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المؤتمـــر االقتصادي

2022مصـــــر 

ت 
ــا

ـــــ
يـــ

ص
و

ت
 .

.

وإطالة أجلة العمل على  اتىرمراخ ض ىس ة ىلد الىىل ا نا الاىلي  امجلى  ا  ىل  •

.زاماتهاالسداد،أواالستمرارأفيأتحقيقأفائضأجولىألتعزيزأقدرةأالدول أعلىأسدادأالت

.اي ىىلق مع صاىىىىلوق الاقىىىل الىلو سرع أالوصو أإلىأ•

لةةيع دأديمامي يةةاسأالسةةولأمةةوأالعةةرضأوالطلةة أ ةة داةأمروةىىد تىىعر ال ىىر  جهميةة أ•

.المتصاصأالصدماسأالخارلي 

طرأوالعقةودأاجللة أ ة داةأتحةوطأخةدأمخةاي عيل تىقق اشتىرقلل للعملىد العم أعلىأ•

.تذبذ أسعرأالصرف

.والذه مقوًماأببعضأالعمالسأألهمأالشر اءأالتلارييونصىلاخ مؤشر للجايه اش ري •

من واقع أراء الخبراء

أبرز التوصيات
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االورالأمةوأخةال أسةولبرةلم  يقتيع قلعىلة ملكيد التركلل اشملقكد للىلولد تفعي أ•

.أالمالي 

غي أبعضأالعتمادأوتشح قل شركلل الركاقلقجيل اشلليد عل  خض د تبسيطأالراءاسأ•

.الخدماسأاالل ترومي أوذلكألتحقيقأالتحو أالرقمي

تىرمملخ اشرطلللل الضر ليد واخللصد باتىل  صىالق ا ااتوليأوزارةأالمالي أدراس •
ا،أ ومهةاأللية أمهمة ألزيةادةأاعةدادأالمسةتفيديوأمةوأاالسةتخمارأمةوأخاللهةبكلفد اةقاعهىل 

.أخال أمدةأزممي أمحددة

قاتر ىلاخ الرعىل الل عل  ققاعىىل قيىىل ااوخاق اشلليىد • يةدةأمةوأبمةاأيمم ةوأالشةر اسأالمم

.االستحواذأعلىأالشر اسأغيرأالمقيدةأبشروطأميسرة

سةتخمارأبغةرضأااليتر ع لرل يط وي هيل اجراءال يأتيس التىركلل اشلليىد اعةدادأ•

.أفيأالشر اسأالماشئ 
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وأحية أامةالأالأيم ةوأاوأت ةووأالدولة أمالةكأوأمشةغ حقكمد ااصقل اشملقكىد للىلولىد •

.رقي أفيأمفدأالوقسأجيًّاأماأ اوأالقطاع

  ولوية أد ما ضالل يلا  الطرح بلللقخصتوسيعأقاعدةأالمل ي أبالتر يزأعلىأالتخارجأ•

.ويليهاأزيادةأرجدأالما أموأخال أدخو أمستخمرأاستراتيلي

.ليالموأخال أمق أعددأموأالشر اسأالتابع أللدول أإيعز ز قوخ صاىلوق م ر ال يلقي •

ىل لل  ىد ال ىققيد•
 
ال أعةددأولةيدأمةوأخة،أيقييم الرقاجىل يف الاتىل  ااقر ىلقي وفق

.ال ياماس،أمعأاستهدافأزيادةأمصي أالقطاعأالخاصأموأالحص أالسوقي 

 ةار،أمةعأبلهةازأحماية أالممافسة أوممةعأاالحتآليد لرلقى  شىكلوا اش ىرممر ا توفيرأ•

.الدفعأبسرع أإصدارأتعديالسأقامووأالممافس 

تىىرعد  قيةةامأأوزارةأالتلةةارةأوالصةةماع ،أبالتعةةاووأمةةعأاتحةةادأالصةةماعاسأللعمةة أعلةةى•
بادرةأااةرهلء ما قلةقن يل يط ا جراءال ا قاخ د  ".ةإراد"موأخال أوزارةأالعد أومم
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ةأتفعي أقرارأمللةدأالةوزراءأبعةدمأقيةامأجةألهة أفةيأاللهةازأالدارةأللدولة أبفةرضأج•
 لقد ما جملس ارسومألديدةأعلىأالمستخمريوأدوَوأالحصو أعلىأ

