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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

1232 سبتمبر 03 خميسال   5العدد،العشرون و الثاني الشهري اإلصدار 

 أوالً: التقارير الدولية 

  " مصر أكثر وجهة جاذبة لصفقات الدمج واالستحواذ في المنطقة خالل "  بيكر ماكنزيالمؤسسة العالمية

 . 1 0202النصف األول من 

  شهدت مصر انتعاشا قويا في نشاط صفقات الدمج واالستحواذ أشار المؤسسة العالمية " بيكر ماكنزي " إلى أن قد

، لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبا في المنطقة مع استمرار تعافي االقتصاد 0202خالل النصف األول من عام 

 . " العام الماضي21-من تداعيات جائحة "كوفيد

  مليار دوالر خالل فترة الستة أشهر، لتصبح أكثر وجهة  2.1صفقة بقيمة  21جلت مصر سوأوضحت أن قد

جاذبة لصفقات الدمج واالستحواذ من حيث القيمة والثانية من حيث حجم الصفقات. واحتلت مصر المرتبة الثالثة 

 ألول.صفقات خالل النصف ا 1من حيث حجم صفقات الدمج واالستحواذ الواردة إلى المنطقة، بعدد 

 صفقة(، وجاءت  02كان المستثمرون من الواليات المتحدة األكثر نشاطا )بإجمالي  وأشارت المؤسسة إلى أن

صفقات(. وهيمنت قطاعات الطاقة والكهرباء والمنتجات  1صفقات(، تليها مصر ) 1بريطانيا في المركز الثاني )

 يا الفائقة على تلك الصفقات.االستهالكية والخدمات والصناعات المالية وصناعات التكنولوج

  أن قد ً مليار دوالر.  2.1صفقة بقيمة  22صفقة، تليها بريطانيا بعدد  21استحوذت مصر على وأضافت أيضا

صفقة خالل النصف األول من  00وجاءت الواليات المتحدة في المركز األول من حيث حجم الصفقات، بعدد 

نشاط الصفقات الصادرة، وكانت قطاعات الطاقة والكهرباء وتجارة العام. وسيطر المستثمرون من المنطقة على 

 التجزئة والتكنولوجيا األكثر جاذبية.

  الخاصة بالمنطقة مختلفة قليال، إذ أنها أظهرت أن إجمالي قيمة صفقات  " بيكر ماكنزي مؤسسة " بياناتوجاءت

مليار دوالر، مقابل  32.4عام، ليصل إلى الدمج واالستحواذ التي شهدتها المنطقة انخفض بدرجة طفيفة هذا ال

تقريبا ليصل  %02، على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 0202مليار دوالر في النصف األول من  34.4

 صفقات. 421إلى 

  الذي يشير إلى مصر وجهة جاذبة لصفقات الدمج واالستحواذ في  " بيكر ماكنزي "يوضح اإلنفوجراف تقرير

 وس   منطقة الشرق األ
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 الدولية والصحف التقارير 
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 " 2 ألكبر عشر دول أفريقية جاذبة لالستثمار"، بنك راند ميرشانتمصر تتصدر قائمة . 

  على أوضح البنك أن و، ألكبر عشر دول أفريقية جاذبة لالستثمار "بنك راند ميرشانت"تصدرت مصر قائمة

المتعافين وعمل على تحقيق النمو، األمر فإنه كان أول   الرغم من تضرر االقتصاد المصري بشدة من الجائحة،

 الذي برره البنك باإلجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة وأساليبها السريعة والفعالة لمواجهة الجائحة.

