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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 يناير 5 خميسال 1، العددوالثالثون بعساال الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

 .1نقطة خالل ديسمبر 47.2مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى  •

ً في نشاط القطاع الخاص غير الُمنتج للنفط. ولذلك،  ▪ ً نسبيا أظهرت أحدث نتائج مؤشر مديري المشتريات تعافيا

بمعدل ارتفاع  نوفمبر:في  45.4مقارنةً بنحو  47.2لتسجل  2022ارتفعت القراءة األخيرة خالل شهر ديسمبر 

نقطة( للشهر الخامس والعشرون على  50. ولكن التزال هذه القراءة أقل من المستوى المحايد )%3.9بلغ 

 التوالي. 

باالطالع على بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي، ارتفع مؤشر اإلنتاج على أساس شهري،  ▪

ليعكس تعافي نشاط القطاع الخاص غير الُمنتج للنفط. بينما تراجع المؤشر على أساس سنوي بمعدل  %9.6بنسبة 

 .   2021ديسمبر لعام مقارنةً بشهر  7.2%

بالُمقارنةً بشهر نوفمبر  %9.9و %12.3ارتفع كالً من مؤشر طلبات التصدير والطلبات الجديدة بمعدل و ▪

، مما %6.8و %7.8بمعدل  2021. بينما انخفضت كالً من تلك المؤشرات عند مقارنتها بشهر ديسمبر 2022

األوكرانية. وذلك ما تم توضيحه  -ما قبل األزمة الروسيةيشير إلى أن معدالت الطلب واإلنتاج لم تعد لمستويات 

في التقرير األخير للمؤشر، حيث تمت اإلشارة إلى انخفاض واسع النطاق في المبيعات نتيجة تراجع الطلب على 

 مستوى القطاعات الخاضعة للدارسة على الرغم من التحسن الذي شهده شهر ديسمبر مقابل الشهر السابق له.  

يانات المؤشرات الفرعية لكل من اإلنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير تحسن نسبي في شهر تعكس بو ▪

-. إال أن تلك المؤشرات التزال أقل من مستويات ما قبل األزمة الروسية2022ديسمبر مقابل شهر نوفمبر 

ن تراجعها الشهري إال األوكرانية بشكل ملحوظ. أما على صعيد مؤشرات المدخالت والمخرجات، فعلى الرغم م

 على التوالي. %7.1و %9.7، بمعدالت تصل لنحو 2021أنها التزال أعلى مما كانت عليه في شهر ديسمبر 

ازدياد األعمال المتراكمة للشهر  إلىوقد أدى تراجع التوظيف في شركات القطاع الخاص غير الُمنتج للنفط  ▪

 .2022مقارنةً بشهر نوفمبر  %1.3السابع على التوالي بمعدل نمو 

تحسنت التوقعات بشأن اإلنتاج المستقبلي للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت أدنى مستوى قياسي في شهر و ▪

في سياق تاريخ الدراسة، في ظل ومع ذلك، ظلت التوقعات ضعيفة ، أكتوبر، وكانت األقوى منذ شهر يونيو

 مخاوف بشأن التضخم واألوضاع االقتصادية العالمية.

على المستوي العالمي واإلقليمي، شهد العدد األكبر من دول العينة انخفاضاً في القراءة األخيرة لمؤشر مديري و ▪

أثراً حيث تراجع مؤشرها . وقد كانت الواليات المتحدة األمريكية األكثر ت2022المشتريات خالل شهر ديسمبر 

. وعلى الجانب اآلخر، قفز %2.6-تلتها المملكة المتحدة التي سجل مؤشرها معدل انخفاض بلغ  %3.1بنسبة 

ً من  . وقد جاءت الهند في المرتبة 2022في ديسمبر  48.1إلى  2022في نوفمبر  45.7مؤشر تركيا مرتفعا

 .%3.8الثانية حيث سجلت معدل ارتفاع بلغ 

، ليظل بذلك أقل من 2022نقطة في شهر ديسمبر  48.6شر التصنيع العالمي "جي بي مورجان" سجل مؤ ▪

نقطة( للشهر الرابع على التوالي. فقد انخفض اإلنتاج الصناعي العالمي للشهر الخامس  50.0المستوى المحايد )

ت المتحدة، الصين، االتحاد على التوالي نتيجة التراجع الذي شهدته أكبر أربع اقتصادات متقدمة وهم الواليا

األوروبي، واليابان. وقد انعكس هذا االنكماش على سوق العمل حيث تأثرت معدالت التوظيف للشهر الثاني على 

 التوالي.

ً للتقرير، فإن مستويات الطلب قد تأثرت بشكل بالغ، وقد تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكثر  ▪ ووفقا

كذلك، انخفضت طلبات التصدير الجديدة إلى واحدة من أعلى معدالت التراجع منذ  من عامين ونصف العام.

 .2020منتصف عام 
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 .2مليار دوالر 794.2إلى  %15.6اإليرادات العامة للدول العربية ترتفع  ،النقد العربيصندوق  •

مليار دوالر  794.2إلى كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي اإليرادات العامة للدول العربية مجتمعة  ▪

، وذلك كنتيجة لزيادة 2020مليار دوالر في العام  687.3مقارنة بنحو  %15.6، بزيادة بنسبة 2021في العام 

 اإليرادات النفطية والضريبية.

وذكر الصندوق إلى أن إجمالي اإليرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة ارتفعت بنسبة بلغت حوالي  ▪

من الناتج المحلي  %27.8، ما يمثل حوالي 2021مليار دوالر في عام  796.7إلى حوالي ليصل  15.5%

 اإلجمالي.

إلى أن الزيادة في اإليرادات العامة للدول العربية تأتي كمحصلة لزيادة اإليرادات النفطية بنسبة بلغت وأشار  ▪

لتصل إلى حوالي  %16.5بنسبة  ، وزيادة اإليرادات الضريبية2021مليار دوالر في  402.6لتصل إلى  24%

مليار دوالر خالل العام نفسه وذلك كانعكاس لبداية التعافي االقتصادي الذي شهده عدد من األنشطة  292.6

اإلنتاجية والخدمية ما أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على السلع والخدمات 

 والتجارة الخارجية.

