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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





ل لالقتصاد الة نحو التحوُّ األخضـر اتخذنا خطوات فعَّ

ــــــا ــــــة الُمســــــتدامة، واالرتقــــــاء بحي ة لتحقيــــــق التنمي

المـــواطن المصـــري، وتحســـين مســـتوى معيشـــته، 

.وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد

الرئيس عبد الفتاح السيسي
اون الكلمة الُمسجلة لمنتدى مصر للتع

2021سبتمبر 08|2021الدولي 



ـــــرئيس  ـــــادة ال ـــــإرادة سياســـــية، وبقي ـــــت ب مصـــــر تبن

صـــادي عبــدالفتاح السيســي، برنامًجـــا لإلصــالح االقت

كـــان هدفـــه فـــي األســـاس إصـــالح هـــذه االخـــتالالت 

الكبيــــرة جــــًدا، والســــعي نحــــو إتاحــــة فــــرص العمــــل 

فـرد، الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشـة ال

قيـق فضًلا عن االرتقاء بالخدمات المقدمـة إليـه، وتح

.العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

ة فعالية إطالق تقرير األمم المتحدة للتنمي
2021سبتمبر 14|2021البشرية في مصر لعام 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
ســنوات المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتنفيــذ جهــدٍ بحثــي لتوثيــق أهــم إنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلّ مــن القطتلخيصــيةكتاب اعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب، وغد ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل



االستثمار

10أهم المؤشرات

11االستثمار نمط حياة

19تهيئة مناخ األعمال

29تحسين بيئة ممارسة األعمال

39تعزيز األنشطة الريادية

53االرتقاء بالمناطق الحرة

69تعزيز االستثمار العقاري

77تطوير القطاع المصرفي

89تنشيط سوق األوراق المالية

قائمة المحتويات

لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2.7
إجمــــــالي االســــــتثمارات الموجهــــــة لمشــــــروع 
ـــدة  ـــة الجدي ـــل العاصـــمة اإلداري خطـــين مونوري

.والسادس من أكتوبر

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورو ي

أهم المؤشرات

200
ـــادة حجـــم  قيمـــة اتفـــاق دعـــم رواد األعمـــال وزي

كـين االئتمان المتاح للمشـروعات الناشـئة وتم
.2019المرأة عام 

مليـــــــــــــــــــــــــون

دوالر أمريكـــــي

28.4
ـــم تأسيســـها ـــي ت ـــدة الت عـــدد الشـــركات الجدي

.2021/2020خالل العام المالي 

ألــــــــــــــــف

560.2شــــــــــركة
إجمــــــــالي االســــــــتثمارات العامــــــــة المنفــــــــذة 
باألســـعار الجاريـــة علـــى مســـتوى الجمهوريـــة 

.2021/2020خالل عام 

ـــــــــار ملي

ــــــــــه جني

7.5
ـــي المب ـــدفقات االســـتثمار األجنب اشـــر صـــافي ت

.2020/2019خالل العام المالي 

مليــــــــــــــــــــــــــــارات

15.2دوالر أمريكــــــــــــــي
اع إجمــالي االســتثمارات العامــة المنفــذة بقطــ

م قنــاة الســويس باألســعار الجاريــة خــالل العــا
2021/2020.

ـــــــــــــــــــــــــــار ملي

ــــــــــــــــــــــــــــه جني
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"االســـــــتثمار نمـــــــط حيـــــــاة

ـــــا ل ـــــا رئيسً ـــــا، يُعـــــدُّ االســـــتثمار مُحركً لنمـــــو يقينً
والتنميــــة المســــتدامة، فهــــو يُســــهم فــــي خلــــق

فــرص العمــل، وابتكــار منتجــات وخــدمات جديــدة، 
ـــدخل والثـــروة،  ـــى مـــن ال ـــق مســـتويات أعل وتحقي
وغيـــــر ذلـــــك مـــــن مكتســـــبات تُعـــــزز مـــــن الحـــــق 
اإلنســــاني فــــي التمكــــين االقتصــــادي واالزدهــــار

. االجتماعي

تثمار االســ"نتيجــة لهــذا، تصــبو الدولــة ألن يصــبح 
، يجـــذب جميـــع فئـــات "أســـلوب حيـــاة فـــي وطننـــا

ــى يتســنى ذلــ ــي والــدولي، وحت ك، المجتمــع المحل
اختـــــارت الدولـــــة العمـــــل علـــــى تـــــوطين نمـــــوذج 

، والــذي يُمثــل اإلصــدارة"اقتصــاد ريــادة األعمــال"
ألخيـر األكثر تطورًا القتصـاد المعرفـة، فلمـا كـان ا

ميــة هــي عنصــر اإلنتــاج األكثــر أه" المعرفــة"يعتبـر 
ـــرك الـــرئيس للنمـــو، فـــإن  اقتصـــاد ريـــادة"والمُح

يُعلـــــي أهميـــــة رأس المـــــال البشـــــري " األعمـــــال
ة الريادي، الذي يقوم علـى اسـتخدام تلـك المعرفـ

.ةفي توليد أنشطة ريادية وفرص استثماري



12 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

دور فالثابـــت أن الدولـــة المصـــرية تُقـــدر أهميـــة الـــ
الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص فــي دفــع عمليــة 
التنميــــــــة االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة، وتنفيــــــــذ

مشروعات من شأنها توفير فـرص عمـل جديـدة 
.نللشباب، ورفع مستويات معيشة المواطني

مـوح اتساقًا مع ذلك، تتبنـى الدولـة مسـارها الط
تـــــــــــــــوطين االســـــــــــــــتثمار المُعـــــــــــــــزز نحـــــــــــــــو 

، الـــــــذي يُطلـــــــق عليـــــــه للتنميـــــــة المســـــــتدامة
"االســــــــــــــــــــتثمار المســــــــــــــــــــؤول"مُســــــــــــــــــــمى 

(Responsible Investment)في إشارة إلى تلـك ؛
االســــــــــــــتثمارات التــــــــــــــي تُعلــــــــــــــي المعــــــــــــــايير

ـــــــــــــــــــــة والحوْكمـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــة واالجتماعي البيئي
(Environmental, Social and Governance, 

ESG)،،لضـــــمان توليـــــد عوائـــــد ماليـــــة تنافســـــية
ــأثيرات مجتمعيــة إيجابيــة فــي ال مــدى يُصــاحبها ت

ــــل ــــي القصــــير والمتوســــط والطوي وحتــــى. الزمن
يتســـنى ذلـــك، بـــدأت الدولـــة فـــي تـــوطين أنمـــاط

:متهاالتي يأتي في مقد" االستثمار المسؤول"

 ــا والحوْكمــةاالســتثمار المســؤول اجتماعي
(Environmental, Social and Governance, 

ESG)،ة المتعلــق بمراعــاة المعــايير االجتماعيــ
ـــــيم الفـــــرص االســـــتثما ـــــة فـــــي تقي رية والبيئي

وحوْكمـة منشــآت األعمـال، مــن بـين المعــايير
الصــــــــحة -االجتماعيــــــــة الرئيســــــــة المُتبنــــــــاة 

-وروالسالمة المهنية، وعدالة التوظيف واألج
ير فــي حــين ينطــوي الجانــب البيئــي علــى معــاي

مثـــــــــــل جـــــــــــودة اإلدارة البيئيـــــــــــة، وكفـــــــــــاءة 
ــــــات وإعــــــادة  اســــــتخدامات الطاقــــــة، والنفاي

.تدويرها

 االســـتثمار األخضـــر(Green Investment)،
و الذي يرتبط بضخ رؤوس أمـوال فـي أصـول أ

ــون ل لحــد أنشــطة اســتثمارية منخفضــة الكرب
مــــــن التلــــــوث البيئــــــي، وتخصــــــيص المــــــوارد 

يـاه، المتاحة بكفاءة بما في ذلك الطاقـة والم
ـــات المجتمـــع  ـــع فئ ـــه جمي ـــرًا تشـــارك في وأخي

. وتستفيد من نتائجه
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 االسـتثمار األخالقـي)Ethical Investment( ،
ـــه عـــدم مشـــاركة االســـتثمارات  والمقصـــود ب

ثــل القائمــة فــي أنشــطة غيــر أخالقيــة أو ال تمت
التفاقيــــات ومعاهــــدات دوليــــة قامــــت مصــــر 

عـالن اإل-كمثـال–بالتوقيع عليها، بما في ذلك 
العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان، وإعـــالن منظمـــة 
العمــــل الدوليــــة بشــــأن المبــــادئ والحقــــوق 
األساســـية فــــي العمـــل، وإعــــالن ريـــو بشــــأن 

.البيئة والتنمية، وغيرها

سؤولة وفي سبيل توطين تلك االستثمارات الم
دولـة بـذلت ال–الوطنية واألجنبية على حـدٍ سـواء–

ية المصرية جهـودًا حثيثـة خـالل السـنوات الماضـ
مصــرية، فــي ســبيل تهيئــة البيئــة االســتثمارية ال

لمسـار ايتمثـل . مسـارين رئيسـينبالتركيز على 
األول فـــــي الحفـــــاظ علـــــى اســـــتقرار النظـــــام 

، صاالقتصادي وصموده لتحفيز القطاع الخـا
عبـــر تنفيـــذ إصــــالحات هيكليـــة جذريـــة للنهــــوض

تين بالمنظومة االقتصادية، وجاء ذلك على مـرحل
ـــاليتين،  ـــة األولـــى متت ـــوفبـــدأت المرحل مبر فـــي ن

؛ حيـــــث اتفقـــــت الحكومـــــة المصـــــرية مـــــع 2016
صــــــندوق النقــــــد الــــــدولي علــــــى قــــــرضٍ بقيمــــــة 

ـــــامج12 مليـــــار دوالر أمريكـــــي، يرافقـــــه تنفيـــــذ برن
شـــامل لإلصـــالح االقتصـــادي بهـــدف اســـتعادة 

ار استقرار االقتصاد الكلـي وإعـادة مصـر إلـى مسـ
. النمو االقتصادي القوي والمُستدام

سـين وبشكل أكثر تحديـد، اسـتهدف البرنـامج تح
أداء ســــوق صــــرف العملــــة األجنبيــــة، وتقلــــيص 
ـــــدين  ـــــة وال ـــــة العامـــــة للدول العجـــــز فـــــي الموازن
ــــق فــــرص العمــــل  الحكــــومي، ورفــــع معــــدل خل
ــــــين النســــــاء والشــــــباب،  ــــــدة، ال ســــــيما ب الجدي

ن وحقيقــةً، لــم يكــن هنــاك مفــر منهــا للتعــافي مــ
د في مشكالت هيكلية مزمنة عانى منها االقتصا

ئـه مصر على مدى عقود، انعكست سـلبًا علـى أدا
.الكلي ومستوى رفاهة مواطنيها
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ج نجحـــت مصـــر فـــي تطبيـــق البرنـــاموبالفعـــل، 
ن ، ما أفضى إلى تحسـوحققت أهدافه الرئيسة

ــا م ــذ وضــع االقتصــاد المصــري تحســنًا ملحوظً ن
، مـــدعومًا بتحمـــل اإلدارة الحكوميـــة 2016العـــام 

قرار المسؤولية عن برنامجها اإلصالحي واتخاذ ال
بتبنـــــي سياســـــات وإجـــــراءات حاســـــمة وجريئـــــة، 
وبمســاندة ووعــي الشــعب المصــري الــذي أدرك 

.ضرورة اإلصالح لحاضره ومستقبله

ــــامج وتأكــــدت فــــي ســــياقٍ متصــــل، اكتمــــل البرن
لـــي نجاحاتـــه فـــي تحقيـــق اســـتقرار االقتصـــاد الك

وتعـــــافي النمـــــو؛ حيـــــث واصـــــل النـــــاتج المحلـــــي 
اإلجمـــالي نمـــوه المُطـــرد منـــذ بدايـــة اإلصـــالحات،

، ويكـون بـذلك 2019/2018فـي عـام % 5.6ليسجل 
ــــدان الشــــرق األوســــط وشــــمال  ــــين بل األعلــــى ب

.إفريقيا

دوالر أيضًا، ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الـ
يــق األمريكــي ألعلــى مســتوى لهــا منــذ بدايــة تطب

ر حيــث ســجل ســع-برنــامج اإلصــالح االقتصــادي 
د جنيهًا للدوالر األمريكي الواحـ16الصرف ما دون 

للمـــرة األولـــى منـــذ 2019فـــي منتصـــف ديســـمبر 
ــــا بــــذلك مكاســــب  تحريــــر ســــعر الصــــرف، محققً

، مقارنــــة بــــأدنى %16تراكميــــة إجماليــــة تفــــوق الـــــ 
. 2016مستوى له في منتصف ديسمبر 

فــــي الوقــــت نفســــه، ســــجلت الميزانيــــة العامــــة 
ا قـدره 2019/2018للسنة الماليـة  2فائضًـا أوليـ %

باســـــــتثناء –مـــــــن النـــــــاتج المحلـــــــي اإلجمـــــــالي 
مدفوعات الفائدة، كما سـار معـدل التضـخم فـي

ـــة % 4.8االتجـــاه الصـــحيح حيـــث ســـجل  فـــي نهاي
فـي % 21.2مقارنـة بنحـو 2021/2020العام المالي 

.2018/2017عام 
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األكثـــــر مـــــن ذلـــــك، أســـــهمت تلـــــك اإلصـــــالحات 
الهيكليـــــة فـــــي إضـــــفاء المزيـــــد مـــــن الصــــــمود 
والمرونـــــة االقتصـــــادية فـــــي مواجهـــــة تـــــداعيات 

، حتـــى أن االقتصـــاد المصـــري "19-كوفيـــد"جائحـــة 
أصــــبح االقتصــــاد الوحيــــد فــــي منطقــــة الشــــرق 
األوسط الذي سجل معدل نمـو إيجـابي فـي عـام 

ورغـــــــــم اإلنجـــــــــازات االقتصـــــــــادية غيـــــــــر . 2020
مج المســبوقة التــي تحققــت خــالل ســنوات برنــا

ة اإلصـــالح االقتصـــادي، فـــإن اإلنجـــاز األكثـــر أهميـــ
ـــبغة المصـــرية التـــي أضـــفيتمثـــل فـــي  تها الصِ

ـــه ـــى أن الســـيد علي ـــد "؛ حت ـــاسديفي رئـــيس" مالب
مصر "البنك الدولي قد صرح في وقت سابق بأن 
طقـة تعتبر نموذجًـا يحتـذى بـه علـى مسـتوى المن

".والبلدان النامية

ـــــا "وتجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أن مصـــــر أضـــــفت  وجهً
ــــــفللتخف" إنســــــانيا لإلصــــــالحات االقتصــــــادية ي

ع من حدة تأثيراتها غير المرغـوب فيهـا علـى جميـ
ــــات منخفضــــة  المــــواطنين بصــــفة عامــــة، والفئ
الدخل والمُهمشـة علـى وجـه الخصـوص، ويُعـزو 

رة ذلـــك إلـــى الفلســـفة التـــي انطلقـــت منهـــا اإلدا
ن لـ" اإلصـالح"أن المصرية ويتمثل جوهرهـا فـي 

يســــتقيم إذا لــــم يــــؤثر إيجاًبــــا علــــى المــــواطن
ــا وفيــرة لعــيش العــادي، الــذي يســتحق فرصً

. كريم

الح وإيمانًا من الدولـة المصـرية بـأن برنـامج اإلصـ
ن االقتصـــادي ينبغـــي أن تســـتتبعه مجموعـــة مـــ

ت نمـو اإلصالحات الهيكلية، حتى ال تصبح معدال
رحلـةالماقتصادي وقتية، تخفت بعد حين، بدأت 

مــــن اإلصــــالح االقتصــــادي مــــع إطــــالق الثانيــــة
برنـــــــامج 2021الحكومـــــــة المصـــــــرية فـــــــي عـــــــام 

اد اإلصـــــالحات الهيكليـــــة ذات األولويـــــة لالقتصـــــ
.المصري
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ن وباإلضـــافة إلـــى االســـتمرار فـــي تبنـــي حزمـــة مـــ
فـي التدخالت المـؤثرة علـى جانـب الطلـب الكلـي و
الل مقدمتها السياسات النقدية والمالية، من خـ

ضــمن إزالـة التشــوهات واالختناقـات الهيكليــة، يت
ــــامج  حزمــــة مــــن السياســــات -ألول مــــرة–البرن

ـــب العـــرض  ـــى جان ـــيس عل المـــؤثرة بشـــكل رئ
مان ، لتحســـين مســـتويات اإلنتاجيـــة، وضـــالكلـــي

ذ تحقيــق معــدالت نمــو اقتصــادي مُســتدام، يأخــ
. بعين االعتبار البعد البيئي

كــــذلك، أعلــــن البرنــــامج الــــوطني صــــراحة للمــــرة 
عـــن توجـــه الدولـــة نحـــو تعزيـــز االقتصـــاد-األولـــى 

؛ حيـث 2030رؤية مصر األخضر، بما يتماشى مع 
يـــــأتي البعـــــد البيئـــــي كشـــــاغل رئـــــيس فـــــي كـــــل 
ـــــــا ألمـــــــن المـــــــوارد  ـــــــة، تحقيًق قطاعـــــــات التنمي

اة الطبيعيــة، واســتغاللها األمثــل، ومــن ثــم مراعــ
.حقوق األجيال القادمة

ــامج ثالثــة قطاعــات اقتصــ ادية اتصــالًا، حــدد البرن
ــة، والمتمثلــة فــي قطــاع الصــناعات: ذات األولوي

زراعــــة، التحويليــــة كثيفــــة التكنولوجيــــا، وقطــــاع ال
. وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

المســـــار الثـــــاني علـــــى تعزيـــــز هـــــذا، وينطـــــوي 
االســـــــتثمارات العامـــــــة المُحابيـــــــة للقطـــــــاع 

، فالثابــت هنـا أن العديــد مـن المؤشــراتالخـاص
ا االقتصــادية الوطنيـــة كانــت قـــد شــهدت تراجعًـــ

، ومثــال ذلــك نمــو النــاتج المحلــي 2011منــذ عــام 
، 2013عــام % 2.2اإلجمــالي الحقيقــي الــذي ســجل 

لية بعد أن كان مُقدرًا له من واقع التقديرات الدو
. في العام نفسه% 4.9أن يسجل 

ــاموافضــلًا عــن منــاخ االســتثمار الــذي لــم يكــن  تيً
رات وقتئـــذ، األمـــر الـــذي أثـــر ســـلبًا علـــى االســـتثما

ــــــة–الخاصــــــة  ــــــة واألجنبي ــــــى –المحلي وأفضــــــى إل
.تراجعها
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ومــــن أجــــل دفــــع المســــار التنمــــوي، وتعــــويض 
العجــــز فــــي االســــتثمارات الخاصــــة، حتــــى تعــــود 
معـــدالت نمـــو االقتصـــاد المصـــري إلـــى اتجاههـــا 

، فقــد بلــغ حجــم االســتثمارات العامــةالصــعودي
مليــار جنيــه 560.2المنفــذة باألســعار الجاريــة إلــى 

، وذلـــــك مقارنـــــة بحجـــــم 2021/2020خـــــالل عـــــام 
يــة االســتثمارات العامــة المنفــذة باألســعار الجار

مليـــارات جنيـــه خـــالل عــــام 110.5المُقـــدّرة بنحـــو 
–ر ، وإعمالًا لمنطق االستثمار األخضـ2014/2013

الـــذي أعلـــن عنـــه البرنـــامج الـــوطني لإلصـــالحات 
ادة تســتهدف مصــر زيــ-الهيكليــة ذات األولويــة 

االســــتثمارات الخضــــراء، كنســــبة مــــن جملــــة 
في العام المالي % 15، من االستثمارات العامة

ـــى 2021/2020 فـــي العـــام المـــالي % 30، لتصـــل إل
مـــــن جملـــــة % 50، لتبلـــــغ بعـــــد ذلـــــك 2022/2021

. 2025االستثمارات العامة بنهاية يونيو 

ومـــن أمثلـــة هـــذه االســـتثمارات، تلـــك الموجهـــة 
لمشـــــروع خطـــــي مونوريـــــل العاصـــــمة اإلداريـــــة 

ــــــدة و مليــــــار يــــــورو، 2.7أكتــــــوبر بتكلفــــــة 6الجدي
.ألف راكب يوميا650ومتوقع أن يستفيد منه 

جـــذبت–وغيرهـــا –كـــل هـــذه النتـــائج االقتصـــادية 
أنظــــار المؤسســــات الدوليــــة، وانعكســــت علــــى 

أكيـد نظرتها لالقتصاد المصري، مثال على ذلك ت
" ارتردسـتاندرد تشـ"أحد التقارير الصادرة عن بنـك 

أن االقتصــــــــاد –" بلــــــــومبيرج"نشــــــــرته وكالــــــــة –
المصــــــري سيصــــــبح واحــــــدًا مــــــن أهــــــم عشــــــر 
اقتصــــادات علــــى مســــتوى العــــالم بحلــــول عــــام 

ــ2030 ـ ، ليتخطــى ناتجــه المحلــي اإلجمــالي حــاجز ال
ألن تريليونات دوالر أمريكي، األمر الذي يؤهله8.2

اني، يتقدم على كـل مـن االقتصـاد الروسـي، واليابـ
. واأللماني
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اني تحســـن التصـــنيف االئتمـــاألكثـــر مـــن ذلـــك، 
ثابـــة ، الــذي يُعـــد بمالســيادي للدولـــة المصـــرية

جدر مقياس شامل للجدارة االئتمانية لدولة ما، ت
لـى اإلشارة هنا أنه يوجد ثالث مؤسسات تقوم ع

ســــتاندرد أنــــد "و،(Moody’s)" مــــوديز: "ذلــــك، هــــي
،(Fitch)" فيــتش"و،(Standard & Poor's)" بــورز

كـــن هنـــا، يم. وثمــة عالقـــة وثيقــة بـــين تقييماتهــا
–ال كمثــ–" مــوديز"االستشــهاد بتقييمــات وكالــة 

حـو خالل الفترة الماضية؛ حيـث أصـدرت الوكالـة ن
ــــر 17 ــــوبر " رأي ائتمــــاني"تقري ، صــــدر 2015منــــذ أكت

ـــو 29آخرهـــا فـــي  ، وخـــالل هـــذه الفتـــرة، 2021يولي
لمصـر قامت الوكالة بخفض التصنيف االئتمـاني

ثــم إلــى ،(Ba2)إلــى  (Ba1)، مــن2011ينــاير 31فــي 
(Ba3) مــارس، ثــم إلــى 16فــي(B1) أكتــوبر، 27فــي
.ديسمبر من العام نفسه21في )  (B2ثم إلى

انخفاضًـــا آخـــر إلـــى الفئـــة 2013أيضًـــا، شـــهد عـــام 
(B3) ــــــر ــــــة 2013فــــــي فبراي ــــــم خفضــــــت الوكال ، ث

21فـــي (Caa1)تصــنيفها لمصــر مــــرة أخــرى إلــــى 
، هذا وقد أبقت المؤسسة على هذا 2013مارس 

، عنـدما بـدأت 2015أبريـل 7حتـى (Caa1)التصنيف 
يف رحلــة الصــعود، مــع قيــام الوكالــة برفــع التصــن

ثـــم رفعتـــه ،(B3)االئتمـــاني الســـيادي لمصـــر إلـــى 
، ليســتقر 2019أبريــل 17فــي  (B2)مــرة أخــرى إلــى

.تقرةعليه حتى تاريخه، مع نظرة مستقبلية مس

عزيـز وال شك أن الدولة قد تبنت جهودًا عديدة لت
توجههـــــا االســـــتراتيجي، نحـــــو جعـــــل االســـــتثمار 

ات أسلوب حياة للجميع، ما نتج عنه تحقـق نجاحـ
ــين المســارات الرئيســة التــي عديــدة، هــذا ومــن ب

ية طرقتها الدولة خـالل السـنوات السـبع الماضـ
تهيئــة منــاخ: كــل مــن–ومســتمرة فــي تعزيزهــا –

ـــــة ممارســـــة األعمـــــال،  األعمـــــال، وتحســـــين بيئ
ق وتعزيـــز األنشـــطة الرياديـــة، واالرتقـــاء بالمنـــاط

ــــز االســــتثمار العقــــاري، وتنشــــيط الحــــرة، وتحفي
.االستثمار في سوق األوراق المالية
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"تهيئــــــــة منــــــــاخ األعمــــــــال

تمتلــك مصــر مقومــات وإمكانــات هائلــة تؤهلهــا
لتحقيـــــــق طفـــــــرة غيـــــــر مســـــــبوقة فـــــــي حجـــــــم 

ائج االستثمارات القائمة على أراضيها، ورغـم النتـ
إن اإليجابية التـي حققتهـا الدولـة بهـذا المجـال، فـ

ـــــا  ـــــا وفرصً ـــــا رحبً الحكومـــــة المصـــــرية تـــــرى مجالً
ات متنامية لجـذب المزيـد والمزيـد مـن االسـتثمار

.المحلية واألجنبية على حد سواء

ر لذلك، حمل التعديل الـوزاري الـذي شـهدته مصـ
ع تغييــرًا جـذريا فــي التعامــل مــ) 2019(نهايـة عــام 

ة ملــــف االســـــتثمار، وذلـــــك بنقـــــل تبعيـــــة الهيئـــــ
العامــة لالســتثمار والمنــاطق الحــرة إلــى رئـــيس

وقــد اســـتند . مجلــس الــوزراء المصـــري مباشــرة
هـــــذا التوجـــــه إلـــــى فلســـــفة رئيســـــة مفادهـــــا أن 

دود النهوض بالمنظومة االسـتثمارية يتخطـى حـ
ـــــع  ـــــة جمي ـــــه مهمـــــة وغاي ـــــوزارة الواحـــــدة، كون ال
ــــات التــــي تتعــــاون فيمــــا بينهــــا ــــوزارات والهيئ ال

لتحقيـــــــــق نجاحـــــــــات مســـــــــتحقة ومكتســـــــــبات 
.غير مسبوقة
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هــذا، وقــد اتجهــت الدولــة إلحــداث تغييــر تحــويلي 
(Transformational Change) فــي نمــط التفكيــر

ليات وأسلوب التخطيط ومنهج التنفيذ وكذلك آ
ومــة المتابعــة والتقيــيم فــي كــل مــا يتعلــق بمنظ

. االستثمار

ولـى وضع اللبنـات األوبالفعل، بدأت الدولة في 
، رلمخطط عام للنهوض باالسـتثمار فـي مصـ
ئـي وعملت على إجراء مراجعة شاملة للنظام البي

ليكـــون (Investment Ecosystems)لالســـتثمار 
ــة مــن المؤسســات،  هنــاك شــبكة واضــحة وقوي

ر بيئـــة التـــي تتعـــاون وتتكامـــل فيمـــا بينهـــا لتـــوفي
. مواتية له

سـعة النظام البيئـي يغطـي توالجدير بالذكر أن 
، ويندرج تحت كل منها عدد مـنمحاور أساسية

الموضـــوعات المهمـــة التـــي تُلبـــي تطلعـــات كـــل
اإلدارة الحكوميـــة بمـــا فـــي ذلـــك: مســـتثمر، وهـــي

ظومة السياسات العامة والبيئة اإلجرائية، والمن

ـــــــة والقضـــــــائية، والقاعـــــــدة الصـــــــناعية  القانوني
والخدميــة، ورأس المــال البشــري وقــوة العمــل، 

وير والتمويل، واألسواق، وأنشـطة البحـث والتطـ
واالبتكــــــار، والــــــنظم المســــــاندة مثــــــل خــــــدمات 

افـة المحاسبة واالستشارات وغيرها، وأخيـرًا الثق
.الداعمة

ورغـــم أهميـــة جميـــع محـــاور هـــذا النظـــام البيئـــي، 
حرصـــــــت الدولـــــــة علـــــــى تطـــــــوير المنظومـــــــة 

الل ، مــن خــالقضــائية والقانونيــة االســتثمارية
العمـــــل علـــــى تطـــــوير الـــــدور الـــــذي تؤديـــــه تلـــــك 
المنظومــة فــي تعزيــز ســيادة القــانون مــن خــالل

ــــات الب ــــة واآللي ــــات التقاضــــي التقليدي ــــة عملي ديل
ــة إنفــاذ العقــود واألحكــ ام لتســوية النزاعــات وآلي