 إن ذلك تحقق "نتيجة الستجابة الحكومة السريعة والسياسة الحكيمة، إلى جانب دعم صندوق النقد  وأشار البنك إلى

 ر االقتصاد المصري مرونة في مواجهة الجائحة". أظهحيث الدولي، 

 المركز الثالث النشاط االقتصادي المغرب في المركز الثاني وجنوب أفريقيا في أوضح البنك أن قد جاءتو ،

األعمال والمالية العامة للدول األفريقية، بهدف مساعدة المستثمرين بيئة وأضاف أن هذا التصنيف يقيس تشغيل 

 األصول الحقيقية في االقتصاد أو يتطلعون إلى توسيع األعمال التجارية. الذين يستهدفون

 وتقدم واضح للتمكين السياسي  الجنسين مراكز للتكافؤ بين 5مصر تتقدم  ،منتدى االقتصادي العالمي

 . 3للنساء

 التكافؤ بين إن مصر تتحرك بشكل عام في االتجاه الصحيح نحو إلى تقرير المنتدى االقتصادي العالمي، أشار

من التقرير  0202تقدمت مصر خمسة مراكز في إصدار  ، وأوضح أن الجنسين، لكن التقدم ال يزال بطيئا

 دولة. 240من بين  201السنوي الذي يقيس الفجوة بين الجنسين، بعد أن احتلت المرتبة 

  ربعة مجاالت رئيسية، هي مؤشر الفجوة العالمي يقيس الفجوات القائمة على النوع االجتماعي في أوأضاف أن

المشاركة االقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة، والتمكين السياسي، ويتتبع التقدم في تلك 

هي األعلى( على كل  2) 2ويمنح المؤشر كل دولة درجة بين صفر و،  المجاالت في دول مختلفة بمرور الوقت

 ة اإلجمالية التي تحدد تصنيف الدولة.بند، ثم يجمع الدرجات الحقا للوصول إلى النتيج

 مصر درجات عالية في التحصيل التعليمي، إذ تتساوى النساء مع الرجال تقريبا في  وأوضح التقرير أن حققت

االلتحاق بالمراحل االبتدائية والثانوية والجامعية، بينما ال يزال هناك بعض التفاوت في معدل اإللمام بالقراءة 

وساعدت زيادة عدد البرلمانيات في مصر على سد  ،للرجال %10.4للنساء مقابل %04.0لغ والكتابة، والذي يب

 224من  11، مما رفع الترتيب على المؤشر الفرعي إلى 0202، مقارنة بعام %0فجوة التمكين السياسي بنسبة 

 العام الماضي.

 وأكد التمكين  الدستور أعاد للمرأة حقوقها وَكفَل لها الحق في تولي الوظائف العامة ،تقرير التنمية البشرية

 . 4االقتصادي لها 

  ليعيد إلى المرأة حقوقها ويؤّكد  أهميتها 0223بما جاء في دستور عام  0202أشاد تقرير التنمية البشرية ،

واة بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية ومحورية دورها في المجتمع، الفتا إلى أنه نّص صراحة على المسا

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وَكفَل لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا والتعيين في 

الجهات والهيئات القضائية، كما َكفَل لها تمثيًل مناسبًا في المجالس النيابية، إذ ُخّصص ربع المقاعد لها في 

من إجمالي المقاعد في مجلس  % 22لس المحلية، وما ال يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، وما ال يقل عن المجا

 الشيوخ.

  وأكد تقرير التنمية البشرية أن تطور تصنيف مصر في مؤشر التمكين السياسي بالتقرير العالمي للفجوة بين

 240من أصل 11ترتيب مصر إلى المرتبة  ليصل 0202الجنسين، بشأن وضع التمكين السياسي للمرأة في عام 

 دولة ، وهو أفضل تصنيف وصلت إليه مصر خالل األعوام العشرة الماضية.

 كد التقرير أن مصر تبذل جهدًا في تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خالل توفير التمويل متناهي الصغر، إذ وأ

دة التمويل متناهي الصغر للمؤسسات التابعة للهيئة نمًوا في قيم أرص 0221شهدت نهاية الربع األول من عام 

استحوذت المرأة على  ، حيث 0221العامة للرقابة المالية، وعدد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع األول من عام 

النصيب األكبر من التمويل متناهي الصغر، وبُِذل عديدٌ من الجهود لتعزيز الشمول المالي للمرأة كتوقيع مذكرة 

خار، ت فاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي من خالل رفع نسب االدِّ

وتشجيع ريادة األعمال للمرأة عن طريق رفع معدالت حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية تحت 

 لمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.مظلة الشمول المالي، وزيادة الوعي المالي بنشر الثقافة المالية ل
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 5 البنك الدولي يدشن خطة عمل جديدة لمواجهة التغيرات المناخية . 