سبة مساهمة اإليرادات النفطية في إجمالي اإليرادات العامة والمنح ارتفعت لتصل إلى وذكر التقرير أن ن  ▪

، كما ارتفعت مساهمة اإليرادات الضريبية من 2020في عام  %47.1، مقارنة بحوالي 2021في عام  50.5%

 .2021في عام  %36.7إلى  2020في عام  %36.4حوالي 

مليار دوالر ليصل  8.1أو ما يعادل  %0.9العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة  سجل إجمالي اإلنفاقوأضاف التقرير أن قد  ▪

من الناتج المحلي اإلجمالي كمحصلة  %31.5، ما يمثل حوالي 2021مليار دوالر في العام  901.9إلى نحو 

 .2021خالل عام  %10.7مقابل تراجع االنفاق الرأسمالي بنسبة  %3.1الرتفاع اإلنفاق الجاري بحوالي 

ً خالل العام  ار التقرير إلىوأش ▪ ، بعد تراجعها 2021أن أوضاع المالية العامة في الدول العربية شهدت تحسنا

، حيث أدى تعافي النشاط االقتصاد إلى ارتفاع اإليرادات 2020في ” 19-كوفيد “بسبب تداعيات جائحة 

 لتجارة الخارجية.الضريبية في ظل التحسن النسبي في مستويات االستهالك واالستثمار وحركة ا

ً من سياسات التحفيز المالي التي تبنتها بإطار  ▪ ً أو جزئيا وذكر التقرير بأن خروج عدد من الدول العربية كليا

التصدي لتداعيات الجائحة، إلى تحسن إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط 

 عم بشكل كبير أوضاع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط.العالمية في زيادة اإليرادات النفطية مما د
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ً : األخبار األسبوعية:  ثانيا

 .20223وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تصدر حصاد عام  •

: جاء 2022وزارة خالل عام الأبرز األحداث التي قامت بها أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية،  ▪

إطالق المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد أبرز األحداث 

في العام، إدراج "خطة المواطن" على منصة األمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

" عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق  2030عة حياة كريمة" وتطبيق "شارك إدراج "المنظومة اإللكترونية لمتاب

، فضاًل عن UNDESAأهداف التنمية المستدامة" التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة 

كأول قرية المبادرات التي أطلقتها الوزارة كإطالق ُمبادرة "القرية الخضراء" واختيار قرية فارس بأسوان، 

مصرية تحصل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان وهو مشروع 

لتطوير الخدمات الحكومية، وأول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى  قومي

 مستوى من الجودة.

هالة السعيد كتورة/ دالالوزارة واللقاءات التي عقدتها وتضمنت أبرز المؤتمرات والمبادرات التي علمت عليها  ▪

حيث في إطار استضافة مصر مؤتمر  وزيرة التخطيط خاللها :المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:

إطالق مبادرة وطنية  2022، شهد عام COP 27الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 

ت الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وضمن أعمال المبادرة أطلقت وزارة التخطيط البرنامج للمشروعا

التدريبي االفتراضي ألعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات للمبادرة، ونظًرا لإلقبال الشديد من المشروعات 

مشروع،  6281عند غلق باب التقديم  المتقدمة للمبادرة تم مد فترات التقديم الستيعاب طلبات الترشح التي بلغت

واستمرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في عقد ورش عمل لممثليها في اللجان التنفيذية للمحافظات 

على المتابعة المستمرة ، هالة السعيدكتورة/ دالبالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك مع حرص 

للموقف التنفيذي للمبادرة بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول 

األطراف باتفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ، كما تم استعراض نموذج المبادرة في مؤتمر وزراء التعاونيات 

ألفريقية، وتوالي عرض نتائج المشروعات الفائزة بكل محافظة تباًعا إلى أن تم األفارقة وإمكانية تطبيقه بالدول ا

مشروًعا فائزة و  18مشروع من العدد الكلي وفي اجتماع ختامي للجنة المبادرة تم اختيار  162االستقرار على 

 .زراءبحضور السيد رئيس مجلس الو وطنيمشروع سفير عن محافظات الجمهورية وإعالنهم في مؤتمر  27

 47وجاءت استضافة مصر للدورة الـ  استضافة االجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية: ▪

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بشرم الشيخ من أبرز األحداث التي عملت عليها  2022لالجتماعات السنوية 

لسة حوارية تناولت القضايا االقتصادية ج 15ونظمتها وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتي شهدت عقد 

جلسة تبادل للمعلومات ناقشت التغيرات المناخية وأفضل الممارسات  18والتنموية بمنتدى القطاع الخاص و

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر والتحول الرقمي والحوكمة، بمشاركة واسعة من قيادات 

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ومحافظ كتورة/ دالوعلى رأسهم  الوزارة كافة بجلسات المؤتمر

مصر لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، حيث عقدت سيادتها عدة لقاءات خالل فعاليات االجتماعات تضمنت 

ة، وأخر مع وزير أبرزها لقاء سيادتها مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمي

المالية ووزير الدولة للشئون االقتصادية واالستثمار الكويتي، عبد الوهاب محمد الرشيد، كما التقت سيادتها بوفد 

تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين، فضاًل عن لقائها بوزيرة المالية اإلندونسية سري مولياني إندراواتي لمناقشة 

، إلى جانب لقاء سيادتها بالدكتورة مونيك COP27ضوء استضافة مصر ل جوانب التعاون بين البلدين في 

 .نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية

لمؤسسة  فضاًل عن إطالق االفتتاح الرسمي للمكتب اإلقليمي لمجموعة البنك في القاهرة، كما تم اإلطالق الرسمي ▪

 13توقيع  47" بالتعاون بين مجموعة البنك ووزارة التخطيط، وشهدت الدورة الـ PSFمنتدى القطاع الخاص "

اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك اإلسالمي والمؤسسات األعضاء في مختلف المجاالت 

ية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة الحيوية، منها توقيع خطاب نوايا لتعزيز الصادرات المصر

قطاع األعمال العام والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، وكذا توقيع خطاب نوايا بين وزيرتا التخطيط 

والتنمية االقتصادية والتجارة والصناعة مع المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة وجمعية المصدرين 

 كسبولينك" إلنشاء أكاديمية التصدير.المصريين "إ

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية كتورة/ دالباألمم المتحدة :مثلت  2022المنتدى السياسي رفيع المستوى  ▪

االقتصادية مصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى باألمم المتحدة لهذا العام، حيث استعرضت تجربة مصر في 

ف التنمية المستدامة، كما نظمت الوزارة حدثًا جانبيًا بعنوان "توطين أهداف التنمية مواجهة تحديات تحقيق أهدا

المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافي األخضر" خالل فعاليات المؤتمر، والتقت 

صالح الباكستاني؛ لبحث خالل مشاركتها بالسيد/ أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية واإل ،هالة السعيدكتورة/ دال

سبل التعاون بين مصر وباكستان، كما التقت سيادتها اوشا راو موناري، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة 

والمديرة المساعدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والدكتورة خالدة بوزار، األمين العام المساعد لألمم المتحدة 
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ل العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، فضاًل ومديرة المكتب اإلقليمي للدو

هالة السعيد كذلك باللقاء كتورة/ دالعن لقائها بالسيدة أمينة محمد، نائبة األمين العام لألمم المتحدة، وشاركت 

: معالجة األزمات المستمرة 2030وزاري رفيع المستوى بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 

والتغلب على التحديات"، والتقت سيادتها بالسيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية لبحث 

سبل التعاون المشترك، وكذلك السيد/ كولين فيكسين كيالبيل، رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والممثل 

المتحدة، فضاًل عن لقائها السيدة/ نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة  الدائم لبوتسوانا لدى األمم

 للسكان، والسيدة/ سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة.

إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية  وفي عاًما على العالقات المصرية اإلماراتية: 50االحتفال بمرور  ▪

، ساهمت الوزارة بالعمل مع الجانب اإلماراتي في اإلماراتيةقتصادية على استمرار وتوطيد العالقات المصرية اال

عاًما على العالقات المصرية اإلماراتية بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من  50تنظيم حفل مرور 

ثقفين والمبدعين واإلعالميين، وخالل شخصية من كبار المسئولين ورجال األعمال والمستثمرين والم 1800

فعاليات الحفل التقت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بمجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي 

 بدولة اإلمارات  كما شاركت سيادتها بعدة جلسات خالل فعاليات الحفل.

شاركت وزارة  COP27وفي إطار استضافة مصر لـ  :COP27لمؤتمر األطراف  27رئاسة مصر للدورة الـ  ▪

عقد عدة لقاءات  2022التخطيط والتنمية االقتصادية وممثليها مشاركة واسعة في التنظيم للمؤتمر حيث شهد العام 

بين وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية وعدد من الجهات المعنية باإلعداد للمؤتمر، فضاًل عما قام ممثلو الوزارة 

شاركة في الفعاليات والمؤتمرات التي تسهم في التحضير للموضوعات التي تبناها مؤتمر هذا العام ومن أبرز بالم

بالجلسة التشاورية  مع "ألوك شارما" رئيس  ،هالة السعيد كتورة/دالالجهود التي قامت بها الوزارة، مشاركة 

، كما التقت سيادتها بالسيد/ COP27ر ، لبحث االستعدادات الالزمة الستضافة مؤتمCOP26مؤتمر المناخ 

جيريمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة األمم المتحدة للطفولة في مصر )اليونيسف( والوفد المرافق لبحث 

تأثيرات تغير المناخ على الطفل، والتي تم مناقشتها خالل فعاليات المؤتمر، فضاًل عن لقاء وفد الجمعية المصرية 

الذب اتجه إلى لندن للترويج الستضافة مصر لقمة المناخ، فضاًل عن لقاء سيادتها بعدد من البريطانية لألعمال و

الالزمة لعقد المؤتمر، وكذلك المشاركة بعدد من المنتديات كمنتدى  االستعداداتالوزراء المصريين لمتابعة 

رات المناخ وتمويل العمل الطريق إلى مؤتمر األطراف السابع والعشرين: المنتدى اإلقليمي األفريقي لمباد»

نائب وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية  ،أحمد كماليكتور/ دال، كما ترأس «وأهداف التنمية المستدامة المناخي

، ذلك إلى جانب إطالق الوزارة Cop27اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر األطراف 

”  ئي للجولة األولى من المشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسةبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنما

(COP27."حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ ) 

الرئيس  ،هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديةكتورة/ دالومع انطالق فعاليات المؤتمر استقبلت  ▪

إلى أرض مدينة شرم الشيخ للمشاركة بأعمال المؤتمر، كما ما شاركت الوزارة األمريكي جو بايدن حين وصوله 

وممثليها في جلسات الجانب المصري وكذا ضمن الجلسات الدولية والمنعقده خالل فعاليات المؤتمر، فضاًل عن 

رز لهذا العام استحواذ الوزارة على فعاليات بعينها كتنظيم يوم الحلول المصرية، وإطالق عدة مبادرات هي األب

هالة السعيد  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ألفريقيا"، و "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط كتورة/ دالحيث أطلقت 

أول  ،هالة السعيدكتورة/ دالاالستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" ضمن يوم الحلول، كما أطلقت 

، كما نظمت الوزارة عدة EgyCOPصندوق مصري لالستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون  

فعاليات من ضمنها حوار بعنوان: "العمل الرائد بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم أكثر مرونة"، 

كأول مركز في المنطقة خالل وحظيت وزارة التخطيط باستضافة مركز القاهرة ألهداف التنمية المستدامة 

 المؤتمر، إلى جانب مشاركة الوزارة في إطالق مشروع الهيدروجين األخضر الرئاسي.

كما أعلنت الوزارة خالل فعاليات المؤتمر، عن االتفاق مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، علي  تقديم  ▪

بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،  شركات صغيرة ومتوسطة من المشروعات الفائزة 6الدعم لـ

 83وتوقيع الصندوق السيادي المصري عدد من االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون مع عدد من المطورين بقيمة 

مليار دوالر في قطاع الطاقة المتجددة، فضاًل عن توقيع المذكرة اإلطارية لمشروع إنتاج الوقود األخضر بمنطقة 

عية بين الصندوق والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، شركة السخنة الصنا

عدد من اللقاءات الثنائية مع  كما عقدت سيادتها خالل فعاليات المؤتمر مصدر اإلماراتية وحسن عالم المصرية

ينا سيميدو، نائبة المدير العام لمنظمة األغذية عدد من القادة  وممثلي المؤسسات الدولية منها لقاء السيدة ماريا هيل

 والزراعة لألمم المتحدة )فاو(، لبحث سبل التعاون في مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا".

