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النشرة اإلخبارية األسبوعية
اإلصدار الشهري الثاني والثالثون ،العدد3

الخميس  18أغسطس 2022

أوالً :التقارير الدولية
في هذا العدد:
•
•
•

التقارير والصحف الدولية
األخبار األسبوعية
النشاط المالي
o
o
o
o

•

التخصيم
التأجير التمويلي
التمويل متناهي الصغر
أداء البورصة المصرية
(انفوجراف)

•

مصر الثانية عربيا ً والسابعة عالميا ً في اتفاقيات االستثمار الثنائية.1

▪

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثانية عربيا والسابعة
عالميا في عدد اتفاقيات االستثمار الثنائية بنحو  100اتفاقية استثمار ثنائية موقعة حتى عام .2022

▪

وأوضح يتم تعريف االتفاقيات التي تتضمن أحكاما استثمارية بأنها اتفاقيات االستثمار التي ال تعد اتفاقيات ثنائية،
وتضم  3أنواع رئيسية وهي االتفاقيات االقتصادية الواسعة التي تشمل االلتزامات الموجودة في اتفاقيات
االستثمار الثنائية ،واالتفاقيات ذات األحكام المحدودة المتعلقة باالستثمار ،واالتفاقيات التي تحتوى فقط على
فقرات "إطارية" مثل االتفاقيات المتعلقة بالتعاون في مجال االستثمار.

انفوجراف

Contact Us
http://www.mped.gov.eg

•
▪

البنك الدولي ،يطرح التجربة المصرية كقصة نجاح فريدة إقليميًا وعالميًا ويشيد بقدرتها على التعامل مع
األزمات.2
أشار السفير راجي األتربى ممثل مصر والدول العربية بالمجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ،إلى إن إسراع
القيادة المصرية منذ توليها مقاليد السلطة بتنفيذ برنامج شامل وطموح لإلصالح االقتصادي والتنمية االجتماعية
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كان له أثر واسع النطاق في تعزيز قدرة االقتصاد المصري على التعامل مع األزمات الدولية المتالحقة منذ
بدايات عام  ،٢٠٢٠مضيفا :وال يجب أن ننسى أن الوضع االقتصادي المصري كان صعبا ً للغاية حينما بدأ
االتجاه الجاد لإلصالح ،وذلك لظروف داخلية وإقليمية يعلمها الجميع ،وكان ذلك دافعا ً أكبر لضرورة وضع حلول
دائمة مهما كانت صعوبتها لمشكالتنا الهيكلية.
وأكد أنه بالنظر لتقارير البنك المنشورة مؤخرا ً والبيانات الصادرة عن قياداته ،سوف تتيقن أن البنك يطرح
التجربة المصرية باستمرار كقصة نجاح فريدة إقليميا ً وعالميا ً بفضل ما تحققه الدولة من إنجازات غير مسبوقة
في قطاعات عديدة ،بما في ذلك ما شهده ملف الطاقة والكهرباء من تحول ،وما تحقق في ملف تعزيز الرعاية
االجتماعية من طفرة ،وما شهدته البنيتان األساسية والرقمية من تطوير ،وهى إنجازات جعلت البنك الدولي يفخر
بأنه شريك استراتيجي تنموي لمصر ويحرص على التعزيز المستمر لهذه الشراكة بذات حرص الجانب
المصري ،خاصةً وأنه ما زال هناك العديد من المشكالت والتحديات التنموية التي تواجه مصر ،وتحرص القيادة
السياسية باستمرار على توعية الشعب بها وبأهمية التكاتف لمواجهتها ،وتعمل الحكومة على معالجتها بشكل
حثيث.

▪

•

وكالة الطاقة الدولية ،االستثمار العالمي في المصادر النظيفة ارتفع  %12منذ .32020

▪

أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى إن حجم االستثمار في الطاقة النظيفة حول العالم ارتفع  %12منذ عام  2020بعد
زيادة قدرها  %2فقط سنويا في السنوات الخمس األخيرة.

▪

وأوضحت أن االستثمارات المقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام بقيمة  2.4تريليون دوالر تشمل إنفاقا قياسيا
على مصادر الطاقة المتجددة لكنها ال تزال غير كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب ومواجهة ظاهرة تغير
المناخ.