ــــدور ــــى تحســــين ال القضــــائية، هــــذا باإلضــــافة إل
ــر مراجعــة شــاملة التنمــوي لتلــك المنظومــة، عب

ومـــة للقـــوانين والتشـــريعات ذات الصـــلة بالمنظ
االســـــــتثمارية لضـــــــمان توافقهـــــــا واحتياجـــــــات 

. المستثمرين
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ــا، تحركــت الدولــة بشــكل عاجــل علــى جميــ ع أيضً
المحــــاور مجتمعــــة، حيــــث عكفــــت علــــى دراســــة 
تفصـــــــيلية لواقعهـــــــا، واستكشـــــــاف المالمـــــــح 

ائــدة الرئيسـة ألهــم الخبــرات والتجــارب الدوليــة الر
في كل مجال؛ تمهيدًا لعقـد مشـاورات وحـوارات 

لت مستفيضة مـع المسـتثمرين بشـأن مـا توصـ
إليـــه مـــن نتـــائج وأفكـــار ومقترحـــات، وصـــولًا إلـــى

تصـــــــميم برنـــــــامج عمـــــــل متكامـــــــل للنهـــــــوض 
ى بمنظومـــة االســـتثمار فـــي مصـــر، تتوجـــه بـــه إلـــ

المســــــتثمر األجنبــــــي والمحلــــــي، والمشــــــروعات 
ر الصغيرة والمتوسـطة، وحتـى مشـروعات األسـ

ـــر أحـــد أشـــكال المشـــروعات ـــي تعتب المنتجـــة الت
ــة مــع الجهــات ــالتوازي، عملــت الدول ــة، وب المنزلي

ــــــى حزمــــــة  أصــــــحاب المصــــــلحة الرئيســــــيين عل
مـــن التـــدخالت الســـريعة ذات األولويـــة العاجلـــة،

لتحقيــــــــــق تغييــــــــــرات إيجابيــــــــــة فــــــــــي المــــــــــدى 
.الزمني القصير

ــامج اســتباقي لتح ســين كمــا التزمــت الدولــة ببرن
منــــاخ األعمــــال، وجــــذب المزيــــد مــــن االســــتثمار 
ــــد االنفتــــاح علــــى األجنبــــي والمحلــــي، وجنــــي فوائ

ي االســـــتثمار األجنبـــــي المباشـــــر والمشـــــاركة فـــــ
وء سالسـل القيمــة العالميـة، كمــا سـلطت الضــ
ئـــة علـــى مجموعـــة السياســـات التـــي ُتشـــكل البي

باشـر أو المُحدِدة لالسـتثمار والتـي تـؤثر بشـكل م
ــر مباشــر علــى القــرارات االســتثمارية، بمــا فــ ي غي

. ذلك سياسات االقتصاد الكلي والجزئي

اصة واتصالًا، شهد مناخ االستثمار في مصر، وخ
العديــــد مــــن فــــي الســــنوات القليلــــة الماضــــية، 

ف بهــداإلصــالحات التشــريعية والمؤسســية 
رين؛ تيســـير وتبســـيط اإلجـــراءات علـــى المســـتثم

ال ممــا ســاهم فــي تحقيــق نتــائج إيجابيــة فــي مجــ
ة تأســـيس الشـــركات مـــن حيـــث الوقـــت والتكلفـــ

.وعدد اإلجراءات الالزمة لبدء النشاط
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72قــانون االســتثمار رقــم فــي هــذا الصــدد، جــاء 
لتحقيــق المزيــد مــن الثقــة فــي منــاخ2017لســنة 

ــادة الضــمانات االســتثمار المصــري مــن خــالل زي
الممنوحــــــــة للمســــــــتثمرين، وتنويــــــــع الحــــــــوافز 
الضــــــريبية والجمركيــــــة الممنوحــــــة للقطاعــــــات 

يــة االقتصــادية المســتهدفة، والمنــاطق الجغراف
ــا للتنميــة، وذلــك مــع ضــمان ت قــديم األكثــر احتياجً

ـــــــــــــق  خـــــــــــــدمات اســـــــــــــتثمار متطـــــــــــــورة لتحقي
التنميــــة المســــتدامة، فقــــد تركــــزت أهــــم مــــواد 

: القانون على اآلتي

اح للمســــتثمرين األجانــــب حريــــة تحويــــل األربــــ
لــة بــالعمالت األجنبيــة بــدون أي قيــود، وفــي حا

قــــوم التصــــفية يتعــــين إبــــالغ الشــــركة التــــي ت
بالتصــــــــــفية بجميــــــــــع اإلطــــــــــارات الماليــــــــــة 

يومًـا؛ ممـا 120المستحقة خالل مدة أقصاها 
ــا الخــروج اآلمــن للمســتثمر ين سيضــمن أيضً

.في الوقت المناسب

ل أن تكون عملية تأسـيس الشـركات مـن خـال
مراكـــــز خـــــدمات المســـــتثمرين لتتـــــولى هـــــذه 
المراكــــز تقــــديم خــــدمات تأســــيس الشــــركات 
وإنشــــاء فروعهــــا، وتغييــــر النشــــاط وأعمــــال 
التصــــفية وغيرهــــا مــــن المســــائل المُتصــــلة

.بالشركات

ين ضمان المعاملة العادلة لكافـة المسـتثمر
ي المحليين واألجانب على حدٍ سـواء كمـا يحمـ

رأس المــال المســتثمر والمشــروعات مــن أي 
إجــــــراءات تعســــــفية؛ حيــــــث ال يجــــــوز تــــــأميم 

ة المشــروعات االســتثمارية، أو فــرض الحراســ
عليهــا، أو الحجــز علــى أموالهــا أو تجميــدها، إال 

.بناءً على حكم قضائي

 يســـــمح بتـــــوفير ضـــــمانات ومزايـــــا إضـــــافية
للمشــروعات فــي أنشــطة محــددة، مبنــي علــى

. أساس مبدأ المعاملة العادلة



االستثمار|التنمية االقتصادية | 23

آت تٌعفــى عقــود تأســيس الشــركات والمنشــ
وعقــــــــود التســــــــهيالت االئتمانيــــــــة والــــــــرهن 
المرتبطــة بأعمالهــا مــن ضــريبة الدمغــة ومــن

ــــــك لمــــــدة. رســــــوم التوثيــــــق واإلشــــــهار وذل
ــــدها فــــي الســــجل 5 ــــاريخ قي ســــنوات مــــن ت

.التجاري

مر تتحمـــل الدولـــة قيمـــة مـــا يتكفلـــه المســـتث
لتوصــــيل المرافــــق إلــــى العقــــار المخصــــص 

ن للمشـروع االسـتثماري، كمـا تتحمـل جـزءًا مـ
.تكلفة التدريب الفني للعاملين

دارها تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحـدة مقـ
علـــى كافـــة مـــا يـــتم اســـتيراده مـــن آالت %) 2(

. ومعدات وأجهزة لصالح المشروع

إمكانيــــة تأســــيس الشــــركات الجديــــدة خــــالل
ســاعة فقــط، وعــدم تحمــل أعبــاء إضــافية 24

.على المشروع القائم بالفعل

 عمل رقم قومي موحـد لكـل منشـأة للتعامـل
.مع مختلف الجهات الرسمية

ام بعد تمنح المشروعات االستثمارية التي تق
ـــــــا للخريطـــــــة  العمـــــــل بهـــــــذا القـــــــانون وفقً

مــــن االســــتثمارية، حــــافزًا اســــتثماريا خصــــمًا
لـى صافي األربـاح الخاضـعة للضـريبة، وذلـك ع

:النحو اآلتي

 خصــــــــــمًا مــــــــــن التكــــــــــاليف % 50نســــــــــبة
ق ويشـمل المنـاط): أ(االستثمارية للقطاع 

ــــة طب ــــا للتنمي ــــر احتياجً ــــة األكث قًــــا الجغرافي
.للخريطة االستثمارية

 خصــــــــــمًا مــــــــــن التكــــــــــاليف % 30نســــــــــبة
ـــاقي): ب(االســـتثمارية للقطـــاع  ويشـــمل ب

ــــع أنشــــطة  ــــا لتوزي ــــة وفقً أنحــــاء الجمهوري
ــــي ال ــــاطق الت االســــتثمار لمشــــروعات المن

.تحتاج لتنمية
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، وقد حاز القانون على إشادة المنظمـات الدوليـة
منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي وفـــي مقـــدمتها 

آفــاق"التــي ذكــرت فــي تقريرهــا )OECD(والتنميــة 
سياســــــات االســــــتثمار فــــــي منطقــــــة الشــــــرق 

ية ، أن الحكومة المصـر"األوسط وشمال إفريقيا
مار قامــت بإصــالحات هيكليــه لــدعم منــاخ االســتث

وبيئـــــة األعمـــــال، مؤكـــــدة أن قـــــانون االســـــتثمار 
رات الجديـــد يهـــدف إلـــى تنميـــة وتحفيـــز االســـتثما
ويـة خاصةً في المنـاطق األقـل نمـوًا باعتبارهـا أول

ـــل منظمـــة الشـــباك ـــة، فضـــلًا عـــن تفعي حكومي
مـن الواحد والتسـهيالت اإلجرائيـة المُقدمـة التـي

.تثمرينشأنها تهيئة بيئة آمنة ومُستقرة للمس

رقــم قـانون الجمـاركوفـي سـياقٍ مُتصـل، يَسَّــر 
المعــامالت الجمركيــة وتحقيــق 2020لســنة 207

التحـــول الرقمـــي فـــي تقـــديم الخـــدمات الجمركيـــة
مـــع اســـتحداث تنظـــيم جديـــد لألســـواق يتضـــمن

. قواعد واضحة ومُحددة للتعامل الجمركي

د قـانون اإلجـراءات الضـريبية الموحـكما هَـدف 
ـــــى دمـــــج اإلجـــــراءات ، 2020لســـــنة 206رقـــــم  إل

ئب فــي الضــريبية المختلفــة بــاختالف أنــواع الضــرا
على إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق

كـــل هـــذه األنـــواع أو علـــى مـــا قـــد يُســـتحدث مـــن 
ق فـي ضرائب ذات الطبيعة المماثلـة أو التـي تتفـ

جوهرهـــــا مـــــع هـــــذه الفـــــرائض الماليـــــة أو تحـــــل 
.محلها

1156القـرار الـوزاري رقـم وعالوة علـى ذلـك، جـاء 
بإنشــاء وحــدة الرخصــة الذهبيــة، 2020لســنة 

تـــي علـــى أن تُمـــنح الرخصـــة الذهبيـــة للشـــركات ال
تؤســــــس إلقامــــــة مشــــــروعات اســــــتراتيجية، أو 

عات قومية تسهم في تحقيق التنميـة، أو مشـرو
المشــــاركة مــــع القطــــاع الخــــاص فــــي أنشــــطة 
المرافـــــق العامـــــة والبنيـــــة التحتيـــــة، أو الطاقـــــة 
الجديـــدة والمتجـــددة، أو الطـــرق والمواصـــالت أو 

.الموانئ
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وبحســـب القـــانون تحصــــل الشـــركات الحاصــــلة
علــى الرخصــة الذهبيــة علــى موافقــة واحــدة علــى 
إقامــة المشــروع وتشــغيله وإدارتــه بمــا فــي ذلــك

لـه، تراخيص البناء، وتخصـيص العقـارات الالزمـة
وتكــون هــذه الموافقــة نافــذة بــذاتها دون حاجــة 

.إلى اتخاذ أي إجراء آخر

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مصـــر  اســـتطاعت مــــن 
خــــالل قــــوانين اســــتثمارية مشــــجعة أن تحقــــق 
ــــا قياســــية خــــالل فتــــرة زمنيــــة وجيــــزة، لــــم  أرقامً
تحققهــــا أي دولــــة أخــــرى فــــي المنطقــــة؛ حيــــث 
أظهــــرت أحــــدث إحصــــائية صــــادرة مــــن الهيئــــة 
العامــــة لالســــتثمار والمنــــاطق الحــــرة، أن عــــدد 

الي الشركات التـي تـم تأسيسـها خـالل العـام المـ
ألــف شــركة 28.4، بلــغ نحــو 2021/2020المنصــرم 

عــــــــن العــــــــام % 246بنســــــــبة ارتفــــــــاع تخطــــــــت 
بـــرؤوس أمـــوال مصـــدرة بلغـــت نحـــو 2014/2013

عـــن % 600مليـــار جنيـــه بنســـبة ارتفـــاع قـــدرها 84
.2014/2013العام 

ـــــي ـــــدفقات فـــــي االســـــتثمار األجنب كمـــــا زادت الت
لعـام حيث بلغت صافي تدفقات خالل ا: المباشر
مليـارات دوالر أمريكـي 7.5نحو 2020/2019المالي 

الـذي بلغـت فيـه صـافي 2015/2014مقارنة بعـام 
.مليارات دوالر أمريكي6.4تدفقات نحو 

هذا وقد تم عمـل نمـوذج موحـد لقاعـدة البيانـات 
ــــــة  ــــــة المطلوب الخريطــــــة المصــــــرية "الجغرافي

ـــــــك بالتنســـــــيق مـــــــع كافـــــــة ،"لالســـــــتثمار وذل
المحافظــــــات والهيئــــــات بالدولــــــة الســــــتيفائها
ووضــع خريطــة موحــدة للمنــاطق الصــناعية علــى

ا مما يُسهل إمكانية حجزهـ: مستوى الجمهورية
لبات مباشرة وتقليص المدة الزمنية للبت في ط

.المستثمرين إلكترونيا
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وقد جاءت تلـك الخريطـة فـي إطـار حـرص الدولـة 
المصــرية علــى نمــو االقتصــاد الــوطني مــن خــالل

ف تطـــوير بنـــاء شـــراكات اســـتراتيجية فـــي مختلـــ
ـــة والمســـتثمرين، لتصـــ ـــين الدول بح القطاعـــات ب

مصـــر مـــن الـــدول الرائـــدة فـــي الشـــرق األوســـط 
وإفريقيــــــا مــــــن خــــــالل تهيئــــــة المنــــــاخ الجــــــاذب 

.لالستثمارات المصرية واألجنبية

ـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة تســـتهدف الخريطـــة  وانطالقً
خــاذ االســتثمارية مســاعدة المســتثمرين علــى ات

قـــرارات ســــليمة مدعومـــة برؤيــــة واضـــحة حــــول 
اإلمكانــــــات والمقومــــــات التنافســــــية المتاحــــــة، 

ك واألمــاكن التــي يمكــن ضــخ اســتثمارات بهــا ذلــ
إجـراءات للتيسير علـى المسـتثمرين فـي تبسـيط

عملية حجـز األراضـي، وتضـم هـذه الخريطـة عـددًا
مـــن المشــــروعات القوميــــة والكبــــرى والتنمويــــة
باإلضــــافة إلــــى المنـــــاطق الحــــرة واالســـــتثمارية

لوجيــة والصــناعية واللوجســتية والمنــاطق التكنو
ومراكـــز خـــدمات المســـتثمرين، كمـــا تجمـــع كـــل 

حــد فـرص االسـتثمار المتاحـة فـي مصـر بمكـان وا
طـــة وتضـــمن مكتبـــة لجميـــع التشـــريعات المرتب

باالســـــــتثمار والمنشـــــــورات الترويجيـــــــة وكافـــــــة
ا المعلومــات بدايــةً مــن األمــاكن الجغرافيــة مــرورً

ــــــــة ــــــــا والقطاعــــــــات الصــــــــناعيَّة والتجاريَّ بالمزاي
ـــــالتراخيص الالزمـــــة لتنف ـــــةً ب ـــــة نهاي يـــــذ والخدميَّ

.المشروع االستثماري

نـي وذلك من خالل التعامل على الموقـع اإللكترو
لتوفير للخريطة االستثمارية للمناطق الصناعيـة

ــم لمــا يحتــاج إليــه المســتث مر منــاخ أفضــل ومالئ
التخــاذ القــرار مــن مســاحة األرض ونــوع النشــاط 

اع والبنيـــــة التحتيـــــة وســـــعر المتـــــر وقيـــــد االرتفـــــ
ئيســة والتكلفـــة االســتثمارية وإتاحــة الخــدمات الر

.التي يحتاج إليها المستثمر
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20072020

102عدد اإلجراءات الالزمة لتأسيس الشركات

الحد األدنى لرأس المال المدفوع
)من متوسط الدخل السنوي للفرد(% 

694.70

يوم عمل واحديومًا19الوقت الالزم لتأسيس الشركات

تكلفة التأسيس
)من متوسط الدخل السنوي للفرد(% 

68.820.3

" برنامج عمـل الحكومـة"في سياق متصل، هدف 
إلـــــى تعزيـــــز التطـــــوير المؤسســـــي لـــــدعم منـــــاخ 
ـــــق حـــــل  األعمـــــال وجـــــذب االســـــتثمار عـــــن طري

مر المشـــكالت والتحـــديات التـــي تواجـــه المســـتث
يــة، المصــري كمفتــاح لجــذب االســتثمارات األجنب

ت وذلك عبر وضع حلول سـريعة لتلـك المشـكال
بالتنســـــــيق وبالتعـــــــاون مـــــــع جميـــــــع الهيئـــــــات 
والـــوزارات المعنيـــة، وعليـــه، قامـــت الدولـــة بحـــل 

ــــــي واجهــــــت % 90حــــــوالي  مــــــن المشــــــكالت الت
المســــتثمرين، حيــــث انخفضــــت عــــدد اإلجــــراءات 

أس الالزمة لتأسـيس الشـركات، والحـد األدنـى لـر
المــــــال المــــــدفوع، والوقــــــت الــــــالزم لتأســــــيس 

رة الشـــــركات، وتكلفـــــة التأســـــيس بصـــــورة كبيـــــ
:كما هو موضح أدناه2007مقارنة بعام 

بــي وإدراكًـا مــن الحكومـة بأهميــة االسـتثمار األجن
فــي  (Foreign Direct Investment)المباشــر

ى خلق تحقيق التنمية االقتصادية، فقد عملت عل
باشر، من بيئة أكثر مالءمةً لالستثمار األجنبي الم

خــالل عــدد السياســات التــي جــاء فــي مقــدمتها، 
إصــــالح منــــاخ األعمــــال فــــي "اعتمــــاد مبــــادرة 

ث على أعلى مستوى سياسي، بحي) إرادة(" مصر
ـــوزراء المصـــري وذلـــك  تكـــون تابعـــة لمجلـــس ال
ــــم  ـــوزراء رقـــــ بموجـــب قـــرارات رئـــيس مجلــــس ال

2019لســــــــــنة 1652ورقــــــــــم 2019لســــــــــنة 998
ية بإشـــراف وزارة التخطـــيط والتنميـــة االقتصـــاد

.على المبادرة

هــــي مبــــادرة " إرادة"مبــــادرة والجــــدير بالــــذكر أن 
؛ بهدف إصالح اإلطار 2008وطنية تأسست عام 

نع التشــــريعي والتنظيمــــي المصــــري لتعزيــــز صــــ
السياســــــــــات، وتحفيــــــــــز األعمــــــــــال التجاريــــــــــة، 

مــة وتشــجيع االســتثمار، وإقامــة حــوار بــين الحكو
. والشركات
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ــــا فــــي تحقيــــ ق وتــــؤدي تلــــك المبــــادرة دورًا رئيسً
ر أهداف التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصـ

صـادية ولها تأثير مباشـر علـى التنميـة االقت2030
وتحســــــين الشــــــفافية وكفــــــاءة المؤسســــــات 

.الحكومية في عملية التنمية االقتصادية

وتـــدور أجنـــدة المبـــادرة حـــول تقيـــيم السياســـات
نفيـــذها والقـــوانين المصـــرية بشـــفافية وتقيـــيم ت

باألدلــــة، مدعومــــة بــــآراء المــــواطنين وأصــــحاب 
المصـــلحة، وتقـــود المبـــادرة إصـــالح السياســـات

بالتعـــاون مـــع المجـــاالت العامـــة والخاصـــة فـــي 
ســـة االقتصـــاد المصـــري، وتصـــميم وتنفيـــذ سيا

ــــة تكــــون متســــقة  مبســــطة وقائمــــة علــــى األدل
ومرئيـــــة ومتوافقـــــة مـــــع أفضـــــل الممارســــــات 

ت الدوليــة ومعــايير الحكــم الرشــيد، وتشــمل أدوا
إرادة المشاورات مع األطراف المتأثرة إلى جانـب

لــوائح الالحــق ل/ تقيــيم األثــر التنظيمــي المســبق 

الحالية والجديـدة؛ مـن أجـل ضـمان لـوائح أفضـل
.وإصالح أفضل لمناخ االستثمار

أوضــــــح مــــــؤتمر األمــــــم المتحــــــدة 
: 2020) األونكتـاد(للتجارة والتنميـة 

أن مصـــر احتفظـــت بمركزهـــا كـــأكبر
باشــر متلــق لالســتثمار األجنبــي الم

، لتصـل إلـى 2020في إفريقيـا لعـام 
مليـــــــارات دوالر بنســـــــبة زيــــــــادة 9

، وذلــك علــى الــرغم مــن %11قــدرها 
انخفــــــــاض تــــــــدفقات االســــــــتثمار 

صـل األجنبي إلـى شـمال إفريقيـا لت
.مليار دوالر أمريكي14إلى 

"
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تحســـــــــــــــــــــــــين بيئـــــــــــــــــــــــــة
ممارســــــــــــــــة األعمــــــــــــــــال

"

ــا لتحســ ــا خاص ين أولــت الدولــة المصــرية اهتمامً
س بيئة ممارسة، وانطلقت في هذا من مبدأ رئـي

عمال مفاده أن اإلصالح التنظيمي المُستدام لأل
ق أمر أساسـي السـتعادة ثقـة المسـتثمر، وإطـال

إمكانــــات القطــــاع الخــــاص بمــــا يحقــــق التنميــــة 
. االقتصادية الشاملة

، "2030رؤيـــة مصـــر "فـــي هـــذا الســـياق، اتخـــذت 
والتـــــي تعكـــــس الخطـــــة االســـــتراتيجية طويلـــــة

ف المـدى للدولـة المصـرية لتحقيـق مبـادئ وأهــدا
التنميـــة المســـتدامة فـــي جميـــع المجـــاالت، مـــن 

تنفيــذ ول. تحسـين بيئـة االسـتثمار أولويـة قصـوى
مبر تلك الرؤية، بدأت الحكومـة المصـرية فـي نـوف

ـــذ 2016 ـــي شـــامل لإلصـــالبتنفي ـــامج وطن ح برن
ى ، عملت مـن خاللـه علـاالقتصادي واالجتماعي

بعــه تحقيـق اإلصــالح االقتصــادي كمرحلــة أولــى، ت
ة، بمــا برنــامج لإلصــالحات الهيكليــة كمرحلــة ثانيــ

لـــة يضـــمن تفعيـــل واســـتدامة مكتســـبات المرح
. ادياألولى من البرنامج الوطني لإلصالح االقتص
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ج هــذا، وتضــمن تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن برنــام
ام اإلصــالح االقتصــادي خــالل الفتــرة مــن بدايــة عــ

، إجـراء 2021حتى نهاية الربع األول مـن عـام 2016
إصـــــالحات ماليـــــة ونقديـــــة تهـــــدف إلـــــى تحقيـــــق 
ـــق  معـــدالت نمـــو متســـارعة ومســـتدامة، وتحقي

نـامج التنمية الشاملة لمصر؛ حيث وضع هذا البر
مارية حلولًــا جذريــة لمشــكالت اقتصــادية واســـتث
صـري بنيوية كان يعاني منها هيكل االقتصـاد الم

لفتـــرات طويلـــة، كمــــا حققـــت السياســـات التــــي
رفـع انتهجتها مصر تحسنًا ملحوظًا فيما يخص

معـــدالت النمـــو؛ ذلـــك رغـــم التـــداعيات الســـلبية 
د ، وتأثيره على االقتصـا"19-كوفيد"النتشار جائحة 

العــالمي، إال أن االقتصــاد المصــري قــد نجــح فــي
التعامــل مــع األزمــة وتحقيــق معــدل نمــو إيجــابي 

ق هذا وقد ركز برنامج اإلصالح االقتصادي في ش
:تهيئة بيئة االستثمار على اآلتي

ة التركيــز علــى زيــادة قــدرة القطاعــات الصــناعي
.على المنافسة والتصدير

العمل على توسيع قاعدة اإلنتاج الحالية.

إصدار القوانين الداعمة لمناخ االستثمار.