  خطة عمل جديدة بشأن تغير المناخ ستزيد من الدعم العالي األثر أشارت مجموعة البنك الدولي، إلى إنها قد دشنت

 تكيف والصمود في البلدان الناميةالقدرة على ال لتحقيق نتائج مناخية تستهدف خفض مسار االنبعاثات وتعزيز

 وأهم نقاط الخطة هى  

تهدف الخطة إلى تحقيق مستويات قياسية من التمويل المتعلق باألنشطة المناخية بالبلدان النامية، والحد من  (2

 االنبعاثات، وتعزيز التكيف، ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس.

على توسيع نطاق الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من االستثمار في  0204-0202تعمل خطة العمل  (0

 المشروعات "الخضراء" لمساعدة البلدان المعنية على دمج األهداف المناخية واإلنمائية تماما.

وجيه ، وسيتم تأكثر فرص التخفيف والتكيف تأثيراستحدد خطة العمل الجديدة وترتب أولويات العمل بشأن  (4

 تمويالت بالمناخ وفقا لذلك.

سيتم مساعدة أكبر البلدان المسببة لالنبعاثات على تسوية منحنى االنبعاثات ومساعدة مختلف البلدان على النجاح  (3

 في التكيف والمرونة إزاء تغير المناخ.

دولي لألنشطة من إجمالي تمويل مجموعة البنك ال %44سيتم توفير زيادات كبيرة في التمويل المناخي بنحو  (4

 المناخية طوال مدة تنفيذ الخطة.

تعزيز الدعم المقدم للبلدان لتنفيذ وتحديث مساهماتها المحددة وطنيا واستراتيجياتها الطويلة األجل عمال باتفاق  (0

باريس؛ وتعديل الحوافز عن طريق تخفيض إعانات الدعم المقدمة النبعاثات غازات الدفيئة وزيادة الضرائب 

 عليها.

يز وتعبئة رأس المال الخاص من أجل العمل المناخي؛ وتكثيف الجهود لتنمية أسواق ائتمان الكربون والسندات تحف (1

الخضراء والقروض في البلدان المعنية؛ ودعم المنافع العامة العالمية في أفقر البلدان من خالل أموال المؤسسة 

 الدولية للتنمية ومصادر أخرى.

راضي؛ والمدن؛ والنقل؛ الطاقة؛ والزراعة والغذاء والمياه واأل -نظم الرئيسية ترتيب أولويات العمل في ال (1

التي يجب تحويلها للتصدي لتغير المناخ، وتحقيق مستقبل مرن منخفض الكربون، ودعم حماية رأس  والتصنيع 

 من الفحم. المال الطبيعي والتنوع البيولوجي. وتشدد خطة العمل تركيزا قويا على دعم "االنتقال العادل"
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا
 

  ،حققنا نقلة نوعية في برنامج اإلصالح الهيكلي الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 6 والمشروع القومي لتنمية الريف

  دور ومهام وزارة التخطي  والتنمية  ، وزيرة التخطي  والتنمية االقتصادية،هالة السعيد/  الدكتورةأوضحت

االقتصادية والجهات التابعة لها، وأهم البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الوزارة بتنفيذها والمتمثلة في 

، البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي، المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، 0242رؤية مصر 

قرير الوطني الطوعي، المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية، جائزة مصر للتميز ، الت0242مشروع رواد 

 الحكومي، مبادرة سفراء التنمية المستدامة، تقرير التنمية البشرية.