▪

وأشارت الوكالة إلى إن حجم االستثمارات ارتفع  %8عن العام السابق عندما كانت جائحة فيروس كورونا في
أشدها وشمل زيادات كبيرة في قطاع الكهرباء وجهودا لتعزيز كفاءة االستخدام.

▪

وأوضح "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن “ضخ زيادة هائلة في االستثمارات الرامية إلى
تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد.

▪

وأضاف أن هذا النوع من االستثمار آخذ في االرتفاع لكننا بحاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على
المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود األحفوري وتعزيز أمن أنظمة الطاقة لدينا ووضع العالم على المسار
الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية.
•

وكالة بلومبرج ،شركات التكنولوجيا الناشئة األفريقية تجذب استثمارات بقيمة  2.7مليار دوالر.4

▪

توقعت وكالة بلومبرج أن تظل شركات التكنولوجيا الناشئة األفريقية قادرة على اجتذاب االستثمارات األجنبية
على الرغم من اضطراب االقتصاد العالمي ،لكن بوتيرة أكثر تباطئا ،في أعقاب تمويالت قياسية تم تسجيلها العام
الماضي لرأس المال المغامر ،حيث حقق القطاع تدفقات بقيمة  2.7مليار دوالر منذ يناير ،محققا زيادة بأكثر من
الضعف مقارنة بتدفقات بلغت  1.2مليار دوالر تم بلوغها خالل األشهر الخمس األولى من العام الماضي ،بحسب
بيانات جمعتها مؤسسة فيوتشر جروث إلدارة االستثمارات.

▪

وأشارت مؤسسة فيوتشر جروث إلدارة االستثمارات ،إلى إن اجتذبت نيجيريا وجنوب أفريقيا معظم التمويالت
العام الماضي ،وتبعتهما مصر وكينيا ،وتسعى السنغال وغانا أيضا إلى زيادة عدد شركاتها الناشئة.
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق  18أغسطس
 2022اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
عند مستوي  %12.25 ،%11.25و %11.75على الترتيب .كما تم اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم
عند مستوي .%11.75
•

استعدادًا الستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ  :COP27الدكتورة  /هالة
السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية توجه بسرعة تشكيل وعقد لجان المبادرة الوطنية للمشروعات
الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية.5

▪

بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  2738لسنة  2022بشأن إطالق مبادرة وطنية للمشروعات
الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية ،وذلك استعدادًا الستضافة مصر مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ COP 27؛ بدأت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتنسيق مع وزارة
البيئة ووزارة التنمية المحلية في تشكيل وعقد لجان المبادرة ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة
وترشيح المشروعات خالل األيام القادمة.

▪

وأكدت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية والمشرف على المبادرة؛ أهمية المبادرة التي
تمت د إلى جميع محافظات مصر ،مؤكدة أنها تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة ،وما
توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ،مشيرة إلى أنها تعد مبادرة غير
مسبوقة على المستوى العالمي ،حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى إن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في
إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خالل تقديم مشروعات محققة لتلك األهداف ،مشيرة
إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب
االستثمارات الالزمة لها.

▪

وأوضحت أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التنمية االقليمية المتوازنة وتوطين اهداف التنمية المستدامة
وتحقيق رؤية مصر  ٢٠٣٠في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خالل مشروعات محققة على
أرض الواقع ،وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ،مع
تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا ،ونشر الوعى المجتمعي حول
تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة ،مع تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي
والبيئة ،وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

▪

وأكد الدكتور  /محمود محيي الدين ،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول األطراف باتفاقية األمم المتحدة
لتعير المناخ ،ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة؛ أن مستقبل
التنمية أصبح شديد االرتباط بمدى تمكن الدولة والمجتمع والمشروعات من إدارة سياسات االستدامة واإللمام
بمقومات التكنولوجيا خاصة في مجال التحول الرقمي ،وأن هذه المبادرة غير مسبوقة في إطار االستعدادات
السابقة لقمم المناخ وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست التي تشمل المشروعات الكبيرة ،والمتوسطة و
الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة) ،فضالً عن المشروعات التي تقودها المرأة والمشروعات االبتكارية
الناشئة ومشروعات التنمية المحلية تكون قد شملت قطاعات االقتصاد ،مضيفا ً "أن تلك المبادرة تقدم نموذجا ً رائدا ً
يمكن االستفادة منه عالميا ً وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجاالت الطاقة
وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي واتاحة فرص العمل
ومكافحة الفقر".