إنشــاء جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة
.والصغيرة ومتناهية الصغر

ـــر  ـــذلك، أشـــار تقري مراجعـــة سياســـات"ونتيجـــة ل
الصــــادر عــــن منظمــــة " 2020االســــتثمار لمصــــر 

ـــــى أن مصـــــر  التعـــــاون االقتصـــــادي والتنميـــــة، إل
تحركــــت بخطــــى واثقــــة صــــوب إنجــــاز إصــــالحية 
طموحـــة، وذلـــك بهـــدف دعـــم اقتصـــادها وجـــذب 
المزيــــد مـــــن االســـــتثمارات المحليـــــة واألجنبيـــــة،

ر أصـــبحت مصـــوتحفيـــز النمـــو المســـتدام حتـــى 
.وجهة االستثمار األولى في إفريقيا

دت وبجانـــب برنـــامج اإلصـــالح االقتصـــادي، اســـتن
لـىإلتعزيز بيئة ممارسة األعمـال جهود الدولة 

تســــهيل بــــدء : ركــــائز أساســــية عــــدة مــــن بينهــــا
.  النشاط التجاري
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التحتيـة تحسين وتبسيط البنيـةباإلضافة إلى 
نــاء، مــن خــالل اســتخراج تــراخيص البلالســتثمار 

الحصــــــول علــــــى الكهربــــــاء، تســــــجيل الملكيــــــة، 
ــــة المســــتثمرين ــــى االئتمــــان، حماي الحصــــول عل

فـاذ األقلية، دفع الضرائب، التجارة عبـر الحـدود، إن
.العقود، وتسوية حاالت اإلعسار

ــة جهــودًا ــا مــن هــذه الركــائز، بــذلت الدول وانطالقً
ا بـأن كبيرة مـن أجـل تحسـين بيئـة األعمـال، إيمانًـ

ــــة متكام ــــى بيئ ــــاج إل ــــة تشــــجيع االســــتثمار يحت ل
ــــدفق االســــتثمارات فيمــــا . محفــــزة وميســــرة لت

لــى ، والــذي يُشــير إبــدء النشــاط التجــارييخــص 
ن عــــدد اإلجــــراءات والوقــــت والتكلفــــة المتعلِّقــــي

طة بتأســيس وتشــغيل شــركة صــغيرة ومتوســ
الحجــم ذات مســؤولية محــدودة، عمــدت الدولــة 
ــد مــن اإلجــراءات اإلصــالحية فــي  إلــى اتخــاذ العدي

: هذا الصدد ومن بينها

ن إنشاء وتطوير مراكز خدمات المسـتثمري
والعمــل علــى تحــديث الخــدمات بمــا يتماشــى

لســنة 72مــع نصــوص قــانون االســتثمار رقــم 
وقــد حرصــت الهيئــة. ، والمعــايير الدوليــة2017

ك العامة لالستثمار والمنـاطق الحـرة علـى ذلـ
مــــن خــــالل تحديــــد إطــــار زمنــــي لالنتهــــاء مــــن 

التراخيص، وميكنة الخدمات، 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تلـك المراكـز تهـدف
ـــــع  ـــــى تســـــهيل إجـــــراءات االســـــتثمار لجمي إل

تطبيـــق إجـــراءات التأســـيسالمســـتثمرين، و
اإللكترونـــــــي، والتـــــــزام الجهـــــــات المختصـــــــة 

ول باالعتـــــداد بالتوقيعـــــات اإللكترونيـــــة، وقبـــــ
ــــــع المــــــدفوعات،  ــــــي لجمي الســــــداد اإللكترون
ــى فــي ســبيل الحــد مــن الفســاد والقضــاء عل

يدة البيروقراطية، وتطبيق مبادئ اإلدارة الرش
.والشفافة
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تقـــــدم مراكـــــز خـــــدمات المســـــتثمرين كمـــــا 
،العديــــد مــــن الخــــدمات مثــــل التأســــيس

واعتمــــــاد ،والتصــــــفية،وعمليــــــات الــــــدمج
ـــائق المســـتثمرين ،لوتســـجيل األصـــو،وث

وفــــي إطــــار خطــــة . غيرهــــا مــــن الخــــدماتو
ع االنتشار الجغرافي حرصت الدولة على توسـ

مراكــــز خــــدمات المســــتثمرين علــــى مســــتوى 
ـــاهرت الـالجمهوريــة؛ حيــث يوجــد حتــى الوقــ ن ــ

تـم علـى مسـتوى الجمهوريـة وارئيسًامركز12ً
مراكز أخرى، هذا بجانب قيام 4العمل الفتتاح

الهيئـــــة العامـــــة لالســـــتثمار بافتتـــــاح فـــــروع
.للمراكز بجميع أنحاء مصر

تحسـين وقد أسـهمت هـذه المراكـز فـي هذا، 
لـى رواد ، حيث لم يتعين عالبيئة االستثمارية

األعمــــال الــــذين يســــتخدمون تلــــك العمليــــة، 
ســـوى تقـــديم المســـتندات المطلوبـــة ودفـــع

الرسـوم إلــى مسـؤول مــن مركـز المســتثمرين
لوب والذي يتولى بعد ذلك تنفيذ اإلجراء المط

.نيابة عن صاحب المشروع

توجــد مراكــز خدمــة تقــع وفــي الوقــت الــراهن، 
علــــــى مقربــــــة مــــــن الفــــــرص االســــــتثمارية 

في كما تقعالمتاحة على خريطة االستثمار 
قـدم ا حيـث يالمناطق الجغرافية األكثر احتياجًـ

قـــانون االســـتثمار المصـــري الحـــوافز القويـــة
ماعية بغرض تعزيز التنمية االقتصادية واالجت

.الشاملة لهذه المناطق

تـــم إطـــالق خدمـــة الخـــط فـــي الســـياق ذاتـــه، 
الســــــاخن بمركــــــز خــــــدمات المســــــتثمرين

جميـــــــع األســـــــئلة المتداولـــــــة عـــــــنلإلجابـــــــة 
والســماح لهــم بالتواصــل مــع ممثــل الجهــة 

.  الحكومية المعنية لتسهيل طلباتهم
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 إنشـــــاء نظـــــام الشـــــباك الواحـــــد إلتمـــــام
، مـــــــن خـــــــالل )One-Stop-Shop(اإلجـــــــراءات 

اســــــتحداث وحــــــدة متابعــــــة مســــــؤولة عــــــن 
ابـة التنسيق مع مصلحة الضرائب والعمـل ني

وخفــض الوقــت . 2017عـن الشــركة خــالل عــام 
يومًــا بــدلًا 11الــالزم لبــدء النشــاط التجــاري إلــى 

.يومًا16من 

إلغــاء شــرط الحصــول علــى شــهادة بنكيــة
، وكــــــذلك إلغــــــاء شـــــــرط 2019خــــــالل عــــــام 

ـــز  الحصـــول علـــى شـــهادة عـــدم ارتبـــاك وتعزي
النافــــــذة الواحــــــدة / مبــــــدأ المتجــــــر الشــــــامل

. 2020عام 

ــــــا الدولــــــةاتصــــــالًا، عــــــززت  الوصــــــول إلــــــى أيضً
من خـالل إدخـال إمكانيـة ،2019في عام االئتمان

مــنح حــق ضــمان غيــر حيــازي فــي فئــة واحــدة مــن 
األصـول المنقولـة دون الحاجـة إلـى وصـف محـدد 

ـــدائنون المضـــمونو. للضـــمان ـــه، يُمـــنح ال ن وعلي
أولويـــة مطلقـــة علـــى المطالبـــات األخـــرى، مثـــل 
العمـــــل والضـــــرائب، خـــــارج إجـــــراءات اإلفـــــالس 

أيضًـــا العديـــد مـــن الدولـــةاتخـــذت ، كمـــا وداخلهـــا
تحتية لتحسين البينة الالسياسات واإلجراءات 

ــــة إمــــداداتلالســــتثمار ــــل تحســــين موثوقي مث
ة الكهربـــاء مـــن خـــالل تنفيـــذ أنظمـــة آليـــة لمراقبـــ

. 2020انقطاع التيار الكهربائي خالل عام 

ــــا بتنفيــــذ بعــــض اإلجــــراءات قامــــت الدولــــة أيضً
ــــــدفع الضــــــرائب المُتعلقــــــة  ــــــب ة لتحســــــين بيئ

بمـــد 2019ممارســـة األعمـــال حيـــث قامـــت عـــام 
ـــــة المســـــتردة لضـــــريبة القيمـــــ ـــــالغ النقدي ة المب

لمصــنعين فــي ل) Value Added Tax(ة المضــاف
ال هذا إلـى جانـب، إدخـ،حالة االستثمار الرأسمالي

؛ لتقـديم ودفـع كـل 2020نظام عبـر اإلنترنـت عـام 
مــــن ضــــريبة دخــــل الشــــركات وضــــريبة القيمــــة 

.المضافة



34 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

حـل ى كذلك حرصت الدولة أيضًـا بشـكل كبيـر علـ
مـن خـالل إدخـال إجـراءات إعـادة حاالت اإلعسار 

إعـادة التنظيم، والسماح للمدينين ببدء إجراءات
التنظـــــيم ومـــــنح الـــــدائنين مشـــــاركة أكبـــــر فـــــي 

، األمـر الـذي مـن شـأنه 2019اإلجراءات خـالل عـام 
ي أن يُســهم فــي تعزيــز بيئــة ممارســة األعمــال فــ

. الدولة

ـــذكر أن مصـــر  ســـجلت أداءً جيـــدًا فـــيوجـــدير بال
ت ، حيـث أصـبحاستخراج تراخيص البنـاءمجال

لـى تكلفة إنجاز كل اإلجـراءات الالزمـة للحصـول ع
فحسـب مـن قيمـة % 1.6ترخيص لبناء مسـتودع 

فـــــي المتوســـــط فـــــي % 4.7المســـــتودع مقابـــــل 
.منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

كمـــا بـــذلت الدولـــة جهـــدًا مميـــزًا فـــي الســـنوات 
التــي ، ولحمايــة المســتثمرين األقليــةالماضــية 

ـــدًا إلـــى حمـــايتهم ضـــد قيـــام أعضـــ اء تُشـــير تحدي

ـــــس إدارات الشـــــركات بإســـــاءة اســـــتخدام  مجل
أصـــول الشـــركات؛ لتحقيـــق مكاســـب شخصـــية

ـــى حقـــوق المســـاهمين، وضـــمانات  باإلضـــافة إل
ــات الشــفافية للشــركات ا لتــي الحوكمــة ومتطلب

، من شأنها أن تقلل من خطـر التعـرض لإلسـاءة
:وتمثلت أبرز هذه الجهود في

 بالعمـــل علـــى 2015قيـــام الدولـــة خـــالل عـــام
ــة هــؤالء المســتثمرين مــن خــالل إدخــال  حماي

ت متطلبات إضافية للموافقـة علـى المعـامال
مـــع األطـــراف ذات الصـــلة ومتطلبـــات كبـــرى 
لإلفصــــاح عــــن مثــــل هــــذه المعــــامالت إلــــى 

.  البورصة

 ـــــع ـــــادة الشـــــفافية، ومن ـــــزام الشـــــركات بزي إل
ــــــى  الشــــــركات التابعــــــة مــــــن االســــــتحواذ عل
األســــهم الصــــادرة عــــن الشــــركة األم خـــــالل 

.  2016عام 
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 ل حمايــة المســتثمرين األقليــة مــن خــالتعزيــز
زيادة حقوق المساهمين ودورهم فـي قـرارات 

يـــة الشـــركات الكبـــرى وتوضـــيح هياكـــل الملك
. 2017والرقابة في عام 

 تعزيز حقوق المساهمين ودورهم في قـرارات
ادة الشركات الكبرى مع العمل بجدية علـى زيـ

شـــــــفافية الشـــــــركات بشـــــــكل كبيـــــــر خـــــــالل 
.2019عام 

اتســـاقًا مـــع ت تلـــك اإلصـــالحاتجـــاءهـــذا، وقـــد 
ت منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مـع الجهـا

الحكوميـــة المعنيـــة فـــي إطـــار منهجيـــة متكاملـــة
ية لإلصــــالح تشــــمل القيــــام بإصــــالحات تشــــريع

ي ا فـلكترونيـإوتطبيق منظومـات عمـل مدعومـة 
األمــر الــذي أســهم بشــكل،إطــار التحــوّل الرقمــي

ـــة ممارســـة األعمـــال فـــي ـــر فـــي تحســـين بيئ كبي

ــــــة ــــــب تحســــــين تصــــــنيفها فــــــي الدول ــــــى جان إل
.المؤشرات العالمية

الجهـــــود، حصـــــلت الدولـــــة علـــــى لتلـــــكونتيجـــــة 
مســـتويات متقدمـــة فـــي المؤشـــرات المتعلقـــة

ره بتحسين بيئة ممارسة األعمال؛ األمـر الـذي أقـ
الصـادر  Doing businessتقرير ممارسة األعمال 

التـدريب "تحت عنـوان 2019عن البنك الدولي عام 
:على النحو اآلتي" من أجل اإلصالح

 تحســـن مركـــز مصـــر فـــي مؤشـــر التجـــارة عبـــر
170الحــــدود بمقــــدار مركــــز واحــــد ليصــــل إلــــى 

.2018بتقرير عام 171بعد أن كان 2019عام 

ئب ارتفع ترتيب مصر فـي مؤشـر سـداد الضـرا
ــــز 2019عـــام 159إلـــى المرتبـــة  ــــة بالمركــ مقارنـ

.مراكز8، بزيادة مقدارها 2018بتقرير عام 167
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ت تحســـن ترتيـــب مصـــر بمؤشـــر تســـوية حـــاال
، ليرتفـــــع بـــــذلك امركـــــز14ًاإلعســـــار بمقـــــدار 

المركــز ىلــإ2018بتقريــر عــام 115مركزهــا مــن 
.2019بتقرير عام 101

ى ارتفــاع ترتيــب مصــر فــي مؤشــر الحصــول علــ
بـدلًا2019عـام 60الــاالئتمان لتسـجل المركـز

بزيـــــادة مقـــــدارها2018عـــــام 90مـــــن المركـــــز 
.مركز30

 ـــــة صـــــغار تقـــــدمت مصـــــر فـــــي مؤشـــــر حماي
ــــث ارتفــــع ترتيبهــــا بمقــــ دارالمســــتثمرين، حي

بــدلًا مــن 2019عــام 72مراكــز لتصــل للمركــز 9
.2018في تقرير عام 81

وعلـــــى إثـــــر هـــــذا التقـــــدم الـــــذي حققتـــــه الدولـــــة، 
صـر موالجهود التي بذلتها، أكـد البنـك الـدولي أن 

نفـــــذت أكبــــــر عـــــدد مــــــن اإلصـــــالحات لمنــــــاخ 

وذلـــك فـــي تقريـــر األعمـــال منـــذ عشـــرة أعـــوام،
: ، موضـحًا أن2019ممارسة األعمال الصـادر عـام 

ثمار مصر قامت بإصالحات لتحسين مناخ االسـت
ة وتبســيط اإلجــراءات فــي خمســة مجــاالت رئيســ

تأســــــيس الشــــــركات، والحصــــــول علــــــى : وهــــــي
االئتمـــان، وحمايـــة صـــغار المســـتثمرين، وســـداد

.الضرائب، وتسوية حاالت اإلعسار

سـة في السياق ذاتـه، أعلـن البنـك الـدولي ومؤس
مراكـــز فـــي 8التمويـــل الدوليـــة، عـــن تقـــدم مصـــر 

، موضــحًا 2019تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال 
د أكبــر عــدأن اإلصــالحات التــي أجرتهــا مصــر تُعــد 

ــذ فــي مصــر فــي عــام مــن اإلصــالحات التــي تُنفَّ
،واحــــــد خــــــالل الســــــنوات العشــــــر الماضــــــية

ذه أحـد ب لـدان وثاني أكبـر عـدد مـن اإلصـالحات يُنفـِّ
منطقــــــة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال إفريقيــــــا 

.2019عام 
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مصـــــر بزيـــــادة قـــــدرة أكــــد التقريـــــر أيضًـــــا قيـــــام 
ك وذلـالمشروعات في الحصول على التمويل 

يح بإصـــدار قـــانون الضـــمانات المنقولـــة الـــذي يُتـــ
ألول مـــــرة للشـــــركات الحصـــــول علـــــى التمويـــــل 
بضـــــمان المنقـــــوالت، كمـــــا نجحـــــت مصـــــر فـــــي 
زيــــادة حمايــــة صـــــغار المســــتثمرين مــــن خـــــالل 
ــــى قــــانون الشــــركات  ــــي تمــــت عل التعــــديالت الت

.والئحته التنفيذية

كما أشاد بمجهودات الحكومة المصـرية العديـد
من المسؤولين والجهات الدولية، كما هو الحال

فــــي إشــــادة ســــامية مصــــدق القائمــــة بأعمــــال 
المــــدير اإلقليمــــي لمصــــر والــــيمن وجيبــــوتي فــــي

حـوظ التسـارع المل: "البنك الدولي والتي أكدت أن
ة في خطى اإلصالح لإلجراءات المنظمة ألنشـط

لـى األعمال في مصر عالمة تبعث على التفاؤل ع
التــزام هـــذا البلـــد برعايـــة ريـــادة األعمـــال وتمكـــين

".مؤسسات القطاع الخاص

ـــــى أن مصـــــر اســـــتمرت فـــــي  وتجـــــدر اإلشـــــارة إل
الحصـــــول علـــــى مراكـــــز متقدمـــــة فـــــي التقــــــارير 

دمت تقــالمتعلقــة بتحســين بيئــة األعمــال؛ حيــث 
ممارســـة األعمـــال "مراكـــز فـــي تقريـــر 6مصـــر 
حيــث رصــد التقريــر قيــام الحكومــة ،"2020لعــام 

نـاخ المصرية بالعديد من اإلصـالحات لتحسـين م
االســــــــتثمار وتبســــــــيط اإلجــــــــراءات المُقدمــــــــة 

وى للمســتثمرين فــي مراكــز الخــدمات علــى مســت
.الجمهورية

فــزة قرصــد التقريــر أيضًــا نجــاح مصــر فــي تحقيــق 
ــــل ــــة بمؤشــــر تأســــيس الشــــركات لتحت نوعي

ــدلًا مــن المركــز 90المركــز  ــر عــام 109ب فــي تقري
، نتيجــة جهــود تبســيط اإلجــراءات المقدمــة2019

للمســـــتثمرين فـــــي مراكـــــز الخـــــدمات وتفعيـــــل 
يــق منظومــة الشــباك الواحــد، باإلضــافة إلــى تطب

ــا فـــي إطـــار  منظومـــات عمـــل مدعومـــة إلكترونيـ
.استراتيجية التحول الرقمي
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مركــزًا فــي مؤشــر 15تقــدمت مصــر نحــو كــذلك 
رة حيث قامت األخيحماية صغار المستثمرين، 

رارات بتعديل وتبني العديد مـن التشـريعات والقـ
ــــه ــــر ذات ــــا للتقري ، المرتبطــــة بهــــذا الشــــأن، ووفقً

ول تقدمت مصر بشكل كبير في مؤشر الحصـ
مركـــــزًا 19حيـــــث تقـــــدمت نحـــــو علـــــى الكهربـــــاء 

خــالل عــام  77إلــى المركــز 96لتصــعد مــن المركــز 
تـي وجاء ذلك نتيجة لإلصالحات المميـزة ال. 2020

ى قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلـ
.المواطنين

ــــا إلــــى أن هــــذه اإلصــــالحات  وتجــــدر اإلشــــارة هن
وزيــع شــملت تطــوير البنيــة األساســية إلنتــاج وت

ـــــــــاء بمـــــــــا انعكـــــــــس علـــــــــى موثوقيـــــــــة  الكهرب
إمـــــــداد الكهربـــــــاء وخفـــــــض تكلفـــــــة توصـــــــيلها 

ة فـــي للمســـتفيدين، فضـــلًا عـــن زيـــادة الشـــفافي
.تغيير أسعار الكهرباء

ب مصر في مؤشر سداد الضـرائكذلك تقدمت 
إلـى المركـز 159من المركـز 2019عن عام مراكز 3

ة ، وذلــــك نتيجــــة تطبيــــق منظومــــة إلكترونيــــ156
يبة جديدة لتقديم إقرارات القيمـة المضـافة وضـر

الـــــدخل، مـــــع الســـــداد اإللكترونـــــي للمـــــدفوعات 
مـة المرتبطة بهما، وقد تـم تطبيـق هـذه المنظو

ركات اإللكترونيــة بشــكل شــامل علــى كافــة الشــ
ن فــــي مصــــر بهــــدف التيســــير علــــى المســــتثمري

. وتبسيط تعامالتهم مع مصلحة الضرائب

ـا مُحــددًا لخفــض كمــا وضــعت مصــر إطــارًا زمنيـ
م زمن أداء العديد من الخـدمات لتُصـبح خـالل يـو

مركـــــزًا فـــــي مؤشـــــر 19تقـــــدمت واحـــــد، حيـــــث 
والذي يرصد عـدد اإلجـراءاتتأسيس الشركات

والوقــــت الــــالزم للتأســــيس، وقــــد أوضــــح تقريــــر
مركــزًا 15بــأن مصــر قفــزت " التنافســية العالميــة"

.2019عام 
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ـــ ـــز األنشـــطة الريادي ةتعزي "

التزمــــت الدولــــة المصــــرية علــــى مــــدار الســــنوات 
الســــبع الماضــــية بتعزيــــز بيئــــة ريــــادة األعمــــال

ك واالســـتثمار فـــي الشـــركات الناشـــئة، وجـــاء ذلـــ
ـــا مـــن اســـتراتيجيتها لبنـــاء اقتصـــاد قـــ ائم انطالقً

ـــــة،  ـــــادة التنافســـــية والمرون علـــــى المعرفـــــة، وزي
ـــز مكانـــة مصـــر كمركـــز إقليمـــي للشـــركات وتعزي

ة الناشــــئة، فضــــلًا عــــن إدراكهــــا لتــــأثير األنشــــط
الريادية المضاعف على خلـق فـرص العمـل، وقـد

ة أطلقت الدولة هذا التوجه إدراكًا منهـا لـدور ريـاد
األعمـــــال فـــــي تمكـــــين الشـــــباب مـــــن تأســـــيس 
المشــــروعات الخاصــــة بمــــا يُســــهم فــــي تقليــــل 

.نسب البطالة

وفيمـــا يخـــص دور ريـــادة األعمـــال بالنســـبة إلـــى 
مـن المجتمع واالقتصاد ككل، فهي توفر العديد

المزايـــــــا والفوائـــــــد المتمثلـــــــة فـــــــي مجموعـــــــة 
المســــــــــاهمات واالبتكــــــــــارات التــــــــــي يقــــــــــدمها 
ـــرواد الجـــدد للمجتمـــع، ممـــا يُســـهم فـــي رفـــع  ال

. االقتصاد وتحسينه

هــــــذا بجانــــــب دور مشــــــروعات ريــــــادة األعمــــــال، 
المتمثــــل فــــي تطـــــوير المزيــــد مــــن الصـــــناعات، 
ـــدة صـــغيرة ـــز االقتصـــاد بمشـــروعات جدي وتحفي

ــــان، ال ســـي ــــة اإلنسـ ـــق رفاهي ما للشـــباب، وتحقي
أنهـــــا تشـــــجع علـــــى االســـــتفادة مـــــن اقتصــــــاد 

ات المعرفة، وتشـجيع تبـادل المعلومـات والخبـر
.كاروتسهيل األنشطة التعاونية الداعمة لالبت

انطالقًــا مــن هــذا الــدور، حرصــت الدولــة المصــرية
، تهيئـــــة المنـــــاخ لشـــــباب رواد األعمـــــالعلـــــى 

مويل سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير الت
الــالزم لمشــروعاتهم ومبــادراتهم، وأطلقــت فــي 
ــــرامج متعــــددة للنهــــوض بريــــادة  ســــبيل هــــذا ب
األعمـــال، وتأهيـــل رواد األعمـــال، وقـــد جـــاء ذلـــك 
اتســــــــاقًا مــــــــع اســــــــتراتيجية الدولــــــــة للتنميــــــــة 

ــــا المســــتدامة، والتــــي تتبنــــى مــــن خاللهــــا برنام جً
ــا شــاملًا لإلصــالح االقتصــادي واالجت مــاعي وطني

اخ شــامل تتضــمن دعائمــه الرئيســة تحســين منــ
وبيئــــــــــة األعمــــــــــال، وتشــــــــــجيع المشــــــــــروعات 

.المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
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كمـــــــــا اتســـــــــق هـــــــــذا التوجـــــــــه الـــــــــوطني مـــــــــع 
ــ"2030رؤيــة مصــر " ا التــي تضــمنت محــورًا رئيسً

ي، لتشـــجيع المعرفــــة واالبتكـــار والبحـــث العلمـــ
حيــث هــدفت الرؤيــة إلــى أن تكــون مصـــر بحلـــول 

وم مجتمع مبـدع، ومبتكـر، ومنـتج للعلـ2030عام 
والتكنولوجيـــــا والمعرفـــــة، يتميـــــز بوجـــــود نظـــــام

بتكـار متكامل يحقق، ويضمن القيمة التنموية لال
والمعرفة، ويـربط تطبيقـات المعرفـة ومخرجـات

طنيــة، االبتكــار باألهــداف والتحــديات التنمويــة الو
وذلـــــك مـــــن خـــــالل العمـــــل علـــــى تهيئـــــة البيئـــــة 

ومــا المحفــزة لتــوطين وانتــاج المعرفــة واالبتكــار
ـــــــك مـــــــن تشـــــــريعات وسياســـــــات  ـــــــه ذل يتطلب

اســـية اســتثمارية وتمويليـــة وتطــوير للبنيـــة األس
.والتكنولوجية الالزمة

ـــــدة  ـــــا األهميـــــة المتزاي تراعـــــي هـــــذه الرؤيـــــة أيضً
القتصــاد المعرفــة ورفــع القيمــة المضــافة مــن

ــا والمعلومــات، وتــولي اهتم ــا خــالل التكنولوجي امً
ــا بتشــجيع وتعزيــز ريــادة األعمــال، والملك يــة خاصً

الفكريــــــــــة، والسياســــــــــات واآلليــــــــــات الالزمــــــــــة 
لتنســـــــيق الجهـــــــود فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال علـــــــى 

.المستويين المحلي والقومي

يجية االسـتراتفي سياق متصل، أطلقت الدولـة 
ــــــة لتطــــــوير المشــــــروعات الصــــــغيرة  الوطني

والتـي تعكـس توجـه " 2023-2018والمتوسطة 
الدولـــــــة وتتوافـــــــق مـــــــع اســـــــتراتيجية التنميـــــــة 

، حيــث تســتهدف 2030المســتدامة لرؤيــة مصــر 
بتكـار خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قـائم علـى اال

والمعرفـــة والعدالـــة االجتماعيـــة، باإلضـــافة إلـــى
أنهــــا تســــتهدف زيــــادة مســــاهمة المشــــروعات 
المتوســــطة والصــــغيرة ومتناهيــــة الصــــغر فــــي 
تنافســــية قطــــاع األعمــــال والنمــــو االقتصــــادي 

زيـز الشامل، فضلًا عن تشـجيع رواد األعمـال لتع
ية واســـتمرارية فـــرص النمـــو والنجـــاح والتنافســـ

نميـة لكافة المشروعات للوصول فـي النهايـة للت
المســـــــتدامة وتحســـــــين مســـــــتوى المعيشـــــــة 

.للشعب المصري
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ــــــــذكر أن االســــــــتراتيجية والخطــــــــة  والجــــــــدير بال
يرة التنفيذيـــة للمشـــروعات المتوســـطة والصـــغ

والمتناهيــة الصــغر تتمحــور حــول خمســة محــاور 
:رئيسة، وهي كالتالي

تعزيز سبل الحصول على التمويل.

تشجيع ريادة األعمال.

تشجيع الصـادرات وتعزيـز قـدرة المشـروعات
.على االندماج في سالسل القيمة

 خلـــــق فـــــرص للوصـــــول إلـــــى خـــــدمات تنميـــــة
.األعمال

اء تقليـــل األعبـــ: اإلطـــار القـــانوني والتنظيمـــي
ـــــــــة،  ـــــــــة التنظيمي ـــــــــة، وتبســـــــــيط البيئ اإلداري

فيـــذ واســـتخدام آليـــة مؤسســـية لتنســـيق وتن
.االستراتيجية

ة وانطالقًـــا مـــن هـــذه االســـتراتيجية، أولـــت الدولـــ
ــــــا كبيــــــرًا بمشــــــروعات ريــــــادة  المصــــــرية اهتمامً

تهيئــــة وتعزيــــز األعمــــال، فعملــــت بدايــــة علــــى 
مـن البيئة التشريعية الداعمة لريادة األعمال

خــــالل حزمــــة متنوعــــة مــــن القــــوانين والقــــرارات 
ة المعنية بتنظـيم عمـل المشـروعات المتوسـط

ـــــا ـــــا وافيً ، والصـــــغيرة ومتناهيـــــة الصـــــغر تنظيمً
ومســـاندة هـــذا القطـــاع الحيـــوي باعتبـــاره إحـــدى 

: دعائم االقتصاد الوطني، ومن بينها

 المعنـــــــي ؛ 2014لعـــــــام 141القـــــــانون رقـــــــم
ناهية بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات مت

.االصغر، وتوفير عددٍ من الحوافز والمزايا له
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 947قرار رئيس مجلـــــــــــــس الـوزراء رقــــــــــــم
2370والمعــــــــدل بالقــــــــــرار رقـم 2017لسنـــة 
، والخــــاص بإنشـــاء جهــــاز تنميــــة 2018لســـنة 

المشـــــــــــروعات المتوســـــــــــطة والصـــــــــــغيرة 
ــر الجهــاز هــو الجهــة  ــة الصــغر، ويُعتب ومتناهي
المعنيــــة بتنميــــة المشــــروعات المتوســــطة
والصــغيرة ومتناهيــة الصــغر وريــادة األعمــال،

ات ويقــوم بتنســيق وتوحيــد جهــود كافــة الجهــ
ـــــادرات  ـــــة والمب ـــــات األهلي ـــــة والجمعي المعني

.العاملة في هذا المجال

ويمـــول الجهـــاز تنميـــة مختلـــف المشـــروعات 
ــــــدة والقائمــــــة  ــــــة، الصــــــناعية، (الجدي اإلنتاجي

، وكـــــــــذلك )التجاريـــــــــة، الخدميـــــــــة، الحرفيـــــــــة
الثــــروة الحيوانيــــة، والســــمكية، (مشــــروعات 

ســـــواء كانــــت منشـــــآت فرديـــــة أو ) والداجنــــة
.شركات أشخاص أو أموال

وفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد، عمـــــــل جهـــــــاز تنميـــــــة 
ة المشــــروعات علــــى تــــوفير البيئــــة المناســــب

لمساندة هذه المشروعات عن طريـق تقـديم 
هـذا أنواع مختلفة للتمويـل تناسـب احتياجـات

ة النــوع مــن المشــروعات االبتكاريــة، باإلضــاف
دريب، إلى تقديم الدعم الفني والتسـويقي والتـ

ــرًا مــن خــال ــا كبي ل حيــث خصــص الجهــاز تمويلً
التمويــــــــل المقــــــــدم مــــــــن البنــــــــك الــــــــدولي 

ــة ــة والتكنولوجي ــ. للمشــروعات االبتكاري ذلك ك
ــ ــدًا لتــدريب وتأهي ــا جدي ل أطلــق الجهــاز برنامجً

مـــديري صـــناديق رأس المـــال المخـــاطر، وهـــي 
الصـــــــناديق التـــــــي تـــــــدعم أصـــــــحاب األفكـــــــار 
المبتكــــرة، التــــي ال يـــــتم تمويلهــــا مــــن خـــــالل

اعدهم المؤسسات التمويلية التقليدية، وتس
حتــى تتحــول أفكــارهم إلــى مشــروعات قائمــة 
بالفعـــــل لتحقيـــــق اســـــتثمارات تُســـــهم فـــــي

.                                                                                                     تحقيق التنمية االقتصادية بالدولة
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 والــذي يعمــل ؛ 2018لعــام 176القــانون رقــم
لـى على تسـهيل حصـول الشـركات الناشـئة ع

