  11.797الحضر  فيعدد المشتغلين  بلغ

 مشتغل.

 :النشاط االقتصادي في ةرابعاً: المساهم ➢

، الحاليسنة فأكثر( خالل الربع  15السكان )٪ من جملة 42.8بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط االقتصادي  ▪

 السابق.الربع المماثل من العام  ٪ في 43,8مقابل    2022٪ خالل الربع الثالث من عام 42,7بينما كان 

٪ في الربع المماثل من العام 69,8الربع السابق مقابل  في٪ 69,6٪ مقابل 68.5 )الذكـوربلغ معدل المساهمة  ▪

 (.الربع المماثل من العام السابق ٪ في 15,9 مقابل الربع السابق٪ في 14,3كان  ٪ بينما15.1اإلنــاث  السابق،

٪، في الريف 42,7الحضر  )في٪( بينما كان 43.3الريف  في٪، 42.2الحضر  )فيبلغ معـــدل المساهمـة  ▪

٪( في الربع المماثل من العام السابق   44,4٪، في الريف  43,1الحضر  )في السابق، مقابلالربع  ٪( في42,7

. 

 ٪.58,9حيث بلغت  االقتصاديالنشاط  فيسنة( أعلى معدالت المساهمة  49 - 40)سجلت الفئة العمرية  ▪

 المشتغلين: عدد منأكبر  تحول اليها التي االقتصاديةأهم األنشطة  ➢

 السابق.ألف مشتغل عن الربع  (233واستغالل الغابات وقطع األشجار ) الزراعةنشاط  ▪

  السابق.( ألف مشتغل عن الربع 126نشاط التعليم ) ▪

 ( ألف مشتغل عن الربع السابق. 66نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار ) ▪

 السابق.( ألف مشتغل عن الربع 62والبناء ) دنشاط التشيي ▪

 والذي يوضح أن فيتشوكالة ، يشير إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء •

 .8 مرار دعم قطاع الزراعةصادرات مصر الزراعية تحقق أرقاما قياسية مع است

تقرير "وكالة فيتش" والذي أوضح أن قطاع إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أشار  ▪

الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر، حيث تتخذ 

وزيادة اإلنتاج المحلي والصادرات وتقليل االعتماد على الواردات الحكومة المصرية خطوات للحد من التضخم 

وتعزيز االستثمار األجنبي واحتياطات النقد األجنبي، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، حيث تقدم األسمدة بأقل 

 من نصف تكلفة السوق.

ققة رقًما قياسيًا جديدًا، ، مح2022مليون طن في عام  6.3وأفاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت  ▪

ديسمبر  31، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية في 2021ألف طن من عام  624بزيادة تزيد على 

 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات. 19افتتحت مصر نحو  2022، وفي عام 2022

زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصالح وأكد التقرير على وجود فرًصا استثمارية  ▪

 األراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.

وذكر التقرير أنه في الوقت الحالي، من المتوقع التركيز القوي على اإلنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق  ▪

لع األساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك، فإن تشجيع االستثمار األجنبي سيظل أداة بديلة للحصول على الس

مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو، كما ذكر أن الحكومة المصرية ال تزال ملتزمة بتعزيز اإلنتاج الزراعي 

ً 2023/ 2022المحلي، وتتوقع زيادة االستثمار خالل العام المالي   لتعزيز األمن الغذائي ، كما أنها تخطط أيضا

 المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا.
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٪ على 11وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تأمل في تعزيز اإلنتاج الزراعي والغذائي المحلي بنسبة  ▪

ألف فدان، في حين ستزيد المساحة  200أساس سنوي، حيث ستزيد المساحة المخصصة للقمح بمقدار 

 ألف فدان، كما تبذل الحكومة جهودًا لتعزيز إنتاج السكر المحلي. 220خصصة للبذور الزيتية بمقدار الم

 

 11مليار دوالر ألول مرة منذ  8.9مباشر بقيمة  أجنبياستثمار  صافيمصر حققت  الهيئة العامة لالستثمار، •

 .9عاما

لرئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، أن جملة  الفنيباسم عبد العزيز، مدير عام المكتب  /وأكد الدكتور ▪

مليون  325مليار و 3بلغت  2021/2022لموازنة الهيئة العامة لالستثمار عام  الختامياإليرادات في الحساب 

 جنيه.