▪

كما أكد السفير هشام بدر ،منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والمنسق العام
للمبادرة أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا وتحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر وابراز دور
القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدام.

▪

وأضاف أن قضية تغير المناخ أصبحت قضية عالمية وهي تأشيرة دخول أي شركة أو مشروع للسوق العالمي.
فالمشروعات الوطنية تتجه الن تكون ذكية ومستدامة وتعتمد على التقنيات التكنولوجيا الحديثة ،مما يعمل على
تحسين اإلنتاجية والحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة ،عالوة على إتاحة التوسع في اإلنتاج والتوسع في تسويقه،
وزيادة الربح ومعدل التوظيف ،مما يخلق انتعاش اقتصادي لجميع القطاعات تباعًا".

▪

وأوضح السفير هشام بدر أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة ،وخاصة المرأة ،ويأتي هذا
من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة في جميع المجاالت كشريك أساسي في مجال التنمية ،حيث
تحرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فعال في هذه المبادرة من خالل تقديم مشاريع ذكية وخضراء تخدم
https://mped.gov.eg/singlenews?id=1354&lang=ar
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قضايا المرأة ،أو أن تكون هي من تقوم على تنفيذها أو إدارتها.
▪

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجاالت على رأسها المشروعات التي تراعي معايير االستدامة
البيئة ،والتي تؤدي الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث ،وتحافظ على الموارد الطبيعية ،عالوة على
المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد ،والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم
البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

▪

وتضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم ،والمشروعات المتوسطة،
والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) .باإلضافة إلى المشروعات المقدمة من
الشركات الناشئة ،والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ واالستدامة ،والمبادرات والمشاركات
المجتمعية غير الهادفة للربح.

▪

وتهتم المبادرة بقضية تغير المناخ وتأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية ،كما تؤكد على اتجاه الدولة
لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات ،ويأتي ذلك في إطار جهود
الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر  ،٢٠٣٠وكذا االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ،٢٠٥٠
فضال عن وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب
االستثمارات الالزمة لها.

•

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تعلن إدراج "خطة المواطن" على منصة األمم المتحدة لمبادرات تسريع
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.6

▪

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية عن إدراج "خطة المواطن االستثمارية" على منصة األمم المتحدة
لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGs Acceleration Actionsوذلك في ضوء قيام
وحدة التنمية المستدامة بالتنسيق لرصد المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد
نجاحها في إدراج خمس مبادرات مصرية في يونيو  2020وهم :مبادرة حياة كريمة ،ومبادرة القضاء على
العشوائيات ،ومبادرة اتحضر لألخضر ،ومبادرة تكافل وكرامة ،واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

▪

وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن إدراج "خطة المواطن االستثمارية" على
كبيرا ،يؤكد حرص الوزارة
منصة األمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل نجا ًحا
ً
على تحقيق مبدأ الشفافية ،حيث تُعد خطة المواطن وثيقة تصدر سنويًا عن وزارة التخطيط تتضمن معلومات
مفصلة عن مالمح خطة التنمية المستدامة للبالد ،وأهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية لكل محافظة،
واالستثمارات العامة الموجهة لكل محافظة وتوزيعها القطاعي ،وأبرز المشاريع التي تنفذ في كل قطاع.

▪

وأوضحت الدكتورة  /هالة السعيد ،أن خطة المواطن تم إدراجها حيث تساهم في تحقيق الهدفين العاشر والسادس
عشر ،من أهداف التنمية المستدامة األممية.

▪

وأشار الدكتور  /جميل حلمي ،مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى إن "خطة المواطن
االستثمارية" تسهم في تحقيق عدة أهداف تتضمن تحسين كفاءة اإلنفاق العام ،وتفعيل مشاركة المجتمع والشفافية
والمساءلة ،حيث أنها الضمان األساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية اإلقليمية المتوازنة ،وأوضح أن
األهدا ف تضمنت كذلك إشراك المواطنين في جميع مراحل عملية التنمية ،وخاصة متابعة المشروعات التي يتم
تنفيذها في كل محافظة ،مدينة ،قرية ،باإلضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين بالخطط والبرامج التنموية التي
ً
فضال عن نشر ثقافة "البرامج واألداء" بين المواطنين.
تعتمدها الحكومة،