حـدد التمويل الـالزم، عبـر تـوفير إطـار قـانوني مُ
. لمختلَف أنشطة التمويل

 لتطـــــــوير ؛ 2020لعـــــــام 152القـــــــانون رقـــــــم
المشـــــــــــروعات الصـــــــــــغيرة والمتوســـــــــــطة 
وتشــــــــجيعها علــــــــى االنضــــــــمام لالقتصــــــــاد 

غيـر الرسمي، من خالل تقديم حوافز ضـريبية و
لهم ضــريبية وجمركيــة ألصــحابها، فــور تســجي

.في االقتصاد الرسمي

 بشـأن إصـدار ؛ 2020لسـنة 152القانون رقـم
قـــــــانون تنميـــــــة المشـــــــروعات المتوســـــــطة 

ون والصــغيرة ومتناهيــة الصــغر، ويمثــل القــان
ــــا للتنســــيق والتعــــاون بــــين أكثــــر مــــ ن نموذجً

جهة مـن الـوزارات والمؤسسـات المعنيـة 25
.بهذا القطاع

ح وفي ضوء ذلك، تقـدم وزارة الماليـة نظـم ولـوائ
ا ضــــريبية مبســــطة تبــــدأ مــــن ألــــف جنيــــه ســــنوي

للمشــــروعات التــــي يقــــل حجــــم مبيعاتهــــا عــــن
ـــى 250 ـــراوح % 1ألـــف جنيـــه، وتصـــل إل فقـــط إذا ت

حجـــــــــم مبيعـــــــــات هـــــــــذه المشـــــــــروعات بـــــــــين
.ماليين جنيه3-10

هــذا، باإلضــافة إلــى إعفــاء هــذه المشــروعات مــن 
ود ضـريبة الدمغـة ورســوم التوثيـق والشـهر لعقــ

تأســـــــــيس الشـــــــــركات والمنشـــــــــآت وعقـــــــــود 
يل التســهيالت االئتمانيــة والـــرهن وعقــود تســـج
كيـة األراضي، كمـا سـيتم تخفـيض الرسـوم الجمر

علـــى اآلالت والمعـــدات التـــي يـــتم % 2لتصــل إلـــى 
. استيرادها لتشغيل هذه المشروعات

ات مـن المؤسسـاتصالًا، أنشأت الدولة العديـد 
المعنيــــــة بــــــدعم المشــــــروعات المتوســــــطة 

:وفي مقدمتهاوالصغيرة ومتناهية الصغر
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وكالــــــــــة تنميــــــــــة المشــــــــــروعات الصــــــــــغيرة 
بهـــدف دعـــم والمتوســـطة ومتناهيـــة الصـــغر 

.  ريادة األعمال والمؤسسات المختلفة

Misr)" مصر فينشر كابيتـال"شركة  Venture 
Capital)ـــي تـــم تأسيســـها فـــي مـــايو ؛ ؛ 2017والت

لمســـــاعدة الشـــــركات الصـــــغيرة والمتوســـــطة 
المتعثــرة، ولكــن القــادرة علــى البقــاء، مــن خــالل

.توفير آليات التمويل ذات األجل القصير

هيئــــــــــــــــــــــــــــة تنميــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــادرات
(Export Development Agency, EDA)

؛ لتكــــون هــــي الجهــــة 2017تأسســـت خـــالل عـــام 
الحكوميـة الموحــدة المختصـة بدعـــم الصـــادرات
ــــادرات ــــادة الصـ ــــلى اســـــتراتيجية زيـ واإلشـــراف عـ

مـا الخاصة بالشـركات الصـغيرة والمتوسـطة، م
.يُسهم في عدم إهدار الموارد

وهـــي موقــــع منصـــة المشـــروعات الصـــغيرة؛ 
إلكترونـــــي تفـــــاعلي أقامـــــه الجهـــــاز علـــــى شـــــبكة 
اإلنترنــت ليعــرض كافــة والمعلومــات والخــدمات

قية التـــي التمويليـــة والتدريبيـــة والفنيـــة والتســـوي
تقــدمها الجهــات والمؤسســات الحكوميــة وغيــر 
ــــــــة ألصــــــــحاب  ــــــــات األهلي ــــــــة والجمعي الحكومي
المشـــروعات المتوســـطة والصـــغيرة ومتناهيـــة

الصـــــــغر ورواد األعمـــــــال والشـــــــركات الناشـــــــئة 
ذه وكــذلك المبــادرات ذات الصــلة التــي تنفــذها هــ

.الجهات

ــة بالتعــاون مــ ــه، أطلقــت الدول ع فــي الســياق ذات
" رايـــز أب"ومؤسســـة ) Facebook" (فـــيس بـــوك"
)Rise Up Agency ( ــادة ــة لري أول منصــة تفاعلي

ــــــــــدعم المشــــــــــروعات الصــــــــــغيرة  األعمــــــــــال ل
والمتوســـــطة فـــــي منطقـــــة الشـــــرق األوســـــط 

. وشمال إفريقيا
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هـــذا، وتمثـــل المنصـــة إحـــدى آليـــات نشـــر ثقافـــة 
ــــادة األعمــــال، ودعــــم المشــــروعات الصــــغيرة  ري
والمتوسطة ومسـاندة الشـباب ودعـم أفكـارهم

بتقـــــــــديم المســـــــــاعدة الالزمـــــــــة لهـــــــــم حـــــــــول 
ــــة  ــــك فــــي إطــــار حــــرص الدول مشــــروعاتهم، وذل
المصرية على دعـم فكـر ريـادة األعمـال واحتضـان

الشباب ودعمهم في إخراج أفكارهم وتـوجيههم 
.نحو خلق فرص عمل بأنفسهم

أنشـــأت الدولـــة نحـــو ،إنشـــاء حاضـــنات أعمـــال
ي تسع حاضنات أعمال منها حاضنات متميـزة فـ
ة مجــال الـــذكاء االصـــطناعي والســـياحة باإلضـــاف
ع إلـــى حاضـــنة مصـــرية إفريقيـــة، كمـــا تـــم التوســـ

فـــــــــي حاضـــــــــنات األعمـــــــــال فـــــــــي الجامعـــــــــات 
.والمدارس الفنية

ة وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تأســيس أول حاضــن

متخصصــــــــة للـــــــــذكاء االصـــــــــطناعي بجامعـــــــــة 
امعـة اإلسكندرية، وأول حاضنة تكنولوجيـة فـي ج

ق المنيا وأخرى بطنطا، وقنا، وذلـك بهـدف تعميـ
التنميـــــة التكنولوجيـــــة وزيـــــادة عـــــدد الحاضـــــنات

.التكنولوجية

والجدير بالـذكر أن الدولـة عملـت علـى إطـالق أول
شــــبكة قوميــــة لحاضــــنات األعمــــال فــــي مصــــر، 
ــــــــة البحــــــــث العلمــــــــي  بالتعــــــــاون مــــــــع أكاديمي

ويقي والتكنولوجيـــا، لتقـــديم الـــدعم الفنـــي والتســـ
ود الــالزم لألفكــار والشــركات الناشــئة ذات المــرد

ــــة لكــــل  االقتصــــادي، ويعمــــل المشــــروع كمظل
م حاضنات األعمال على مستوى الجمهورية، ويـت

إيفــــاد فريــــق لكــــل حاضــــنات األعمــــال للتعريــــف 
لـــى بمنظومـــة الشـــبكة القوميـــة، وتـــم االتفـــاق ع

أن يكـــــــون مقـــــــر الشـــــــبكة األساســـــــي معهـــــــد 
.التخطيط القومي
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ــة : وحــدات الشــباك الواحــد أنشــأها جهــاز حماي
المشـــــروعات بجميـــــع فروعـــــه لتقـــــدم خـــــدمات 

قـات استصدار التراخيص والمسـتندات والمواف(
، وتضـــم)الالزمـــة لبـــدء المشـــروعات وتشـــغيلها

هـــذه الوحـــدات جميـــع الجهـــات المعنيـــة بتنميـــة 
المشــروعات بهــدف تقــديم كافــة الخــدمات ذات 
الصـــلة مـــن مكـــان واحـــد للتيســـير علـــى العمـــالء

.وصغار رواد ورائدات األعمال

قـديم لتمبـادرات متنوعـة اتصالًا، أطلقت الدولة 
تســـــــهيالت ائتمانيـــــــة لهـــــــذه المشـــــــروعات أو 
ــــي  ــــادة األعمــــال، والت ــــة لري ــــر المالي الخــــدمات غي

سـتية تشمل تـوفير الخـدمات التسـويقية واللوج
:يوالتكنولوجية، وتمثلت أبرز هذه المبادرات ف

ـــــــة  مبـــــــادرة إقـــــــراض المشـــــــروعات المتناهي
أطلقهـــــا الصـــــغر والصـــــغيرة والمتوســـــطة، 

ـــز البنـــوك علـــى 2014البنـــك المركـــزي عـــام  لتحفي

صرف القروض لهـذه المشـروعات، ومـن خاللهـا 
البنــوك الوطنيــة 2016كلــف البنــك المركــزي عــام 
علـــى األقـــل مـــن % 20بتخصـــيص مـــا يقـــرب مـــن 

إجمـــــــــــالي قروضـــــــــــها للشـــــــــــركات الصـــــــــــغيرة 
.والمتوسطة

رة مبــادفــي الســياق ذاتــه، أطلــق البنــك المركــزي
ــــــل األعمــــــال الصــــــغيرة، عــــــام لتحفيــــــز تموي

ـــار 30عـــن طريـــق ضـــخ إجمـــالي تمويـــل 2017 ملي
ـــــه مصـــــري  ـــــورو1.4(جني ـــــار ي فـــــي القطـــــاع ) ملي

. المصرفي

ــــــك شــــــركتك"مبــــــادرة  أطلقتهــــــا وزارة ": فكرت
بهـدف تحفيـز بيئـة ريـادة2017االستثمار في عـام 

األعمـــال فـــي مصـــر، وتقـــديم حـــزم متكاملـــة مـــن 
الــــــدعم لــــــرواد األعمــــــال فــــــي مختلــــــف مراحــــــل 
شـــركاتهم الناشـــئة مـــن خـــالل المحـــاور األربعـــة 

.الخاصة بالمبادرة
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هــذا، وتشــمل تلــك المراحــل مراكــز خــدمات رواد 
األعمال، وحاضنات ومسرعات األعمـال، وشـركة 

ريعية صندوق مصر لريادة األعمال، والبيئة التشـ
.للتحسين القوانين المتعلقة بريادة األعما

ــادرة التــي تحولــت إلــى شــركة مصــ ر ونجحــت المب
لالســــتثمار فــــي ريــــادة األعمــــال، فــــي تأســــيس 
العديـــــد مـــــن شـــــركات ريـــــادة األعمـــــال وتقـــــديم 
التــدريب لــرواد األعمــال، ولــم تعــد مقتصــرة علــى

ــتم بالتعــاون مــع وزارة االســتثمار فحســب، بــل ت
. كافة الوزارات

المختلطــة ،مبــادرة دمــج كفــاءة ريــادة األعمــال
ــــة االجتم ــــا التصــــنيع فــــي التنمي ــــة وتكنولوجي اعي

ـــدري ب واالقتصـــادية فـــي مصـــر، والتـــي تتضـــمن ت
دير الشــركات الصــغيرة والمتوســطة علــى التصــ

.عبر اإلنترنت

آالف شـــاب مصـــري 10مبـــادرة دوليـــة لتـــدريب 
أعلن عنهـا رئـيسوأفريقي على ريادة األعمال، 

الم الجمهورية ضمن توصيات منتدى شباب العـ
ـــــى إنشـــــاء 2018 شـــــركة 100هـــــذا، باإلضـــــافة إل

متخصصــــة فــــي مصــــر وإفريقيــــا بهــــذا المجــــال، 
مــي وتوجيـه مؤسسـات الدولـة إلنشـاء مركـز إقلي

.لريادة األعمال

ات وتُعدُّ إحدى أهـم المبـادر، "رواد النيل"مبادرة 
2019التـــــي أطلقتهـــــا الحكومـــــة المصـــــرية عـــــام 

لتعزيـــز ريـــادة األعمـــال فـــي الدولـــة، وهـــي مبـــادرة 
قوميـة يرعاهـا ويمولهـا البنـك المركـزي المصــري
وتنفـــذ مـــن خـــالل جامعـــة النيـــل األهليـــة، وتقـــوم
المبــــادرة بــــدعم الشــــركات الناشــــئة والشــــركات
الصـــغيرة والمتوســـطة فــــي مجـــاالت التصــــنيع

ــــق  والزراعــــة والتحــــوّل الرقمــــي مــــن خــــالل تطبي
.أدوات االبتكار المختلفة
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ز وتجـدر اإلشـارة إلـى أن المبـادرة تهـدف إلـى تعزيــ
ل النظام البيئـي لـرواد األعمـال فـي مصـر مـن خـال

خــــدمات وبــــرامج مختلفــــة، ومــــن خــــالل العمــــل 
ــــوزارات  ــــوك وال ــــف البن ــــق مــــع مختل بشــــكل وثي

هيئـة والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية؛ لت
ــــــادة األعمــــــال،  ــــــاء ثقافــــــة ري ــــــة داعمــــــة، وبن بيئ

عـدة وعليه، يتمثل الغرض الـرئيس للمبـادرة فـي
:نقاط وهي

 إطــالق الطاقــات الكامنــة لــدى الشــباب ومــن
لديهم المقومات األوليـة إلدارة المشـروعات،
وتمكيـــنهم مـــن االســـتخدام االبتكـــاري لـــرأس

المـــــال المـــــادي والبشـــــري وقيـــــادة التغييـــــر 
.  االقتصادي

 ـــــــــــادة عـــــــــــدد المشـــــــــــروعات الصـــــــــــغيرة زي
والمتوســــطة إلــــى جانــــب دعــــم المشــــروعات 

.القائمة

 تشجيع خلق فرص العمـل وخفـض معـدالت
.البطالة بوجه عام

ات خلــق صــناعة وطنيــة تقــوم بتصــنيع منتجــ
ـــي احتياجـــات الســـوق والمجتمـــع، وقـــادرة  تلب

.على المنافسة الخارجية

دام تشــجيع التحــول التكنولــوجي ودعــم اســتخ
.مفهوم الميكنة

محـــاور 5وتحقـــق المبـــادرة أهـــدافها عـــن طريـــق 
نح رئيسة تسـتهدف احتياجـات رواد األعمـال وتمـ

:حلول مبتكرة للمشكالت الحالية، وهي

لتـــــــوفير دعـــــــم :برنـــــــامج تطـــــــوير األعمـــــــال
ين استشاري وحلول ماليـة وغيـر ماليـة لتحسـ

المشــروعات ومســاعدة الشــركات الصــغيرة 
.والمتوسطة في االنطالق
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ــــرام:برنــــامج التوعيــــة والتــــدريب ــــوفير ب ج لت
ادة تدريبيــة مــن أجــل نشــر ثقافــة االبتكــار وريــ

األعمــــال وتـــــدريب أصــــحاب األعمـــــال للنمـــــو 
.برامج رئيسة3بمشروعاتهم من خالل 

رة لـــدعم الشـــركات الصـــغي:برنـــامج االبتكـــار
إلـى والمتوسطة في ضخ االبتكـارات الجديـدة

ـــــرات فـــــي  ـــــدها بخب الســـــوق المصـــــرية، وتزوي
أو مجاالت الهندسة لتصـنيع منتجـات جديـدة

.إعادة هندسة غيرها

ن لتمكــين رواد األعمــال مــ:برنــامج التنــافس
تحســين أدائهــم فــي الســوق وتحقيــق أهــداف

ين نموهم من خالل تقديم الـدعم الفنـي وتمكـ
ـــــــز  ـــــــا وتعزي إدارة االبتكـــــــار ونقـــــــل التكنولوجي

.سالسل القيمة والصادرات

ات لمسـاعدة الشـرك:برنامج خليك ديجيتال
ها الصغيرة والمتوسطة لتحويل نموذج عمل

الحــالي إلــى نمــوذج عمــل متطــور يعتمــد علــى 
ــــــة فــــــي ابتكــــــار المنتجــــــات ــــــات الرقمي التقني

.والخدمات الجديدة

فـــــي ســـــياقٍ متصـــــل، بجانـــــب هـــــذه المبـــــادرات، 
والــذي يعــد 2030مشــروع رواد أطلقــت الدولــة 

يط أحد أهم المشروعات التي قامت الدولة بتسل
الضوء عليها من أجـل تعزيـز ريـادة األعمـال، كمـا 

ـــة مصـــر المســـتقبلية حيـــث تســـ ـــق برؤي عى يتعل
ول الدولة للوصـول إلـى صـورة جديـدة لمصـر بحلـ

كـــرًا ، بحيث يكون مجتمــعًا مبــدعًا ومبت2030عام 
ومنتــــــــجًا للعلــــــــوم والتكنولوجيــــــــا والمعــــــــارف 

.يعتمد على اقتصاد تنافسي ومتوازن
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ويهــــدف المشــــروع إلــــى تمكــــين الشــــباب مــــن 
تأســـيس المشـــروعات الخاصـــة، والعمـــل علـــى 
ــــة  ــــادة األعمــــال فــــي تنمي تكــــريس ودعــــم دور ري

يـه، االقتصـاد الـوطني وتنويـع مصـادر الـدخل، وعل
فــي تــوفير مجموعــة 2030يُســهم مشــروع رواد 

ير من الخدمات مثل المـنح التعليميـة والماجسـت
لدراسة مجال ريادة األعمال بشكل أعمـق وعلـى

نطـــاق أوســـع، هـــذا، إلـــى جانـــب دعـــم وتأســـيس 
دم حاضـــنات أعمـــال للشـــركات الناشـــئة التـــي تقـــ

ل أفكـــارًا مبتكـــرة فـــي ســـوق العمـــل، فيمـــا تتمثـــ
:المحاور الرئيسة له في

يز نشر ثقافة العمل الحر وذلك من خالل تحف
الطـــــالب بشـــــكل عـــــام، وطـــــالب المـــــدارس 
الصــــــناعية والتجاريــــــة بشــــــكل خــــــاص علــــــى 
الـدخول فـي مجـاالت ريــادة األعمـال مـن خــالل 
تـــدريبهم وتنميـــة مهـــاراتهم بمـــا يتوافـــق مـــع

.سوق العمل

 تقـــديم مـــنهج دراســـي خـــاص بريـــادة األعمـــال
ـــــــام  ـــــــراء فـــــــي المجـــــــال، والقي بواســـــــطة خب
باإلشــراف علــيهم؛ لخلــق جيــل جديــد مــن رواد 
األعمــــال القــــادرين علــــى توظيــــف معــــرفتهم 

.  العلمية بإنشاء مشروعات

ميـة إبراز الدور الذي تلعبه ريادة األعمال في تن
.  االقتصاد المعرفي

ـــا عقـــد  ـــة أيضً فـــي ســـياق متصـــل، حرصـــت الدول
االتفاقيـــــــات الدوليـــــــة لتعزيـــــــز العديـــــــد مـــــــن 

ودعــم رواد األعمــال وتمثلــتاألنشــطة الرياديــة 
: أبرز جهودها بهذا المجال في

 ــــــدولي ــــــة المصــــــرية والبنــــــك ال توقيــــــع الدول
اتفاقيــــة لــــدعم رواد األعمــــال فــــي 2019عــــام 

مليــون دوالر أمريكــي؛ لزيــادة 200مصــر بقيمــة 
ة حجــم االئتمــان المتــاح للمشــروعات الناشــئ

.وتمكين المرأة
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ــين مصــر وإيط ــة مشــتركة ب ــا توقيــع اتفاقي الي
ــــوفمبر  ــــة 2020فــــي ن ، تحصــــل بموجبهــــا هيئ

المشـــــــــــروعات المتوســـــــــــطة والصـــــــــــغيرة 
مليـــون دوالر أمريكـــي، 12.9ومتناهيـــة الصـــغر 

لـــدعم رواد األعمـــال مـــن خـــالل تمويـــل شـــراء 
المعـــــــدات، باإلضـــــــافة إلـــــــى تيســـــــير نقـــــــل 

.التكنولوجيا

 2018قيــــــام وزارة الصــــــناعة والتجــــــارة عــــــام
بالتعـــــاون مـــــع الـــــوزارة الفيدراليـــــة األلمانيـــــة 

زيـز للتعاون االقتصادي والتنميـة، مـن أجـل تع
ســــبل االســــتفادة مــــن مشــــروعات التعــــاون 
األلمـــاني المشـــترك فـــي مصـــر فـــي مجـــاالت 
المشـــروعات المتوســـطة والصـــغيرة ورفــــع 

.مستوى التعليم والتدريب المهني

هـــذا، وقـــد حققـــت مصـــر العديـــد مـــن النجاحـــات 
ة المؤشــرات المُتعلقــالملحوظــة فــي مختلــف 

:، ومن أبرزهابريادة األعمال

 مصــر علــى المركــز األول بمنطقــة حافظــت
الشرق األوسط وشمال إفريقيا مـن حيـث

ية عــــدد الصــــفقات التمويليــــة واالســــتثمار
لـك الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقـة وذ

، وفقًـا للتقريـر 2020خالل الربع األول من عـام 
، كمـــا أوضـــح ماجنيـــتالصـــادر عـــن مؤسســـة 

ـــر عـــدد مـــن ـــام مصـــر بتســـجيل أكب ـــر قي التقري
مــن إجمــالي % 37الصـفقات بنســبة تصــل إلـى 

.  الصفقات بالمنطقة

 ـــا لتقريـــر صـــدر عـــن شـــركة ومضـــة، وهـــي وفقً
ـــة متعـــدّدة البـــرامج تهـــدف إلـــى تســـري ع منصّ
ــادة األعمــال فــ ــز البيئــات الحاضــنة لري ي وتعزي

منطقة الشرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، أن
بفـــارقالمصـــريين جـــاءوا فـــي المركـــز األول 

كبيـــــر عـــــن نظـــــرائهم فيمـــــا يخـــــص جنســـــية 
ذلك مؤسسي الشركات الناشئة بالمنطقة و

%. 25.7بنسبة تصل إلى نحو 
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 احتلت مصر المركز التاسـع، 2020وفي عام
"مؤشـر نضـوج ريـادة األعمـال العربيـة"في 

ـــدي  ـــي"الصـــادر عـــن مُنت ـــادة (MIT)" إم أي ت لري
ــــين "األعمــــال ــــك مــــن ب ــــة عربيــــة، 13، وذل دول

: ويقـــيس المؤشـــر ســـتة أبعـــاد رئيســـة، وهـــي
رأس المـــال البشـــري، والمعرفـــة، والتمويـــل، 

بنيـة وتأسيس الشركة، وعمليات الشركة، وال
.التحتية المحلية

 المرصــــد العــــالمي لريــــادة "بنــــاء علــــى بيانــــات
 Global Entrepreneurship)" األعمـــــال
Monitor)، ـــــــة شـــــــهدت مصـــــــر تطـــــــورًا للبيئ

الحاضـنة لريـادة األعمــال بشـكل واضـح خــالل
ــــك  ــــرز تل الســــبع ســــنوات الماضــــية، ومــــن أب

برامج ريادة األعمال والسياسات: المؤشرات
الحكوميــــة للــــدعم والمالءمــــة ونقــــل البحــــث 

.والتطوير

مراكز 10شهدت مصر تقدم بنحو 
المؤشر العالمي لريادة "في 

"األعمال
(Global Entrepreneurship Index, GEI)،

ة المعهد الدولي لتنمي"الصادر عن 
، خالل أربع سنوات"ريادة األعمال

دولة 137من بين 81لتحتل المرتبة 
، مقارنة بالمرتبة 2019في عام 
.2015في عام 91الـ 

"
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ةاالرتقــاء بالمنــاطق الحــر "

دخل تُعدُّ المناطق الحرة جزءًا من إقليم الدولة، يـ
م ضمن حدودها ويخضع لسـلطتها اإلداريـة، ويـت
ــــا ألحكــــام ضــــريبية وجمركيــــ ة التعامــــل فيــــه وفقً

راد ونقدية خاصة، ويُسـمح بجميـع األنشـطة المـ
االســـــتثمار بهـــــا داخـــــل هـــــذه المنـــــاطق وفقًـــــا 

تثمار للسياسة التي تضعها الهيئة العامة لالسـ
والمنـــاطق الحـــرة وبصـــفة أساســـية الصـــناعات
ـــــك باســـــتثناء : الموجهـــــة للتصـــــدير للخـــــارج وذل

صــــناعات األســــلحة والــــذخائر والمتفجــــرات ومــــا 
ـــاألمن القـــومي، والخمـــور والمشـــروبات ـــرتبط ب ي

ـــ د الكحوليـــة، وصـــناعة األســـمدة، وتصـــنيع الحدي
يع والصــــلب، وتصــــنيع البتــــرول، وإســــالة وتصــــن

ونقــــــل الغــــــاز الطبيعــــــي، والصــــــناعات كثيفــــــة 
. استخدام الطاقة

ـــــالمرافق المنـــــاطق الحـــــرة العامـــــةوتتمتـــــع  ب
تقبال والبنيــة األساســية الالزمــة للتشــغيل واســ

محطـــات صـــرف -كهربـــاء -طـــرق (المشـــروعات 
).تليفونات–شبكات مياه -صحي 
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ة، هذا، باإلضافة إلى وجود وحـدة جمركيـة متكاملـ
ووحــدة لشــرطة أمــن المــوانئ، ووحــدة أمــن بكــل 

. ساعة24منطقة تعمل على مدى 

وقد روعـي أن يـتم اختيـار مواقـع المنـاطق الحـرة 
عهـا، بحيث تتواجد بالمـدن الكبـرى المميـزة بموق

ــة، وإمكاناتهــا الداعمــة للمنطقــة ــوافر العمال ، وت
وبــــالقرب مــــن المــــوانئ البحريــــة والجويــــة، فيمــــا 
تُخصـــــص مســـــاحات االســـــتثمار فيهـــــا بنظـــــام 

متــر مربــع  حســب نــوع النشــاط/اإليجــار الســنوي
ـــــه المشـــــروع  ـــــذي يزاول دوالرات للصـــــناعي، 5(ال

).دوالرات للخدمي والتخزيني10و

نمطًا تأسيسًا على ذلك، فالمناطق الحرة، تمثل
ات اســتثماريا متميــزًا، فهــي آليـــة مهمــة مــن آليـــ

ب زيادة الصـادرات، وزيـادة النـاتج القـومي إلـى جانـ
ي خلق فرص عمـل جديـدة، وتـأتي تلـك األهميـة فـ
دة ظل ما تتمتع به المناطق الحرة من مزايا عديـ
افر أهمها االرتباط المباشر بالعالم الخـارجي، وتـو

، إلـــى أراضٍ مكتملـــة المرافـــق والبنيـــة األساســـية
حي جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النـوا
لتــي الجمركيــة واالســتيرادية والنقديــة، وغيرهــا، وا

ـــــا، ممـــــا  ـــــا وخروجً تتعلـــــق بحركـــــة البضـــــائع دخولً
لتـي يسمح بقدر كبير من الحرية في المعـامالت ا

مــــــــن شــــــــأنها جــــــــذب االســــــــتثمارات، وهكــــــــذا 
مـن فاالستثمار في المناطق الحـرة يـوفر العديـد

:المزايا والحوافز؛ أهمها

 حريـــة تحويـــل رأس المـــال المســـتثمر وأربـــاح
.المشروعات إلى الخارج

 ــــــار مجــــــال االســــــتثمار والشــــــكل ــــــة اختي حري
القــانوني للمشــروعات، وحريــة تحديــد أســعار

.المنتجات وهامش الربح

 ـــى جنســـية رأس المـــال عـــدم وجـــود حـــدود عل
ـــي ـــث يمكـــن أن ينفـــرد المســـتثمر األجنب أو حي

تثناء باســ(يشــارك بــأي نســبة فــي االســتثمار 
).المشروعات المُقامة في سيناء
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 عدم وجود حـدود دُنيـا أو قُصـوى لـرأس المـال
لمشـــــروعات المنـــــاطق الحــــــرة (المســـــتثمر 
).العامة فقط

الل إمكانيــة التشــغيل لحســاب الغيــر الســتغ
ــا للقواعــد المعتمــدة (طاقــات المشــروع  وفقً