ُ
.لقزخاءمقافقد م

لصىد مبراجعد  يع ا جىراءال واشقافقىلل والرتىقل اخلقيامأالهيئ أالعام ألالسةتخمارأ•
.اروإعادةأهي لتهاأبهدفأخفضأعددأاللهاسأالمعمي أوت لف أاالستخمبلاترمملخ، 

.ري التيأتقدمهاأالدول أالمصاطالق محلد يروجييد لل قافز ااترمملخ د العم أعلىأ•

وضلصىىىد يفالتوسةةةعأفةةةيأامشةةةاءأالممةةةاطقأاالقتصةةةادي أالخاصةةة أوالممةةةاطقأاللولسةةةتي •
.ال عيىل

الرقصىيد برعىل ل قلةقن التركلل اش لهمد و شىركللت ليفأالهيئ أالعام ألالستخمارأ•
.١٩٨١لسم أ١٥٩رقمأبلألتهم و التركلل ذال اش ئقليد امجىلوقة 
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 أت خرأردأتحديدأفتراسأزممي أللموافق أعلىأالطلباسأالمقدم أموأالمستخمريو،أوفيأحال•
.مقافقد ضمايه للىلء مزاولد الاتل الله أيعتبرأذلك

،أبملةةردأالتقةةدمأصىىر  قعىىم ال ىىلقخال للقطلعىىلل اش ىىر قد للىىىلعمالسةةراعأفةةيأ•

.بالمستمداسأالدال 

قطىل  لىلعم وحىلة متلخكد الالتموية أالدولية أمؤسساسأالتوسعأفيأالبرامجأالقائم أمعأ•
اأوتعزيزأدورهاأفيأتحديدأالمشروعاسأذاسأاألولوية ،أودعمهةاخللص مع القطل  العلل، 

.فميًاأوماليًا

تمسةهمأالتةيلإلعىالن عىا اشالق ىلل الىلوليىد للمتىروعلل التمسيقأمعأشر اءأالتممي أ•

شةةار  أرأميمؤسسةةاسأالتمويةة أالدوليةة أوالقليميةة أفةةيأتمويلهةةاأفةةيأالةةدو أالماميةة ألتيسةة

.أالقطاعأالخاصأالمصرةأفيأتمفيذها
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مةةوأخةةال الرعلوةيىىلل واادىىلقال اشريلطىىد بللاتىىل  الزخاعىى  ماظقمىىدنصىىالح•

رأفيأإصالحأهي ليأومؤسسيأوماليأوإدارةأبمـاأيـدعمأقدرتهاأعلىأالقيامأبدورأج ب

ـادأزراعةاسأتعاقدية أإرشة-مسةتلزماسأإمتةاجأ-تسةويقأتعةاومي)ملفأاألمةوأالغةذائيأ

.(تلميعاسأزراعي ،أالخ-زراعيأ

نجيلق ضطق  ةقل تىر ع لرمكىا ال ىلقخال الزخاعيىد الطلزجىىد مىىا الا ىلذ نا•
الخطةوطأباعتبارأهذهأالممتلاسأسريع أالتلفأمةعأالتر يةزأعلةـىاألتقاق اش رهىلفد 

.التيأتمخ أجهمي أمسبي أولهاأوزوأمسبيأفيأحلمأالصادراسأالزراعي 

الزراعة4
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المؤتمـــر االقتصادي

2022مصـــــر 

ت 
ــا

ـــــ
يـــ

ص
و

ت
 .

.

مظةامأ)وتوحيدألهاسأالموافقةاسأنجراءال اترخراج يراضيص اشؤت لل ال  يد، تسهي أ•

(.الشباكأالموحد

:أ مخةحقافز يتىجيعيد  قلمىد ماتىصل صى يد يف اشىىلن ا ىل ىىلة وا،ىلوق ىد، إعطةاءأ•

أبحةةقأاالمتفةةاع،أوتسةةهيالسأفةةيأالةةدفع) لفتةةراسأتخفةةيضأسةةعرأاألراخةةي،أوتخصةةيصأجراضن

سةةمواسأفةةيأ٥ممتةةدة،أوتخفةةيضأفوائةةدأالقةةروضأوالقامةة ،أوالعفةةاءاسأالخةةريبي ألمةةدةأ

(.الملتمعاسأاللديدة

لديةدةأخاصة أفةيأالملتمعةاسأالقروض متق ل للمتروعلل ال  يد تسهي أالحصو أعلىأ•

.بقروضأميسرةأوفائدةأمميزة

خةال أفيأالمستشفياسأالقائم أواللديةدة،أوذلةكأمةوي هيل نجراءال التراكد مع الىلولد •

.إدارةأالقطاعأالخاصأللممشآسأالصحي أبمظامأحقأاالمتياز

.دىىىاألوليدىىىالرعل زىىىىىونقاخة مراكلءىىىىىباعلىأاصأــــاعأالخــــعأالقطـــتشلي•

الصحة
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مأإمشةاءأفيأمختلفأمحافظاسأاللمهوري ،أبحي أيةتالرقتع يف ا لمعلل الركاقلقجيد •

.لامع أواحدةأعلىأاألق أب  أمحافظ 

فةةيأبعةةضأالممةةاذجأالمالحةة  ألتقةةديمأالخةةدماسأيتىىجيع التىىراكد مىىع القطىىل  اخلىىلص •

.تلرب أمداردأالمي ،أوالمداردأاليابامي :أالتعليمي ،أمخ 

طةةاعأ أوذلةةكألتشةةليعأالقحزمىىد مركلملىىد مىىا ا،ىىقافز الضىىر ليد والرمق ليىىدتقةةديمأ•

ع،أالخةةاصأعلةةىأتةةوفيرأخةةدماسأتعليميةة أمتموعةة أتتماسةة أمةةعأمختلةةفأشةةرائ أالملتمةة

.ختلف خاص أالطبق أالمتوسط ،أوبماأيراعيأجهدافأالتممي أالم امي أفيأالمحافظاسأالم

.نجراءال يرضيص وجتىل ىل اشىلاخس وا لمعلل اخللصد والىلوليدتسهي أ•

التعليم
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جىىلقة يقطا ال العد امجليىد شىىلضالل متىروعلل الكهربىلء والطلقىد اشرالعم أعلةىأ•
مهمةاسأالشةب اسأمةوأمحةوالسأومفةةاتي أ–صةماع أمهمةاسأالطاقة أاللديةدةأوالمتلةددةأ)

رداسألتقلية أحلةمأالةوا"(أمتوسةط/أعةالي/أفائقأ"وخالياأوغيرهاأعلىأاللهودأالمختلف أ

.وتوفيرأالعمل أاأللمبي 

صةب أبحية أتعقىقق يقصىيل الريىلخ الكهربىلل  للم ىلةع دراس أإدخا أتعديالسأعلىأ•

.قابل أللتموي أالبم ي

دةأفةيأمشةروعاسأال هربةاءأوالطاقة أالمتلةدماح حقافز نضلفيد للقطل  اخلىلص دراسة أ•

.بهدفأتشليعأالمستخمريوأعلىأاالستخمارأفيأهذهأالمشروعاس

الكهرباء
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ارةأمةوأوالتةرويجأللممةتجأالعقةي ىىل ر العقىلخ علشيىل اتخاذأإلراءاسأتمفيذي أموأش مهاأ•

.القطاعأالخاص،أمعأجهمي أوخعأإطارأتمفيذةأداعمأومحفز/أخال أالدول 

موأخةال أتةوازوأقةوةأالعةرضأوالطلة أعلةيماظقمد جىل ىلة للرمق ل العقلخي إيلاد•

السةة اوأوذلةةكأمةةوأخةةال أتحفيةةزأمشةةار  أالقطةةاعأالخةةاصأفةةيأتةةوفيرأوحةةداسأالسةة او

.لمختلفأشرائ أالدخ 

خةاموأالقائمأعلىأجوأالوحدةأالعقاري أهيأالي عيل اليلل الرمق ل العقلخي العم أعلىأ•

.وليدأقدرةأالمواطوأاالئتمامي 

ارةأوبةاألخصألخةبطأالعالقة أبةيوأاالفةرادأوالمطةورأالعقةالر جيل العقىلخي للقحىىلال •

.وجوأيتمأذللكأبش  أإل ترومي

الثروة العقارية

من واقع أراء الخبراء

أبرز التوصيات

4
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لليىد  ىالعد يكاقلقجيىل اشعلقمىلل وااي ىلال عماطقد اقر ىلق د ضلصىد لإمشةاءأ•
سةلي أهةذهأالتةيأيةتمأتالقائم أالبيخاءأوالللوءأإلىأللي أ.أعلىأالمدىأالقري الرقايد

.الشر اسأبها

راسأالتةةيألةةديهاأالقةةدرةأعلةةىأعمةة أطفةةحىىقافز للتىىركلل الالشىىئد واشرقتىىطد تةةوفيرأ•