▪

وحول األثر المتوقع لخطة المواطن أشار الدكتور  /جميل حلمي ،إلى أنه يتمثل في تسليط الضوء على عدالة
سا على معالجة التفاوتات التنموية
تخصيص االستثمارات العامة لجميع المحافظات وفقًا لصيغة تمويلية تركز أسا ً
بين المحافظات ،بجانب التأكيد على أن المواطنين يشكلون جز ًءا مه ًما من عملية التنمية ،وتزويدهم ببيانات
مفصلة عن خطط التنمية ،والمساهمة بشكل كبير في تنشيط متابعة المجتمع المحلي ،باإلضافة إلى رفع الوعي
العام بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية ،وكذلك دورها في تحقيق "استراتيجية التنمية
المستدامة :رؤية مصر  ،"2030مع إبراز دور الخطة في تحسين األوضاع المعيشية للمواطنين في كل محافظة.

•

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو .72022

▪

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو  ،2022وهو
مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي ال تعمل في قطاع النفط ،ويعكس أداء
 400شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع
البيع بالجملة.

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إلى إن مؤشر مدراء المشتريات يعد من
المقاييس االقتصادية المهمة ،حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على
https://mped.gov.eg/singlenews?id=1349&lang=ar
https://mped.gov.eg/singlenews?id=1345&lang=ar
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درجة نشاط االقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.
▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،،إلى ارتفاع القراءة األخيرة من مؤشر مديري المشتريات المصري خالل شهر
يوليو  2022لتصل لنحو  46,4نقطة صعودًا من  45,2نقطة في يونيو  ،2022حيث كانت هذه الزيادة هي األكبر
منذ ما يزيد عن عام ،موضحة أن بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي تشير إلى ارتفاع كال من
مؤشر اإلنتاج والطلبات الجديدة بنحو  %5,5و ،%2,8فضال عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خالل
شهر يوليو  ،2022الذي صعد بمعدل حوالي  ،%9ليبلغ  52,4نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو .2022

▪

وسلطت الضوء على تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ  7سنوات ،ويواصل تحسنه رغم األزمات
العالمية المتتالية ،موضحا أداء الميزان التجاري في الفترة من  2014إلى  ،2021حيث سجل  39,8مليار دوالر
عام  ،2021و  41,1مليار دوالر عام  ، 2020و  46مليار دوالر عام  52,6 ،2019مليار دوالر عام ،2018
 40,3مليار دوالر عام  48,9 ،2017مليار دوالر عام  52,4 ،2016مليار دوالر عام  46,3 ،2015مليار
دوالر عام  2014كما كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام  ،2021وذلك بقيمة
 43,6مليار دوالر ،مقارنة ب  29,3مليار دوالر عام  ،2020و  30,5مليار دوالر عام  29,3 ،2019مليار
دوالر عام  26,3 ،2018مليار دوالر عام  22,5 ،2017مليار دوالر عام  22 ،2016مليار دوالر عام ،2015
 27,6مليار دوالر عام .2014

▪

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى استقرار مستويات التوظيف خالل شهر يوليو ،وذلك ما أوضحته الشركات غير
المنتجة للنفط ،كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع معدالت البطالة خالل الربع
األول من عام  2022لتبلغ  %7,2بعد أن سجلت  %7,4خالل الربع السابق.

•

المهندس  /أحمد سمير ،وزير الصناعة والتجارة ،االرتقاء بتنافسية المنتج المصري على رأس خطة عمل
الوزارة.8

▪

أكد المهندس  /أحمد سمير ،وزير التجارة والصناعة ،حرصه على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية
والمضي قدما ً في كافة الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على االقتصاد القومي وينعكس على حياة
المواطن المصري ،الفتا ً إلى أن الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية،
وتطوير ا لصناعات القائمة ،وجذب االستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة ،مع التركيز على تلبية
احتياجات السوق المصري حاليًا ومستقبالً.

▪

وأوضح أن هناك عددا ً من الملفات التي ستتصدر أولويات الوزارة خالل الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف
تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية ،وتوفير الخامات ومستلزمات اإلنتاج
لدفع عجلة اإلنتاج ،وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في
المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج ،الفتا ً إلى أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة
التشريعات االقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف االرتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة
خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج
المحلي االجمالي وكذا زيادة معدالت الصادرات وفتح المزيد من األسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات
الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى  100مليار دوالر سنوياً.