  التجربة التنموية لمصر في األعوام األخيرة، وركائز جهود الدولة لتحقيق وأشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى

ة والمستدامة، مشيرة إلى المرحلة األولى من البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي التنمية الشامل

وأبرز إجراءاته والمتمثلة في حزمة من االصالحات التشريعية والمؤسسية، ضب   0220التي تم إطالقها عام 

راكة مع القطاع الخاص وإنشاء السياسة المالية والنقدية، التوسع في مشروعات البنية األساسية، إلى جانب الش

صندوق مصر السيادي، والتوسع في استثمارات التنمية البشرية، مؤكدة نجاح هذه المرحلة من البرنامج وهو ما 

 .0221نتج عنه تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في عام 

 وأشارت  ً ، % 0مليار جنيه  222إلى نجاح الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا حيث تم تخصيص  أيضا

من الناتج المحلي لتمويل خطة االستجابة الشاملة؛ التي تُوازن بين صحة األفراد واستمرار النشاط االقتصادي، 

 محاور رئيسية هي  4وقد تم التحرك على 

مة على المواطن من خالل دعم العمالة غير المنتظمة من خالل منح التخفيف من تداعيات األزالمحور األول  (2

، زيادة حد اإلعفاء الضريبي، تيسير التعامالت % 23شهرية، زيادة الدعم المقدم ألصحاب المعاشات بنسبة 

 البنكية.

المحور الثاني هو مساندة القطاعات المتضررة، من خالل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة  (0

 . لمديونيات، وتأجيل مدفوعات الضرائب، باإلضافة إلى توفير حزم تمويلية للقطاعات المتضررةا

المحور الثالث إعادة ترتيب األولويات في الخط  التنموية حيث أصبحت القطاعات ذات األولوية التنمية  (4

 االقتصاد األخضر. البشرية، زالتحول الرقمي، وتحقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي، واالتجاه نحو

  أنه يمثل المرحلة الثانية من  أوضحتحيث برنامج اإلصالحات الهيكلية، وأشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى

، ويستهدف البرنامج باألساس 0202أبريل  01برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي، وقد تم إطالقه في 

تسهم في تحويل مسار االقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي القطاع الحقيقي بإصالحات هيكلية جذرية وهادفة 

يتمتع بمزايا تنافسية، زيادة مرونة االقتصاد المصري، رفع قدرة االقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية 

 والداخلية، مما يدعم قدرة االقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

 مثل في إعادة هيكلة االقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات أن المحور األساسي للبرنامج يت وأضافت

   االقتصاد الحقيقي  الزراعة، الصناعة، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ويدعمه خمس محاور فرعية هي

 .االعمال وتنمية دور القطاع الخاصتحسين بيئة  (2

 .العمل ورفع كفاءة التدريب المهنيزيادة مرونة سوق   (0

 .ي رأس المال البشرياالستثمار ف  (4

 .الشمول المالي وإتاحة التمويل  (3

 كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة.  (4

  إلى تحديات سوق العمل العالمي والتوظيف موضحة أن الوظائف المطلوبة في المستقبل هي الوظائف وأشارت

بالبيانات الضخمة، الوظائف المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها، الوظائف المتعلقة 

المتعلقة بأنظمة الذكاء االصطناعي، الوظائف المتعلقة بالطباعة ثالثية األبعاد، الوظائف المتعلقة بالعمالت 

الرقمية، وأن المهارات المطلوبة لهذه الوظائف تتمثل في المهارات الرقمية والتقنيّة والمهارات المرتبطة بالذكاء 

حث والتطوير، مهارات المعرفة واإلبداع واالبتكار والتصميم، مهارات التفكير االصطناعي، مهارات الب

 المنطقي، والتفكير النقدي، فضال عن المهارات المرتبطة بتقنية المعلومات وبجمع المعلومات ومعالجتها.
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7 https://gate.ahram.org.eg/News/2970364.aspx 
8 https://www.youm7.com/story/2021/9/26/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-

%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%87%D8%B1-
%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/5473723 

 7  مجلس الوزراء يستعرض السيناريوهات المتوقعة ألداء االقتصاد المصري خالل الفترة المقبلة . 

 برئاسة ادية، خالل اجتماع مجلس الوزراءاستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطي  والتنمية االقتص ،

 الدكتور مصطفى مدبولي، السيناريوهات المتوقعة ألداء ومؤشرات االقتصاد المصري خالل الفترة المقبلة.