مليون جنيه ومن ثم نتج عن ذلك صافي أرباح قسمته  49مليار و 2وأضاف أن جملة التكاليف والمصاريف بلغت  ▪

 مليون جنيه. 275ليار وم

شركات  9مدير عام االستثمار األجنبي بالهيئة العامة لالستثمار، أن هناك  ،عمرو أبو الفتوحأضاف األستاذ/ و ▪

 حصلت رسميا على الرخصة الذهبية، بعد اإلعالن عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واحدة تشمل كافة الموافقات والتراخيص من منفذ وأضاف أبو الفتوح، أن الرخصة الذهبية عبارة عن موافقة  ▪

تطور كبير للتسهيل على  وهيواحد، وتعتبر نافذة وسارية بذاتها، وتصدر من مجلس الوزراء مباشرة، 

 المستثمرين.

أنها شركات  ،عمرو أبو الفتوحأشار األستاذ/  حصلت على الرخصة الذهبية، التيوفيما يتعلق بأنواع الشركات  ▪

صناعة الكهربائيات حصلت شركة هايير اليكتريك وشركة بيكو العالمية  فيعالمية وفى صناعات مختلفة، فمثال 

مجال الصناعات المغذية  فيعلى الرخصة الذهبية، وفى مجال الصناعات الدوائية وكذلك شركة عالمية 

بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس إلنتاج مجال الصناعات الغذائية، وشركتين  فيللسيارات، وشركة أخرى 

 الهيدروجين األخضر وإنتاج األمونيا الخضراء.

العام  فيتأسست  الذيعدد الشركات  إجماليبالهيئة العامة لالستثمار، أن  األجنبيوأكد مدير عام إدارة االستثمار   ▪

 مليار جنيه. 117برؤوس أموال  30961، سواء محليا أو أجنبيا بلغت 2021/2022 المالي

، مليار جنيه 86 حواليشركة بقيمة بلغت  28500تم تأسيس  2021/2022السابق  الماليالعام  فيوأضاف أنه  ▪

 شركة بالعام السابق. 1700مقارنة بـ  2100رؤوس أموالها بلغ  فيتوسعت  التيأن عدد الشركات  وأوضح

 فيمليار جنيه  97مليار جنيه مقارنة بـ 115توسعت فيها الشركات بلغت  التيوذكر أن قيمة رؤوس األموال  ▪

 العام السابق.

شهد نموا كبيرا،  2021/2022عام  فيالمباشر  األجنبياالستثمار  صافيأن  ،عمرو أبو الفتوحاألستاذ/ كما أكد   ▪

 .2020/2021مليار دوالر خالل العام السابق  5.2مليار دوالر مقارنة بـ  8.9حيث قدر بـ 

 فياالستثمار  صافيعاما، متابعا أن  11المباشر بهذا الرقم لم يحدث منذ  األجنبيثمار االست صافيوأضاف أن  ▪

العام السابق، وهذا الرقم لم يحدث  فيمليار دوالر  6.4مليار دوالر مقارنة بـ  11.6القطاعات غير البترولية بلغ 

 عاما أيضا. 12منذ 

االستثمار بلغ  صافيمليار دوالر تدفقات للخارج مما أدى إلى أن  2.6حقق سالب  البتروليولفت إلى أن القطاع  ▪

 مليار دوالر. 8.9

 القطاعات غير البترولية، قال أبو الفتوح، إنها جاءت كما يلي: فيوفيما يتعلق بتفاصيل االستثمار  ▪

 مليار دوالر. 3.4رؤوس األموال بـ  يففتوسعات  ▪

 مليار دوالر. 4.9ة استخدامها بلغت يتم إعاد التياألرباح المرحلة  ▪

 مليار دوالر. 2.3حصيلة بيع شركات وأصول مقدارها  ▪

 مليون دوالر. 970تحويالت واردة من الخارج لشراء عقارات داخل مصر  ▪
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

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

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

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

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

  المالية قصيرة األجل.

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

. 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 )

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 

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

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 

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

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

 سنوات مستقبلية.

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

، 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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 التمويل متناهي الصغر ▪

 :10الحكومة 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

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

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

 مؤسسات الفئة )ج(.

رقابة المالية تسمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات االتصاالت والمتاجر االلكترونية الهيئة العامة لل •
 .11الحصول على موافقة الجهات المعنيةلتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً بعد 

 2023لسنة  292أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم  ▪
، ليسمح بإضافة شركات االتصاالت والمتاجر االلكترونية المرخص لها 2016لسنة  902بتعديل القرار رقم 

صة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين بمزاولة النشاط من الجهات المخت
 متناهي الصغر النمطية الكترونيا  من خالل شبكة نظم المعلومات.

حيث يأتي السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر االلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين  ▪
م شراءها، وكذلك مع شركات االتصاالت لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر على المنتجات التي يت
 النمطية االلكترونية.