).من الهيئة في هذا الشأن

مــــنح المســــتثمرين األجانــــب تســــهيالت فــــي
. اإلقامة

مـــنح العـــاملين األجانـــب تصـــاريح إقامـــة بنـــاء
.على طلب المشروع

صـر، فضلًا عن ذلك، تتمتع المناطق الحـرة فـي م
ديـــد مـــن باعتبارهـــا نمطًـــا اســـتثماريا متميـــزًا بالع

ات، الضـمانات واإلعفـاءات التــي تُمـنح للمشــروع
:وذلك على النحو التالي

 عـــــدم خضـــــوع المشـــــروع وأرباحـــــه للقـــــوانين
أو التشـــــــــــريعات الضـــــــــــريبية أو الجمركيـــــــــــة 
المعمول بها داخل البالد طـوال فتـرة مزاولـة

. النشاط

 ــأميم المشــروعات والمنشــآت أو عــدم جــواز ت
. مصادرتها

ال يجــوز بــالطريق اإلداري فــرض الحراســة علــى
المشــــــــــروعات أو الحجــــــــــز علــــــــــى أموالهــــــــــا 

ا أو االســــتيالء أو الــــتحفظ عليهــــا أو تجميــــده
.أو مصادرتها من غير الطريق القضائي

 إعفــاء صــادرات وواردات المشــروع مــن وإلــى
خارج الـبالد مـن أيـة رسـوم جمركيـة أو ضـرائب
ا ســواء كانــت ضــرائب علــى المبيعــات أو غيرهــ

من الضرائب أو الرسـوم المعمـول بهـا داخـل 
.البالد
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 إعفـــــــــــاء جميـــــــــــع األصـــــــــــول الرأســـــــــــمالية
ومســتلزمات اإلنتــاج الالزمــة لمزاولــة نشــاط

مــــن أيــــة ) عــــدا ســــيارات الركــــوب(المشــــروع 
رســوم جمركيــة أو ضــرائب علــى المبيعـــات أو 
غيرهـــــا مـــــن الضـــــرائب طـــــوال فتـــــرة مزاولـــــة 
النشـــاط، حتـــى لـــو اقتضـــت طبيعـــة النشـــاط

. تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة

 عــــدم جــــواز إقامــــة الــــدعوى القضــــائية علـــــى
المشــروعات العاملــة بنظــام المنــاطق الحــرة 

. إال بعد الرجوع للهيئة

 عــدم خضــوع واردات وصــادرات المشــروع مــن
د وإلى خارج البالد إلى إجراءات جمركية أو قواع

.استيرادية عادية معمول بها داخل البالد

 إعفــاء واردات المشــروع مــن الســوق المحلــي
.من الضرائب على القيمة المضافة

إعفاء بضـائع الترانزيـت المحـددة الوجهـة مـن
ســداد أيــة رســوم مقــررة علــى الســلع الداخلــة 

ن أن يكـو: والخارجة وفقًا لشروط معينة وهي
المشــروع داخــل الــدائرة الجمركيــة، وأن تكــون 
ـــة ببوليصـــة الشـــحن محـــددة الوجهـــة النهائي

. والفاتورة

 ـــــة للســـــلع ـــــات المحلي إعفـــــاء كامـــــل المكون
المنتجــــة بمشــــروعات المنــــاطق الحــــرة مــــن 
الرســــوم الجمركيــــة عليهــــا فــــي حالــــة البيــــع 

).داخل البالد(للسوق المحلية 

ــا مــن أهميــة تلــك وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه انطالقً
المنــــاطق، بــــذلت الدولـــــة المصــــرية علــــى مـــــدار 

طــوير السـنوات السـبع الماضـية جهـودًا كبيـرة لت
المنـــــاطق الحـــــرة فـــــي مصـــــر، بنوعيهـــــا العامـــــة 

منطقـــة صـــناعية، 17والخاصـــة، والبـــالغ عـــددها 
:وهي كالتالي
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 المنطقـــــــــــة الحـــــــــــرة العامـــــــــــة والخاصـــــــــــة
.شركة466باإلسكندرية، بإجمالي عدد 

د، المنطقة الحـرة العامـة والخاصـة ببورسـعي
.شركات107بإجمالي عدد 

المنطقة الحرة العامـة والخاصـة بالسـويس ،
.شركة225بإجمالي عدد 

 المنطقـــــــــــة الحـــــــــــرة العامـــــــــــة والخاصـــــــــــة
.شركة114باإلسماعيلية، بإجمالي عدد 

 ،المنطقـــة الحـــرة العامـــة والخاصـــة بـــدمياط
.شركة29بإجمالي عدد 

 ــــة المنطقــــة الحــــرة العامــــة والخاصــــة بمدين
.شركة240نصر، بإجمالي عدد 

 ،المنطقــــة الحــــرة العامــــة والخاصــــة بقفــــط
. شركة21بإجمالي عدد 

 ،المنطقــــــة الحــــــرة العامــــــة بشــــــبين الكــــــوم
.شركة18بإجمالي عدد 

 المنطقـــة الحـــرة اإلعالميـــة العامـــة والخاصـــة
بمدينــة الســادس مــن أكتــوبر ، بإجمــالي عــدد

.  شركة92

ن وتجدر اإلشارة إلى أن كل منطقة تتم إدارتها مـ
خالل مجلس إدارة خاص به، باإلضـافة إلـى جهـاز

لوبــة؛ إداري يتــولى تقــديم كافــة التســهيالت المط
إلصـــــدار الموافقـــــات علـــــى التـــــراخيص بإقامـــــة 
ــــــــاطق الحــــــــرة المشــــــــروعات المختلفــــــــة بالمن
ا العامة من مجلـس إدارة المنطقـة وذلـك تـوفيرً

.للوقت
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ر وفي إطـار توجيهـات الدولـة بـإجراء عمليـة تطـوي
للمـــــرة األولـــــى منـــــذ–شـــــاملة للمنـــــاطق الحـــــرة 

ة تم االنتهاء من أعمال تطـوير المنطقـ-عامًا50
ــــة  ــــة نصــــر، مــــن خــــالل تطــــوير البني الحــــرة بمدين
األساســـــية، وتجهيزهـــــا وفقًـــــا ألحـــــدث الـــــنُظم 

:العالمية، على النحو التالي

ة إحــــالل وتطــــوير البنيــــة األساســــية متضــــمن
ــــــاه  ــــــاء والمي ــــــي تضــــــم الكهرب المرافــــــق والت

.والصرف الصحي ونظم الحريق

رنـت، تطوير الخدمات التـي تشـمل شـبكة اإلنت
.والكاميرات، وأجهزة الكشف والتأمين

ير ميكنة المنطقة وفق أحدث الـنظم والمعـاي
.العالمية

ـــات تطـــوير المنطقـــة الحـــرة  هـــذا، وتهـــدف عملي

لتي بمدينة نصر إلى تحقيق العديد من األهداف، ا
مرين، التسـهيل علـى المسـتث: يأتي في مقـدمتها

هـاء بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إن
قت اإلجراءات بشكل غير مسبوق، ويؤدي في الو

ة ذاتــه إلــى زيــادة الصـــادرات، وتــوفير عملــة أجنبيـــ
.وفرص عمل للشباب

فـــــي ســـــياقٍ متصـــــل، تـــــم ربـــــط قواعـــــد بيانـــــات 
ة، المشروع الواحد بين إدارات المنطقـة المختلفـ

وإحكام الرقابة على المشروعات من خـالل نظـام
جــة الميكنــة؛ لمنــع نجــاح أي محاولــة للتهريــب نات

ة عــن تكــرار بيانــات رســائل الصــادر والــوارد، إضــاف
ــــــة  ــــــى إنشــــــاء منظومــــــة األرشــــــفة اإللكتروني إل
ومنظومــــة التحــــوّل الرقمــــي عــــن طريــــق تقــــديم 
جميـــع الخـــدمات مـــن خـــالل البوابـــة اإللكترونيـــة
ـــدولي واســـتخدام ـــوزارة االســـتثمار والتعـــاون ال ل

.لكترونيتكنولوجيا التوقيع اإللكتروني والدفع اإل
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المنطقــــــة الحــــــرة العامــــــة اتصــــــالًا، شــــــهدت 
ة ؛ شــملت رفــع كفــاءببورســعيد أعمــال تطــوير

فــاءة البنيــة األساســية بهــا، بمــا يتضــمن رفــع ك
ار الطرق وشبكات الصرف الصحي، وذلك في إط
ق خطة الهيئة لتطوير منظومـة العمـل بالمنـاط

الحــرة، ورفـــع كفاءتهـــا؛ وتهــدف عمليـــة التطـــوير
بالمنطقــة إلــى رفــع كفاءتهــا إلقامــة مشــروعات

ـــوفر فـــرص عمـــل حقيقيـــة، وتُســـهم فـــي نمـــو  ت
ــــــع  ــــــبالد، وتيســــــير جمي ــــــة لل الصــــــادرات الخارجي
الخـــدمات للمســـتثمرين مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
معــــدالت اإلنتــــاج خــــالل أعمــــال التطــــوير، والتــــي 
ســــوف تســــهم فــــي ســــيولة حركــــة مســــتلزمات 
اإلنتـــــاج والبضـــــائع بالمنطقـــــة الحـــــرة، وتقـــــديم
خدمات جديدة للعاملين بهـا، ممـا يـنعكس علـى

ديدة، تحسين إنتاجيتهم، وجذب االستثمارات الج
.وتوسع االستثمارات القائمة

قـة وفي إطار تسريع خطط تنمية وتطوير المنط
الحـــــرة العامـــــة باإلســـــماعيلية، وتقـــــديم الـــــدعم 
لكافــــة المســــتثمرين والمشــــروعات المتواجــــدة

ار بالمنطقـــة، واهتمـــام الهيئـــة العامـــة لالســـتثم
ز افتتـــاح مركـــبمراكـــز خـــدمات المســـتثمرين، تـــم 

، علـــــىخـــــدمات المســـــتثمرين باإلســـــماعيلية
مســـــاحة ألـــــف متـــــر مربـــــع؛ لتقـــــديم الخـــــدمات 

آالف شـــركة قائمـــة 5.6االســـتثمارية ألكثـــر مـــن 
بالمحافظـــة، تعمـــل فـــي القطاعـــات واألنشـــطة 

: خدماتاالستثمارية المختلفة، وتتضمن تلك ال

إصــــدار التوصــــيات الخاصــــة بالموافقــــة علــــى
.طلبات المنشآت بتعديل بياناتها

ـــــذي ـــــد الموقـــــف التنفي تشـــــكيل لجـــــان تحدي
.للشركات والمنشآت
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 إصــــــــدار شــــــــهادات التأســــــــيس للشــــــــركات
لســــنة 159الخاضــــعة ألحكــــام القــــانون رقــــم 

ــا اعتمــاد محاضــر مجــالس اإلدارة 1981 ، وأيضً
.والجمعيات العامة العادية وغير العادية لها

إصدار قرارات تأسـيس الشـركات والمنشـآت
1997لســنة 8الخاضــعة ألحكــام القــانون رقــم 

ــــي ترغــــب فــــي العمــــل بنظــــام االســــتثمار  الت
الداخل، وكذا قـرارات تعـديل عقـود التأسـيس
ر والنظم األساسية لها، وأيضًا اعتماد محاض

ــة  ــات العامــة العادي مجــالس اإلدارة والجمعي
.وغير العادية لها

تاجتشكيل لجان لتحديد بدء النشاط واإلن.

آت تشــكيل لجــان معاينــة للشــركات والمنشــ
ديــد الواقعــة فــي النطــاق اإلقليمــي للفــرع لتح

.الموقف التنفيذي الخاص بها

 ـــة، وإعـــداد التقـــارير ـــات الميداني إجـــراء المعاين
لك الخاصة بها بناء على القـرارات الصـادرة بـذ

.من رئاسة الهيئة

ات اعتمــاد فــواتير االســتيراد، وإصــدار التوصــي
ـــراخيص عمـــل األجانـــب واالســـتقدام  بشـــأن ت

.واإلقامات المؤقتة للمستثمرين

ـــون مفوضـــون عـــن  ـــالمركز ممثل هـــذا، ويتواجـــد ب
الجهـــــــات الحكوميـــــــة المرتبطـــــــة باالســـــــتثمار، 
ــــــــراخيص  يقومــــــــون بإصــــــــدار الموافقــــــــات والت
المختلفــــة، منهــــا الســــجل التجــــاري، ومصــــلحة 

، ونقابـــة)القيمـــة المضـــافة-العامـــة (الضـــرائب 
ــة، ومصــلحة الشــهر المحــامين، والغرفــة التجاري

هيئـة العقاري والتوثيق، والتأمينات االجتماعيـة، و
التنميــــــة الصــــــناعية، ومكتــــــب تــــــراخيص عمــــــل 

.األجانب، ومكتب للبريد المصري
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تم ولتسهيل أداء هذه األعمال بكفاءة وفعالية،
ـــــالم راكز تكثيـــــف البـــــرامج التدريبيـــــة للعـــــاملين ب

ى لالرتقــــاء بالعنصــــر البشــــري، والوصــــول ألعلــــ
كفــــاءة ممكنــــة، وتقــــديم الخــــدمات وفــــق أعلــــى 

.معايير الجودة العالمية

ار واســــتكمالًا لجهــــود الهيئــــة العامــــة لالســــتثم
والمنــــاطق الحــــرة فــــي تطــــوير المنــــاطق الحــــرة 

در وزيــادة قــدرتها االســتيعابية للمشــروعات، أصــ
قـرارًا بإنشـاء 2015السيد رئيس الجمهورية عـام 

اة الهيئـــة العامـــة للمنطقـــة االقتصـــادية لقنـــ
ور ، وتُعــد هــذه المنطقــة بمثابــة المحــالســويس

ركـــز الـــرئيس للتنميـــة االقتصـــادية فـــي مصـــر، وم
ـــــة أعمـــــال ـــــة، وبيئ اســـــتراتيجي للتجـــــارة العالمي

ت مُتكاملـــــة مُحفـــــزة للمســـــتثمرين، حيـــــثُ بلغـــــ
إجمــــالي االســــتثمارات العامــــة المنفــــذة بقنــــاة 

باألســـــعار 2021/2020الســـــويس خـــــالل العـــــام 
.مليار جنيه15.2الجارية إلى 

وتضـــم المنطقـــة خـــدمات لوجســـتية وصــــناعية
نـاة، وفقًا ألعلى المعايير العالميـة علـى طـول الق

: ويمتــد داخــل المنطقــة خمــس محافظــات وهــي
ال شــم–الســويس –اإلســماعيلية –بورســعيد (

ةكمــا شــملت المنطقــ). جنــوب ســيناء–ســيناء 
–مينــاء شــرق بورســعيد : (وهــيمــوانئ بحريــة 6

ــاء غــرب بورســعيد  ــاء العــريش –مين ــاء–مين مين
ـــة–مينـــاء طـــور –العـــين الســـخنة  ، )مينـــاء األدبي

.منشأة صناعية250باإلضافة إلى أنها تضم 

ين عـــدة للمســـتثمرتيســـيراتوتقـــدم المنطقـــة 
اء كتفعيل خدمة الشحن السريع مـن خـالل إنشـ

ة مركــز لوجيســتي مطــور، وتطبيــق خدمــة النافــذ
ــــة  ــــة، وإطــــالق منصــــة إلكتروني الواحــــدة الجمركي
لتقــــديم الخــــدمات لكافــــة القطاعــــات، وتطبيــــق

ـــــة،  منظومـــــة إدارة المخـــــاطر والبـــــرامج االنتقائي
يئـة وإنشاء وحدة النشر والمعلومـات لتدشـين ب

.معلوماتية شفافة لعمالء المنطقة
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كيلـومترًا مربعًـا 461وتهدف المنطقة إلـى تنميـة 
بح إلنشــاء منــاطق اقتصــادية عالميــة رائــدة لتصــ

عمـــل مقصـــدًا اســـتثماريا مـــن خـــالل تـــوفير بيئـــة
يـز ممتـازة؛ ممـا يُكسـبها سـمعة عالميـة لمـا تتم
ال به من قـدرة تنافسـية فـي مجـال تقـديم األعمـ

ــــب مــــن خــــالل للمســــتثمرين المصــــريين واألجان
يسـير توفير بنية تحتية ممتـازة، كمـا تعمـل علـى ت

الوصـــــول إلـــــى األســـــواق، وتبســـــيط اإلجـــــراءات 
اإلدارية، وتشجيع رؤوس األمـوال، وجـذب المزيـد 

.من االستثمارات

ـــى  ـــة إل تطـــوير وفـــي هـــذا الســـياق، عمـــدت الدول
" األدبيــــــة"و" عتاقــــــة"المنطقــــــة الحــــــرة فــــــي 
ـــوفيبمحافظـــة الســـويس،  ر بمـــا يُســـهم فـــي ت

ــــة  فــــرص عمــــل حقيقيــــة وزيــــادة صــــادرات الدول
ـــة العامـــة  ـــب جهـــود الهيئ ـــك بجان المصـــرية، وذل

ري لالستثمار في إعداد لقاءات عـدة مـع مسـتثم
المنـــاطق الحـــرة لمناقشـــة مقترحـــاتهم بهـــدف 

زيـــــادة حجـــــم االســـــتثمارات القائمـــــة ومعـــــدالت 
ــة، ومتابعــة الخــدم ات التصــدير لألســواق الخارجي

مــــن التـــي يــــتم تقــــديمها للمســـتثمرين، والتأكــــد
يل حصولهم على الخدمات بشكل متكامل، وتـذل

ة أي تحـديات قــد تــواجههم، فيمـا يتعلــق بســهول
.اإلجراءات والخدمات المقدمة لهم

هــذا، ويــتم أخــذ رؤيــة المســتثمرين ومقترحــاتهم
بعــــين االعتبــــار تمهيــــدًا التخــــاذ إجــــراءات فوريــــة

مان تُســهم فــي تيســير اإلجــراءات المتعلقــة بضــ
اســتمرار أنشــطة مشــروعاتهم، والمضــي قــدمًا 

.في خطط توسعاتهم المستقبلية

واســـتكمالًا لتلـــك الجهـــود، تعمـــل الدولـــة علـــى
تشــــجيع اإلعــــالم الهــــادف، وجــــذب اســــتثمارات 

،المنطقــة اإلعالميــة العامــة الحــرةجديــدة فــي 
ور من خالل تطوريهـا المسـتمر لتتواكـب مـع تطـ

.اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة
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فضـــلًا عـــن تطـــوير العـــاملين بهـــا، وتهـــدف تلـــك
ـــــــة أي معوقـــــــات تواجـــــــه  ـــــــى إزال التطـــــــويرات إل

ة المســـــتثمرين بالمنطقـــــة، والمتابعـــــة الدوريـــــ
.معهم بشكل مستمر

ي ، فهــبالمنــاطق الحــرة الخاصــةوفيمــا يتعلــق 
ســتقلًا تُعــدُّ كيانًــا منفــردًا يمثــل مشــروعًا واحــدًا م

متــى) أو أكثــر مــن مشــروع فــي أنشــطة مماثلــة(
اقتضـــت طبيعتهـــا ذلـــك، ويتحـــتم تواجـــده خـــارج

ات نطاق المناطق الحرة العامة، وفقًا القتصـادي
ه المشــروع وطبيعــة نشــاطه التــي تحــتم تواجـــد

ــــا التــــي  بمواقــــع معينــــه لالســــتفادة مــــن المزاي
يُتيحها هذا الموقع مـن حيـث القـرب مـن مصـادر 
المــــواد الخــــام ومســــتلزمات اإلنتــــاج، أو أســــواق 
التصــــدير، أو العمالــــة الالزمــــة، أو التكامــــل مــــع 
مشـروعات قريبــة، أو الحاجــة إلـى قربــه مــن مينــاء

ـــي، ويكـــون موقـــع المنطقـــة  ـــري معن ـــق ب أو طري

ـــــــا للمســـــــتثمر أو  الحـــــــرة الخاصـــــــة إمـــــــا مملوكً
.مستأجرًا له

لســنة 72هــذا، وقــد حــدد قــانون االســتثمار رقــم 
معــــــايير وضــــــوابط إقامــــــة مشــــــروعات 2017

:على النحو التاليالمناطق الحرة الخاصة، 

أال يوجد موقع مالئم لنشاط المشـروع داخـل
المنـــاطق الحـــرة العامـــة، وأن يكـــون الموقـــع 
ـــــوب للمنطقـــــة الحـــــرة الخاصـــــة هـــــو  المطل
العامــــــــل المــــــــؤثر بالنســــــــبة القتصــــــــاديات 
ـــدة  ـــراخيص جدي المشـــروع، وال يجـــوز إصـــدار ت
بإقامـــة مشـــروعات المنـــاطق الحـــرة الخاصـــة 

ية داخل النطاق السـكاني أو العقـارات السـكن
أو فــي أمــاكن مــرخص لهــا بــأي نظــام جمركــي 
آخـــــــــر كاألســـــــــواق الحـــــــــرة والمســـــــــتودعات 

.الجمركية
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 30أال تقل نسبة المكوِّن المحلي عن.%

 أن يتخــذ المشــروع شــكل شــركة المســاهمة
.أو شركة ذات المسؤولية المحدودة

 تلتــــزم مشــــروعات المنــــاطق الحــــرة الخاصــــة
ــــدفاع المــــدني  بشــــروط األمــــن الصــــناعي وال

هـذا والحريق وفقًا للكود المصري المتبـع فـي
ر الشــأن، أو وفقًــا للقــرارات الصــادرة مــن الــوزي

آت المختص بشـؤون الصـناعة بشـأن المنشـ
ــــــزم بتــــــأمين منشــــــآتها  الصــــــناعية، كمــــــا تلت
وحــــدودها بــــأبراج حراســــة وكــــاميرات مراقبــــة 
وتواجــد أفــراد مــن أمــن الهيئــة وأمــن المــوانئ 

.وعلى نفقة المشروع

ذا تســقط الموافقــة النهائيــة علــى المشــروع إ
ــــة  ــــم يقــــم المســــتثمر باتخــــاذ إجــــراءات جدي ل
تنفيذيـــــة، ومــــــن ذلــــــك البــــــدء فــــــي إجــــــراءات 

، التأســــيس، وتقــــديم الرســــومات الهندســــية
ـــى الموافقـــات الالزمـــة إلقامـــة  والحصـــول عل
المشـــروع مـــن الجهــــات المعنيـــة، والجــــدول 

الل الزمني للبدء في مزاولة النشـاط، وذلـك خـ
ة ستة أشهر من تاريخ إخطـاره بقـرار الموافقـ

على المشروع، ويجوز مد هذه الفتـرة لمـدة أو
لمــدد أخــرى فــي ضــوء المبــررات التــي يقــدمها 
أصـــــــحاب الشـــــــأن، ويقـــــــدرها مجلـــــــس إدارة 

.المنطقة الحرة

ن أال تقـــل نســـبة التصـــدير إلـــى خـــارج الـــبالد عـــ
، ويجـــــوز االســـــتثناء مـــــن هـــــذه النســـــبة 80%

فـــــي حالـــــة المشـــــروعات االســـــتراتيجية ذات 
.األهمية الخاصة

 أال تقــل مســاحة المشــروع عــن عشــرين ألــف
.متر مربع
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 أال يقـــل رأس المـــال المصـــدر للمشـــروع عـــن
ه ماليـــــين دوالر أمريكـــــي، وأال تقـــــل تكاليفـــــ10

مليون دوالر أمريكي أو مـا 20االستثمارية عن 
.يعادله بالعمالت الحرة

 ـــــــة الدائمـــــــة بالمشـــــــروعات أال تقـــــــل العمال
الصـــناعية عـــن خمســـمائة عامـــل، ويجـــوز فـــي 
بعـــــــــض المشـــــــــروعات االســـــــــتراتيجية ذات 
األهميـــــة الخاصـــــة التـــــي ال تتطلـــــب طبيعـــــة 
نشـــاطها حجــــم عمالــــة كبيـــر االســــتثناء مــــن 

.شرط العدد

ت وفيمـــا يتعلـــق بالمعاملـــة الماليـــة للمشـــروعا
المُقامــة بنظــام المنــاطق الحــرة الخاصــة، يقــدم

المشـــروع ضـــمان مـــالي لصـــالح الهيئـــة العامـــة 
المنطقـــة الحـــرة-لالســـتثمار والمنـــاطق الحـــرة 

لمقابلــــــة مــــــا قــــــد يســــــتحق علــــــى -المختصــــــة 
مــــن % 2المشــــروع مــــن التزامــــات بمــــا ال يجــــاوز 

رار التكـــاليف االســـتثمارية، وذلـــك قبـــل صـــدور قـــ
:مزاولة النشاط ووفقا لما يلي

ـــل الخـــدمات ـــؤدي المشـــروع للهيئـــة : مقاب ي
ــا ل ــا للخــدمات التــي تؤديهــا لــه وفقً : آلتــيمقابلً

ـــف مـــن رأس المـــال المصـــدر  نصـــف فـــي األل
ي للمشروعات الصناعية والتجميعية، واحد ف

األلـــــف مـــــن رأس المـــــال المصـــــدر بالنســـــبة 
ي للمشــروعات التخزينيــة والخدميــة، وواحــد فــ

األلـــــف مـــــن رأس المـــــال المصـــــدر بالنســـــبة 
، للمشـروعات المــرخص لهـا بــأكثر مـن نشــاط

ألــف جنيــه يــتم أداؤهــا 100وذلــك بحــد أقصــى 
ب بالعملــــة الحــــرة القابلــــة للتحويــــل، ويُحســــ

مقابــل الخــدمات عــن ســنة ميالديــة فيمــا عــدا 
اقيـــة الســـنة األولـــى فتكـــون بنســـبة المـــدة الب

اية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نه
.السنة الميالدية
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مـــــن % 1: النشـــــاط الصـــــناعي والتجميعـــــي
صــى التكــاليف االســتثمارية للمشــروع بحــد أق

ألـــــف دوالر أمريكـــــي، أو مـــــا يعادلهـــــا مـــــن 75
العمــــــالت الحــــــرة، ويُعــــــاد احتســــــاب قيمــــــة 
ــــا  الضــــمان المــــالي كــــل ثــــالث ســــنوات، وفقً

قع آخر للتكاليف االستثمارية للمشروع من وا
قــــــوائم ماليــــــة وحســــــابات ختاميــــــة مقدمــــــة 

م للمنطقــة الحــرة المختصــة أو فــي حالــة تقــد
ــــــــؤثر فــــــــي التكــــــــاليف  ــــــــب ي المشــــــــروع بطل

.االستثمارية

فــي حالـة طلــب: مقابـل ضـمان نقــل بضـائع
لحة المستثمر قيام الهيئة بضـمانه لـدى مصـ

بقيمــــــــة الضــــــــرائب والرســــــــوم -الجمــــــــارك 
ا لمـا الجمركية المستحقة علـى البضـائع وفقًـ

تحــدده مصــلحة الجمــارك، وذلــك أثنــاء نقلهــا 
ــاطق الحــرة أو  ــى المن ــة إل ــدوائر الجمركي مــن ال

ها العكس، أو فيما بين المناطق الحرة بعضـ
ل فتصدر الهيئـة هـذا الضـمان مقابـ-البعض 

تحصــيل واحــد فــي األلــف مقــدمًا مــن قيمتــه،
ة وذلـــك بعـــد قيـــام المشـــروع بتقـــديم بوليصـــ

.تأمين بكامل قيمة الضمان

ع فـي حالـة عـدم قيـام المشـرو: فوائد التـأخير
ـــــأداء الرســـــوم وغيرهـــــا مـــــن المســـــتحقات  ب

يومًـا مـن تـاريخ اسـتحقاقها 90المقررة خالل 
م على تحتسب فوائد تأخير وفقًا لسعر الخص

الــــدوالر األمريكــــي المحــــدد بواســــطة البنــــك 
االحتيــــاطي الفيــــدرالي األمريكــــي والــــوارد مــــن

علـى % 2البنك المركـزي المصـري مضـافًا إليـه 
ــاريخ انت ــارًا مــن ت هــاء المبــالغ المســتحقة اعتب

.هذه المدة

تخضــع مشــروعات المنــاطق : رســم الهيئــة
:الحرة الخاصة لرسم مقداره

2 % ــــرادات المحققــــة فــــي مــــن إجمــــالي اإلي
.حاالت التوريد المباشر
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1 % ،ــــي تحققهــــا ــــرادات الت مــــن إجمــــالي اإلي
وذلــــــك بالنســــــبة لمشــــــروعات التصــــــنيع 
والتجميــــع عنــــد تصــــدير الســــلع إلــــى خــــارج 
الــبالد مــن واقــع المســتند الجمركــي الـــدال 