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والجهات التابعة لها  مبادرات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية: ▪

تمثل أبرز وأهم تلك المبادرات في إطالق مبادرة "حياة كريمة ألفريقيا"، ُمبادرة  2022عدة مبادرات لعام 

"القرية الخضراء"، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة " أصدقاء تخضير الخطط 

ة ضمن مشروع االستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، باإلضافة إلى مبادرة تطوير التجمعات الحضري

حياة كريمة؛ فضاًل عن مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي 

خمس  2021/2022والبحث العلمي )المجلس األعلى للجامعات(، حيث شارك في العام الجامعي األول للمبادرة 

بني سويف(، وقد تم توسيع دائرة  –المنصورة  – بورسعيد –عين شمس  –جامعات حكومية هي )القاهرة 

، وهي جامعات القاهرة، 2022/2023جامعة حكومية وأهلية وخاصة في العام الجامعي  14المشاركة لتشمل 
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، بني سويف، بورسعيد، المنصورة، حلوان، أسيوط، طنطا، كفر الشيخ، قناة السويس، اإلسكندريةعين شمس، 

للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الجاللة، مع إطالق المرحلة الجامعة المصرية اليابانية 

، وقد تم إعالن أسماء الفرق الفائزة بمسابقات المبادرة خالل احتفالية أطلقتها 2022/2023الثانية من المبادرة 

 جامعات.الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس األعلى لل

كما اطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المرحلة األولى من مبادرة "العقول الخضراء" لتالميذ  ▪

، فضاًل عن االبتدائيةمن  طالب المدارس بالمرحلة  1500بالمدارس والتي تستهدف عدد  االبتدائيةالمرحلة 

مثلت وزيرة  اركات وزارة التخطيط ممثلة عن مصر:.مش2022إطالق الدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيًرا" 

التخطيط والتنمية االقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مصر في رئاسة االجتماع 

الثالث لمجلس حوكمة جسور التجارة العربية األفريقية بالقاهرة، كما مثلت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

 ر الختامي لألنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا بأديس أبابا.مصر في المؤتم

فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع  وحول ما قامت وزارة التخطيط بإطالقه خالل العام: ▪

المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وكذا المجلس القومي للمرأة  بإطالق الموقع اإللكتروني الخاص بمبادرة حصر 

تقارير متابعة موازنات البرامج واألداء على المستوى القطاعي، وكذا دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج 

واألداء، فضاًل عن إطالق النسخة الرابعة من األسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان " معًا لتعافي 

هالة السعيد بعدد من الجلسات خالل الفعاليات، وكذلك إطالق منتدى التنمية البشرية  /كتورةدالومشاركة  مستدام"

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أطلقت الوزارة "دليل خطة التنمية المستدامة الُمستجيبة 

ق مبادرة "الطريق إلى للنوع االجتماعي"، وأول مظلة عامة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، وإطال

COP27 ومبادرة "شباب 22/2023"، ومبادرة لتطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة بخطة ،

هالة كتورة/ دالمن أجل التنمية"، وإطالق الدورة الخامسة التدريب الصيفي لطالب الجامعات، فضاًل عن مشاركة 

، كما تم إصدار قرار بإنشاء وحدة 2022عالمي متعدد األبعاد السعيد في إطالق التحديث السنوي لمؤشر الفقر ال

محمد عالء نائب مدير اإلدارة العامة للعالقات كتور/ دالحقوق اإلنسان بالوزارة على أن يتولى مسئولية الوحدة 

، الدولية واالتفاقيات بالوزارة، حيث تختص الوحدة برصد ودراسة ومعالجة المشكالت المتعلقة بحقوق االنسان

وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، فضاًل عن نشر ثقافة حقوق االنسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي 

القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، باإلضافة إلى إصدار تقارير دورية 

 االنسان. عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق

فقد أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطالق الدورة الثالثة  وفيما يتعلق بجائزة مصر للتميز الحكومي: ▪

إطالق جائزة التميز لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن فئات الجائزة، كما تم  2022خالل العام، كما شهد عام 

ا مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الهيئة القومية للبريد إطالق منظومة جوائز التميز الداخلية بعدة جهات منه

المصري، وعدد من الجامعات منها جامعات طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادي، واعلنت جائزة مصر 

للتميز الحكومي عن فتح باب االنضمام إلى فريق التقييم بالجائزة، فضاًل عن تدشين منصتها اإللكترونية لتقديم 

 مراحل التدريب والتوعية. الدعم في

وعقدت جائزة مصر للتميز الحكومي خالل العام عدد من ورش العمل والتدريبات تمثل أبرزها في إطالق تدريب  ▪

عمل "جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، باإلضافة  المرأة، ورشةسفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين 

الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بأسوان )خدمات مصر( حول إلى البرنامج التدريبي لموظفي مركز 

منظومة التميز في تقديم الخدمات الحكومية، كما بحثت جائزة مصر للتميز الحكومي مع مشيخة األزهر الشريف؛ 

 آلية تفعيل المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي.

تقارير من أبرزها التقارير التي تستعرض إنجازات  وخالل العام أصدرت وزارة عدة وحول أبرز التقارير: ▪

( باالعتماد على منهجية "البرامج 2022يونيو  -2014سنوات )يوليو  8الحكومة في "بناء اإلنسان" في 

واألداء"، فضاًل عن التقرير الصادر حول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة 

 وفقاً لمنهجية البرامج واألداء. 21/2022ام المالي كريمة" خالل الع

شهد  وحول المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية: ▪

نشاًطا مكثفًا وانجازات متعددة للمعهد تضمنت أبرز تلك اإلنجازات في إطالق أول دليـل باللغة  2022عام 

للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة، وإطالق أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا  العربية

الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة االقتصادية الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب إطالق 

"، وكذلك إطالق المرحلة األولى من Green Mindsلمبادرة "العقول الخضراء  TOTمرحلة تدريب المدربين 

من  طالب المدارس  1500بالمدارس والتي تستهدف عدد  االبتدائيةمبادرة "العقول الخضراء" لتالميذ المرحلة 

 ، وإطالق قاموًسا عن التغيرات المناخية.االبتدائيةبالمرحلة 

فرد،  1059حيث تم تدريب  2022ا" كما أطلق المعهد القومي للحوكمة الدفعة الثانية من مبادرة "ُكن سفيرً  ▪

وكذلك أول دفعة أفريقية ضمن فعاليات مبادرة هي لمستقبل رقمي، إلى جانب إطالق فعاليات المرحلة األولى من 