 إلى سيناريوهات النمو االقتصادي على المدى المتوس ، والتي تضمنت أبرز  ،هالة السعيد/ أشارت الدكتورة و

المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خالل المرحلة المقبلة، وتتمثل في النمو االقتصادي االحتوائي 

عة من والمستدام، وتحقيق مستويات عالية من التشغيل الالئق، الفتة إلى أن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتف

االستثمار المتوازن، بجانب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خالل برنامج اإلصالحات 

 الهيكلية.

 أن االستثمار هو المحرك األساسي للنمو، بخاصة في الدول ذات الدخل المتوس ، ويمتد تأثير  وضحتأو

ويل. ففي ما يتعلق بتأثير حزم التحفيز المالي على االستثمار اإليجابي على النمو على المدى القصير والمدى الط

مليار جنيه والمخصصة لمواجهة جائحة  222معدالت النمو، أشارت إلى أن الحزم التحفيزية، المقدرة بنحو 

كورونا على سبيل المثال، أسهمت مع غيرها من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي في رفع معدالت 

 .0202-0202نقطة مئوية في  العام  2.0، ونحو 0202-0221نقطة مئوية في العام  المالي  2.4النمو بنحو 

 على أهمية تحديد القطاعات ذات األولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو االقتصادي؛ حيث  أكدتو

تقتصر على القطاعات أظهرت المؤشرات أن المساهمة الكبيرة في النمو االقتصادي، خالل العقد الماضي، لم تعد 

التقليدية ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الزراعة والصناعة، ولكنها شملت كذلك قطاعات واعدة تحقق معدالت 

 نمو مرتفعة مثل قطاع االتصاالت وبعض األنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين.

  والتجارة واالتصاالت من القطاعات تعتبر قطاعات الزراعة والنقل وأشارت الدكتورة / هالة السعيد، إلى أن

األقل تذبذبا، ولذا يستهدف برنامج اإلصالح الهيكلي بشكل رئيسي قطاعات الزراعة والصناعة واالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة والتي تتمثل في تحقيق معدل 

اهمتها النسبية في النمو تتميز بالزيادة المضطردة، فضال عن ثبات واستدامة نمو مرتفع، باإلضافة إلى أن مس

 النمو بتلك القطاعات، مع قدرتها على توليد فرص عمل الئقة، وخفض معدالت الفقر.

  أن هناك سيناريو "خ  األساس"، الذي يفترض نم  نمو حذر على المدى المتوس  مع استمرار وأشارت إلى

كورونا، فيما يفترض سيناريو آخر وهو "السيناريو المتفائل" نجاح برنامج اإلصالحات الهيكلية تداعيات جائحة 

القطاعية وتعافيًا أسرع من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن كل التقديرات يتم مراجعتها بشكل شهرّي في ظل 

 استمرار تلك التداعيات.

  ،8 ورية الجديدة تقهر معدالت البطالةفرص التشغيل بمشروعات الجمهرئاسة مجلس الوزراء . 

  حرصت الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من التدابير ، إلى أن قد المركز اإلعالمي لمجلس الوزراءأشار

االستراتيجية واإلجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ على انتعاش سوق العمل واستمرار دوران عجلة اإلنتاج، 

على أكبر اقتصادات العالم، لتعود معدالت البطالة في التراجع، حيث سارعت  رغم جائحة كورونا التي أثرت

الدولة إلى مساندة القطاعات المتضررة من األزمة، باإلضافة إلى االستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي 

ن االستثمارات، استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة األعمال لجذب وتدفق مزيد م

األمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر، مع إشاداتها 

 باإلجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل التعافي االقتصادي واالجتماعي من أزمة كورونا.

  إلى ً اإلصالح االقتصادي، حيث تراجع  استمرار تعافي مؤشرات سوق العمل بفضل نجاح برنامجوأشار أيضا

في الربع  %20.4مقارنة بـ 0202في الربع الثاني من عام  %1.4نقطة مئوية، ليسجل  4.0معدل البطالة بمقدار 

 %1.1، و0221عام  %1.4، 0202عام  %1.0، فيما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 0220الثاني من عام 

 .0221عام  %20، و0221عام 

 مليون مشتغل  01، حيث سجلت 0202في الربع الثاني من عام  %1زادت أعداد المشتغلين بنسبة د وأوضح أن ق