.على ذلك

2 % ــرادات هــذه المشــروعات مــن إجمــالي إي
عنـــد دخــــول الســــلع إلــــى الــــبالد مــــن واقــــع 

.فاتورة البيع

2 % مــــن إجمــــالي اإليــــرادات التــــي تحققهـــــا
دير بالنســبة لمشــروعات التخــزين عنــد تصــ

.السلع من واقع فاتورة البيع

2 %من إجمالي اإليـرادات التـي تحققهـا دون
خصــم أي أعبــاء مقابــل الحصــول علــى هــذه 

لتـي اإليرادات، وذلك بالنسبة للمشـروعات ا

ج ال يقتضي نشاطها الرئيس إدخـال أو إخـرا
ى سلع، على أن يتم تحصـيل هـذا الرسـم علـ

أســـــــــاس نصـــــــــف ســـــــــنوي مـــــــــن واقـــــــــع 
ــرادات الــذي يقدمــه المشــروع عــن  ــان اإلي بي

.هذه الفترة

1 % مــــــــن قيمــــــــة التشــــــــغيل للعمليــــــــات
ى الصــــناعية أو التكميليــــة التــــي أجريــــت علــــ

البضــــــائع والمــــــواد التــــــي يــــــتم تشــــــغيلها 
.بالمناطق الحرة لحساب الغير

ــتم التســوية النهائيــة للرســم المســ تحق وت
حسـب طبيعــة نشـاط المشــروع مـن واقــع 

ا القــوائم الماليــة واإليضــاحات المتممــة لهــ
والمعتمــــــــــدة مــــــــــن أحــــــــــد المحاســــــــــبين 
القـــــــانونيين، وذلـــــــك بعـــــــد اســـــــتبعاد مـــــــا 

.سبق ربطه
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ــ ى والجــدير بالــذكر أن جهــود الدولــة لــم تقتصــر عل
تطــــوير المنــــاطق الحــــرة فقــــط، حيــــث شــــهدت 

نـاطق تطـورًا كبيـرًا فـي عـدد المالدولة بـالتوازي 
لـة على نطاق الجمهورية، ومـن أمثاالستثمارية 

:المناطق االستثمارية التي تم تنفيذها

المنطقـــــة االســـــتثمارية بمدينـــــة الصـــــف
، وتتضــــمن إنشـــاء واحــــة بمحافظـــة الجيـــزة

فــدانًا، 41للحــرف اليدويــة علــى مســاحة بلغــت 
وتضــم هــذه المنطقــة مبــاني للحــرف والزجــاج
والخــزف والســجاد إلــى جانــب مدرســة للفنــون

ومركــز حضــري للمــرأة، كمــا تشــمل المنــاطق 
ة بالصـف منطقـة ورش تعليميــة علـى مســاح

لـى آالف متر مربع، إضافة لمنطقة تجاريـة ع8
ألـــــف متـــــر مربـــــع، ومركـــــز تجـــــاري 12مســـــاحة 

.ومنطقة خدمية وإدارية

 ،ــــــــت غمــــــــر المنطقــــــــة االســــــــتثمارية بمي
عم ، وخصصـتها وزارة االسـتثمار لـدالدقهلية

الصـــــــناعات الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة فـــــــي 
ي مجــاالت األلومنيــوم وتشــكيل المعــادن التــ

.تشتهر بها ورش ميت غمر

 ،المنطقـــــــة االســـــــتثمارية بمدينـــــــة بنهـــــــا
زراعيـة ، وتتخصص في الصناعات الالقليوبية

. والخدمات والعديد مـن الـورش المتخصصـة
وقــــد بلــــغ إجمــــالي عــــدد الوحــــدات بمشــــروع 
المنطقـــــة االســـــتثمارية بمدينـــــة بنهـــــا نحـــــو

.وحدة147

 ،قـــع التـــي تالمنطقـــة االســـتثمارية بطنطـــا
فــــدانًا باســــتثمارات 83علــــى مســــاحة بلغــــت 

ا مليــارات جنيــه، وتضــم عــددًا كبيــر6ًوصــلت لـــ 
مـــــــن المشـــــــروعات والمنـــــــاطق الصـــــــناعية 
واالســـــــتثمارية، ومـــــــن المُتوقـــــــع أن تخـــــــدم 

محافظـــات مجـــاورة، 10محافظـــة الغربيـــة، و
ــــــوفر المنطقــــــة نحــــــو  ــــــك، ت عــــــالوة علــــــى ذل

.ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة50
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يتعزيــز االســتثمار العقــار "

شــــهد الســــوق العقــــاري المصــــري علــــى مــــدار 
ــا جعلــه يتصــ در الســنوات الماضــية نمــوًا ملحوظً

القطاعـــــات االقتصـــــادية المختلفـــــة مـــــن حيـــــث 
االســتثمارات والعمالــة وقيمــة األصــول وغيرهــا

. من المؤشرات االقتصادية ذات الداللة

طـوير جاء ذلك نتيجة للجهد الذي بذلتـه الدولـة لت
هــــــذا النــــــوع مــــــن االســــــتثمار، وتنفيــــــذًا للرؤيــــــة 

ــــــة المتعلقــــــة باالســــــتث مار االســــــتراتيجية للدول
، والتــي تســعى لتحقيــق 2030العقــاري حتــى عــام 

ـــة المتوازنـــة لألراضـــي والمـــو ـــة المكاني ارد؛ التنمي
.                                                                                                                            مالستيعاب السكان وتحسين نوعية حياته

ؤيـة هذا، وتتمثل األهـداف االسـتراتيجية لهـذه الر
فـــي التعامـــل مـــع القضـــايا الحاســـمة المتعلقـــة

ــــة للنمــــ ــــاطق المأهول ــــة اســــتيعاب المن و بكيفي
ايا الســــكاني المتوقــــع فــــي المســــتقبل، والقضــــ

الحضـــــــــــــــرية ذات األولويـــــــــــــــة، ودور التنميـــــــــــــــة 
لـى الحضرية فـي تحقيـق ريـادة الدولـة المصـرية ع

.المستوى الدولي
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يــة رؤيــة الدولــة للتنموانطالقًـا مــن هــذا تسـعى 
:ةلتحقيق األهداف الرئيسة التاليالعمرانية 

جي تعظــيم االســتفادة مــن الموقــع االســتراتي
ــز الــذي تمتلكــه مصــر مقارنــة بالــد ول والمتمي

األخرى في جميع أنحاء العالم، والتواصـل مـع
الـــدول األجنبيـــة والتوســـع فـــي المشـــروعات

ي االســـــتراتيجية الجاذبـــــة لالســـــتثمار المحلـــــ
. واألجنبي

 تحســــين جــــودة البيئــــة الحضــــرية، مــــن خــــالل
تحســــين جــــودة المنــــاطق المأهولــــة الحاليــــة 

ايا والمســتقبلية، باإلضــافة إلــى معالجــة قضــ
.                                                    اإلسكان المتفاقمة والحرجة

زيـــادة المنـــاطق المأهولـــة بالســـكان بطريقـــة
ـــى المـــوارد  تتناســـب مـــع إمكانيـــة الوصـــول إل
والحجــم وتوزيــع الســكان، وذلــك خــالل تحديــد

نطــــــاق التنميــــــة المكانيــــــة التــــــي يمكــــــن أن 
تســـــتوعب النمـــــو الســـــكاني المتوقـــــع فــــــي 

الســـــنوات القادمـــــة، والعمـــــل علـــــى تحقيـــــق 
ــــاطق  ــــع الســــكان فــــي المن ــــوازن فــــي توزي الت

أثــر المأهولــة الحاليــة والمســتقبلية وتعظــيم
تها التنمية في المناطق الجديدة لضـمان قـدر

.                                                                                                     على جذب وتضمين النمو السكاني

هـــذا، وقـــد عملـــت الدولـــة علـــى مـــدار الســـنوات 
ر الماضـية علـى تطـوير السـوق العقـاري فـي مصــ

قطــــاع : والــــذي ينقســــم إلــــى قطــــاعين فــــرعيين
مبــاني الــذي يخــتص بإنشــاء الالتشــييد والبنــاء 

وقطـــــــاع األنشـــــــطة والعقـــــــارات المختلفـــــــة، 
الــــــذي يشــــــمل الملكيــــــة العقاريــــــة العقاريــــــة 

.وخدمات األعمال

والجـــدير بالـــذكر أن القطـــاع العقـــاري فـــي الدولـــة
يمــة يتميــز بارتفــاع عوائــد اإليجــار والحفــاظ علــى ق

مـة النقود المستثمرة فـي العقـارات، وتـوافر أنظ
ضــــريبة مالئمــــة، واالســــتثمارات الضــــخمة فــــي

ق البنيــــة التحتيــــة؛ ممــــا يُســــهم فــــي تعزيــــز ســــو
.  العقارات بشكل أكبر
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هـــذا ويمكـــن إيجـــاز المزايـــا التـــي يوفرهـــا القطـــاع 
:العقاري في اآلتي

 وجــــــود قاعــــــدة كبيــــــرة مــــــن المســـــــتهلكين
.المحليين تتوق إلى امتالك العقارات

 تيســــير بيئــــة ممارســــة األعمــــال فــــي قطــــاع
.العقارات وإتاحة الفرص االستثمارية

 ،تزايـــد الطلـــب علـــى قطـــاع التطـــوير العقـــاري
.حيث يعتبر استثمارًا آمنًا ومربحًا

حـوث وجود بنية تحتية قويـة لـدعم التمويـل وب
.السوق واألعمال

فـــي ظــــل هـــذه المزايــــا المتعـــددة التــــي يوفرهــــا 
ــــى تطــــوير  ــــة إل القطــــاع العقــــاري، عمــــدت الدول
االســـتثمار العقـــاري عبـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن 

ة تهيئـالسياسات واإلجراءات جاء فـي مقـدمتها 
ــــــة التشــــــريعية المناســــــبة ــــــرالبيئ ــــــك عب وذل

:مجموعة من القوانين والقرارات من بينها

 ســعت مــن ، 2019لعــام 827المرســوم رقــم
خاللــه الدولــة إلــى حمايــة الســوق مــن الغــش، 

ة مـــن خـــالل تعـــديل النظـــام التنفيـــذي للوكالـــ
ــــــــة وقــــــــانون السمســــــــرة رقــــــــم  120التجاري

، ووســــــعت التعــــــديالت نطــــــاق 1982لعــــــام 
رة تعريــف الوســيط التجــاري ليشــمل سماســ

العقـــارات، موضـــحة أن سماســـرة العقـــارات 
الحــــاليين مطــــالبون بالتســــجيل فــــي ســــجل

ى السماسرة في المنظمة العامة للرقابة علـ
ـــك،  ـــوا ذل ـــم يفعل ـــواردات، وإذا ل الصـــادرات وال
فسيخضــعون لعقوبــات قــد تشــمل الســجن

ح لمدة تصل إلى ستة أشـهر أو غرامـات تتـراو
.آالف جنيه10–جنيه 500بين 
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 ،عام أصدرته الدولةقانون التنمية العقارية
ظمة لتنظيم صناعة الملكية بإنشاء من2019

جديـــــدة، هـــــي االتحـــــاد المصـــــري للمطـــــورين 
العقــاريين، الــذي مــن شــأنه أن يكــون الهيئــة

ندوق الرئيسة للترخيص، فضلًا عن إنشـاء صـ
تــــــــأمين للحــــــــد مــــــــن المخــــــــاطر المتصــــــــلة 

.مةبالقطاعات واستبعاد من يخالفون األنظ

ـــــف مـــــن وبموجـــــب مشـــــروع القـــــانون المؤل
مــــــادة، يــــــتم تقــــــديم متطلبــــــات جديــــــدة 84

للتـــرخيص، حيـــث ســـوف يخضـــع المطـــورون 
هلغرامات تصل إلى مـا يقـرب مـن مليـون جنيـ

،مصري إذا تبين أنهم يعملـون بـدون تـرخيص
ن ومــن ناحيــة أخــرى، ســيتمكن صــندوق التــأمي

مـــن حمايـــة حقـــوق المســـتهلكين إذا فشـــل 
ــــى النحــــو  المطــــور فــــي تســــليم الوحــــدات عل

. المقرر

 اخـــــــتص ، 2020لســـــــنة 23القـــــــانون رقـــــــم
لتـي بتعديل بعض جوانـب الضـريبة العقاريـة ا

وذلــك ،2008لعـام 196يحكمهـا القـانون رقــم 
ى بهــــدف تقليــــل المســـــؤولية الضــــريبية علـــــ

أصـــــــحاب المصـــــــانع وتفـــــــويض الحكومـــــــة 
بالموافقــــة علــــى اإلعفــــاءات الضــــريبية علــــى

مــن و،خصــائص فــي الصــناعات االســتراتيجية
ـــــــى تطـــــــوير  المؤمـــــــل أن يشـــــــجع ذلـــــــك عل

.الصناعات اإلنتاجية

عـــالوة علـــى ذلـــك، أسســـت الحكومـــة المصـــرية 
مار صــندوق مصــر الفرعــي للســياحة واالســتث

وهـــو صـــندوق فرعــــى ثــــارالعقـــاري وتطـــوير اآل
مملــــــوك بالكامــــــل لصــــــندوق مصــــــر الســــــيادي 

موجــب لالســتثمار والتنميــة، وقــد تــم تأسيســه ب
قـــــرار مجلـــــس إدارة صـــــندوق مصـــــر الســـــيادي 

.                                                                                                             2020لسنة 5لالستثمار والتنمية رقم 
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ــــرئيس مــــن الصــــندوق فــــي و ــــل الغــــرض ال يتمث
االســـــتثمار فـــــي مجـــــال الســـــياحة واالســـــتثمار 
ــــار والمبــــاني ذات الطــــابع  العقــــاري وتطــــوير االث
المعمـــــاري المتميـــــز وفقًـــــا ألفضـــــل المعـــــايير 

ون والقواعــد الدوليــة، ولــه فــي ســبيل ذلــك التعــا
ـــ ـــة أو األجنبي ة والمشـــاركة مـــع الصـــناديق العربي

ــــة المختلفــــة أو ــــرة أو المؤسســــات المالي النظي
يـق الشركات أو أي منها على أسس تجاريـة لتحق

ـــد االســـتثماري المحـــدد بموجـــب سياســـية العائ
.   االستثمار الخاصة بالصندوق

فــــي ســــياق متصــــل، أطلقــــت الدولــــة مجموعــــة 
التــي هــدفت مــن خاللهــا المبــادراتمتنوعــة مــن 

:فيهالتطوير االستثمار العقاري، وتمثلت أبرز

مبـــادرة التمويـــل العقـــاري لتمويـــل محـــدودي 
م أصدرها البنك المركـزي عـا،ومتوسطي الدخل

دعم لتوفير التمويل الطويل األجل بعائد مـ2014

مـــن قبـــل الدولـــة للحصـــول علـــى تمويـــل لتملـــك
ي التـمنظومة التمويل العقاريعقار، من خالل 

ىتتــــيح تملــــك العقــــار لفتــــرات زمنيــــة تصــــل إلــــ
طبقًـا % 8و7بعائد مدعم يتـراوح مـا بـين اعام20ً

ـــ،للشـــريحة المســـتهدفة ـــك أيضً ـــاح البن ا كمـــا أت
تمويـــل المطـــورين العقـــاريين بالقطـــاع الخـــاص

الســــتكمال المشــــروعات العقاريــــة مــــن خــــالل 
.                                                                                           القطاع المصرفي

ــــة لتــــوفير مســــكن  ــــادرة رئــــيس الجمهوري مب
ســـكانقامـــت وزارة اإل:مالئـــم لكـــل المصـــريين

ســـكان االجتمـــاعي مـــن خـــالل هـــذه وصـــندوق اإل
ن وحـدة المبادرة بتنفيذ خطـة سـكنية لبنـاء مليـو

ـــــل  ـــــك فـــــي إطـــــار منظومـــــة التموي ســـــكنية وذل
نوعــة التــي تُتــيح بــرامج تمويــل عقــاري متالعقـاري

لشــــراء أو بنــــاء أو تشــــطيب وتــــرميم وتحســــين
. مةوالتجارية القائ،اريةدواإل،الوحدات السكنية



74 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

وفـــي هـــذا الســـياق، قـــام البنـــك المركـــزي بطـــرح 
قيمـة الشريحة األولى لمبادرة التمويل العقـاري ب

بطــــرح 2019مليــــار جنيــــه، ثــــم قــــام فــــي عــــام 20
مليـــار جنيـــه للبنـــوك 50الشـــريحة الثانيـــة بقيمـــة 

ل والشــركات المشــاركة فــي المبــادرة والتــي وصــ
.                                                                                                                            شركات10بنك و29عددها حاليا إلى 

عــالوة علــى ذلــك، قامــت الحكومــة بالعمــل علــى 
ئـة توحيد جهات الوالية على األراضي من خالل هي

ــــى كافــــة أراضــــي  مســــتقلة موحــــدة تتعامــــل عل
ويــل الدولــة، وكــذلك تفعيــل الســوق الثــانوي لتح

ــــى أدوات وســــندات  ــــل العقــــاري إل عقــــود التموي
لعمـل مالية يتم التعامل عليها بالبيع والشـراء ل

مج علــى خفــض تكلفــة التمويــل العقــاري فــي بــرا
. التمويل العقاري الموجهة لألفراد

ــــة  ــــة مــــن الدول لجــــذب االســــتثمار وفــــي محاول
على 2019، وافقت الحكومة في ديسمبر األجنبي

انـب مشروع قانون لمنح الجنسية المصرية لألج

إذا اشــــــتروا أصــــــولًا عقاريــــــة أو اســــــتثمروا فــــــي 
:ماقتصاد البالد، وذلك بموجب أربعة شروط وه

ترى يمكن منح الفرد األجنبـي الجنسـية إذا اشـ
عقارات مملوكـة للحكومـة أو خاصـة بقيمـة ال

ــل 500تقــل عــن  ألــف دوالر أمريكــي، مــع تحوي
ـــــا للقواعـــــد التـــــي  األمـــــوال مـــــن الخـــــارج وفقً

.  وضعها البنك المركزي المصري

يــــتم إرجــــاع الوديعــــة بالجنيــــه المصــــري بعــــد
ســنوات 3ســنوات ويمكــن اســتبدالها بعــد 5

ي إذا كان الفرد يودع أكثر مـن مليـون دوالر، وفـ
. ةكلتا الحالتين، لن يتم تطبيق أي فائد

 مـــنحهم الجنســـية إذا أنشـــأوا أو شـــاركوا فـــي
ألف دوالر على 400مشروع استثماري بقيمة 

األقــــل، بشــــرط أن يــــتم تحويــــل األمــــوال مــــن 
الخــــارج وأال تتجــــاوز حصــــتهم فــــي المشــــروع 

%. 40قيمة 
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 ألـــــف دوالر مـــــن 750إذا قـــــام أجنبـــــي بإيـــــداع
الخــــــــــــارج، فيكــــــــــــون مؤهلًــــــــــــا للحصـــــــــــــول 
ــــــل  علــــــى الجنســــــية، وإذا قــــــام أجنبــــــي بتحوي

ـــــة لالســـــترداد إلـــــى 250 ـــــر قابل ـــــف دوالر غي أل
ــة مــن الخــارج، فــيمكن منحــه الجنســية  الخزان

.          المصرية

تنظـــيمفـــي الســـياق ذاتـــه، حرصـــت الدولـــة علـــى 
مجموعــــــــة مــــــــن المــــــــؤتمرات والملتقيــــــــات 

راض للتشجيع علـى االسـتثمار العقـاري، واسـتع
ا، ومن الفرص االستثمارية المتاحة والتعريف به

:بين هذه المؤتمرات

م تـ:مؤتمر مستقبل المدن الجديدة فـي مصـر
إللقــاء الضــوء علــى تطــورات 2019إطالقــه عــام 

فـــي مصـــر، كالعاصـــمة " المـــدن الجديـــدة"إنشـــاء 
اإلداريـــة الجديـــدة والعلمـــين والمنصـــورة ومـــدن 
الصــــعيد، واســــتعراض فــــرص االســــتثمار التــــي

توفرهــا هــذه المــدن فــي المشــروعات الســكنية 
ية، والمراكز التجارية واإلداريـة، والمنـاطق الصـناع

والنقـــــل، والخـــــدمات اللوجســـــتية، واالتصـــــاالت
وتقنيـــــــة المعلومـــــــات، والســـــــياحة، والترفيـــــــه، 

.  والصحة، والتعليم

هـــــذا، باإلضـــــافة إلـــــى بـــــرامج التمويـــــل الخاصـــــة 
ديـدة، بتنشيط االستثمار العقاري فـي المـدن الج

ـــة، والدوليـــ ـــة، واإلقليمي ة ودور المصـــارف المحلي
.في تمويل المشروعات

ـــي العقـــاري" مـــؤتمر  انطلـــق فـــي :"القـــاهرة دب
تخطـــيط وتصـــميم "إصـــداره األول تحـــت عنـــوان 

ن ، المـــد"اســـتراتيجيات المـــدن العمرانيـــة الذكيـــة
دف ، واســته"الذكيــة مســتقبل التطــوير العقــاري

ي المؤتمر تعزيز التعـاون بـين مصـر واإلمـارات، فـ
.المجال العقاري
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ــــل  ــــات المــــؤتمر تفعي ــــى فعالي ــــر أول هــــذا، ويعتب
ي بروتوكول التعاون الـذي وقعـه المجلـس العربـ

لســيدات األعمـــال مــع دائـــرة األراضــي واألمـــالك 
؛ وحضــر المــؤتمر مــا يقــرب 2018بــدبي خــالل عــام 

ري ضيف من المهتمين بـالتطوير العقـا200من 
ت بمصــر وذلــك باإلضــافة إلــى تمثيــل مــن الجهــا
رية الشريكة وكـل مـن الغرفـة االقتصـادية المصـ

ــــــة رجــــــال األعمــــــال  ــــــة المشــــــتركة، جمعي الليبي
. المصرية المغربية وغيرهما

:للعقــــارات" ذا ريــــل جيــــت"معــــرض ومــــؤتمر 
، 2021انطلــق للمــرة األولــى فــي مصــر خــالل عــام 

نـازل بهدف إعداد المستثمرين والباحثين عـن الم
والمطــــورين العقــــاريين للمســــتقبل مــــن خــــالل 
تقـــديم تجربـــة شـــاملة وفريـــدة مـــن نوعهـــا تـــربط

يـع مالكي المشروع المصريين بعمالئهم في جم
أنحـــــاء العـــــالم، وتغطـــــي جميـــــع حـــــدود قطـــــاع 

جــاء الســكني والتمويــل واالســتثمار؛ و: العقــارات
ل المؤتمر في إطار رؤية شـاملة تسـتهدف وصـو

الســــوق المصــــرية إلــــى ســــوق تجاريــــة عالميــــة، 
وخاصــــة مــــع األهميــــة التــــي يتمتــــع بهــــا قطــــاع 
العقارات في المنطقـة وكـذلك مـع قـوة الطلـب
بالســـوق العقاريـــة، كمـــا أنـــه مـــن المُقـــرر أن يـــتم

.2022عقده مرة ثانية خالل مارس عام 

ة بلغ عدد الشركات العاملـ
ءفي قطاع العقارات والبنا

ألــــف شــــركة بإجمــــالي 22.2
اســــــــــــــــــتثمارات تُقــــــــــــــــــدَّر 

مليـــون جنيـــه حتـــى 120.8بــــ 
.2020عام 

"
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"تطــوير القطــاع المصــرفي

يُعــــدُّ القطــــاع المصــــرفي أحــــد أهــــم القطاعــــات 
الرئيســـة فـــي االقتصـــاد المصـــري، لـــيس فقـــط

ــــة  لــــدوره فــــي حشــــد وتعبئــــة المــــدخرات المحلي
صـب واألجنبيـة، وتمويـل االسـتثمار الـذي يُمثـل ع

ال النشـــاط االقتصـــادي، بـــل لكونـــه حلقـــة االتصـــ
األكثر أهمية مع العـالم الخـارجي، هـذا فضـلًا عـن

عيــار أنَّ تنــوع أنشــطته، وقــوة أوضــاعه، بمثابــة م
جـــذب للحُكـــم علـــى ســـالمة االقتصـــاد وقابليتـــه ل

.رؤوس األموال المحلية والخارجية

وعلـى مـدار السـبع سـنوات الماضـية، شـهد هــذا 
ركـزي القطاع نشـاطًا كبيـرًا؛ فقـد عمـل البنـك الم

ـــــــة والمصـــــــرفية،  ـــــــى إدارة السياســـــــة النقدي عل
والحفاظ علـى االسـتقرار المـالي، وإرسـاء أسـس

ار نمــو اقتصــادي قابــل لالســتمرار، وذلــك فــي إطــ
، الصـادر بـه 2003لسـنة 88أحكام القانون رقـم 

قــــــانون البنــــــك المركــــــزي والجهــــــاز المصــــــرفي "
، والــذي يهــدف إلــى الحفــاظ علــى ســالمه"والنقــد

يـة النظام المصرفي والقيام بأية مهـام أو اتخـاذ أ
يــــة، إجـــراءات تقتضـــي تطبيـــق السياســـات النقد

ى واالئتمانيــــة، والمصــــرفية، وإحكــــام الرقابــــة علــــ
. االئتمان المصرفي

ـــق ـــى تحقي ـــك المركـــزي المصـــري إل ويســـعى البن
ل فــي الهــدف النهــائي للسياســة النقديــة المتمثــ

استقرار األسعار، من خالل العمل على الوصـول
ر بمعـــدل التضـــخم إلـــى مســـتوى مالئـــم ومســـتق

حقيـق يُسهم في بنـاء الثقـة ودعـم االسـتثمار، وت
.معدل النمو االقتصادي المستهدف

تــي وقــد اتخــذ البنــك المركــزي مختلــف الوســائل ال
اته تكفـــل تحقيـــق أهدافـــه، والنهـــوض باختصاصـــ

وامتــد ذلــك ليشــمل الرقابــة علــى وحــدات الجهــاز
يــة المصــرفي، ووضــع المعــايير والضــوابط الرقاب

، التــــي تكفـــــل ســـــالمة المراكـــــز الماليـــــة للبنـــــوك
ذها باإلضــافة إلــى إصــدار القــرارات الالزمــة لتنفيــ

علـــى وتقيـــيم الجهـــود التـــي تُبـــذل بشـــأن الرقابـــة
د مـن ت طبيـق االئتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكـُّ

، مـع معايير الجـودة االئتمانيـة والسـالمة الماليـة
.مراعاة األعراف المصرفية الدولية
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افـه وفي ضـوء تلـك االختصاصـات، ولتحقيـق أهد
ـــة المتعلقـــة باســـتقرار األســـعار وتطـــ وير النهائي

ــ د القطــاع المصــرفي اتخــذ البنــك المركــزي العدي
:القرارات والمبادرات، من أبرزهامن 

ــــــــل المشــــــــروعات الصــــــــغيرة  ــــــــادرة تموي مب
، التـــــي أعلـــــن عنهـــــا البنـــــك عـــــاموالمتوســـــطة

يـــل والتــي تعــد بمثابــة برنــامج شــامل لتمو2016
المشـــــــروعات الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة، وتـــــــم 
إطالقهــــا لحســــم قضــــية تمويــــل المشــــروعات 

ــا الصــغيرة والمتوســطة لتصــبح مســاهمًا رئي سً
.في قطاع االستثمار في االقتصاد المصري

ي، أطلــق البنــك المركــزوبــالتوازي مــع المبــادرة، 
تســــتهدف حزمــــة مــــن القــــرارات والتوجيهــــات

ل تلـك تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تموي
بـات الشركات والمنشآت الصـغيرة وتـذليل العق

:التي تواجهها، وتمثل أبز هذه القرارات في

 ــــادة نســــبة القــــروض ــــوك نحــــو زي توجيــــه البن

ـــــــل الشـــــــركات الصـــــــغيرة  الممنوحـــــــة لتموي
ن والمتوســـطة لتصـــل إلـــى نســـبة ال تقـــل عـــ