▪

وأضاف الوزير أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حاليا ً من جراء أزمة جائحة كورونا واألزمة الروسية
األوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر فرضت العديد
من التحديات التي تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة االقتصاد المصري وتحليه
بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبالً.

▪

وأكد أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس السيسي للوزراء الجدد والهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة واالداء
المتميز وبذل اقصى جهد إلعالء مصلحة الوطن والوقوف على كافة ادوات وامكانيات وزاراتهم والمؤسسات
والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك االمكانيات وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى
استفادة وعائد ممكن ،مع االنتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم في نجاح التخطيط ليصبح واقع ملموس،
فضالً عن تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية خاصة من الشباب مع التركيز على
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العناصر المتميزة ،باعتبارهم الكتلة الواعدة التي تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على إنتاج االفكار
للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي ،الفتا ً في هذا اإلطار إلى تعظيم االستفادة من كافة الكوادر
الفنية بالوزارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنفيذ رؤية وخطة عمل الوزارة خالل المرحلة المقبلة.
▪

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا ً من التنسيق والتواصل مع مجتمع األعمال من منتجين ومصدرين
ومستوردين لوضع مالمح المرحلة المقبلة ،والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً وأنهم يمثلون
شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة لالرتقاء بقطاعي
التصنيع والتصدير.

•

الدكتور  /محمد معيط ،وزير المالية ،ندعم توطين الصناعة وتعزيز تنافسية صادراتنا باألسواق العالمية.9

▪

أكد الدكتور  /محمد معيط وزير المالية ،حرصه على االستماع بنفسه للمستثمرين ،وإجراء حوار مفتوح حول ما
يُواجه كالً منهم من تحديات ضريبية أو جمركية ،والعمل على تذليل أي عقبات ،على نحو يتسق مع جهود تبسيط
اإلجراءات ،الهادفة إلى تحفيز مناخ األعمال ،وجذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية ،ومساندة القطاع
الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية ،بما يؤدى إلى توطين الصناعة ،وزيادة المكون المحلى،
وتعظيم قدراتنا اإلنتاجية ،وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في األسواق العالمية من خالل تخفيف األعباء،
ومن ثم خفض تكاليف عملية اإلنتاج بقدر اإلمكان ،في ظل األزمة االقتصادية العالمية الراهنة.

▪

وأضاف أن نحن مع أي إجراء قانونيا يُسهم في تشجيع الصناعة والزراعة والتصدير ،ومن ثم تعزيز النمو
االقتصادي ،وتوفير المزيد من فرص العمل ،موج ًها المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة أكثر من
مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ،وتسهيل إجراءات رد الضريبة؛ بما يُساعد في توفير
السيولة النقدية الكافية لدوران عجلة اإلنتاج ،على ضوء أحكام القوانين الضريبية.

▪

وأوضح أنه استجابة لرغبة مجتمع األعمال ،سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض
أحكام قانون التأمين الصحي الشامل ،لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي،
ومنح مجلس الوزراء سلطة النظر في إعفاء بعض اإليرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحي
الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط االقتصادي ،موج ًها المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة اآلليات
التنفيذية الكفيلة ،بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة،
بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة

•

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،استقرار معدل البطالة عند  %7,2خالل الربع الثاني لعام .10 2022

▪

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل  -يونية) لعام
 ،2022حيث بلغ معدل البطالة  ٪7,2من إجمالي قـــوة العمـــل وهو نفس المعدل في الربع السابق من عام
.2022
✓ أوالً :قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

▪

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل  29,985مليون فرد مقابل  29,895مليون فرد خالل الربع السابق بنسبة
ارتفاع مقدارها  ٪0.3وقد بلغت قوة العمل في الحضر  13,191مليون فرد بينما بلغت في الريف  16,794مليون
فرد .أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,850مليون فرد بينما بلغت لإلناث  5,134مليون
فرد ،ويرجع سبب ذلك االرتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار  84ألف مشتغل خالل الربع الحالي عن الربع
السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار ( )6ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار ( )90ألف فرد.
✓ ثانيا :المتعــــــــــطلون:

▪

سجل عدد المتعطلين  2,151مليون متعطل بنسبة  ٪7,2من إجمالي قوة العمل (1,250مليون ذكور  901،ألف
إناث) مقــابـل 2,145مليون متعطل في الربع األول  2022ارتفاع قـدره ( )6ألف متعط بنسـبة  ،٪0.3وبارتفاع
قــدره  36ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة .٪1,7
➢ المتعطلون طبقا ً للنوع:

▪

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية ( 29 - 15سنة)  ٪ 61,3من إجمالي المتعطلين ،موزعة طبقا ً لفئات السن
التفصيلية كاآلتي:

 ٪7,1 )1إلجمالي الفئة العمرية ( 19 -15سنة) حيث بلغت ( ٪8,4للذكور ٪ 5,5 ،لإلناث) مقابل  ٪8,2في الربع
9
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السابق (الذكور %10,6واإلناث .)٪4,9
 ٪27,6 )2إلجمالي الفئة العمـرية ( 24 -20سنة) حيث بلغت ( ٪ 26,7للذكور ٪ 28,9 ،لإلناث) مقابل  ٪28,2في
الربع السابق (الذكور ٪27,8و اإلناث .)٪28,6
٪26,6 )3إلجمالى الفئة العمـرية ( 29 -25سنة) حيث بلغت (  ٪25,7للذكور ٪ 27,8 ،لإلناث) مقابل  ٪26,6في
الربع السابق ( الذكور  ٪24,7و اإلناث . )٪29,0
 ٪38,6 )4من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 64 - 30سنة) حيث بلغت (  ٪39,2للذكور  ٪ 37,8 ،لإلناث)
خالل الربع الحالي مقابل  ٪37,2خالل الربع السابق حيث بلغت (  ٪ 36,8للذكور  ٪ 37,6 ،لإلناث).
➢ المتعطلون طبقا ً لمحل اإلقامة (للحضر والريف):
▪

بلغ معدل البطالة في الحضر  ٪10,6من إجمالي قوة العمل في الحضر ،بينما كان  ٪10,5فـــي الربــع األول من
عام  2022مقابل  ٪11,2في الربع المماثل من العام السابق.

▪

وبلغ معدل البطالة في الريف يصل إلى  ٪4,5من إجمالي قوة العمل في الريف ،في كل من الربع الحالي والربع
األول من عام 2022مقابل  ٪ 4,1في الربــع المماثل من العام السابق.
✓ ثالثا :المشتــــــغلون:

▪

بلغ عـدد المشتغلين  27,834مليون فرد بينما كان  27,750مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع  ٪0,3وقد
بلغ عدد المشتغلين في الحضر  11,792مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف  16,042مليون
مشتغل.

•

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة  %35.8خالل
مايو .112022

▪

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مايو  2022وقد
بـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجاري  2.61مليــار دوالر خـــالل شهر مايو  2022مقابل  4.06مليـار دوالر
لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره .٪ 35.8

▪

وأوضح أن من أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  ٪18.3حيـث بلغـت  4.01مليــار دوالر خـالل
شهــر مايو  2022مقابل  3.39مليار دوالر لنفس الشهر مـن العام السابـق ،ويرجــع ذلك إلى ارتفاع قيمـة
صــادرات بعض السلع وأهــمها( :منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال بنسبة  ،٪ 44.1بترول خام بنسبة
 ،٪30.7اسمدة بنسبة  ،٪ 33.9مالبس جاهزة بنسبـة .)٪ 48.1

▪

وانخفضــت قيمة صادرات بعض السلع خــالل شهر مايــــو  2022مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق
وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة  ،٪23.5عجائن ومحضرات غذائية بنسبة  ،٪13.7منتجات مسطحه بالدرفله من
حديد أو صلب بنسبة  ،٪ 1.0أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة .)٪10.3

▪

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة  ٪11.1حيث بلغت  6.62مليار دوالر خـالل شهر مايو  2022مقابـــل 7.45
مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا
بترول خام بنسبــة  ،٪9.2منتجات البترول بنسبة  ،٪24.2لدائن بأشكالها األولية بنسبــة  ،٪18.0أدوية
ومحضرات صيدلة بنسبة  ،)٪17.4بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خالل شهر مايو  2022مقابـل
مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا( :مــواد أوليه من حديد).

https://www.capmas.gov.eg/HomePage.aspx
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ثالثاً :النشاط المالي

التخصيم

▪
▪

أطلقت الهيئة ،خالل عام  ،2018مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ،وتمت
الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء .ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي
وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم
الحقوق المالية قصيرة األجل.