برنامج "سفراء المناخ" في إطار مبادرة "سفراء التنمية المستدامة، وإطالق المستوى االحترافي للدفعة الثانية من 

، وقدم المعهد كذلك منحة دراسية حول أساسيات التدريب على الحياة لثمانية دول 2022مبادرة "كن سفيًرا" 

أفريقية، وقام المعهد بالعديد من برتوكوالت التعاون بين مؤسسات وهيئات أخرى جاء أبرزها في التعاون مع 

ية هيرتي للحوكمة بألمانيا السفارة الدنماركية بالقاهرة لتنفيذ برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا، وكل
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للتعاون في المجاالت المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وأخرمع جمعية أمريكا الشرق األوسط للخدمات 

التعليمية والتدريبية للتعاون في مجاالت تطوير القدرات البشرية، فضاًل عن إطالق المعهد فعاليات تدريب الدفعة 

قيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات، إطالق الدفعة الرابعة من برنامج القيادات الرابعة من برنامج تأهيل ال

النسائية األفريقية بالتعاون بين المعهد والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والتي 

عيين الدكتورة شريفة شريف كذلك تجديد ت 2022دولة أفريقية، ليشهد عام  30سيدة تمثل نحو  60استهدفت 

 مديًرا تنفيذيًا للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لمدة عام.

وقعت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية العديد من  وعن أبرز البروتوكوالت التي تم توقيعها من قِبل الوزارة: ▪

نوايا لتعزيز تنفيذ البرنامج الوطني تمثل أبرزها في توقيع إعالن  2022بروتوكوالت التعاون خالل عام 

مع األمم المتحدة في مصر، وكذلك البوتوكول الموقع األكاديمية  2024 – 2021لإلصالح الهيكلي المصري 

العربية إلطالق أول حاضنة لرواد األعمال من ذوي الهمم، واّخر مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

، وكذلك مذكرة الحكوميتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل مقيّمي جائزة مصر للتميز بشأن تصميم و البحريوالنقل 

التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط ومشروع قوى عاملة مصر إلنشاء أول منصة لمجالس المهارات 

ت القطاعية في مصر، وأخرى بشأن إنشاء مجلس األعمال المصري لالستدامة بين الوزارة اتحاد الصناعا

المصرية، جمعية األورمان، وكذلك البروتوكول الموقع مع معمل عبد اللطيف جميل بالجامعة األمريكية إلطالق 

 المعمل المصري لقياس األثر لتعزيز السياسات القائمة على األدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.

وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ومعالي محمد القرقاوي،  ▪

رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة االستراتيجية بين الحكومة المصرية 

 وحكومة دولة اإلمارات في مجال التحديث الحكومي.

ز مشاركات العام في تضمنت أبر هالة السعيد وممثلي الوزارة:كتورة/ دالوحول أبرز المشاركات التي قامت بها  ▪

مشاركة الوزيرة بمنتدى شباب العالم وعددًا من الجلسات المنعقدة خالل فعاليات المنتدى، وكذا مشاركتها 

، وكذلك مشاركة سيادتها 2022بالمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة باألقصر، واحتفالية قمة مصر لألفضل 

نتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد بواشنطن لتستعرض ، م2022بفعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي 

خالله التجربة المصرية في اإلصالح االقتصادي، إلى جانب مشاركة سيادتها بفاعليات النسخة السابعة من مؤتمر 

، فضاُل عن 2050، كما شاركت سيادتها باحتفالية إطالق االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2022تمويل التنمية 

المشاركة بالمنتدي الدولي األول للحد من الفقر بأوزبكستان، والمشاركة بمؤتمر إطالق نتائج النُسخة الثامنة من 

 “.2021المسح "الصحي لألسرة المصرية 

وتنوعت مشاركات وزيرة التخطيط وممثلي الوزارة ما بين مشاركات دولية ومحلية حيث تضمنت كذلك  ▪

للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك، كذلك المشاركة باجتماعات صندوق النقد  77المشاركة بأعمال الدورة الـ 

"، كما شهدت سيادتها تخريج أربع دفعات من برنامج 2022مصر  ،والبنك الدوليين، و"المؤتمر االقتصادي

ي يعقوب كاول مجدكتور/ دالالقيادة للتميز الحكومي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بحفل تنصيب 

رئيس شرفي للجامعة البريطانية بمصر، فضاًل عن المشاركة بالمائدة المستديرة لمؤتمر األعمال المصري 

الكوري حول االقتصاد األخضر والمستقبل، باإلضافة إلى المشاركة بقمة قادة التنمية التي نظمتها مؤسسة تروس 

المرصد اإلحصائي المصري " بيانات مصر"، كما  مصر للتنمية، فضاًل عن المشاركة في احتفالية إطالق

األمريكية بالقاهرة، وكذلك مشاركة سيادتها باحتفالية مؤسسة  التجاريشاركت سيادة الوزيرة باجتماع غرفة 

 عام على برنامج ساويرس شيكاغو لتبادل الطالب. 15ساويرس بمناسبة مرور 

ت أبرزها النسخة السابعة من منتدى األعمال األوروبي كما شارك قيادات الوزارة كذلك في عدة فعاليات تضمن ▪

األفريقي، اجتماع شركاء ِمرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، االجتماع األول لمجموعة العمل الفنية الخاصة 

بالتنمية لدول مجموعة العشرين، وكذلك المشاركة بمجموعة العشرين بالهند الستعراض مبادرة "حياة كريمة"، 

، كما شارك ممثلي الوزارة بالملتقى األول 2022عن المشاركة بافتتاح القمة العالمية للنوع االجتماعي  فضاًل 

لشباب العاصمة اإلدارية ونظمت وحدة حقوق اإلنسان بالوزارة فاعلية لالحتفال باليوم العالمي للقضاء على 

 العنف ضد المرأة.

لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالعديد من التابع  2030قام مشروع رواد  :.2030مشروع رواد  ▪

في افتتاح الحاضنة المصرية األفريقية لدفعة جديدة خالل منتدى  أبرزهاالمشاركات واألنشطة خالل العام جاء 

 .شباب العالم، فضاًل عن إطالق "الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة"

بروتوكوالت تعاون لدعم  5"عيادات األعمال ، إلى جانب توقيع  هالة السعيد تفتتحكتورة/ دالوافتتحت خالله  ▪

، مع العديد من الجهات المهتمة بقطاع ريادة األعمال في مصر، كما 2030ريادة األعمال بين مشروع رواد 

( أول GoodWillالمعسكر الصيفي لحملة "أبدأ مستقبلك"، إلى جانب إطالق حاضنة  ) 2030أطلق رواد 

عمال من ذوي الهمم بالتعاون مع االكاديمية البحرية، وإطالق الدورة الثانية من المسابقة حاضنة لرواد األ

الطالبية اإلقليمية االفتراضية لريادة األعمال في الشرق األوسط، فضاًل عن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية 

 ".Forbes 30 UNDER 30بقمة " 2030االقتصادية ممثاًل عنها مشروع رواد 

التابع للوزارة وشركة بيبسيكو مصر،  2030ت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ومشروع رواد وقام ▪

بالتعاون مع شركة رايز أب باإلعالن عن الفرق الثمانية الفائزة والمتأهلة للمرحلة الثانية واألخيرة من التصفيات 
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فتح باب التقدم للدفعة الثانية  2030رواد "، كما أعلن 2030الخاصة بالنسخة الثانية من مسابقة "هاكاثون مصر 

من برنامج الماجستير المهني في ريادة األعمال بالتعاون مع كامبريدج، وأطلق المشروع كذلك الدورة الرمضانية 

 األولى للشركات الناشئة.

تنموي نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ندوة حول "الدور ال 2022خالل عام  وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة: ▪

برلين وذلك ضمن  -المستدام للمرأة في الجمهورية الجديدة، كما شاركت الوحدة في جولة دراسية إلى ألمانيا 

فعاليات مشروع مساندة مشاركة المرأة في مشروعات الطاقة المتجددة والممول من البنك االوروبي إلعادة 

رص بالوزارة والجهات التابعة وإعداد هيكل تنظيمي االعمار والتنمية، كما عملت الوحدة على إنشاء وحدة تكافؤ ف

محدد المهام ومشاركته، وإنشاء منظومات إلكترونية تعكس تطبيق وتنفيذ ومتابعة مهام وحدة تكافؤ الفرص 

بالوزارة، فضاًل عن إعداد وتنظيم وتنفيذ برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص بمشاركة مختلف 

هات التابعة لها وممثلي شركة نقل الكهرباء والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية قطاعات الوزارة والج

، وتعكس تلك الجائزة المناقشات والتفاعل  Passion awardوالمجلس القومي للمرأة، حيث تم الحصول على 

دورات في مجال قيادة الجيد في مجال التخطيط لتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة، كما تم اجتياز العديد من ال

 .Participatory Gender Audit  (PGA)المرأة وآلية مراجعة مشاركة النوع االجتماعي 

العديد من اللقاءات مع ممثلين جهات دولية وأخرى محلية ولعل أبرز تلك  2022وتضمن عام  أبرز اللقاءات: ▪

نمية االقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة اللقاءات تمثل في لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والت

البنك اإلسالمي للتنمية مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ؛ 

وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وكذا لقاء أليساندرو 

قيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتوطيد سبل التعاون بين الحكومة المصرية، والبرنامج فراكاسيتي، الممثل الم

إلعادة اإلعمار و  األوروبي، وكذا لقاء وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية تلتقي وفد البنك UNDPاإلنمائي 

تنمية للسياسات والشراكات إلعادة اإلعمار وال األوروبيالتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك 

الستعراض عددًا من المشروعات الرئيسية، وكذلك لقاء سيادتها ببريبيكا جرينسبان األمين العام لألونكتاد 

الستعراض جهود الدولة المصرية وبحث تعزيز سبل التعاون، كما تضمنت السيد/ فرانس تيمرمانز نائب الرئيس 

يق التعاون، وكذا لقاء سيادتها بالدكتورة فيرا سنشوري وكيل األمين العام التنفيذي للمفوضية األوروبية لبحث تعم

لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للبعثة االقتصادية ألفريقيا لبحث تعميق سبل التعاون، فضاًل عن لقاء فريق 

حضور سيلفان ميرلن نائب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برئاسة أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم للبرنامج، وب

كتورة/ دالالممثل المقيم وذلك لدعم الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها 

هالة السعيد خالل زيارتها لدولة قطر، وكذلك لقاءاتها خالل زيارة مقر البنك اإلسالمي في جدة، حيث التقت 

المي للتنمية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجاالت االقتصاد االخضر سيادتها برئيس مجموعة البنك االس

، وكذا لقاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة واالتفاق علي cop27والمشاركة في 

يذي للمؤسسة اطالق اكاديمية المصدرين وبرامج لتمكين السيدات اقتصاديًا، ولقاء السيد أسامة القيسي الرئيس التنف

اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، والسيد أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لتنمية 

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بوفد بورصة مسقط برئاسة كتورة/ دالالقطاع الخاص، كما التقت 

 ة.محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس اإلدار

فتضمنت ورش العمل التي تم عقدها حول استشارات لتحليل نتائج التعداد  وعن ورش العمل التي عقدتها الوزارة: ▪

بالتعاون مع مشروع إصالح واستقرار االقتصاد الكلي  2017/2018االقتصادي المصري الخامس لعام 

عقدتها الوزارة مع الخبير الدولي  والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، فضاًل عن ورشة العمل التي

 جيفري ساكس رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا.

ومن أبرز  المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، ومشروعات التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة: ▪

هيئة  بالنادين مع هيئة النيابة اإلدارية جهود المركز خالل العام نجاح تنفيذ منظومة التصويت اإللكتروني بالتعاو

النيابة اإلدارية حيث تم انتخاب مجلس اإلدارة بالكامل وبمشاركة أعضاء النادي، حزب الوفد، نقابة الموسيقيين 

 حيث تم اجراء االنتخابات على مستوى الجمهورية.

كما تم توقيع عدد من بروتكوالت التعاون في مجال تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية مع الهيئة العامة  ▪

، المجلس القومي للمرأة، E-financeللتنمية الصناعية، هيئة النيابة اإلدارية، معهد بحوث اإللكترونيات، شركة 

 17اخلية، كما تم تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية في وزارة العدل )الشهر العقاري والتوثيق(، وزارة الد

 محافظة، إطالق التطبيقات المكانية لمتابعة المشروعات، ومتابعة مبادرة حياة كريمة، خريطة األساس المتكاملة.