من إجمالي محفظة قـروض البنـوك بـدء % 20
ـــــى 2016مـــــن عـــــان  ـــــث يقـــــوم 2020وحت ؛ بحي

مليـار جنيـه 200القطاع المصـرفي بضـخ نحـو 
ايـة في صورة قروض جديدة تتم دراسـتها بعن

.من خالل البنوك

طاعـات ولي البنوك األولوية فـي التمويـل للقت
االقتصـــــادية المهمـــــة وبـــــاألخص الشـــــركات 
الصـــــــــناعية وتلــــــــــك المنتِجـــــــــة للمكونــــــــــات 

عـة، الوسيطة، وذات القيمة المضـافة المرتف
باإلضــــــــافة إلـــــــــى األنشـــــــــطة ذات الكثافـــــــــة 
ـــة للمشـــروعات  العماليـــة، مـــع إعطـــاء العناي

ات ذات األفكـار الرياديـة والمبتكـرة والمشـروع
. التي تستهدف التصدير

 ،ــــوفير المعلومــــات ألصــــحاب المشــــروعات ت
ـــد ـــوفير الت ـــوك، وت ريب وتيســـير وصـــولهم للبن

.الالزم لهم لزيادة فرص النجاح
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 التأكــــد مــــن جــــدوى المشــــروعات مــــن خــــالل
التنســـيق مـــع العديـــد مـــن الجهـــات المعنيـــة 

" التجــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــناعة"خاصــــــــــــــــة وزارة 
المعهــــــد "و" اتحــــــاد الصــــــناعات المصــــــرية"و

".المصرفي المصري

ل عـن في سـياق متصـل، ولتخفيـف أعبـاء التمويـ
تلـــك المشـــروعات، فقـــد تـــم اعتمـــاد ســـعر عائـــد 

ا، مقابــل الســماح ســنوي% 5متنــاقص ال يتعــدى 
مُقــدم للبنــوك بخصــم قيمــة التمويــل المباشــر ال

للمشــــروعات الصــــغيرة مــــن قيمــــة االحتيــــاطي 
اإللزامــي المــودع طــرف البنــك المركــزي، علــى أن 
يطبــق هــذا العائــد علــى القــروض الممنوحــة إلــى 
الشــــركات الصــــغيرة ومتناهيــــة الصــــغيرة التــــي
يتــراوح حجــم إيراداتهــا الســنوية مــن مليــون إلــى

ــــا للتعريــــف الجديــــد الــــذى20 مليــــون جنيــــه وفقً

ـــك المركـــزي المصـــري  أصـــدره مجلـــس إدارة البن
، والــذى 2015ديســمبر 3بجلســته المنعقــدة فــي 

يتســـــق مـــــع التعريـــــف الصـــــادر مـــــن قِبـــــل وزارة 
التجــارة والصـــناعة بغـــرض توحيـــد هـــذا التعريـــف

.على مستوى الدولة

ة كما جاءت انطالقًا من حرص الدولة على مواكبـ
ــــل فــــي هــــذا القطــــاع  ــــوجي الهائ التطــــور التكنول

إلـى نيالسـيبراالحيوي؛ حيث يُفضـي تعزيـز األمـن 
ن حمايـــة االســـتثمارات، والمســـتثمرين، ويُزيـــد مـــ

متلــك الفــرص االســتثمارية، ال ســيّما وأنَّ مصــر ت
ــادة فــي صــناع ة عوامــل النجــاح التــي تؤهلهــا للري

ـــــــى جانـــــــب امتالكهـــــــا  ـــــــا الماليـــــــة، إل التكنولوجي
، لمنظومــة داعمــة لتلــك الصــناعة منهــا البنــوك

رونـي، وشركات االتصاالت، وشركات الدفع اإللكت
.وشركات التأمين
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فــــي هـــــذا الســـــياق، تمثلـــــت أبـــــرز جهـــــود البنـــــك 
فـي السـيبرانيلتعزيـز األمـن المركزي المصـري 

:، في اآلتيالقطاع المصرفي

 إنشــــاء مركــــز االســــتجابة لطــــوارئ الحاســــب
ـــــأمن  ـــــي، وتقـــــديم الخـــــدمات المتعلقـــــة ب اآلل
المعلومات للقطاع المصرفي، وقـد رُوعـي أن

ؤولة يكــون تصــميم المنظومــة التقنيــة المســ
عن تقـديم خـدمات المركـز، متماثلًـا مـع أحـدث

وباســتخدام نظــم مراقبـــةالنمــاذج العالميــة، 
علـى ورصد أمنية متطورة غير تقليديـة تعتمـد

ن أجـل تقنيات الربط اإللكتروني مع البنـوك، مـ
ــــــد مــــــن الخــــــدمات المرتبطــــــة  تقــــــديم العدي

ـــــل باالســـــتجابة والرصـــــد االســـــتباقي والتحل ي
. لحوادث أمن المعلومات

هــذا ويــتم تشــارك هــذه الخــدمات مــع البنــوك 
منة في شـكل تنبيهـات وإنـذارات مبكـرة متضـ

حـــدة اإلجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا علـــى ضـــوء
إذا -هـــذه الحـــوادث اإللكترونيـــة، والمســـاعدة 

فــــــي تنفيــــــذ هــــــذه اإلجــــــراءات،-لــــــزم األمــــــر
ـــــى تقـــــديم خـــــدمات أخـــــرى  هـــــذا باإلضـــــافة إل
متخصصــة فــي جــودة أمــن المعلومــات منهــا 

لجـة على سيبل المثـال ال الحصـر، اختبـار ومعا
ة، البرمجيـــــات الخبيثـــــة والهندســـــة العكســـــي

قـــارير ، وتقـــديم التالســـيبرانيةوتحليـــل األدلـــة 
الفنيـــــــــة للجهـــــــــات القضـــــــــائية المختصـــــــــة، 
وتنفيــــذ تجــــارب االختـــــراق وكشــــف الثغـــــرات 

ة األمنيـــة مـــن أجـــل اختبـــار قـــوة وصـــالبة البنيـــ
. التحتية المصرفية

 ادة لزيـ" السـيبرانيتعزيـز األمـن "إطالق مبادرة
ــــ ــــة والمعتمــــدة دولي ا، أعــــداد الكــــوادر المؤهل

الســــيبرانيوالمتخصصــــة فــــي مجــــال األمــــن 
. الخاص بالقطاع المصرفي
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إطـــالق برنـــامج تـــدريبي متخصـــص فـــي مجـــال
أمـــن المعلومـــات مدتـــه عـــامين تحـــت اســـم 

يهـــدف إلـــى تخـــريج " إتقـــان أمـــن المعلومـــات"
خبيـــر أمنـــي متخصـــص فـــي حمايـــة أمـــن 100

المعلومــــــــــــــــات للقطــــــــــــــــاع المصــــــــــــــــرفي، 
وثقـــل المهـــارات الفنيـــة للعـــاملين فـــي هـــذا 

.القطاع الحيوي

ص ، حــــرالتكنولوجيـــا الماليـــةوفيمـــا يتعلـــق بـــــ 
جية البنــك المركــزي المصــري علــى وضــع اســتراتي

شـــــــــاملة ومتكاملــــــــــة للنهــــــــــوض بمنظومــــــــــة 
لعــات التكنولوجيــا الماليــة فــي مصــر، وتلبيــة تط

العمــالء فــي الســوق المصــري مــن حيــث خفــض 
لحــدّ مــن التكــاليف وتــوفير فــرص أكبــر لالبتكــار، وا

المخــــاطر المتعلقــــة بغســــل األمــــوال واألمــــن 
: ، ومن أبرز المبادرات المنفذةالسيبراني

 دة لزيــا" صــندوق دعــم االبتكــارات"تأســيس

االســــــــتثمارات الموجهــــــــة لــــــــدعم شــــــــركات 
التكنولوجيــــــا الماليــــــة الناشــــــئة خاصــــــة فــــــي

مراحلهــــــــا المُبكــــــــرة، وتنشــــــــيط منظومــــــــة 
ي، التكنولوجيــا الماليــة داخــل الســوق المصــر

ة ودعم االبتكار فـي قطـاع الخـدمات المصـرفي
ل والماليـــة الرقميـــة، فضـــلًا عـــن تعزيـــز التحـــو

.الرقمي ورفع معدالت الشمول المالي

 تــــي ال" بوابــــة التكنولوجيــــا الماليــــة"إنشــــاء
نولوجيـــا التك"تمثـــل البوابـــة اإللكترونيـــة لمركـــز 

. في مصر" المالية

 مركـــــــــز التكنولوجيـــــــــا الماليـــــــــة"إنشـــــــــاء "
الـــــذي يعتبـــــر خطـــــوة نحـــــو ،)فينتـــــك مصـــــر(

ة؛ حيـث المستقبل، ومُلتقى للشـركات الناشـئ
ــا جيــدة للتعــاون مــع المراكــ ز يــوفر لهمــا فرصً

ـــرات والتعـــرُّ ـــادُل الخب ف العالميـــة األخـــرى؛ لتب
.على أحدث االتجاهات في هذا المجال
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ويعمـــل المركـــز كمنصـــة موحـــدة تجمـــع كـــل 
ــــة فــــي  ــــا المالي أطــــراف منظومــــة التكنولوجي

يـا مكان واحد، بما فيهم رواد أعمال التكنولوج
الماليـــــة، والمؤسســـــات الماليـــــة، والجهـــــات 
ـــــــة، ومقـــــــدمو الخـــــــدمات، وأصـــــــحاب  الرقابي

عـم الخبرات، والمستثمرون، كما يُسهم في د
ير تمويـــل الشـــركات الناشـــئة عـــن طريـــق تـــوف

شـــبكة تواصـــل مـــع المســـتثمرين وصـــندوق
.اليةالتمويل لدعم ابتكارات التكنولوجيا الم

 ــــــ"إنشــــــاء ــــــر تطبيقــــــات التكنولوجي ا مُختب
ار رقابيــة، الــذي يُعــدُّ بمثابــة بيئــة اختبــ" الماليـة

طر، تــوازِن بــين حريــة االبتكــار والحــدّ مــن المخــا
.مع ضمان حماية العمالء

وفــــــي ضــــــوء التطــــــور التكنولــــــوجي المســــــتمر 
مـن والمتالحق في القطاع المصـرفي ومـا يتبعـه

ــــي احتياجــــ ــــة مبتكــــرة تُلب ات تقــــديم خــــدمات مالي
ــــالعمــــالء، اتجــــه البنــــك المركــــزي  م لتطــــوير نُظُ

سية التي تُعد من أهم أعمدة البنية األساالدفع 
في الماليــة القــائم عليهــا النظــام المــالي والمصــر

كل كبيـر واقتصاد الدولة كَكُـل، والتـي تُسـهم بشـ
مـو في تحقيق وضـمان االسـتقرار المـالي ودعـم ن

ة االقتصاد المصـري، وذلـك عبـر مجموعـة متنوعـ
:من الجهود من بينها

م صـــــدور الالئحــــــة التنفيذيـــــة لقــــــانون تنظــــــي
اســتخدام وســائل الــدفع غيــر النقــدي وهــو مــا 

مـع يدعم توجهات الدولة في التحـوّل إلـى مجت
رقمــي وتحقيــق الشــمول المــالي، هــذا بجانــب 

سـير القواعد التي اعتمـدها البنـك المركـزي لتي
ل استخدام وسائل الدفع غير النقدية من خـال

مقــــدمي الخــــدمات التكنولوجيــــا للمــــدفوعات 
.وميسري عمليات الدفع اإللكتروني
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داد إطالق مبادرة السداد اإللكترونـي لزيـادة أعـ
يـــع وســـائل القبـــول اإللكترونـــي المتاحـــة بجم

محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى زيـادة
ة عــدد ماكينــات الصــراف اآللــي ورمــز االســتجاب

الســـــريع بمختلـــــف مُحافظـــــات الجمهوريـــــة، 
يم وذلك في إطار اهتمام البنك المركـزي بتـدع

مات البنيــة التحتيــة لــنظم الــدفع وإتاحــة الخــد
.المالية الرقمية لكافة المواطنين

بنـك تضمين باب كامـل فـي القـانون الجديـد لل
المركـــزي والجهـــاز المصـــرفي يخـــتص بــــنُظُم

ــ ــة؛ وذل ــا المالي ــدفع والتكنولوجي ك وخــدمات ال
ي بهــدف مواكبــة التطــور الســريع الــذي يــتم فــ

مجــــال المــــدفوعات علــــى مســــتوى العـــــالم، 
ك وزيادة كفاءة وفاعلية النظـام المـالي، وكـذل

ع إضــافة عــدد مــن المــواد الجديــدة التــي تُشَــج
اليـة تقديم المزيد مـن خـدمات التكنولوجيـا الم

ـــــدفع  ـــــة، وإضـــــافة مشـــــغلي نظـــــم ال الرقمي

ـــــــى الجهـــــــات  ـــــــدفع إل ومقـــــــدمي خـــــــدمات ال
.المخاطبة بأحكام القانون

ا فــي الســياق ذاتــه، أصــدر رئــيس الجمهوريــة عــددً
مـــــن القـــــوانين والقـــــرارات الهادفـــــة لتعزيـــــز دور 

:نهاالقطاع المصرفي في تشجيع االستثمار، م

 المجلــــــــــــس القــــــــــــومي "قــــــــــــرار إنشــــــــــــاء
مــــن أجــــل تعزيــــز الشــــفافية، ": للمــــدفوعات

مار والحدّ من الفساد، وجذب مزيدٍ من االستث
قـرار األجنبي؛ أصدر السيد رئيس الجمهورية ال

المجلـــــــس "بإنشـــــــاء 2017لســـــــنة 89رقـــــــم 
، ويهــدف المجلــس إلــى "القــومي للمــدفوعات

خفـــــــض اســـــــتخدام النقـــــــد خـــــــارج القطـــــــاع 
ل المصــرفي ودعــم وتحفيــز اســتخدام الوســائ

نـــه، والقنـــوات اإللكترونيـــة فـــي الـــدفع بـــديلًا ع
وتطــوير نظــم الــدفع القوميــة وأطــر اإلشــراف

.عليها للحد من المخاطر المرتبطة
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ــا إلــى خلــق نظــم آمنــة ، يســعى المجلــس أيضً
وذات كفـــاءة وفاعليـــة، والعمـــل علـــى تحقيـــق 
الشـــمول المـــالي بهـــدف دمـــج أكبـــر عـــدد مـــن 
المـــــواطنين فـــــي النظـــــام المصـــــرفي وضـــــم 
القطـــاع غيـــر الرســـمي إلـــى القطـــاع الرســـمي 
ـــــادة  وتخفـــــيض تكلفـــــة انتقـــــال األمـــــوال وزي
ـــــــة حقـــــــوق  المتحصـــــــالت الضـــــــريبية، وحماي
مســـتخدمي نظـــم وخـــدمات الـــدفع، وتحقيـــق 

ل تنافسية سوق خـدمات الـدفع وتنظـيم عمـ
ــات القائمــة ورقابتهــا، ومــن شــأن ذلــك الكيان

ـــــى االســـــتمرار فـــــي  تشـــــجيع المـــــواطنين عل
.يةاستخدام وسائل وقنوات الدفع اإللكترون

 قــــرار إنهــــاء العمــــل بآليــــة تحويــــل أمــــوال
زي، قــام البنــك المركــ: المســتثمرين األجانــب

، بإصدار قرار إلنهـاء العمـل 2018في ديسمبر 
ــــب بآليــــة تحويــــل أمــــوال المســــتثمرين األجان

ديـدة وذلك بالنسـبة السـتثمارات األجانـب الج

ت فقـــط، حيـــث يتعـــين علـــى تلـــك االســـتثمارا
التعامــــل دخولًــــا وخروجًــــا مــــن خــــالل ســــوق 

".اإلنتربنك"الصرف بين البنوك 

ير وأشــار البنــك المركــزي إلــى أســلوب التســع
عنــــد الخــــروج مــــن خــــالل آليــــة تحويــــل أمــــوال 

يــل المســتثمرين األجانــب؛ مؤكــدًا أنــه عنــد تحو
ــــة  ــــي مــــن خــــالل آلي أمــــوال المســــتثمر األجنب
تحويــل أمــوال المســتثمرين األجانــب، ســوف

يظــــل أســــلوب التحويــــل المعمــــول بــــه دون 
:تغيير، وفقًا لما يلي

مــين يصــدر المســتثمر األجنبــي تعليماتــه أل
قـد الحفظ الخاص به، لتحويـل المعـادل بالن

األجنبـــــــي إلجمـــــــالي متحصـــــــالت العملـــــــة 
الل المحلية الخاصة بذلك المستثمر، من خ
وال آلية البنك المركزي المصـري لتحويـل أمـ

.المستثمرين األجانب
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ر يتحقــق أمــين الحفــظ مــن دخــول المســتثم
األجنبــي فــي األصــل إلــى ســوق رأس المــال 
ــــل أمــــوال  ــــة تحوي المصــــري، مــــن خــــالل آلي
المســــتثمرين األجانــــب، ويصــــادق علــــى أن 
المبلــــغ المطلــــوب تحويلــــه يمثــــل بشــــكل

صـــــحيح إجمـــــالي متحصـــــالت المعـــــامالت 
.المحددة لذلك المستثمر األجنبي

 ـــــغ ـــــك المركـــــزي المصـــــري، المبل ـــــع البن يبي
ـــــى أمـــــين  ـــــدوالر األمريكـــــي إل المطلـــــوب بال
الحفـــظ، وذلـــك بســـعر البيـــع المعلـــن مـــن 

انيـة البنك المركزي المصري فـي السـاعة الث
بعـــــد الظهـــــر، مضـــــافًا إلـــــى ذلـــــك الســـــعر 

ــــ ويظهــــر ســــعر البيــــع % 0.5يبلــــغ اهامشً
المعلـــــن مـــــن البنـــــك المركـــــزي المصـــــري

ـــــى صـــــفحة  ـــــرز "عل أو صـــــفحة "CBEW1رويت
".بلومبرج"

ي إلى يبيع أمين الحفظ مبلغ الدوالر األمريك
ذكور، المستثمر األجنبـي بـنفس السـعر المـ

فـظالذي باع به البنك المركزي إلى أمين الح
"back to back" ، يتعـين علـى أمـين الحفـظ

يمـــا تنفيـــذ تعليمـــات المســـتثمر األجنبـــي، ف
ج حـق يتعلق بتحويل تلـك المبـالغ إلـى الخـار

".value spot"ليومي عم

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذا القـــرار جـــاء علـــى إثـــر 
ــــامج ــــي حققهــــا برن ــــة الت ــــائج اإليجابي ظهــــور النت
ـــن وضـــع المخـــاط ر اإلصـــالح االقتصـــادي، وتحسُّ

المتعلقــة بمصــر، وقــدرة قــوى العــرض والطلــب 
نبيـة على ضمان التوافُر المستدام للعمـالت األج

ـــد الثقـــة فـــي  ـــه تزايُ فـــي الســـوق؛ مـــا تمخـــض عن
م سوق الصرف والتـي انعكسـت فـي تصـاعد حجـ

ســــوق معـــــامالت النقـــــد األجنبـــــي بـــــين البنـــــوك 
".اإلنتربنك"
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هذا، ويُسهم قـرار البنـك المركـزي بإنهـاء العمـل
ـــ ـــل أمـــوال المســـتثمرين األجانـــب إل ى بآليـــة تحوي

الخـــــارج فـــــي زيـــــادة تـــــدفقات العملـــــة الصـــــعبة 
نــوك، بــالبنوك وتنشــيط ســوق العمــالت بــين الب

فـاع وجذب االسـتثمارات األجنبيـة للسـوق مـع ارت
ناديق الثقة باالقتصاد المصري، وتدفق أموال ص

االســـــــــــــــتثمار إلـــــــــــــــى الســـــــــــــــوق المصـــــــــــــــرية 
اد بشكل مباشرة، وبالتالي يستفيد منها االقتص

.أوسع وأسرع

قـــانون اتصـــالًا، فقـــد أصـــدر رئـــيس الجمهوريـــة 
ــــك المركــــزي والجهــــاز المصــــرفي لســــنة  البن

ــــــا للقــــــانون رقــــــم ، 2020 ، 2020لســــــنة 194وفقً
وبموجــــب ذلــــك القــــانون تمــــت صــــياغة بعــــض 

ار المــــواد التــــي تنطــــوي علــــى تشــــجيع االســــتثم
وتســــــــهيل المعــــــــامالت بــــــــين المســــــــتثمرين 

ــز والحكومــة، والقضــاء علــى البيروقراطيــة، وتعز ي
ــــــــــة التمكينيــــــــــة الشــــــــــفافية، وتحســــــــــين البيئ

ار لالســــتثمارات المحليــــة واألجنبيــــة؛ حيــــث أشــــ
: القانون إلى

يــــا تدشـــين بــــاب لــــنظم الــــدفع والتكنولوج
ــا وضــع البنــك المركــزي ألول مــرة با: الماليــة بً

فـــي القـــانون الجديـــد لتنظـــيم خـــدمات ونظـــم 
ون الـــدفع والتكنولوجيـــا الماليـــة، وأشـــار القـــان

د إلى أنه يُصـدر قـرار مـن مجلـس اإلدارة بتحديـ
شـــروط وإجــــراءات مـــنح تــــراخيص وتشــــغيل 

.نظم الدفع أو تقديم خدماتها

نظـم القـانون حمايـة : حماية حقوق العمـالء
حقــوق العمــالء مــن خــالل تدشــين لجنــة ذات 
طــابع خــاص لحمايــة حقــوق عمــالء الجهــات 
المــــــرخص لهــــــا، تتــــــولى فحــــــص الشــــــكاوى 

م المقدمة منهم ضد تلك الجهات، وإذا لم يـت
ــــا تحــــال إلــــى لجنــــة فــــض  حــــل الشــــكاوى ودي

.220المنازعات المنصوص عليها في المادة 
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اســتكمالًا لخطــوات: لجــان فــض المنازعــات
حل شكاوى العمـالء نـص القـانون فـي مادتـه

علــى تشــكيل لجنــة بقــرار مــن مجلــس220الـــ 
ـــر تتـــولى فـــض المنازعـــات خـــالل اإلدارة أو أكث

يومًـــا بـــين أي مـــن الجهـــات المـــرخص لهـــا 60
ــذوي  وعمالئهــا، بموجــب قــرار نهــائي، ويجــوز ل
الشــأن الطعــن فــي هــذا القــرار أمــام محكمــة 

ــا، ويجــوز للجنــة 30القضــاء اإلداري خــالل  يومً
أثنــــاء نظــــر الشــــكوى التوصــــية بإصــــدار قــــرار

صبوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفح

ألول: الممارســـات االحتكاريـــةيوحـــدة تلقـــ
ـــ  علــى أن 222مــرة نــص القــانون فــي مادتــه ال

تُقام بالبنـك المركـزي وحـدة ذات طـابع خـاص
تخــــتص بتلقــــي البالغــــات عــــن أي ممارســــات 

أي مـن احتكارية أو ضارة بالمنافسة، تتعلـق بـ
وتتخـــذ تلـــك الوحـــدة ،الجهـــات المـــرخص لهـــا

إجـــــــــــراءات التقصـــــــــــي، والبحـــــــــــث، وجمـــــــــــع
خالل حالة ثبوت اإليوف، االستدالالت بشأنها

اريـة بحرية المنافسة أو القيام بممارسة احتك
فـة يجوز لمجلس اإلدارة تكليف الجهة المخال

بتعـــديل أوضـــاعها وإزالـــة المخالفـــة فـــورًا أو 
و خالل فتـرة زمنيـة محـددة وإال وقـع االتفـاق أ

ــا، وذلــك دون اإلخــالل التعاقــد المخــالف باطلً
ـــع أي مـــن  ـــس اإلدارة فـــي توقي بســـلطة مجل
العقوبــــات المنصــــوص عليهــــا فــــي المـــــادة

.من هذا القانون144

ون، حــدد القــان: عقوبــات التالعُــب بالتمويــل
ــدليس فــي تقــدي ــة جريمــة الغــش والت م عقوب
ي خــــدمات االســــتعالم أو التصــــنيف االئتمــــان

ــــــى االئتمــــــان،  بقصــــــد تيســــــير الحصــــــول عل
ـــــــــر صـــــــــحيحة ـــــــــر وقـــــــــائع غي ومخالفـــــــــة ذك

.أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات
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فــي المحاضــر، أو فــي األوراق األخــرىاتصــالًا، و
ـــى  ـــرخص لهـــا إل التـــي تقـــدم مـــن الجهـــات المُ
البنــــــك المركــــــزي، مُحــــــددًا عقوبــــــة الحــــــبس 

مــــــن230والغرامــــــة، حيــــــث نصــــــت المــــــادة 
القانون، علـى أن يعاقـب بـالحبس وبغرامـة ال

ــــه وال تجــــاوز  ــــف جني تقــــل عــــن خمســــمائة أل
كـل مليـون جنيـه، أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين،

مــــن تعمــــد بقصــــد الغــــش ذكــــر وقــــائع غيــــر 
ات صحيحة أو أخفـى بعـض الوقـائع فـي البيانـ

أو فـــي المحاضـــر أو فـــي األوراق األخـــرى التـــي 
تقــدم مــن الجهــات المــرخص لهــا إلــى البنــك 

.المركزي بالتطبيق ألحكام هذا القانون

ـــ ا للمـــادة، يعاقـــب بغرامـــة ال تقـــل عـــن ووفقً
ن مائة ألف جنيه وال تجـاوز مليـون جنيـه كـل مـ

ـــا فـــي تقـــديم خـــدمات ـــا أو تدليسً ارتكـــب غشً
د االســـــتعالم أو التصـــــنيف االئتمـــــاني بقصـــــ

لًا تيســير الحصــول علــى االئتمــان، وذلــك فضــ
لـغ عن الحكم عليـه لصـالح مـانح االئتمـان بمب

مـان يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به مـن االئت
الممنــوح، بنــاءً علــى مــا أصــاب مــانح االئتمــان

.من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش

 ــــــاجرة فــــــي النقــــــد ــــــات المت ــــــيظ عقوب تغل
مــن هــذا القــانون، 233وفقًــا للمــادة : األجنبــي

ُيعاقـــــب بالســـــجن مـــــدة ال تقـــــل عـــــن ثـــــالث 
ة عشـر سـنوات، وبغرامـعلـىسنوات وال تزيد 

ال تقـــل عـــن مليـــون جنيـــه وال تجـــاوز خمســـة 
ة ماليــين جنيــه أو المبلــغ المــالي محــل الجريمــ

بـي أيهما أكبـر، كـلُ مـن تعامـل فـي النقـد األجن
خـــــارج البنـــــوك المعتمـــــدة أو الجهـــــات التـــــي 
رُخص لهـا فـي ذلـك، أو مـارس نشـاط تحويـل 

اطبقًــاألمــوال دون الحصــول علــى التــرخيص 
.من هذا القانون209لنص المادة 
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تنشــــــــــــــــــــــيط ســــــــــــــــــــــوق
األوراق الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

"

ال ثمــة عالقــة وثيقــة بــين تنميــة ســوق رأس المــ
الدولة؛ وتعزيز النمو والقدرة التنافسية القتصاد

ـــات تخصـــيص ـــث تُســـهم فـــي تحســـين عملي حي
ــــة المــــدى،  ــــادة االســــتثمارات طويل المــــوارد، وزي

ل واالرتقــاء بكفــاءة النظــام المــالي ككــل مــن خــال
، وفــي المنافســة بــين األدوات الماليــة المُختلفــة

أنه المقابل، فإن األداء االقتصادي القوي مـن شـ
ــا علــى مؤشــرات األ ســواق أن يُضــفي تــأثيرًا إيجابي

ات الماليــــة؛ باعتبارهــــا انعكاسًــــا ألداء السياســــ
االقتصــادية الكليــة مــن جهــة، وشــركات األعمــال

.المُقيدة بالسوق من جهة أخرى

ـــــة وأهميتهـــــا  ويظهـــــر دور ســـــوق األوراق المالي
للتنميـــة مـــن خـــالل نقـــل األمـــوال الفائضـــة مـــن
قنــوات االدخــار المتعــددة وتوظيفهــا فــي قنــوات

ة االسـتثمار ذات الحاجــة إلــى تلــك األمــوال، إضــاف
إلـــى مـــا ســـبق، فإنهـــا تعمـــل علـــى إعـــادة توزيـــع 
المـــوارد الماليـــة مـــن المؤسســـات ذات الربحيـــة 

يــة، المتدنيــة إلــى المؤسســات ذات الربحيــة العال
. مما يسهم في زيادة معدالت النمو
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وعلــــــى المســـــــتوى الـــــــوطني، كانـــــــت البورصـــــــة 
ذ المصرية قد شهدت خسائر حـادة متواصـلة منـ

، 2014وحتـــى منتصـــف عـــام 2008منتصـــف عـــام 
، ثـم نتيجة لمزيج من العوامل الداخلية والخارجية
غيـر انطلقت بعد ذلك في تحقيق أرقـام قياسـية

مســــبوقة العهــــد، ألول مــــرة، ســــجل المؤشــــر 
18400الـــــرئيس للبورصـــــة المصـــــرية مســـــتوى 

نقطــــة، كمــــا تخطــــى رأســــمالها الســــوقي حــــاجز 
.التريليون جنيه ألول مرة في تاريخها

ـــــي  ـــــوط الت ـــــة الصـــــعود والهب ـــــالرغم مـــــن رحل وب
شــهدتها ســوق األوراق الماليــة المصــرية خــالل

ــــك جميــــع  الســــنوات الماضــــية، شــــأنها فــــي ذل
األسواق في العالم، وخاصة مـع تـداعيات جائحـة

ا ، فقــد تبنــت الدولــة المصــرية جهــودً"19-كوفيــد"
زيــــز حثيثــــة لتنشــــيط ســــوق األوراق الماليــــة وتع

ـــــــب  دورهـــــــا فـــــــي النشـــــــاط االقتصـــــــادي، لتواك
قتهـــا اإلصـــالحات االقتصـــادية الهيكليـــة التـــي طب

.الدولة خالل نفس الفترة

ــا لــذلك، تبنــت الدولــة  لهيئــة مُمثلــة فــي ا–تحقيقً
اع اســــتراتيجية للقطــــ–العامــــة للرقابــــة الماليــــة 

، 2022-2018المــالي غيــر المصــرفي خــالل الفتــرة 
علـى تصبو إلـى بنـاء قطـاع مـالي متطـور ومنفـتح

العـالم الخــارجي، وقـادر علــى المسـاهمة بفعاليــة
مـع في خطط التنمية المسـتدامة، بمـا يتماشـى

ل األهـداف الرئيسـة لهـ2030رؤية مصـر  ذه ، تتمثـَّ
:االستراتيجية في اآلتي

ز خلق نظام مـالي غيـر مصـرفي احتـوائي ومحفـ
.للنمو االقتصادي

اد المســاهمة فــي تحســين تنافســية االقتصــ
.ةالقومي، وجاذبيته لالستثمارات األجنبي

 تحســــــــــين مســــــــــتويات الحوكمــــــــــة واإلدارة
.اعالرشيدة وتقوية اإلطار المؤسسي للقط

تحســـــين مســـــتويات الشـــــفافية ومكافحـــــة
.الفساد
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يــر تقويــة اإلطــار التشــريعي للقطــاع المــالي غ
المصــــــــرفي، مــــــــع إعــــــــداد وتجهيــــــــز البنيــــــــة 

ـــــة، ب ـــــة والتكنولوجي مـــــا التشـــــريعية والقانوني
ـــــــــــة  ـــــــــــع األدوات المالي يســـــــــــهم فـــــــــــي تنوي
واالســـــــــــــــتثمارية المتاحـــــــــــــــة، وتحســـــــــــــــين 
ــــــد مــــــن  االقتصــــــاد المصــــــري، وجــــــذب المزي

.االستثمارات األجنبية

 تطــــــوير األســــــواق الماليــــــة وابتكــــــار حلــــــول
.وخدمات مالية غير تقليدية

ي غير تحقيق المزيد من االنفتاح للقطاع المال
.المصرفي على االقتصاد العالمي

ةرفع مستويات التوعية والثقافة المالي.