▪

كما يُعد سوق التخصيم في مصر سو ًقا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا
خالل األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من  3,7مليار جنيه مصري في  2014إلى  10.6مليار جنيه في
 .2018وارتفعت بنسبة  %18تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  8.9مليار جنيه.

التأجير التمويلي

▪

ما هو التأجير التمويلي ()Financial Leasing؟
▪

التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه
الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل
دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.

▪

ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي .حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها اإلنتاجية
الثابتة (طويلة األجل) الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي.
وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة
نقدية من بيع األصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل ،على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل
المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.
•

الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي:

▪

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا ً رقم  82لسنة  ،2019بتعديل قرار مجلس
اإلدارة رقم  7لسنة  ،2019بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير
التمويلي والتخصيم .وقرر محمد عمران ،يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  7لسنة  2019بشأن القواعد
والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم مادة جديدة برقم
(4مكرراً) نصها كاآلتي :بيع األصل وإعادة استئجاره تمويليا ً.

▪

على شركات التأجير التمويلي عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويليا ً التحقق من قيام
المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقا ً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل
المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:

▪

تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر :يجب على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويل ألغراض العمليات
التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل في الغرض المخصص له طبقا للموافقة االئتمانية الصادرة للمستأجر
على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة ،وذلك من خالل المتابعة الدورية
للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.

▪

تمويل شراء األصل ذات المواصفات الخاصة وذات التكنولوجيا العالية الذي يصعب تسويقه بالسوق الثانوي:
تقوم شركات التأجير التمويلي بعد شرائها لألصل المؤجر من المستأجر بتوجيه التمويل مباشرة إلى مورد
األصل ذو المواصفات الخاصة و/أو ذو التكنولوجيا العالية محل التمويل.

▪

استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر :على شركات التأجير التمويلي عند منح التمويلي ألغراض
استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر أن يتم توجيه التمويل على شرائح وفقا لما هو متفق عليه فيما
بين الشركة والمستأجر ،ووفقا لمستخلصات إنجاز األعمال المقدمة من جانب المستأجر للشركة.

▪

سداد ديون : Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلي حال منح التمويل ألغراض سداد ديون المستأجر،
بتضمين الدراسة االئتمانية للتدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحا به الدائنين وقيمة الدين
وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
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التمويل متناهي الصغر

▪

•

الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر:12

▪

وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  141لسنة ،2014
بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ،وجاء مشروع القانون لينظم كال من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،والتمويل متناهي الصغر ،تنظيما قانونيا متكامال بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير
المصرفية ،ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق،
باإلضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

▪

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ،ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،وأشار مشروع القانون إلى عدم
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري ،في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبما ال يقل عن  20مليون جنيه ،و 5ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل
المشروعات متناهية الصغر ،وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي
يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

▪

كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ،وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وإجراءات مزاولة النشاطين معا .وحدّد
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل
المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ،وكذلك
قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ،على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

▪

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

▪

شركات متناهي الصغر ت ُمول  66ألف عميل صغير ومتوسط.13
أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية ،إلى أن مولت شركات التمويل متناهي الصغر ،نحو  66ألف عميل يعمل في
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة  599مليون جنيه حتى نهاية إبريل الماضي ،وذكرت أن القطاع
التجاري استحوذ على  %78من التمويالت يليه فيما استحوذت قطاعات” الزراعي واالنتاجي والخدمي” على
النسبة المتبقية.

12

http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
13
http://www.emff-eg.com/2022/06/20/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d8%aa%d9%8f%d9%85%d9%88%d9%84-66-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a/
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▪ األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف
▪

انفوجراف ( )1يوضح تقرير إرنست أند يونج ،الذي يشير إلى أن مصر ثاني أكبر وجهة لصفقات الدمج
واالستحواذ بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بالنصف األول من :2022

▪

انفوجراف ( )2يوضح تقرير البنك المركزي المصري والذي يشير إلى زيادة صافي االستثمار األجنبي المباشر
في مصر بنسبة  %53.5خالل الفترة "يوليو:

