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النشرة اإلخبارية األسبوعية

اإلصدار الشهري الثامن والعشرون ،العدد3

الخميس  21أبريل 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)

انفوجراف

•
▪

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد المصري خالل العام المالي الحالي ،ويتوقع أن ينمو االقتصاد
المصري بنسبة  %5.9في العام المالي  ،2021/2022بزيادة  0.3نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير،
وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.

▪

توقع صندوق النقد في تقريره أن ينمو االقتصاد المصري بنسبة  %5.0في العام المالي ،2022/2023
بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة .%5.6

▪

وأوضح أن أسعار المستهلكين في مصر ستشهد ارتفاعا بنسبة  %7.5في المتوسط خالل العام الجاري ،قبل أن
تواصل االرتفاع إلى  %11في العام المالي المقبل.

▪

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجه الحساب الجاري لمصر نحو مزيد من العجز خالل العام المقبل ،إذ أدت
الحرب في أوكرانيا إلى زيادة اإلنفاق على الواردات ،كما أضرت بإيرادات السياحة ،وخروج المحافظ
االستثمارية .ويتوقع الصندوق أن يتقلص العجز إلى  %4.3من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي
الحالي ،قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى  %4.6في .2022/2023

▪

ورفع الصندوق توقعات نمو االقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  %0.6لتصل إلى %5.8
في عام  ،2022بدعم من رفعه توقعات للدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية ،إذ يرجح نمو اقتصادها بنسبة
 %7.6في عام  2022وبنسبة  %3.6في  ،2023أما عن اإلمارات ،فتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلى
اإلجمالي الحقيقي بنسبة  %4.2في  ،2022وبنسبة  %3.8في عام .2023

▪

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو االقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل إلى  %3.6وذلك
مقابل  %6.1في العام الماضي ،بسبب التحديات التي فرضتها الحرب الروسية األوكرانية وعرقلتها لتعافى
االقتصاد.

▪

ورفع الصندوق توقعاته للتضخم العالمي خالل عام  ،2022نتيجة زيادات أسعار السلع التي تسببت فيها الحرب،
ليصل إلى  %5.7لالقتصادات المتقدمة ،و %8.7لألسواق الناشئة واالقتصادات النامية ،بزيادة  %1.8و%2.8
على التوالي عن توقعاته السابقة في يناير.

▪

ويوضح الجدول توقعات صندوق النقد الدولي للتجارة العالمية والسلع والتضخم:

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

"صندوق النقد الدولي" يرفع توقعاته لنمو االقتصاد المصري إلى  %5.9العام المالي الحالي.1

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/04/19/blog-weo-war-dims-global-economic-outlook-as-inflation-accelerates
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▪

وحذر من إمكانية أن يزداد النمو تباطؤا والتضخم ارتفاعا بفعل فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة
الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد ،في حين قد
يتسبب ارتفاع األسعار في اضطرابات اجتماعية.

▪

وتوقع أن يشهد اقتصادا روسيا وأوكرانيا انكماشا حادا ،في حين تقلصت توقعات النمو لالتحاد األوروبي ،الذي
يعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية ،لعام  2022بواقع  1.1نقطة مئوية.

▪

وضع الصندوق  5محددات تشكل رؤية االقتصاد العالمي على المدى المنظور:
 )1الحرب في أوكرانيا :سيكون للغزو ،والعقوبات الناتجة عنه على روسيا ،عواقب مهمة على االقتصاد
العالمي .وعلى الرغم من أن األثر المباشر للحرب سيكون على أوكرانيا وروسيا وبيالروسيا ،إال أن هناك
تداعيات عالمية ستنتشر على نطاق عالمي واسع -وخاصة في أوروبا -عبر أسعار السلع األساسية،
التجارة والروابط المالية ،العمالة ،العرض ،التبعات اإلنسانية.
 )2تشديد السياسات النقدية وتقلبات األسواق المالية :من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر إلى مستويات
قياسية ،كما ستبدأ البنوك المركزية في تخفيض ميزانياتها ،خاصة في االقتصادات المتقدمة.
 )3انسحاب الدعم المالي :من المقرر أن يتراجع الدعم المالي بشكل عام في  2022و -2023ال سيما في
االقتصادات المتقدمة ،-مثل التدابير الطارئة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا.
 )4تباطؤ الصين :قد يؤدي المزج بين المتحورات القابلة لالنتقال واستراتيجية "صفر كوفيد" إلى إغالقات
أكثر ،ما سيؤثر على االستهالك الخاص في الصين .كما أن استمرار القيود الصارمة تجاه مطوري
العقارات ذوي االستدانة العالية يعني مواصلة اختناق استثمار القطاع.
 )5الوباء وتوفر اللقاح :من المتوقع أن تفشل غالبية الدول في الوفاء بتطعيم  %70من سكانها بالكامل في
العام الحالي ،إال أنه من المرجح أن تبدأ اآلثار الصحية واالقتصادية للفيروس في التالشي في الربع الثاني،
على أن تصل حاالت الدخول إلى المستشفيات والوفيات إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بحلول
نهاية العام.
•