 ،تحســــــــــين معــــــــــدالت الشــــــــــمول المــــــــــالي
امة، والمساهمة في تحقيـق التنميـة المسـتد

مـــع زيـــادة أعـــداد المســـتفيدين مـــن التمويـــل 
متنــــاهي الصـــــغر، وحجمـــــه، عبــــر زيـــــادة عـــــدد 

.مؤسساته

ال وفــي ســبيل إنجــاز هــذه االســتراتيجية، تــم إدخــ
وق؛ تعديالت جوهرية على اإلطار التشريعي للسـ

صــــــدور قــــــانون رقــــــم2018حيــــــث شــــــهد عــــــام 
بتعــــديل بعــــض أحكــــام قــــانون ســــوق رأس 17

، 1992لســــنة 95المــــال، الصــــادر بالقــــانون رقــــم 
. عامًا على صدوره26وذلك ألول مرة بعد مرور 

هــذا، وقــد ســعت التعــديالت فــي األســاس إلــى 
زيــــادة كفــــاءة وعمــــق ســــوق المــــال المصـــــري، 
ـــد  ـــدة، لجـــذب المزي باســـتحداث أدوات ماليـــة جدي
مــن االســتثمارات، باإلضــافة إلــى أن ذلــك أحــدث

ر، تنوعًــا فــي األدوات الماليــة المتداولــة فــي مصـــ
: وقد اشتملت التعديالت على اآلتي
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مـن تنظيم بورصات العقود اآلجلة، والتي جـاء
أهـــم أحكامهـــا أن تكـــون بورصـــة العقـــود فـــي 
شـــــكل شـــــركة مســـــاهمة مصـــــرية، تخضـــــع 

الية، إلشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة الم
مـــع الســـماح للبورصـــة المصـــرية بتأســـيس

شـــركة مســــاهمة لمزاولــــة نشــــاط بورصــــات 
هـــذا باإلضــــافة إلـــى مزاولـــة نشــــاط ،العقـــود

تــداول العقــود المشــتقة مــن األوراق الماليــة
-دون الحاجــة لتأســيس شــركة-المقيــدة بهــا 

ة وتنظـــيم عمليـــات تأســـيس وتـــرخيص شـــرك
بورصـــة العقـــود والشـــروط الواجـــب توافرهـــا 

اول بها، ووضـع تعريـف للعقـود التـي يـتم التـد
–لية العقود المستقب(عليها ببورصة العقود 

).عقود المبادلة–عقود الخيارات 

ـــــا، تضـــــمنت األحكـــــام تنظـــــيم تأســـــيس أيضً
ع شركات للوساطة في العقود وترخيصها، م

الســــماح بممارســــة نشــــاط الوســــاطة فــــي 
وراق العقــــــود لشــــــركات الوســــــاطة فــــــي األ

ــا للقواعــد التــي يضــعها مجلــس الماليــة وفقً
.إدارة الهيئة

ة هـذا باإلضــافة إلـى تنظــيم عمليـات المقاصــ
والتســـــوية وقيـــــام شـــــركات الوســـــاطة فـــــي 
بورصــــات العقــــود باالشــــتراك فــــي صــــندوق 
حمايـــة المســـتثمر، وذلـــك لتغطيـــة المخـــاطر 

فــيالناشــئة عــن أنشــطة الشــركات العاملــة
لتـي بورصات العقود، ووضع التـدابير اإلداريـة ا

يجــوز للهيئــة اتخاذهــا ضــد بورصــة العقــود أو
شــــــركات الوســــــاطة بهــــــا حــــــال مخالفتهــــــا 
للقواعــــد، مــــع وضــــع العقوبــــات المناســــبة 
لمخالفــــــــة القواعــــــــد بمــــــــا يتناســــــــب مــــــــع

جســـــــــامة المخالفـــــــــة ويمثـــــــــل عنصـــــــــر ردع 
.للمخالفين
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 إعـــــــادة تنظـــــــيم إصـــــــدار صـــــــكوك التمويـــــــل
ة وراق الماليــنــواع األأوتــداولها، باعتبارهــا أحــد 

التي ينظم طرحهـا لالكتتـاب العـام أو الخـاص
،وتـــداولها ضـــمن قـــانون ســـوق رأس المـــال

لسـنة 10وقد واكـب ذلـك إلغـاء القـانون رقـم 
.لوجود العديد من المالحظات عليه2013

رصـة تخفيض رسوم قيد األوراق الماليـة بالبو
مـــن 24المـــادة لالمصـــرية، مـــن خـــالل تعـــدي

، بما يسمح بتخفـيض1992لسنة 95القانون 
رســــــــــــوم القيــــــــــــد للشــــــــــــركات الصــــــــــــغيرة 
والمتوســطة، وكــذا وضــع حــد أقصــى لرســوم 
ــــة  قيــــد الســــندات والصــــكوك واألوراق المالي

ذه المشابهة لها تشجيعًا على قيد وتداول ه
.األوراق المالية بالبورصة

 الســـماح بإصـــدار أدوات ديـــن قصـــيرة األجـــل

ـــــي ال تجـــــاوز مـــــدتها  ـــــإجراءات ميســـــرة، والت ب
ــتم ذلــك بقــرار مــن مجلــس ســنتين، علــى أن ي

.إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة

 الســــماح للشــــركات العاملــــة فــــي األنشــــطة
الماليـــــة غيـــــر المصـــــرفية بمباشـــــرة نشـــــاط 
صـــــناديق االســـــتثمار بنفســـــها دون تطلـــــب

ـــك بهـــدف  إنشـــاء شـــركة لهـــذا الغـــرض؛ وذل
ير تشــــجيع إنشــــاء صــــناديق اســــتثمار وتيســــ

.إجراءات ترخيصها

ــــي تُســــهم فــــي شــــركة ــــوك الت الســــماح للبن
صــــندوق االســـــتثمار بحفــــظ األوراق الماليـــــة

ـــا لـــه بنشـــاط أمنـــاء  لـــديها، حـــال كونـــه مرخصً
، مـع الحفظ من الهيئة العامة للرقابة المالية

وضـــع قواعـــد لتجنـــب تعـــارض المصـــالح فـــي 
.هذه الحالة
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 تخفـــــــيض تكلفـــــــة النشـــــــر علـــــــى الشـــــــركات
والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية فـي

اكتتـــاب عـــام أو عنـــد نشـــر قوائمهـــا الماليـــة، 
وذلـــــك بعـــــدم اشـــــتراط نشـــــر كامـــــل نشـــــرة 

ـــاب فـــي صـــحيفتين يـــوميتين واســـ عتي االكتت
رة االنتشار، واقتصار النشـر علـى ملخـص نشـ

ــا لنمــوذج تضــعه اله ــة االكتتــاب فقــط وفقً يئ
في إحـدى الصـحف المصـرية اليوميـة واسـعة
ـــتم نشـــ ـــى أن ي ـــة، عل ر االنتشـــار باللغـــة العربي

ـــا علـــى م وقـــع كامـــل نشـــرة االكتتـــاب إلكتروني
تعـــــــده الهيئـــــــة علـــــــى شـــــــبكة المعلومـــــــات 

لـس الدولية وفقًـا للضـوابط التـي يحـددها مج
.إدارة الهيئة

ي تنظـــيم إنشـــاء اتحـــاد للشـــركات العاملـــة فـــ
ــــــى غــــــرار  ــــــك عل ــــــة، وذل مجــــــال األوراق المالي
، االتحــادات المنظمــة بموجــب قــانون البنــوك

ــــــل  ــــــل العقــــــاري، والتموي ــــــأمين، والتموي والت
متناهي الصـغر، األمـر الـذي يهـدف إلـى تـدعيم
دور الجهــات ذاتيــة التنظــيم والمســاهمة فــي

ي تطوير المعايير المهنية للجهات العاملـة فـ
.مجال األوراق المالية

 تنظـــــــيم قواعـــــــد الطـــــــرح الخـــــــاص لـــــــألوراق
واألدوات الماليــة فـــي الســوق المصـــري، هـــذا 

عـام باإلضافة إلى تحديـد المقصـود بـالطرح ال
واألحكـــام الخاصـــة بـــه، والشـــروط والضـــوابط

الواجـب االلتـزام بهــا عنـد طـرح أي أوراق ماليــة 
أو أدوات مالية من خالل الطرح الخاص وذلك 
بحســـب نـــوع الورقـــة أو األداة الماليـــة المـــراد 

اب طرحها مع وضع تعريف للمقصود باالكتتـ
.العام والطرح العام والطرح الخاص

 ــــــائق صــــــناديق ــــــاب فــــــي وث الســــــماح باالكتت
االســتثمار عــن طريــق الشــركات العاملــة فــي

ئـة مجال األوراق المالية؛ التي تـرخص لهـا الهي
ــ ــا للضــوابط التــي يضــعها مجل س بــذلك وفقً

إدارة الهيئــــــة فــــــي هــــــذا الشــــــأن، باإلضــــــافة 
ــــــــى  ــــــــك بهــــــــدف التيســــــــير عل ــــــــوك، وذل للبن

.المتعاملين وحملة الوثائق
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حمايــة حقــوق األقليــة مــن المســاهمين زيــادة
فــــــي حــــــاالت عــــــروض الشــــــراء أو عمليــــــات 

ه االسـتحواذ أو مــن تعمــد عـدم تنفيــذ تعهداتــ
الخاصـــة بحقـــوق صـــغار المســـاهمين خاصـــة 
فــــي حــــاالت االســــتحواذ والشــــراء اإلجبـــــاري، 
ـــــادة الحـــــد األقصـــــى للغرامـــــة لكـــــل مـــــن  وزي
يتصــرف فــي أوراق ماليــة علــى خــالف القواعــد

.المقررة في هذا القانون

معاقبـــة كـــل مـــن يخـــالف هـــذا باإلضـــافة إلـــى 
ادة أحكام االسـتحواذ بالغرامـة المناسـبة، وزيـ
ات العقوبة المالية التعامل بناء علـى معلومـ

ر الـردع داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصـ
قيمــــة الغرامــــة بمــــا ربــــطوذلــــك مــــن خــــالل 

قــــاه مــــن ليتيحققــــه المخــــالف مــــن نفــــع أو 
.خسارة

عـد وراق المالية لحاملها، التي كانـت تإلغاء األ
ــــدولي إحــــدى نقــــاط الضــــعف فــــي التقيــــيم ال

ل للسوق المصري فيما يخص مكافحـة غسـ
ـــة  ـــث تُشـــدد المؤسســـات الدولي األمـــوال؛ حي

ـــة  لغـــاء إالمعنيـــة بأســـواق المـــال علـــى أهمي
وراق الماليــــة لحاملهــــا، نظــــرًا للمشــــكالتاأل

ذات الصــــلة بهــــا، والتــــي يــــأتي فــــي مقــــدمتها 
وراق المخاطر التي يتعرض لهـا مـالك هـذه األ
فها، المالية في حالة سرقتها أو ضياعها أو تل

.بشكل يتعذر معه تحديد معالمها

قـــد يـــؤدي إلـــى ضـــياع حقـــوق مالكيهـــا وهـــذا،
بي التهــرب الضــريووكثــرة المنازعــات بشــأنها، 

مـع لسهولة استبعادها من اإلقرار الضريبي،
إمكانيـــــة اســـــتخدامها فـــــي عمليـــــات غســـــل 

. سم مالكيهاانظرًا لعدم معرفة ؛األموال
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 ـــــة فـــــي حـــــاالت ـــــة حقـــــوق األقلي ـــــز حماي تعزي
ــادة الغرامــة لكــل مــن يخــالف  االســتحواذ، وزي

ظ أحكــام االســتحواذ، هــذا باإلضــافة إلــى تغلــي
ــات الماليــة بشــأن التعامــل بنــاءً لــى عالعقوب

.للجميعمعلومات داخلية غير متاحة 

ليــة إنشـاء ســجل بالهيئــة العامــة للرقابــة الما
ال لقيـد الشـركات المـرخص لهـا بالقيـام بأعمـ

ــــادة رأس  التقيــــيم المــــالي، ســــواء بغــــرض زي
ـــــــد القيمـــــــة  المـــــــال، أو االســـــــتحواذ، أو تحدي

ب العادلــة، وغيــر ذلــك مــن الحــاالت التــي تتطلــ
ــــد وشــــطب ــــا لقواعــــد قي ـــا وفقً ــــا ماليـ تقييمً

لـــى األوراق الماليـــة، اتصـــالًا، يـــنص التعـــديل ع
ــــد والشــــطب بالســــجل  وضــــع ضــــوابط القي
وقواعـــــــد تنظـــــــيم عمـــــــل هـــــــذه الشـــــــركات، 
ومعاقبــــة كــــل مــــن يتعمــــد مخالفــــة معــــايير 

وء التقييم المالي الصادرة عـن الهيئـة، فـي ضـ

خطــورة مــا يقــوم بــه المــرخص لهــم بأعمــال 
ن التقيــيم المــالي ومــا قــد يســببه أعمــالهم مــ

.إضرار بالسوق أو المتعاملين به

ير إعطــاء الهيئــة والبورصــة ســلطة اتخــاذ تــداب
ــة فــي حــاالت التالعــب، وتضــمن ــة احترازي إداري

ة ال النص أن يكون اإليقاف بقرار مسـبب لمـد
تجـــاوز ســـتة أشـــهر، وذلـــك فـــي أهميـــة قيـــام 

حيلولـة الهيئة باتخاذ تدابير احترازيـة سـريعة لل
دون اســـــتمرار حـــــاالت التالعـــــب فـــــي ســـــوق 

.األوراق المالية

ر إعــــادة تنظــــيم المســــؤولية الجنائيــــة للمــــدي
الفعلـــــي للشـــــخص االعتبـــــاري تماشـــــيًا مـــــع

الضـــــــوابط الدســـــــتورية، وبمـــــــا يتفـــــــق مـــــــع 
التشــــريعات المصــــرية فــــي مجــــال األســــواق 

.المالية المصرفية وغير المصرفية
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ـــا إدخـــال تعـــديالت علـــى بعـــض  واكـــب ذلـــك أيضً
أحكــــام الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانون ســــوق رأس

ـــر االســـتثمار والتعـــاون  المـــال، بموجـــب قـــرار وزي
ـــــدولي  ، وقـــــد 2018لســـــنة 40رقـــــم –وقتئـــــذ –ال

:تمثَّلت أهم تلك التعديالت 

 الحـــد مـــن بعـــض القيـــود الـــواردة علـــى عمـــل
ناديق صناديق االستثمار، وبصـفة خاصـة الصـ

ــــــــة، وكــــــــذلك  ــــــــة والصــــــــناديق الخيري العقاري
استحداث منتجات جديدة فـي مجـال صـناديق

تاحــة االســتثمار بهــدف تنــوع االســتثمارات الم
االختيـار بالسوق بمـا يُتـيح للمسـتثمرين حريـة

هيئــة بـين المنتجـات المختلفـة التـي تقـدمها ال
.العامة للرقابة المالية

ري عرفــت التعــديالت صــندوق االســتثمار الخيــ
ع بوصـــــفه صـــــندوق اســـــتثمار، يقتصـــــر توزيـــــ

لــى األربــاح والعوائــد الناتجــة عــن اســتثماراته ع
ــ ة اإلنفــاق علــى األغــراض االجتماعيــة أو الخيري

مـن خــالل الجمعيـات أو المؤسســات األهليــة 
المشــهرة، أو الجهــات الحكوميــة أو الجهــات 

ـــ ة التابعـــة لهـــا ذات الصـــلة باألنشـــطة الخيري
ـــا لمـــا تحـــدده نشـــرة االكتتـــاب أو مـــذكرة وفقً

.المعلومات حسب األحوال

ــار الشــركة العاملــة فــي نشــاط تأســي س اعتب
يـادة الشركات التي تصدر أوراقًـا ماليـة أو فـي ز

رؤوس أموالهــــا هــــي الشــــركات التــــي تــــزاول 
نشاط تأسـيس أو المسـاهمة فـي الشـركات

العاملــــة فــــي مجــــال األنشــــطة الماليــــة غيــــر 
ن المصـــرفية، والشـــركات التـــي يكـــون أكثـــر مـــ

ــــة فــــي  نصــــف محفظتهــــا مــــن األوراق المالي
شــــركات عاملــــة فــــي األنشــــطة الماليــــة غيــــر 

.المصرفية
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حـــة هــذا باإلضـــافة إلـــى تضـــمين بـــاب جديـــد بالالئ
مراقبـــــو الحســـــابات"التنفيذيــــة، يُغطـــــي أحكــــام 

ء ، الــذي جــا”للشــركات الخاضــعة ألحكــام القــانون
: لينص على أمور مهمة، في مقدمتها ما يلي

ــــائق الصــــندوق ــــد وث ــــاري لقي الشــــطب االختي
بالبورصــــة المصــــرية، وعــــدم جــــواز التعامـــــل 

لـى بنظام التداول في ذات الجلسة بمـا يزيـد ع
.من حجم التعامل اليومي للصندوق% 15

إجــــازة التــــرخيص للبنــــوك وشــــركات التــــأمين
بطـــــرح أكثـــــر مـــــن إصـــــدار لوثـــــائق الصـــــندوق 

ر المفتـــوح، شـــريطة أن يتـــوافر فـــي كـــل إصـــدا
دار، على حدة كافـة المتطلبـات الخاصـة باإلصـ

وعلـــى األخـــص المبلـــغ المجنـــب لكـــل إصـــدار، 
ــــــــغ واألمــــــــوال  ــــــــين هــــــــذا المبل والنســــــــبة ب
المســـتثمرة فـــي كـــل إصـــدار، وأن يكـــون لكـــل

.إصدار حساباته المستقلة

، أقـــرت الحكومـــة المصـــرية 2020وفـــي ســـبتمبر 
ــــــة ــــــى الالئحــــــة التنفيذي تعــــــديالت جذريــــــة عل

،1992لســــــنة 95لقــــــانون رأس المــــــال رقــــــم 
، والتـــي انطـــوت علـــى مجـــاالت 2018منــذ نـــوفمبر 

:عدة، يأتي في مقدمتها ما يلي

 األحكـــــــام المرتبطـــــــة بصـــــــناديق االســـــــتثمار
العقاري، بمـا يسـمح بدرجـة عليـا مـن المرونـة

يســـير فـــي تنفيـــذ سياســـاتها االســـتثمارية، وت
مزاولتهــــــــا لنشــــــــاط االســــــــتثمار العقــــــــاري، 

عـوق والتغلب علـى بعـض اإلشـكاليات التـي ت
الممارســات العمليــة لهــذه الصــناديق؛ حيــث

ار فـي نصت التعديالت على أن يكـون االسـتثم
ــــزاع  األصــــول العقاريــــة التــــي ليســــت محــــل ن
قـــانوني أو مرفـــوع بشـــأنها قضـــايا، أو صـــادر 
عنهــا قــرار تخصــيص ســارٍ مــن إحــدى الجهــات 

.المختصة بالدولة
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ق تخفـــــيض التكلفـــــة التـــــي يتحملهـــــا صـــــندو
تم االستثمار العقاري؛ حيث أجاز التعـديل أن يـ

احــد تقيــيم األصــول العقاريــة بواســطة خبيــر و
ـــدى ـــدين ل ـــيم العقـــاري المُقي ـــراء التقي مـــن خب
ـــه أمـــوال الصـــندوق ـــة، والســـماح بتوجي الهيئ

العقـــــاري لالســـــتثمار فـــــي أي مـــــن األصـــــول 
العقاريــــة المملوكــــة لألطــــراف ذات العالقــــة 

الت بالصندوق، ووفقًا لضوابط حددها التعـدي
.حماية لحقوق حملة وثائق االستثمار

ة وقـــد اشـــتملت التعـــديالت علـــى صـــيغ تمويليـــ
جديــدة إلصــدارات الصــكوك، وافــق عليهــا األزهــر 
الشــــــريف، تمثلــــــت فــــــي صــــــكوك االستصــــــناع،

ـــ لم، وصـــكوك الوكالـــة لالســـتثمار، وصـــكوك السَ
وصـــكوك المزارعــــة، وصـــكوك المســــاقاة، وقــــد 

ذ رؤيـة مثَّلت هذه التعـديالت خطـوة نوعيـة لتنفيـ
صبو إلى هيئة الرقابة المالية االستراتيجية، التي ت

زيادة كفـاءة وعمـق سـوق رأس المـال المصـري، 
دور لتفعيـلالتيسيراتمن خالل منح المزيد من 

غ صــناديق االســتثمار العقــاري، واســتحداث صــي

تمويليـــة جديـــدة فـــي الصـــكوك لجـــذب مزيـــد مـــن 
ــــــار ــــــيح اختي ــــــك األداء، بمــــــا يت االســــــتثمارات لتل

ـــــــا  ـــــــل أنســـــــب لكـــــــل جهـــــــة وفقً صـــــــيغة تموي
.لسياساتها المالية

هــذا وقــد اتخــذت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة
تتعلــــــق بســــــوق ) 2019(قــــــرارات خــــــالل عــــــدة 

هــا؛ األوراق الماليــة والتمويــل الخاضــع لرقابت
:مثل اآلتيسعيًا نحو تحسين األداء؛ 

 إقـــــرار النظـــــام األساســـــي لالتحـــــاد المصـــــري
بعــــد أن ) 2019أغســــطس (لــــألوراق الماليــــة 

وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى مــادة جديــدة 
مكـــرر إلـــى قـــرار مجلـــس إدارة 28تحمـــل رقـــم 
والخـاص بالنظـام 2019لسـنة 20الهيئة رقـم 

ة، األساســي لالتحــاد المصــري لــألوراق الماليــ
تحـاد وتنص على أال يجـوز للشـركة العضـو باال

ة والشـركات التابعــة لهــا والشــركات الخاضــع
ــــة للشــــخص الطبيعــــي أ و للســــيطرة الفعلي

ــــأكثر مــــن مرشــــح واحــــد  ــــاري، التقــــدم ب االعتب
. لعضوية مجلس إدارة االتحاد
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 تعـــــديل قـــــرار مجلـــــس إدارة الهيئـــــة العامـــــة
، بشـــأن 2018لســـنة 58للرقابـــة الماليـــة رقـــم 

قواعــد وضــوابط وإجــراءات التــرخيص للبنــوك
اليـة ولبعض الشركات التـي تباشـر أنشـطة م
يرها غير مصرفية، بأن تباشر بنفسها أو مع غ

الصـــــادر بقـــــرار ،نشـــــاط صـــــناديق االســـــتثمار
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة

.2021أكتوبر31بتاريخ 2021لسنة 167رقم 

 ة ، أصدرت الهيئة العامة للرقاب2019في يونيو
بمــــنح 2109لســــنة 684الماليــــة القــــرار رقــــم 

" أرقــــــــام لتــــــــداول األوراق الماليــــــــة"شــــــــركة 
ـــــراض  ـــــات اقت ـــــة عملي ـــــى مزاول الموافقـــــة عل
ـــــع، والمعـــــروف  األوراق الماليـــــة بغـــــرض البي

".سيلنجالشورت "بـمزاولة 

نازعات إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في الم
الناشـــــــئة فـــــــي المعـــــــامالت الماليـــــــة غيــــــــر 

، ليكـون مسـؤولًا عـن )2019يوليـو (المصرفية 

ت تطبيــق أحكــام القــوانين الخاصــة بالمعــامال
د الماليـــة غيـــر المصـــرفية بموجـــب قـــرار الســـي

، الـذي 2019لسـنة 335رئيس الجمهورية رقم 
ة فــي يتضــمن إنشــاء مركــز للتحكــيم والتســوي

.المنازعات

يل إطــالق الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة الــدل
ــــو (عــــن إصــــدار الصــــكوك االسترشــــادي يولي

ق ، بوصفها األداة المستحدثة فـي سـو)2019
.ةرأس المال وفقًا للتعديالت التشــــريعي

إعــادة تنظــيم صــندوق حمايــة المســتثمر مــن
؛ إذ )2019أكتـــــــوبر (المخــــــاطر غيـــــــر التجاريـــــــة 

كشفت الهيئة عن صدور قرار رئـيس مجلـس
بإعــادة تنظــيم 2019لســنة 2339الــوزراء رقــم 

س صندوق حماية المستثمر، وفي الوقـت نفـ
ل يـــتم تخفـــيض المقابـــل عـــن عمليـــات التـــداو

لتصبح عشـرة فـي كـل مائـة ألـف% 50بنسبة 
.بدلًا من عشرين في المائة ألف







مـــــــــــــــــــــــــــن 7
اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

قطــــــــــــــــــــــــاع االســـــــــــــــــــــــتثمار

يةالتنميـــــة االقتصاد
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