 وثيقوت عقاريكما تم تسليم عدد من المراكز التكنولوجية المتنقلة للعديد من الجهات والتي ضمت مكاتب شهر  ▪

مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات للمواطنين، قطاع المرور  4محافظة القاهرة  العامة،متنقلة لوزارة العدل، النيابة 

 سيارة. 170لتبلغ عدد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تم تسليمها حتى اآلن  المدنية،والحماية 

لعام بإعالن قرار المجلس القومي لألجور برئاسة د. هالة السعيد واختتمت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ا ▪

جنيه وعالوة دورية  2700وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية زيادة الحد األدنى لألجر بالقطاع الخاص إلى 

 .2023اعتباًرا من أول يناير 
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4 https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/NIR-December-2022.aspx 
5 https://www.youm7.com/story/2023/1/1/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/6028767 

 .4 2022لمصر خالل ديسمبر األجنبيالنقد  احتياطي فيمليون دوالر زيادة  471 •

مليار  34.002.9ليصل إلى  الماضيمليون دوالر خالل ديسمبر  471لمصر  األجنبيالنقد  احتياطيارتفع  ▪

 نوفمبر. فيمليار دوالر  33.532قد سجل  االحتياطيوكان  ،2022دوالر، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 

 .5الحماية االجتماعيةمصر ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج  ،المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء •

على مدار ثماني سنوات شرعت الدولة  أشار تقرير صادر عن المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء، إلى أن ▪

المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خالل استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، 

ماماتها، حيث تم العمل على تمديد شبكات األمان خاصة وأن هذا الملف يظل في صدارة أولوياتها واهت

االجتماعي، وتعزيز االستثمار في رأس المال البشري، وإطالق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض 

باألوضاع المعيشية للفئات األكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتمكينهم اقتصادياً وضمان حقوقهم اإلنسانية، باإلضافة 

الحد األدنى لألجور ومنح العالوات االستثنائية، للتخفيف من آثار اإلصالحات االقتصادية عن كاهل إلى رفع 

المواطنين، عالوة على االرتقاء بالخدمات األساسية في مجاالت البنية التحتية والصحة والتعليم واإلسكان، 

مج اإلصالح االقتصادي، وبما يحقق والتعامل الحاسم مع المشكالت المتراكمة عبر سنوات مضت قبل إطالق برنا

التوازن بين عمليات اإلصالح والتنمية والعدالة االجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع 

المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على  مختلف األصعدة، 

رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف والتي أصبحت إيجابية ومتفائلة  وهو ما انعكس كذلك على

 مقارنة بالسابق.

وأبرز التقرير التغير اإليجابي في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية االجتماعية في مصر، حيث أكد البنك  ▪

ح االقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية االجتماعية، أن برنامج مصر لإلصال

برامج الحماية االجتماعية، لتشمل شبكات األمان االجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات 

التموينية، ويعد برنامج شبكات األمان االجتماعي "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية من بين أكبر االستثمارات 

 لبشري.في تنمية رأس المال ا

وتأتي هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة التي أشار فيها إلى أن مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج  ▪

كفء لتقديم خدمات الحماية االجتماعية للفئات األكثر احتياجاً، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ وال توفر 

 الحماية الكافية للفقراء.

تحدة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين أن القيادة السياسية أطلقت "مبادرة حياة كريمة" رأت األمم المو ▪

التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية األكثر فقراً من حيث السكن الالئق وخدمات 

 الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.

لسابق أن هناك حاجة ماسة ألن تحرز مصر مزيداً من التقدم والتنمية بشتى وكانت األمم المتحدة ترى في ا ▪

المجاالت المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة االجتماعية 

 والحد من الفقر وخلق فرص عمل، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الخدمات األساسية.

الدولي باإلجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف لإلنفاق على الحماية  رحب صندوق النقدو ▪

االجتماعية خاصةً في ظل األزمات الدولية المتصاص الصدمات الخارجية، بينما كان يرى سابقاً أن مصر تحتاج 

ر قاعدة مالية كافية، فضالً عن إلى التنفيذ السريع لخطط إصالح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية الالزمة لتوفي

 تطوير شبكة الحماية االجتماعية الخاصة بها.

ً للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي و ▪ ً للتقرير أن مصر قدمت دروسا أكدت اإليكونوميست وفقا

ترة وجيزة، وعالجها لفيروس سي، عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعالج وطني ألكبر عدد من السكان خالل ف

بعد أن كانت ترى في السابق أن حجم اإلصابة بفيروس سي في مصر كان مختلفاً عن أي دولة أخرى في العالم، 

 .2015من حجم السكان مصاب بالفيروس في عام  %6لوجود أكثر من 

والمزايا وأوضح التقرير أبرز بنود اإلنفاق على برامج الحماية االجتماعية، حيث زاد إجمالي الدعم والمنح  ▪

مليار جنيه  228.6، مقارنة بـ 2021/2022مليار جنيه عام  343.4، بعد أن بلغ %50.2االجتماعية بنسبة 

أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي  4، عالوة على زيادة 2013/2014عام 

 .2013/2014ه عام مليارات جني 5، مقارنة بـ 2021/2022مليار جنيه عام 20بلغت 

أضعاف زيادة في المخصصات المالية للهيئة القومية للتأمين االجتماعي،  6وأضاف التقرير أن هناك أكثر من  ▪

، وإلى جانب ما 2013/2014مليار جنيه عام  29.2، مقارنة بـ 2021/2022مليار جنيه عام 180حيث بلغت 

، 2021/2022مليار جنيه عام  96.8ف حيث بلغت أضعا 3سبق، فقد زادت قيمة دعم السلع التموينية نحو 

 .2013/2014مليار جنيه عام  35.5مقابل 
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( سياسات العدالة االجتماعية في ظل األزمات المتوالية التي تعصف 11إلى  1ويوضح اإلنفوجراف )من  ▪

 باقتصادات العالم:
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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.

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

. 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 )

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

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

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

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

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

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

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

 سنوات مستقبلية.

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

، 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  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس 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 عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير  ▪ ألصل مع إعادة تأجيره تمويليا

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

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:

 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 لتمويلا 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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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 
7https://www.youm7.com/story/2023/1/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

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

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-
%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/6028712  

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :6الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر •

، بتنظيم 2014لسنة  141أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض  ▪
نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة 

لصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي والمتوسطة ومتناهية ا
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى توفير 

 إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

ن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون وتضم ▪
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

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

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

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

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

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

 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 .7رقابة المالية تجري تعديالت على ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرةالهيئة العامة لل •

بشأن تعزيز  2022لسنة  6رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب ا دوري ا رقم  ،محمد فريد /أصدر الدكتور ▪
فعالية ضوابط مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 

ل التكميلي، واإلجراءات الالزم اتخاذها عند وذلك لضمان سالمة عملية منح التمويل، وتجديده، وحظر التموي
تطبيق خيار السداد الُمعجل لمواجهة مخاطر التعثر، وذلك في إطار استكمال دور الهيئة في تطوير وتنمية 

 األسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين بتلك األسواق.

لشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية المرخص لها بمزاولة وأرجعت سبب القرار بعدما تالحظ قيام بعض ا ▪
نشاطي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقديم تمويل تكميلي للمتعاملين معها، بحيث 
يستطيع متلقي التمويل الحصول على تمويل جديد قبل االنتهاء من مدة السداد األصلية لذات النوع من التمويل 

، وبما يحقق للعميل االستعاضة كلي ا أو جزئي ا لما تم سداده مسبق ا في حساب التمويل، من خالل تقديم تمويل القائم
جديد له تحت مسميات مختلفة سواء بذات القيمة المسددة أو غيرها ودون مراعاة لالعتبارات الفنية الالزمة 

والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل ومن ثم ألزم الكتاب الدوري الشركات ، لسالمة منح التمويل
المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إال 
بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعليا  بالكامل، وال يجوز سداد أي مبالغ مستحقة للتمويل القائم عن طريق 

 ل جديد.الحصول على تموي

وأجاز الكتاب الدوري لجهة التمويل تقديم تمويل جديد للعمالء الحاليين موازي للتمويل القائم، شريطة أال يكون  ▪
من نفس نوع التمويل الممنوح للعميل )تمويل جارى/ تمويل استثماري( وفى ذات النشاط الممول، وذلك بعد 
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بعد التمويل الجديد، ومع االلتزام بأال تتجاوز قيمة  التحقق من قدرة العميل على سداد االلتزامات المالية
التمويالت الحاصل عليها العميل من جهة التمويل في كافة منتجاتها التمويلية الحد األقصى المنصوص عليه 

 باللوائح والقوانين.

نيات العميل أكد الكتاب الدوري، على ضرورة االلتزام في جميع حاالت منح التمويل للعمالء بتقييم موقف مديو ▪
مع الجهات األخرى )إن وجدت( من خالل جهة االستعالم االئتماني بغرض التحقق من سالمة موقف االئتماني 
للعميل، وقدرته على تحمل األعباء المالية الجديدة، ومدى انتظام العميل في سداد التزاماته، وكذلك التأكد من أن 

 المديونيات القائمة. التمويل المزمع منحه لن يستخدم لسداد أيا  من

كما حظر الكتاب الدوري، منح العمالء القائمين منتجات تمويلية جديدة بهدف تقديم تمويل تكميلي قبل االنتهاء  ▪
وتلتزم جهات التمويل التي لديها محفظة قائمة ، من مدة السداد األصلية لذات النوع من التمويل الممنوح له

كميلي بتخفيض محفظتها بما تم سداده من التمويل القائم في هذا تحتوي على عمالء حاصلين على تمويل ت
السياق وفق توقيتات السداد الخاصة بالعمالء، وموافاة الهيئة ببيان شهري بأرصدة تلك المحافظ وفق النموذج 

 الذي تُعده الهيئة لهذا الغرض.

دوري، على ضرورة اإلفصاح الكافي وفي حالة رغبة العميل في القيام بالسداد المعجل للتمويل أكد الكتاب ال ▪
للعميل عن فرق تكلفة التمويل التي سوف يتحملها حال قيامه بالسداد الُمعجل مقارنة بعبء التكلفة األصلية 
للتمويل مع التحقق من إتمام السداد الُمعجل للتمويل القائم من موارد العميل الذاتية، وفي حال رغبة العميل في 

ل للتمويل القائم والحصول على تمويل جديد من جهة التمويل يراعى عدم تحميل العميل القيام بالسداد الُمعج
 ألعباء تكلفة التمويل الجديد تزيد عن أعباء تكلفة التمويل الحالي.

ويندرج ضمن أعباء التمويل الجديد كل من عمولة السداد المعجل، ومعدل تكلفة التمويل، ومعدل المصاريف  ▪
على عدم زيادة أعباء التمويل على العمالء مع قيام جهة التمويل بدورها لتوعية العميل  اإلدارية وذلك حرصا  

بكافة التفاصيل واألعباء التي سيتحملها نتيجة قيامه بذلك والحصول على موافقة العميل الصريحة في الحالة 
للعميل ٌمتزامن مع إتمام  األخيرة، كما حظر الكتاب الدوري على جهة التمويل تقديم تمويل لألطراف المرتبطة

 طلبه للسداد المعجل.

إن صدور الكتاب الدوري جاء نتاج عملية الرصد والمتابعة المستمرة إلى محمد فريد، وأشار الدكتور/  ▪
للممارسات بكافة األسواق المالية غير المصرفية، ومنها نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

عض الشركات بتقديم تمويل تكميلي للعمالء القائمين بأساليب مختلفة ترفع تكلفة التمويل الصغر، وخاصة قيام ب
 ودرجة المخاطر التي يتحملها العميل بشكل قد يؤثر على قدرته على سداد التزاماته.

وأكد أن تعزيز فعالية ضوابط مزاولة النشاط وفق التعليمات الواردة بالكتاب الدوري تهدف إلى خفض درجة  ▪
لمخاطر التي يتحملها العميل، والحفاظ على االستقرار المالي للجهات القائمة بالتمويل بشكل يعمل على استقرار ا

األسواق المالية غير المصرفية التي تمارس فيها األنشطة المخاطبة بالكتاب الدوري وذلك استكماال  لجهود الهيئة 
 الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.في تطوير وتنمية األسواق المالية غير المصرفية مع 
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  :المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

  اً: انفوجرافرابع

ً في عدد مشروعات إنتاج تقرير  يوضح( 1انفوجراف ) ▪ مؤسسة أوابك والذي يشير إلى أن مصر األولى عربيا

 :2022نهاية سبتمبر واستخدام الهيدروجين حتى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والذي يشير إلى زيادة االستثمارات  يوضح( 2انفوجراف ) ▪

 :2022-2021خالل عام  %164العربية في مصر بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