مليون  03.2، فيما سجلت خالل الربع ذاته نحو 0220مليون مشتغل في الربع الثاني من عام  04مقارنة بـ 

مليون مشتغل  04.1، و0221مليون مشتغل في  00.0، و0221مليون مشتغل عام  00، و0202مشتغل في عام 

 .0221في 

 مليون فرد مقارنة  01.2، حيث وصل لـ 0202في الربع الثاني من  %0.2حجم قوة العمل زيادة بنسبة  تشهد و

، 0202مليون فرد عام  00.1، فيما سجل خالل الربع ذاته نحو 0220مليون فرد خالل الربع الثاني عام  01.4بـ 
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 .0221مليون فرد في  01.0، و0221رد في مليون ف 01، و0221مليون فرد عام  01.2و

  01.4، حيث سجلت %244.4قد زادت عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة وأوضح مجلس الوزراء، أن 

ألف شركة عام  00.2، و0224/0220ألف شركة عام  20.2مقارنة بـ  0202/0202ألف شركة عام 

ألف شركة  24.0، و0221/0221ألف شركة عام  21.1، و0221/0221ألف شركة عام  00.3، و0221/0202

 .0220/0221عام 

  ( فرص التشغيل بمشروعات بالجمهورية وإنخفاض معدالت البطالة  0إلى  2ويوضح اإلنفوجراف ) من 
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  ،9 توصية لُمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي 20وزارة التعاون الدولي . 

  أصدرت وزارة التعاون الدولي، التوصيات الكاملة والرسائل الختامية، لُمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل

من ُممثلي الحكومات بقارة اإلنمائي، في نسخته األولى، التي تم التوافق عليها وإقرارها من كافة المشاركين 

إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية، وشركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع 

 . المدني

  أهمية التعاون متعدد األطراف لمواجهة التحديات التي  رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، / الدكتورة وأكدت

ئحة كورونا، باإلضافة إلى الفرص التي أتاحتها الجائحة من بينها التحول الرقمي، ودعت تسببت فيها جا

التوصيات إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق 

متعددي األطراف والثنائيين،  التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية

 لتفعيل ما توصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي، بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  وجاءت أهم توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي، بضرورة تفعيل التعاون متعدد األطراف

ون قادراً على التغلب على التحديات الدولية، وتكريس الجهود نحو تحقيق تعاون بشكل أكثر فاعلية ومرونة، ليك

شامل وفعال ومتناغم بما يحقق التنمية المستدامة المرجوة، باالضافة إلى التأكيد على أن التحديات غير المسبوقة 

يدة، ودفعت موضوعات والعوائق التي ظهرت أمام الجهود التنموية عقب جائحة كورونا، أتاحت أيًضا فرصاً جد

هامة لتحتل موقع األولوية على جدول األعمال الدولي مثل مكافحة تغير المناخ وتحقيق األمن الغذائي والتجارة 

 ، وجاءت أيضاً أهم التوصيات كاالتي ن أجل التنمية والشراكات الشاملةوالتحول الرقمي والبنية التحتية م

تم التأكيد على أهمية متابعة االلتزامات واالتفاقات التي تم التوصل إليها في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية،  (2

والتشجيع على بدء حوار عالمي شامل بين األطراف ذات الصلة، حول وضع إطار رقابي عالمي لتتبع تنفيذ هذه 

 االلتزامات. 

جنوب والتعاون الثالثي، باعتباره من األدوات الهامة للتعاون اإلنمائي، التشديد على أهمية التعاون بين بلدان ال (0

بهدف الوصول إلى الموارد التقنية والمالية، وتعزيز مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات والتجارب، لتحقيق التنمية 

ولوجية والمعرفية بين المستدامة. وذلك تأكيداً على أن التعاون بين بلدان الجنوب، أمر أساسي لسد الفجوة التكن

 دول الشمال والجنوب.

تشجيع الدول على اتباع أساليب ُمبتكرة أثناء تخطيطها لتحقيق التنمية، من خالل مطابقة التمويل اإلنمائي مع  (4

أهداف التنمية المستدامة، مما يُمكنها من توجيه عملية صنع القرار المستقبلي بكفاءة والكشف عن الثغرات 

 ات الناجحة.والفرص والممارس
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ضرورة االستفادة من الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ودور االستثمارات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية  (3

المستدامة من خالل ترويج الممارسات المستدامة للشركات، واالستثمارات المؤثرة بما يوفر الموارد الالزمة 

تريليون دوالر أمريكي سنويا.  4.1وة تمويلها، التي تُقدر بنحو إلنجاز هذه األهداف، وذلك بهدف التغلب على فج

وتشجيع شركات القطاع الخاص واألطراف ذات الصلة على ضرورة تبني المبادئ البيئية واالجتماعية والحوكمة 

ESG.مما يعزز االستثمار المؤثر وينشئ سالسل قيمة مستدامة ، 

ة اإلطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، مع إدراك التأكيد على االلتزام باتفاقية األمم المتحد (4

التأثير المتفاوت لظاهرة التغيرات المناخية؛ على الرغم من أن البلدان األفريقية هي األقل مساهمة في االنبعاثات 

تعتبر األكثر عرضة  من إجمالي االنبعاثات في العالم، إال أنها ٪3الضارة على مستوى العالم، حيث تمثل أقل من 

 لالضطرابات المناخية.

( في تعزيز نمو وتكامل االقتصادات AfCFTAاإلشارة إلى دور منطقة التجارة الحرة بالقارة األفريقية ) (0

، والتأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة 21-األفريقية في ظل جائحة كوفيد

ية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة اإللكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على اإللكترونية كأداة إرشاد

التجارة اإللكترونية، مما يعزز االنتعاش االقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة اإللكترونية.

ت التقنيات الرقمية لتزويد الشركات التي تقودها النساء بفرص هائلة وتعزيز قدرتها أهمية تسخير إمكانيا (1

التنافسية. وضرورة تعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، ال سيما بالنسبة ألولئك الذين يقيمون في 

 الريادية. المناطق الريفية من خالل تعليم النساء المهارات الرقمية الالزمة وتعزيز قدرتهن

دعوة المجتمع الدولي إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل بهدف وضع  (1

أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة. على أن تتضمن مبادئ توجيهية لتسهيل تبادل المعرفة وتعزيز نقل 

وتعزيز ممارسات المناخ الذكي ودعم تنويع سبل  التكنولوجيا واعتماد أساليب زراعية مستدامة بقيادة البلدان،

 العيش بين المجتمعات الريفية األكثر عرضة لندرة الغذاء في مواجهة الصدمات المناخية.

مليار دوالر أمريكي  112البنية التحتية أحد أبرز القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية ُمستمرة تتراوح بين  (1

تريليون دوالر  0.2تزال هناك حاجة إلى موارد مالية إضافية )تصل إلى  مليار دوالر أمريكي، وال 142و

أمريكي( للبلدان ذات الدخل من المتوس  إلى المنخفض والبلدان الناشئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 .0242في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي بحلول عام 

ى أهمية التغلب على الفجوات االستثمارية من خالل تعبئة التمويل العام والخاص من أجل دعم البنية التأكيد عل (22

التحتية بقطاعات الطاقة والنقل والبنية االجتماعية.  وذلك يستدعي وضع خط  استراتيجية لتطوير البنية األساسية 

 باإلضافة إلى تحديد االستثمارات السنوية المطلوبة.

في رأس المال البشري هو أساس النمو طويل األجل والتنمية المستدامة، لذا يجب قيام المجتمع الدولي االستثمار  (22

ومؤسسات التمويل الدولية، بدعم جهود الدول النامية والناشئة، لالرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، من خالل 

راتهم وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، زيادة التمويالت اإلنمائية الموجهة لالستثمار في البشر، لتنمية قد

 وبرامج الحماية االجتماعية للطبقات األقل دخال، بما يسهم في بناء مجتمعات مرنة قادرة على بناء مستقبل أفضل.

التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا كان لها تأثيًرا سلبيًا كبيًرا على رأس المال البشري، حيث تسببت في  (20

ماليين من السكان في العالم لوظائفهم، وتوقف ماليين األطفال عن الذهاب للمدارس وتلقي الخدمات فقدان ال

التعليمية، واضطراب الخدمات الصحية في العديد من البلدان، وهو ما يستلزم تضافر الجهود العالمية لتوفير 

 رونا وتالفي آثارها السلبية.التمويالت اإلنمائية الالزمة لالستجابة لجهود الدولة لمكافحة جائحة كو
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال0221أطلقت الهيئة، خالل عام

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

 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.

 ي مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا كما يُعد سوق التخصيم ف

مليار جنيه في  22.0إلى  0223مليار جنيه مصري في  4,1خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 1.1تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %21. وارتفعت بنسبة 0221

 مويليالتأجير الت 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوس  وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه

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

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

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

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

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.

 المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي الرقابة: 

   بتعديل قرار مجلس 0221لسنة  10أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

اط التأجير ، بشأن القواعد والضواب  المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نش0221لسنة  1اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  0221لسنة  1والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضواب  المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

ً األصل وإعادة استئجاره تمو كاآلتي  بيعمكرراً( نصها 3)  .يليا

  التحقق من قيام  التمويليعلى شركات التأجير ً عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

 المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضواب  اآلتية كحد أدنى 

 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

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

 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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http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
11 https://www.youm7.com/story/2021/9/25/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%89/5472983 

 التمويل متناهي الصغر 

 10الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  لسنة  141وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم

وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات ، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، 4114

المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية 

مصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة غير ال
 التطبيق، باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

 ناهي الصغر"،  ليكون "قانون وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل مت
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة 

وقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر لرقابة البنك المركزي المصري، في ال
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 41الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي 

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

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

ط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشا
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

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

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

  ،يل متناهى المرأة تستحوذ على النصيب األكبر من القروض والتمووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

 . 11الصغر

  / إلى تكاتف الجهود الدولية والمحلية الستهداف خفض  شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص؛أشارت الدكتورة

معدالت األمية بصفة عامة، وبين السيدات بصفة خاصة، لذا تطبق الحكومة المصرية عدد من البرامج الطموحة 

ليأتي في مقدمتها زيادة االستثمارات الحكومية في مجال التعليم التي تستهدف في مجملها خفض معدالت األمية، 

 .0202/0200لعام 

  وأوضحت أن البرامج التي تقدمها وزارة التخطي  والتنمية االقتصادية تستهدف زيادة قدرات المرأة المصرية

تابعة للوزارة مثل على المستوى العلمي واإلداري والقيادي من خالل البرامج المختلفة المقدمة من الجهات ال

الجهاز المركزي للتعبئة العامة، واإلحصاء ومعهد التخطي  القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، 

من إجمالي المشاركين  %42والمركز الديموجرافي بالقاهرة، مؤكدة أن المرأة استحوذت على ما يفوق نسبة الـ 

 في تلك البرامج.

 حكومة في دعم المرأة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن نسبة المستفيدات من المنحة وأشارت إلى جهود ال

، باإلضافة إلى استحواذ المرأة على النصيب األكبر من القروض والتمويل المتناهي الصغر %31الرئاسية بلغت 

 من إجمالي المستفيدين. %00بنسب تصل إلى 

  تبذل تصيغها محاور عمل ومبادرات تنفيذ الرؤية االستراتيجية شيماء سراج أن هناك جهود / وأكدت الدكتورة

لوحدة تكافؤ الفرص، إلتاحة الفرص المتساوية الهادفة إلى تمكين الفئات األقل حًظا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، 

ريادة  وذلك من خالل التدعيم المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص، وبذل المزيد من الجهود لدعم المرأة في مجال

األعمال، وتدشين العديد من المبادرات المعنية بتمكين المرأة على المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 

 والتحليل المستمر للفجوات القطاعية ومكانة المرأة، بهدف التدخل المباشر.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 أن مصر ضمن الدول مرتفعة األداء في مؤشر  تقرير البنك الدولي، والذي يشير إلىيوضح  ( 1 نفوجراف )إ

 :0202تطور التقنيات الحكومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