البنك الدولي %5.2 :نموا متوقعا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنهاية .22022

▪

توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  %5.2في عام  ،2022وهو
أسرع معدل للنمو منذ عام  ،2016وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في
مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ،لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب
الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.

▪

توقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات االقتصادية الصادر بعنوان "مراجعة الحقائق :تنبؤات النمو
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين" ،أن تسجل المنطقة تعافيا ً متفاوتا ً حيث تخفي
المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة .إذ تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع األسعار إلى جانب زيادة معدالت
التطعيم من فيروس كورونا ،في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة .لكن مخاطر التضخم تتنامى
في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي ،وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة
كورونا ،واستمرار االضطرابات في سالسل اإلمداد ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

▪

وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة  %4.5في عام  2022في دول
مجلس التعاون الخليجي ،وأوضح البنك الدولي أن من المتوقع 2022في عام أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي
الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة  ،%3وبنسبة  %2.4في البلدان المستوردة للنفط
بالمنطقة.
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ثانيا ً :األخبار األسبوعية:
•

الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية تلتقي رئيسة قسم االقتصاد في البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية ( )EBRDلبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي.3

▪

استقبلت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية السيدة "بياتا جافورسيك" رئيس قسم االقتصاد
في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،والوفد المرافق لها ،لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي ،حيث
أشارت إلى الوضع االقتصادي الحالي لمصر حيث حققت مصر معدل نمو اقتصادي بلغ  ٪3.3في عام ،2021
و ٪9في النصف األول من العام المالي  ،202/2021و ٪8.3في الربع الثاني من عام  ،22/2021وال تزال البطالة
منخفضة عند  .٪7.4وهذا يشير إلى عودة قوية بعد الموجة األولى للوباء ،لكن من المتوقع أن يتأثر االقتصاد
المصري بعدد من العوامل الخارجية ،ال سيما األزمة الروسية األوكرانية وما تالها من ارتفاعات في أسعار السلع
الغذائية والبترول والمواد الخام الالزمة للصناعة ،وكذلك اضطراب سالسل التوريد العالمية ،بجانب ارتفاع معدالت
التضخم العالمية نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة العالمية ،وخاصة في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.

▪

وأكدت أن الدولة المصرية حرصت على زيادة االستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وقد
بلغ حجم االستثمارات العامة خالل السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي  72.4مليار جنيه مصري أي
ما يعادل  4.3مليار دوالر أمريكي  ،بنسبة زيادة قدرها  ٪400بين العام المالي  2019/2020وعام ، 21/2022
وذلك في ضوء التطورات العالمية األخيرة  ،وأبرزها جائحة كورونا ،كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في توفير
خدمات في قرى المرحلة األولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية
مصر  2030سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خالل تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع
المناطق الجغرافية ،وخاصة المناطق النائية وتشجيع االستثمار في هذا المجال ،مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.

▪

وأشارت الدكتورة  /هالة السعيد ،إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من
خالل تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع االستثمارات الخاصة ،وبلغت االستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية
التحتية خالل السنوات السبع الماضية نحو  150مليار دوالر ،إلى جانب االستفادة من اإلصالحات المؤسسية
والتشريعية عالوة على إطالق البرنامج الوطني لإلصالح الهيكلي بهدف معالجة األسباب الجذرية لالختالالت في
القطاع الحقيقي ،من خالل خلق فرص عمل الئقة ،وتنويع أنماط اإلنتاج وتطويرها وتحسين مناخ األعمال ،وتوطين
التصنيع ،وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ،والتي بالفعل حققت رق ًما قياسيًا بلغ  45.2مليار دوالر
أمريكي في عام  ،2021وهو األعلى في تاريخ مصر ،ويهدف البرنامج إلى توسيع الوزن النسبي لثالثة قطاعات في
االقتصاد المصري هي الصناعة ،الزراعة ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،كما يهدف إلى تحسين كفاءة سوق
العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني ،ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة ،وتعزيز الشمول
المالي.

▪

وأشارت أيضا ً إلى تفعيل دور مبادرة إصالح مناخ األعمال "إرادة" ،التي تستهدف إصالح اإلطار التشريعي
والتنظيمي لضمان تحفيز األعمال التجارية ،عالوة على إطالق برنامج الطروحات في مصر إلدراج عدد من
صص في الشركات
الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خالل طرح حِ َّ
المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية ،مشيرة إلى دور صندوق مصر
السيادي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي واالجنبي ،وقد شارك الصندوق في العديد من المشروعات
منها تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية  ،والتوسّع في االستثمار في قطاع التعليم وإنشاء
المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص ،إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين األخضر والبنية
األساسية الخضراء.

▪

وأوضحت أن الدولة قد طرحت ُمسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" ،حيث حددت الوثيقة ثالث توجّهات لـملكية
التخارج التام من عدد األنشطة خالل ثالثة أعوام ،واستمرار توا ُجد
الدولة وتواجدها في النشاط االقتصادي منها
ُ
الدولة مع التثبيت أو تخفيض االستثمارات الحكومية في بعض القطاعات ،وذلك بهدف زيادة االستثمارات الـمحلية
واألجنبية ،ولرفع كفاءة وفاعلية االستثمارات العامة ،حيث تؤ ّكد هذه الوثيقة حِ رص الدولة إفساح مجاالت اإلنتاج
السلعي وال َخدَمي أمام القطاع الخاص للــ ُمشاركة الفاعلة دون ُمزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع األعمال العام
وتعزيزا لدور الدولة األساسي ك ُم ّ
ً
نظم للنشاط االقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة
وشركات القطاع العام،
خصبة و ُمحفّزة لالستثمار والتنمية ،وحول التحول الى االقتصاد األخضر والحوافز الخضراء.

▪

صا مع استضافتها مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة
وأكدت توجّه الدولة المصرية نحو االقتصاد األخضر خصو ً
ّ
لتغيّر المناخ القادم ،COP27حيث تتبنّي الدولة معايير االستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء
نسبة  %30من الخطة االستثمارية للدولة للعام المالي  ،2022/2021و %50من خطة عام ،2025/2024
وجاءت مصر كأول دولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء ( 750مليون دوالر) ،كما
اعلنت الحكومة ايضا ً عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز االستثمار الخاص في مجاالت االقتصاد االخضر.

https://mped.gov.eg/singlenews?id=1122&lang=ar
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•

الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،تبحث مع جمعية المصدرين المصريين
الموقف التنفيذي إلنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر.4

▪

اجتمعت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية مع مسئولي جمعية المصدرين المصريين
( )Expo Linkلبحث الموقف التنفيذي إلنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر.

▪

وأشارت إلى إن مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر ،يتم في إطار المرحلة الثانية من برنامج
المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (األفتياس) لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات
وإعداد الكوادر الالزمة ،موضحة أن الهدف االستراتيجي إلنشاء األكاديمية هو إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب
ال ُمصدّرين وتقديم الخدمات االستشارية التصديرية في مصر ودول المنطقة وتتمثل مستهدفات إنشاء األكاديمية في
ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خالل إتاحة النفاذ إلى األسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة،
وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية ،وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،باإل ضافة إلى تبسيط اإلجراءات وتهيئة بيئة األعمال لخدمة المصدرين ،موضحة أنه من
المقترح أن تتم إدارتها من خالل القطاع الخاص باعتباره القطاع المعني بالتصدير؛ بما يعُ ِ ّ
ظم االستفادة من
نشاطها ،على أن تقوم الدولة بدعم هذه األكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها ،مشيرة إلى أهمية
االنتهاء من وضع المقترح موضع التنفيذ واإلعالن عن إطالق األكاديمية خالل االجتماع السنوي لمجلس
محافظي البنك اإلسالمي المزمع عقده في شرم الشيخ خالل شهر يونيو . 2022

▪

وأضافت الدكتورة  /هالة السعيد ،أنه البد من تحديد خطة محددة للتدريب تتضمن األعداد المستهدفة ،ومنهج
التدريب ،والقطاعات المستهدفة من التدريب والمطلوب زيادة حجم التصدير فيها ،إلى جانب النظر على األسواق،
مؤكدة أهمية وضع مجموعة من مؤشرات األداء التي يتم بها قياس نجاح األكاديمية في تنفيذ أهدافها ،ومنها فتح
أسواق جديدة ،وزيادة حجم التصدير.

▪

وأكد األستاذ  /محمد قاسم ،رئيس جمعية المصدرين المصريين ،أن الهدف الرئيسي للجمعية هو زيادة حجم
الصادرات المصرية ،موض ًحا مجموعة الخدمات التي تقدمها الجمعية للمصدرين ،وتهدف الجمعية منذ إنشائها
إلى تقديم الخدما ت ،وتحسين البيئة العامة من خالل االصالحات ،ولدى الجمعية أجندة إصالحات تخدم كل
قطاعات التصدير ،ويتم تجديد هذه األجندة بشكل دوري.
•

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تطلق مبادرة لتطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة
بخطة .52023/22

▪

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتي تستهدف مدن المراكز
والشياخات التابعة لها ،ضمن المرحلة األولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

▪

وأكدت الدكتورة  /هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية"
تأتي بهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور
بالرضا المجتمعي ،واالتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد
الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

▪

وأوضحت إن مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية
التي تركز عليها الخطة االستثمارية للعام المالي القادم  ،2023/22مؤكدة سعي وزارة التخطيط الدائم بالتعاون
مع الجهات ذات الصلة في إطالق المبادرات والبرامج التنموية التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع
االستثمارات بين مختلف المناطق ،وتعظيم االستفادة منها ،بما يساهم في تحقيق رؤية مصر .2030

▪

وأضافت أن المبادرة تضم نحو  75تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة األولى من "حياة كريمة"،
وعددها  20محافظة هي (األقصر ،أسوان ،سوهاج ،أسيوط ،قنا ،بني سويف ،الوادي الجديد ،المنيا ،الفيوم،
الغربية ،المنوفية ،دمياط ،الشرقية ،القليوبية ،اإلسكندرية ،البحيرة ،الجيزة ،اإلسماعيلية ،كفر الشيخ ،الدقهلية)،
ويستفيد منها نحو  4مليون مواطن.

▪

وأوضح الدكتور  /جميل حلمي ،مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ،والمشرف العام على "حياة
كريمة" بوزارة التخطيط أن ال ُمبادرة ترتكز على التخطيط المبني على األدلة ،من خالل دراسة مؤشرات أداء
حالة التنمية في الوقت الحالي ،ووضع خطة متكاملة لتحسين معدالت إتاحة الخدمات األساسية في مدن المراكز،
أسوة بمثيالتها ال ُمستهدفة في قرى "حياة كريمة".

▪

وأشار إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة ،للوقوف على المشروعات ال ُمستهدف
تنفيذها ضمن نطاق المبادرة ،بما يحقق األهداف التنموية المرجوة منها ،موض ًحا أن المبادرة تستهدف  6قطاعات
رئيسية هي مياه الشرب والصرف الصحي ،التعليم (إنشاء وتطوير المدارس) ،الصحة (وحدات الرعاية الصحية
األولية ،والمستشفيات المركزية) ،الشباب والرياضة (مراكز الشباب ،واألندية) ،فضالً عن مشروعات التنمية
https://mped.gov.eg/singlenews?id=1127&lang=ar
https://mped.gov.eg/singlenews?id=1125&lang=ar
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المحلية (رصف الطرق داخل المدن ،تطوير األسواق والمواقف ،ومناطق الحرف والورش) .واستعرض حلمي
المستهدفات األولية للمبادرة خالل العام المالي ( ،)2023/22منها استكمال تنفيذ  35مشروع لمياه الشرب
والصحي ،وتطوير  15مستشفى و 104وحدة صحية ،وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من  8آالف فصل في كل
المراحل التعليمية.
•

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،تراجع معدالت البطالة في مصر  % 0.5لتسجل  % 7.4خالل
.62021

▪

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام ،2021
والذي أوضح أن معدل البطالة قد بلغ  ٪7,4بانخفاض قدره  ٪0,5عن عام .2020

▪

وأوضح الجهاز المركزي أن قد بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ  29سنة) ٪15,0
من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية ،وهو نفس المعدل في عام  ،2020وبلغ معدل البطالة بين الشباب
الذكور  ٪10,8وبين الشباب اإلناث  ،٪35,9من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام :2021
➢  ٪12,0معدل البطالة للفئة العمرية (15ـ  19سنة) مقابل  ٪11,8عام .2020
➢ •  ٪19,7معدل البطالة للفئة العمـرية (20ـ  24سنة) مقابل  ٪19,6عام .2020
➢ •  ٪12,1معدل البطالة للفئة العمـرية (25ـ  29سنة) مقابل  ٪12,5عام .2020
➢  ٪ 19,8معدل البطالة بين حملة المؤهالت من الشباب ( 29 -15سنة).

▪

وبلغ معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية ( 29-15سنة) من حمـلة المؤهــالت المتوسطة وفـــوق المتوسطة
والجامعية وما فوقها  ٪19,8من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام  2021مقابل  ٪19,4عام 2020
حيث بلغ:
➢  ٪14,2معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــالت المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما
فوقهــــا في نفس الفئة مقابل  ٪13,5عام .2020
➢ •  ٪41,2معدل البطالة لإلناث من حمـلة المؤهــالت المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما
فوقهــــا في نفس الفئة مقابل  ٪41,9عام .2020

▪

وأوضح الجهاز المركزي أن قد بلغ تقدير قـــوة العمل  29,358مليون فرد عام  24,296( 2021مليون فرد
ذكور 5,062 ،مليون فرد من االناث) مقابل  28,458مليون فرد عام  23,684( 2020مليون فرد ذكور،
 4,774مليون فرد من االناث) بنسبة زيادة  ٪3,2عن عام  ،2020وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,109
مليون فرد بينما بلغت في الريف  16,249مليون فرد.

▪

وبلغ عدد المتعطلين  2,170مليون متعطل عام  1,359( 2021مليون متعطل ذكور 811 ،ألف متعطل اناث)
مقابل  2,259مليون متعطل عام  2020بانخفاض قدره  89ألف متعطل بنسبة .٪3,9

▪

وبلغ معدل البطالة بين الذكور  % 5,6عام  2021مقابل  % 6,0عام  ،2020وبلغ معدل البطالة بين اإلناث
 % 16,0عام 2021مقابل  ٪17,7عام .2020

▪

وأوضح الجهاز المركزي أن قد بلغ معدل البطالة في الحضر  ٪11,2مقابل  ٪4,3في الريف .وذلك نتيجة توافر
فرص عمل بصورة أكثر في الريف ،وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر  ٪8,7وبين ذكور الريف  ٪3,2بينما
بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر  ٪21,0مقابل  ٪10,7بين إناث الريف نتيجة مشاركة اإلناث في االنشطة
الزراعية في الريف.

▪

وبلغ تقدير المشتغلين 27,188مليون مشتغل عام 22,937( 2021مليون مشتغل ذكور4,251 ،مليون مشتغل
اناث) مقابل  26,199مليون مشتغل عام  22,271( 2020مليـــون مشتغـل ذكـور 3,928 ،مليون مشتغله من
االناث) بنسبة زيادة  ٪3,7عن عام  ،2020بينما بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 11,644مليون مشتغل،
 15,544مليون مشتغل في الريف.

▪

وأضاف أن قد بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي  19,733مليون مشتغل بنسبة  ٪72,6من إجمالي المشتغلين وكان
نفس النسبة في عام  ،2020وبلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه  1,021مليون بنسـبة  ٪3,8من إجمالي
المشتغلين.

▪

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم الخاص  5,023مليون مشتغل بنسبة  ٪18,5من إجمالي المشتغلين،
وبلغ عدد الذين يعملون لدي االسرة ولدي الغير بدون أجر 1,411مليون مشتغل بنسبة  ٪5,2من اجمالي
المشتغلين.

6

https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News/PressRelease/2022416113318_labor.pdf&T
ype=News

6
▪

وأشار الجهاز المركزي إلى أن قد بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد األسماك  5,232ملـيون مشتغـل
بنسبة  ٪19,2من إجمالي المشتغـلين مقابل  5,325مليون مشتغل في عام  ،2020وبلغ عدد المشتغلين في نشاط
تجارة الجملة والتجزئة  4,077مليون مشتغل بنسبه  ٪15,0من إجمالي المشتغلين مقابل  3,793مليون مشتغل
في عام .2020

▪

وبلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء  3,738مليون مشتغل بنسبة  ٪13,8من إجمالي المشتغلين مقابل
 3,518مليون مشتغل في عام  ،2020وبلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية  3,414مليون
مشتغل بنسبة  ٪12,6من إجمالي المشتغلين مقابل  3,410مليون مشتغل في عام .2020

▪

وبلغ معدل المساهمة في النشاط االقتصادي  ٪42,9من إجمالي عدد السكان ( 15سنه فأكثر) مقابل ٪41,5في
عام  2020بنسبة زيادة  ،٪1,4وبلغ معدل المساهمة في النشاط االقتصادي بين الذكور  ٪69,0عام  2021بينما
بلغ  ٪67,4في عــام .2020

▪

وبلغ معدل المساهمة في النشاط االقتصادي بين اإلنــــاث  ٪15,2عام  ،2021بينما بلغ  ٪14,3في عـام
 2020مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط االقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعـاف
مثيالتها بين اإلناث ،وبلغ معدل المساهمة في النشاط االقتصادي في الحضر ٪42,8عام  2021مقابل ٪41,4
في عام  ،2020بينما بلغ في الريف  ٪42,9عام  2021مقابل  ٪41,6عام .2020
•

المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء ،رسائل دولية مطمئنة تعكس صالبة االقتصاد المصري وتشيد
بتعامل مصر مع األزمة العالمية.7

▪

أشار المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن قد عززت الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية في
أداء ومرونة االقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات االقتصادية المختلفة التي فرضتها
األزمة الروسية األوكرانية ،حيث دعمت المنهجية االستباقية للدولة ،من خالل برنامج اإلصالح االقتصادي وما
شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية ،من قدرتها على مواجهة تأثيرات تلك األزمة على القطاعات الحيوية في
االقتصاد ،وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتالحقة ،ورفع قدرته على االستجابة السريعة
لها ،فضالً عن تمكين الدولة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيف حدة األزمة على المواطنين ،وهو األمر الذي
كان له انعكاساته اإليجابية في دفع المؤسسات الدولية إلى الحفاظ على توقعاتها المتفائلة لمستقبل االقتصاد
المصري .

▪

وأصدر المركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء تقريرا ً يسلط الضوء فية على الرسائل الدولية المطمئنة التي
تعكس صالبة االقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التى تفرضها األزمة الروسية
األوكرانية على االقتصاد العالمي.

▪

وأبرز التقرير رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع األزمة ،والذي أشار إلى أن العالم يواجه تداعيات وتحديات
اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث ونشوب األزمة الروسية األوكرانية ،ارتفعت معها
معدالت التضخم وأسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات تاريخية.

▪

وأكد البنك الدولي أيضا ً أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار األزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية
للتخفيف من ارتفاع األسعار من خالل زيادة األجور والمعاشات ،مضيفا ً أن بعض القطاعات آخذة في التعافي
كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعا االتصاالت والبناء دورهما كمساهمين مهمين في
تحقيق النمو ،كما شدد البنك في الوقت نفسه على أن االستمرار في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية أمر هام لخلق
فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

▪

وأشار إلى تأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو االقتصاد المصري ال تزال إيجابية رغم تداعيات األزمة
الروسية األوكرانية ،مقارنة بتوقعات ما قبل األزمة ،حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي
 2022/2021في كل من تقريري إبريل ويناير  2022مسجلة  ،%5.5مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر
 2021والتي سجلت .%5

▪

وتوقع البنك أن تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نموا ً بنسبة  %4لعام  ،2022وهو ما يعززه النمو القوي
المتوقع أن تحققه مصر ،ومشيرا ً أيضا ً إلى أنه مع التأثيرات المتوالية لألزمة ،فمن المتوقع أن ينخفض معدل نمو
االقتصاد المصري إلى  %5عام  2023/2022ولكنه سيظل أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة.

▪

وأكد البنك الدولي أيضاً ،أن الزيادة األخيرة بالنشاط االقتصادي وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو
يصل إلى  %5.5عام  ،2022/2021مشيدا ً بالجهود المتضافرة منذ عام  2016جنبًا إلى جنب مع التدابير
المتخذة في بداية جائحة كورونا وتوفير الدعم للقطاعات والتي مكنت البالد من مواجهة الجائحة بمرونة ،وقد
أشاد البنك بما نفذته مصر من إصالحات عدة لتحقيق االستقرار باالقتصاد ،فضالً عن اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة
ملف الدين وتعزيز بيئة األعمال وإصالح قطاع الطاقة.

▪

وأشار صندوق النقد الدولي ،إلى أن األزمة في أوكرانيا مثلت تحديات كبيرة لجميع دول العالم بما فيها مصر،
https://gate.ahram.org.eg/News/3489779.aspx
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لما فرضته من تداعيات سريعة التغير مثلت حالة من عدم اليقين.
▪

وأكد الصندوق ،أن مجموعة التدابير والسياسات االقتصادية التي اتخذتها مصر من شأنها الحفاظ على آفاق النمو
االقتصادي على المدى المتوسط ،موضحا ً أن اإلجراءات المتخذة شملت توسيع نطاق الحماية االجتماعية وضمان
مرونة سعر الصرف ،وهي خطوات مرحب بها المتصاص الصدمات الخارجية خالل ذلك الوقت المضطرب.

▪

وألمح التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه ال تزال هناك حاجة الستمرار السياسات المالية والنقدية الحكيمة لمواصلة
الحفاظ على استقرار االقتصاد وتنفيذ برنامج يدعم النمو المستدام والتشغيل المستمر.

▪

أشارت وكالة فيتش إلى أن األزمة الروسية األوكرانية من شأنها أن تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية على
مستوى العالم والتأثير على تدفقات التجارة العالمية ،كما تعتقد أن استجابة مصر السريعة لتلك التداعيات تبشر
بالخير لمستقبل االقتصاد المصري.

▪

وأكدت وكالة فيتش أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لألزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول
المنطقة ،تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه االقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جدا ً بالميزان التجارى
البترولي.

▪

تأثيرا على مصر هو أسعار القمح
وترى مؤسسة اإليكونوميست أن البعد األول لألزمة األوكرانية واألكثر
ً
المرتفعة والتي تستدعي زيادة اإلنفاق على الواردات ،مشيرة في ذات الوقت إلى بُعد آخر لألزمة والمتمثل في
ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة ،مما سيؤدى لزيادة عائدات صادرات الغاز المصري والتي من المحتمل أن
تفوق تكاليف استيراد القمح.

▪

وت وقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يكون لرفع سعر الفائدة انعكاسات إيجابية قوية على االقتصاد المصري،
وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

▪

ويوضح اإلنفوجراف من  1إلى  4أهم الرسائل الدولية المطمئنة التي تعكس صالبة االقتصاد المصري وتشيد
بتعامل مصر مع األزمة:
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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 الت خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى وجه األخص في تخصيم الحقوق
المالية قصيرة األجل.

▪

كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا 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 .2018
وارتفعت 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:8

▪

وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس 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.
•

الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تفوز بـ %73من تعاقدات الحكومة.9

▪

أكد الدكتور  /محمد معيط وزير المالية ،أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
لتعزيز قدراتها اإلنتاجية من خالل حوافز ضريبية وغير ضريبية ،وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع
الحيوي ،ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة ،الذى يلزم الجهات اإلدارية بتوفير فرص تعاقدية
للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة ال تقل عن  %20من االحتياجات السنوية لهذه
الجهات؛ باعتبار هذا القطاع أحد دعائم االقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع
معدالته ،وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ،على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا
لرؤية مصر .2030

▪

أضاف أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات االقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي
تجاوزت الحد األدنى المقرر بالقانون حيث فازت بـ  %73من التعاقدات الحكومية خالل  3سنوات و 5أشهر؛
بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات
الجهات الحكومية ،الفتا إلي أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ المالئم للشركات والمشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.
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▪ األداء األسبوعي للبورصة المصرية:
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رابعاً :انفوجراف
▪

انفوجراف ( )1يوضح تقرير صندوق النقد الدولي الذي يرفع فيه من توقعاته لنمو االقتصاد المصري خالل
:2022

▪

انفوجراف ( )2يوضح تقرير وكالة فيتش سوليوشينز الذي يتوقع ارتفاع القيمة السوقية لقطاع تكنولوجيا
المعلومات في مصر خالل عام :2022