.سريع أفيأملا أتصديرأالبرملياس

بالمحافظةاسأملهةزةأبالمعامة أالالزمة أوالمترمةسأفةائقمراكىز نبىىلا  يىىلخ   إمشاءأ•

.السرع 

لحصةو أوإتاحة أبرمةامجألةدعمأا،أيقفري الرمق ل وز لقة ا،قافز اشلق د والر ىىل ر د•

علةةةىأتةةةراخيصأالبرمليةةةاسأالمطلوبةةة ،أعلةةةىأجوأيةةةتمأمةةةدأبةةةرامجأتمويةةة أالشةةةر اسأ

.المتوسط أوالصغيرة

االتصاالت

من واقع أراء الخبراء
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يهيةة أفةةيأالفمةةادلأوجسةةاطي أالمقةة أالسةةياحيأواألمشةةط أالترفياميىىد ماىىلس ااتىىرمملخ •

.المختلف ،أوخاص أتبسيطأإلراءاسأالحصو أعلىأاألراخيألقام أالفمادل

.علىأالمستخمريوأفيأقطاعأالسياح يقحيىل ا هد اخللصد بر  يل الرتقل •

المتاحةة أللوصةةو أإلةةىأمصةةر،أاألمةةرأالةةذةأيتطلةة أزيةةادةأز ىىلقة عىىىلق مقلعىىىل الطىىريان •

.تمافسي أالمطاراسأالمصري 

نصىىىلاخ قىىلةقن بشةة و2022لسةةم أ٨السةةراعأبدصةةدارأالالئحةة أالتمفيذيةة ألقةةامووأرقةةمأ•
.اشاتصل ال اىلقيد وال يلحيد

.أي لتحسيوأاالستخمارأفيأاألمشط أالسياحةىلملجللااتر قاذ وا آليديتجيع •

السياحة والطيران4
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قطةعأغيارهةاأللوحداسأالمتحر  أللس  أالحديدأواللرأال هربةائيأويف الر ايع امجل  التوسعأ•

.لخلقأقاعدةأصماعي أيم وأاالعتمادأعليهاأوتوفيرأالعمل أالصعب 

الخبةرةأفةيأادارةأوتشةغي أ افة أمرافةقأالمقة ألمقة اشراك القطل  اخللص اش ري وااجال  •

عاسأتعةةدي أالتشةةري،أمةةعأالعمةة أعلةةىأوخةماوأتقةةديمأخدمةة أليةةدةأللمسةةتخدميوأوالمحافظةة أعليهةا

.والقواميوأواللوائ أالممظم 

و ألةدو أاللةوارألتعظةيمأالتلةارةأالبيمية أبةيوأمصةرأوهةذهأالةدمىل ضطق  ال ىك  ا،ىل ىل ىد •

.وتشليعأالمصدريوأالمصرييو

 ألزيةادةأوربطهةاأبةالمواماأالبحريةاشىقاة  ا لفىد واشاىلطا اللقج ىريد امشاءأفىالتوسعأ•

.حر  أالتداو أبالمواماأوالي أزموأم و أالبخائعأبالمواما

منظومة النقل

من واقع أراء الخبراء
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ص
و

ت
 .

.

هدافأ،أواسةتالرؤ ىد اشركلملىد اتىياييجيد ال ىالعد القطايىدسرع أاالمتهاءأمةوأ•

.بعضأالصماعاسأذاسأاألولوي أوتعميقأالتصميعأالمحلي

راءاسأردأاألعباءأالتصديري ،أتسهي أإلة)موأخال أبرامجأياميد ال لقخال ال العيد •

...أ(. ،أالمفاذألألسوالأاللديدة،أتفعي أدورأم ات أالتمخي أالتلارةأوالمعارضأالدولي

.لدعمأالقطاعيأالصماعييعز ز قوخ مللقخة أبىلأ •

مشةروعاسأ أبهةدفأتعزيةزأالممةتجأالمحلةيأفةيأالي عيل قلةقن ي ضيل اشاىر  امجلى •

.القومي أللدول 

 وأ،أوالعمةة أعلةةىأتةةوفيرأسةةدق ىىل اشاىىلطا ال ىىالعيد اا مىىىلن تىىكايد مركلملىىد•

.للعامليوألتقلي أت لف أاالمتقا أالعامليوأجوأمم أجراخيأللمصامع

من واقع أراء الخبراء
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