حدد القرار المتاجر اإللكترونية بأنها المواقع أو المنصات اإللكترونية على شبكة المعلومات الدولية " االنترنت"  ▪
وتتضمن قوائم للسلع والخدمات المعروضة والتي تقوم بعرض المنتجات المختلفة )السلع والخدمات( 

والمعلومات األساسية عنها، وتقدم مجموعة متكاملة من العمليات تشمل التوزيع والتسويق والبيع وسداد قيمة 
 المنتجات المختلفة بشكل إلكتروني، والمرخص لها من الجهات المعنية بذلك.

الكترونيا ، هي إحدى شركات الوساطة في التأمين وبذلك تصبح الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين  ▪
المقيدة بسجالت الهيئة، أو إحدى وكاالت السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من 
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الجهات المختصة، أو إحدى شركات االتصاالت أو المتاجر اإللكترونية المرخص لها بمزاولة نشاطها من 
نوات التوزيع األخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة والمنصوص الجهات المختصة، أو ق

 عليها بالضوابط التنفيذية للتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد.

تأتي هذه الخطوة استجابة لبعض من المقترحات لتنمية األسواق وتيسير عملية االكتتاب في الوثائق التأمينية  ▪
لين من المخاطر المختلفة التي من الممكن التأمين ضدها بما يساهم في الحفاظ على مقدرات لزيادة حماية المتعام

 المؤمن له.

إن القرار الجديد يتكامل مع إلى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،  سالدكتور محمد فريد رئيس مجلوأشار   ▪
ات التكنولوجيا، حيث يوسع قاعدة الجهات جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيق

المسموح لها بتسويق وثائق التأمين، بما يسهل من عملية وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية 
 المختلفة.

وأكد أن إدارة الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات  ▪
للمهنين وصوال الى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها الكترونيا والترخيص 

وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني واالستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات واألنشطة 
 المالية غير المصرفية

 .12س أولويات الحكومةدعم ريادة األعمال على رأ ،تنمية المشروعاتجهاز  •

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  ،باسل رحمي أشار السيد األستاذ/ ▪
إن الجهاز يواصل جهوده لتهيئة بيئة مواتية لنمو مجال ريادة األعمال في مصر، والعمل على إلى الصغر، 

األفكار الريادية واإلبداعية والتكنولوجية وتفعيل دورها في إتاحة مختلف أوجه الدعم الفني والمالي ألصحاب 
 .االقتصاد الوطني

وأوضح أن التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة في نشاط دعم ريادة األعمال وصناديق رأس المال  ▪
مة توافقا مع المخاطر يأتي على رأس أولويات الحكومة للتحول إلى اقتصاد رقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدا

 .2030رؤية مصر 

وأشار إلى أن مصر تمتلك اقتصادا متوازنا ومتنوعا يقوم على االبتكار والمعرفة ويعتمد على الشباب، ولذلك  ▪
فإن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي يقدمها الجهاز بالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة 

 ركاء التنمية لدعم رواد االعمال وأصحاب المشروعات.ومؤسسات القطاع الخاص وش

أن الجهاز يركز على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لربط الشباب من ناحية  أشار إلىو ▪
والجهات المقدمة للخدمات وصناع القرار من ناحية أخرى وتقليل الفجوة من الجانبين، بما يساهم في نمو مجال 

ال، فضال عن العمل الجاد لتعميق ثقافة العمل الحر وتشجيع رواد األعمال، من خالل إتاحة حزم ريادة األعم
متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتيسير اإلجراءات لتشجيع 

 الشباب على إقامة من المشروعات االبتكارية.

ادر بتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة أن جهاز تنمية المشروعات ب أوضحو ▪
مليون دوالر والذي تم من خالله االستثمار في عدد من الصناديق االستثمارية الواعدة التي  50البنك الدولي بلغ 

 Flatديق تقوم بدورها بدعم المئات من رواد األعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، وكان من أوائل تلك الصنا
6 Labs حيث يعمل الجهاز على نشر ثقافة تمويل المشروعات االبتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة ،

في مصر ويشجعها على دعم رواد األعمال، كما أنه يشارك في تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في 
مخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات هذه المؤسسات لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال ال

 من المبتكرين ورواد األعمال.
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

ً في عدد صفقات Partechمؤسسة تقرير  يوضح( 1انفوجراف ) ▪ ، والتي تشير إلى أن مصر الثانية إفريقيا

 :2022الشركات الناشئة خالل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


